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

Šedesát tisíc diváků v Pardubicích, k tomu dalších 20 tisíc filmových fanoušků ve Žlutých lázních, zahradách 
Anežského kláštera v Praze a 4 tisíce diváků v Hrochově Týnci. Pardubické letní kino Pernštejn ve svém 12. 
ročníku překročilo symbolický Rubikon a svými novými angažmá v dalších městech definitivně dostálo statusu 
největšího kina v republice. 

Tím je teď nejen co do množství projekcí a počtu návštěvníků v rámci sezónní bilance krajů a krajských měst, ale i co do počtu 
diváků po celé republice. Zároveň zůstává projektem ve svém oboru výjimečným, a to nejen díky propracované dramaturgii, 
akcentu na premiérové tituly, osobní přítomnosti tvůrců a propojení s dalšími uměleckými žánry, ale i díky svému sociálnímu 
přesahu. Pamatuje na veškeré skupiny diváků a všichni mají  - na rozdíl od ostatních letních kin - vstup zcela zdarma!

Proto má také už šest let záštitu Ministerstva kultury ČR, proto je jedním z nejvýznamnějších kulturních podniků nejen  
Statutárního města Pardubic, ale i Pardubického kraje a celé republiky. „To vše by nebylo možné bez podpory našich stálých 
partnerů, jakými jsou například Pardubický pivovar či společnost FINET,“ upozorňuje jeden z promotérů letního kina Jan  
Motyčka.

Ten společně se svým kolegou Tomášem Drechslerem rozšířil nabídku i o mobilní kino, takže se Pardubické letní kino 
Pernštejn může hrdě pyšnit titulem evropský unikát.

Kino přitom před 12 lety začínalo jako malá regionální přehlídka filmů. Jeho organizátoři měli jediný cíl: připravit program  
tak, aby byl atraktivní jak pro milovníky art filmů, tak pro příznivce lehčích žánrů a letních komedií. 



Tehdy ještě netušili, že zakládají největší projekt svého druhu v republice a že se jim navíc povede na celorepublikové úrovni 
vzkřísit umírající tradici promítání filmů pod hvězdnou oblohou. 

Tomáš Drechsler a Jan Motyčka ale neusínají na vavřínech a své mety stále posouvají dál: chtějí z Pardubic vytvořit hlav-
ní město letních kin a všechna svá kina postupně proměnit ve specifické relaxační oázy, v nichž se budou setkávat nejen 
fanoušci kinematografie, výtvarného umění, divadla a literatury, ale i příznivci letních kolektivních sportů. A pro města  
a obce, v nichž nemají stálou letní promítací scénu, připravili mobilní kina, díky nimž lze stvořit open air scénu prakticky 
kdekoliv - lesy a rybníky počínaje, horskými středisky konče. Tím získává jejich projekt další přidanou hodnotu a potvrzuje, 
 že je i v evropských poměrech zcela výjimečný. Promotéři ovšem zůstávají skromní, ač jsou jejich plány do budoucna veliké: 
„Letos jsme promítali souběžně na čtyřech místech republiky a překročili jsme tak svůj Rubikon, protože jsme si vyzkoušeli, 
že to dokážeme. V příštím roce chystáme expanzi do dalších regionů a budeme se intenzivně věnovat mobilnímu kinu, které 
se velmi osvědčilo v místech, kde žádné kino nemají. Výhodou technologie mobilního kina je možnost postavit na zelené lou-
ce letní kino pro 5 tisíc diváků s obřím plátnem velikosti 12 x 6 metrů, a to vše za hodinu,“ líčí Jan Motyčka.  

„To ovšem neznamená, že na své rodné město zapomeneme. Ba naopak,“ ubezpečuje. „Promítání chceme v Pardubicích 
rozšířit i do dalších míst. Už teď projevili zájem starostové městských částí Pardubice III. a V.,“ nastiňuje.

„Navíc chceme zdokonalit svou domovskou scénu, okrášlit ji, aby evokovala iluzi dokonalého léta se vším všudy a vytvořit 
celodenní program, v němž budou mít přes den prostor další kulturní aktivity a také sport (letos poprvé vyrostl v prostoru let-
ního kina plážový kurt a konal se beachvolejbalový turnaj o cenu primátora), večer bude vyhrazen kinu. Chtěli bychom ještě 
víc zdokonalit filmovou nabídku a přivézt do Pardubic ještě více delegací tvůrců (letos producent Čestmír Kopecký, režiséři 
Jiří Chlumský, Miloš Šmídmajer, delegace k filmu Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel), s nimiž se budou moci diváci 
po projekci seznámit a podiskutovat s nimi,“ říká Jan Motyčka. 



„Nejvíc bychom si ale přáli, aby letní kino získalo v Pardubicích svou stabilní scénu, kde už zůstane napořád, abychom si moh-
li ušetřit každoroční nákladné stěhování a aby nás naši příznivci nemuseli pokaždé hledat někde jinde. Prostor u Tyršových 
sadů, kde jsme pořádali letošní 12. ročník, bychom rádi ještě rozšířili a dotvořili, aby se z něj stala opravdová relaxační zóna  
s celodenním programem. V Pardubicích se tak bude dát kvalitně a příjemně strávit celé léto a nikdo nebude muset za kultu-
rou ani za sportem nikam cestovat. Tak se navíc splní jeden z našich velkých cílů: brzy v kině přivítat miliontého návštěvníka,“ 
dodává Tomáš Drechsler.   

Provozovatelům Pardubického letního kina se tento cíl může splnit relativně snadno, protože letošní 12. ročník byl rekordní: 
byl nejnavštěvovanější a nejúspěšnější (60 tisíc návštěvníků v Pardubicích), dalších 20 tisíc v Praze a 4 tisíce v Hrochově 
Týnci, promítalo se 60 dní až do 4. září. Rekordní byla i konzumace nápojů z produkce Pardubického pivovaru, letitého partne-
ra letního kina: vypilo se 80 hektolitrů piva Vilém a Porter a 45 hektolitrů pardubických limonád. Snědlo se přes 5 tisíc kusů 
popcornů a tisíce hamburgerů a párků v rohlíku.

Na dračku šla i exkluzivní maďarská vína, která do Pardubického letního kina výhradně dodává společnost FINET. „Mnozí ná-
vštěvníci si večer v letním kině nedovedou bez těchto kvalitních maďarských vín představit. Je pro ně synonymem pohody, 
když si mohou dát své oblíbené růžové suché víno Versányi Rosé, které bylo v letním kině doslova hitem,“ zdůrazňuje Jan 
Motyčka. „Jsme rádi, že pánové Lubomír Bukač a Štěpán Derzsi ze společnosti FINET podporují náš projekt už od samého 
začátku,“ podotýká provozovatel jednoho z nejnavštěvovanějších prázdninových počinů v zemi. 
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PROPAGACE PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA 
V rámci každého ročníku Pardubického letního kina je tradičně věnována mimořádná pozornost propagaci a P.R. aktivitám. 
Dvanáctý ročník se tak opět těšil obvyklému zájmu celostátních a regionálních médií. Tentokrát však s celorepublikovým  
přesahem v návaznosti na expanzi do dalších měst. Zejména o programu, novinkách a nových místech promítání pod  
hvězdnou oblohou byly uveřejněny desítky novinových článků a odvysíláno mnoho rozhlasových reportáží a pozvánek  
na jednotlivé projekce, a to jak v rámci spolupráce s tradičními partnerskými médii, tak dalšími regionálními a celostátními 
médii.  Aktivity v oblasti public relations probíhaly souběžně po několika liniích – tiskly se nejen informační programové  
brožury, letáky v mutacích pro jednotlivá města, plakáty a billboardy, ale důraz byl tradičně kladen také na pravidelnou  
spolupráci s novináři z audiovizuálních i tištěných médií, kterým byly pravidelně zasílány kvalitně zpracované tiskové zprávy. 
Ještě více jsme rozšířili využívání nových médií, zejména Facebooku, což umožnilo rychlou zpětnou vazbu od návštěvníků  
a tím pádem i možnost pružně reagovat na jejich aktuální potřeby.



PROPAGAČNÍ MATERIÁL



UŽITÉ FORMY PROPAGACE A P.R. AKTIVITY V ČÍSLECH: 

Tištěná presentace projektu
formát A4, 4/4, 150g křída, 100 ks

Programové brožurky (červenec, srpen)
Formát A6, obálka + 34 stran, barevnost 4/4, 115 křída, 20.000 ks

Letáky (červenec, srpen)
formát A5, 4/4, 130 g křída, 100.000 ks

Plakáty (program - červenec, srpen)
formáty A1, A2, A4, A0, barevnost 4/0, 3.000 ks

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

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

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



PARDUBICKO a okolí

Letní kino nabídne komedie i dramata

LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ

Pardubice – Do druhé po-

loviny 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 let-

ním kině tráva, nýbrž štěrk

a písek, návštěvnosti to na-

konec neuškodilo. „Pokud

večery nepokazil déšť, ná-

vštěvnost 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 svě-

tové tvorbě, středy filmům

animovaným, čtvrtky opět

světové tvorbě, pátky české

kinematografii, soboty os-

carovým snímkům a neděle

globálně úspěšným kasov-

ním trhákům. A české filmy

opět přijedou osobně uvést

jejich tvůrci – už první srp-

nový pátek předvedou svoji

tvorbu mladí filmaři v ko-

medii Všechno bude fajn

pod vedením úspěšného
producenta Čestmíra Ko-

peckého,“ uvedl Motyčka.
Na další promítání by pak

měli dorazit také režisér
Dušan Klein, scénárista La-

dislav Pecháček, režisér Mi-

loslav Šmídmajer nebo čle-

nové tvůrčího týmu Jana

Hřebejka.

Program letního kina
3. 8. Než jsem tě poznala
4. 8. Všechno bude fajn
5. 8. Kubo a kouzelný meč
6. 8. Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
7. 8. Vážený občan
8. 8. Správní chlapi
9. 8. Čapí dobrodružství
10. 8. Zakladatel
11. 8. Jak básníci čekají na
zázrak
12. 8. Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
13. 8. Zúčtování
14. 8. Psí poslání
15. 8. Týpci a zbraně
16. 8. Lego Batman film
17. 8. Kong: Ostrov lebek
18. 8. Miluji tě modře

19. 8. Noční zvířata
20. 8. John Wick 2
21. 8. Dívka ve vlaku
22. 8. Collateral Beauty:
Druhá šance
23. 8. Kráska a zvíře
24. 8. Sebevražedný oddíl
25. 8. Zahradnictví: Rodinný
přítel
26. 8. Rogue One: Star Wars
Story
27. 8. Rychle a zběsile 8
28. 8. 150 miligramů
29. 8. Tohle je náš svět
30. 8. Balerína
31. 8. Podfukáři 2
1. 9. Detektiv Down
2. 9. Klient
3. 9. Nerve: Hra o život

Pardubický kraj chce pomoci
s rozvojem gruzínského venkova

Pardubický kraj – Zkušenosti s fungováním

místních akčních skupin v Pardubickém kraji,

krajský Program obnovy venkova, ale také rozvoj

cestovního ruchu prezentoval gruzínským akčním

skupinám ve městě Stepansminda hejtman Pardu-

bického kraje Martin Netolický. „Celá oblast

Kazbegi má obrovský potenciál, který je potřeba

postupnými kroky rozvíjet. Národní síť místních

akčních skupin předává zkušenosti z našeho pro-

středí a je vidět, že za několik let se podařilo do-

končit řadu projektů, které pomohou přilákat tu-

risty, ale také zlepšit životní podmínky místních

obyvatel,“ sdělil hejtman. Ten se během své cesty

do Gruzie setkal i s gubernátorem regionu

Mtskheta-Mtianeti Levanem Zautashvilim. Společ-

ně projednávali navázání spolupráce
mezi oběma

regiony v oblasti ochrany životního prostředí, ze-

mědělství a rozvoje cestovního ruchu. „Od Pardu-

bického kraje se můžeme mnohé naučit ve všech

oblastech. V současné době naše horská střediska

nejsou schopna v létě přilákat turisty, což je
naším

cílem, a rádi se budeme inspirovat příklady z Par-

dubického kraje,“ uvedl Zautashvili. (buk)
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Noční jízda začne v Kuněticích

a skončí v parku Na Špici

Kunětice – Zítra
večer se uskuteční
historicky první
noční paddleboar-
dová jízda z Kunětic
do pardubického
parku Na Špici. Pad-
dleboarding je vodní
sport, je to jízda ve
stoje na plováku, při
které se používá
dlouhé pádlo. „Sjez-
du se bude účastnit
přibližně padesát paddleboardistů,“ u

vedl za pořa-

datele akce Lukáš Uncajtik. Na šest k
ilometrů

dlouhou trasu se osvětlení sportovci vydají ve

20.30 hodin. (pro)

Obyvatelé Mělic a Lohenic
šílí. Okolí písníků je plné aut

Zdravotnická záchranná
služba za největší problém

okolí písníků považuje neu-

kázněné cyklisty a chodce,

zejména pak děti a osoby

pod vlivem alkoholu.
„Pohybují se mezi zapar-

kovanými vozy a stávají se

pro řidiče jedoucí zásaho-

vým vozem k případu prak-

ticky neviditelní. Dochází

tam proto často k velmi
nebezpečným situacím a
hrozba sražení chodce či

cyklisty je velmi vysoká,“

upozornil tiskový mluvčí

Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje

Aleš Malý.

STAROSTKA: SILNICE
JE PRŮJEZDNÁ
Lohenice a Mělice jsou sou-

částí Přelouče a na provoz

zde dohlíží přeloučští měst-

ští strážníci. „Městská poli-

cie monitoruje situaci tři-

krát denně. Není pravda, že

silnice není průjezdná,“
uvedla starostka Přelouče

Irena Burešová.
Připustila však, že tři me-

try pro každý pruh nejsou

všude zachovány a je to to-

lerováno. „Když zakážeme

parkování, zakážeme vlastně

tisícům lidí koupání tady.

Uvnitř areálu je jen málo

parkovacích míst,“ dodala

starostka.
Pozemky kolem vodních

ploch jsou převážně sou-

kromé a zemědělsky využí-

vané. Město vlastní jen hráz

mezi písníky a nemá podle

starostky možnost uvažovat

o zřízení parkoviště.
Většina soukromých ma-

jitelů menších pozemků v

okolí vodních ploch ale má

z turistického ruchu spíš

problémy než nějaký užitek.

Nepovolené stanování a s

ním spojený nepořádek je

na denním pořádku.
„Lidé stanují na nevyhra-

zených plochách, kde nejsou

ani WC. Pak v lese zane-
chávají nejen odpadky,“
uvedl Zbyněk Štolpa, který

již několikrát volal na neu-

kázněné návštěvníky měst-

skou policii.
Aleš Kouba na kus půdy,

kterou vlastní u písníku, v

letní sezoně raději ani ne-

chodí. „Jen tam uklízím ne-

pořádek po nezvaných hos-

tech. Nevěřím, že oplocení

pozemku by něco vyřešilo,

udělali by ještě něco horší-

ho, zničili plot, vykáceli
dřevo a podobně,“ dodal
Aleš Kouba.
Samostatnou kapitolou

jsou řidiči čtyřkolek a te-

rénních motorek, kteří řádí

na lesních cestách a plážích,

a to nejen v letní sezoně.
Obyvatelé Lohenic již

před časem navrhli městu

Přelouč, aby byl stanoven

správce, který by okolí pís-

níků procházel a řešil pro-

blémy. Tomuto východisku

však není město příliš na-

kloněno i kvůli nákladům,

které by tak vznikly.

Z titulky

SILNICEUPÍSNÍKŮ jsou v létě plné parkujících automobilů. Foto: Zbyněk Štolpa

Spotřeba vody roste, v záloze jsou cisterny

Pokračování ze strany 1

„Ověřovala jsem u kolegů,

že jsme zatím vodu cister-

nou žádné obci nedováželi,

ale co vím například z Orle,

tak lidi tam mají ve studni

20 centimetrů vody,“ dopl-

ňuje Ilona Stejskalová z VS

Chrudim.
V uplynulých letech opa-

kovaně potrápil nedostatek

pitné vody například oby-

vatele a rekreanty v boja-

novské místní části Holín.

Vedení městyse si proto do

lokality několikrát objedná-

valo cisterny s pitnou vodou

ze zdrojů Státních hmot-

ných rezerv.
„Teď prozatím nemám

informace, že by voda ko-

mukoliv v Holíně chyběla.

Zčásti to bude tím, že zrov-

na v naší oblasti v poslední

době několikrát vydatně
pršelo. Je ale také pravda, že

především stálí obyvatelé

Holína, kterým předtím
zmizela voda z poměrně
mělkých, většinou tak osm

metrů hlubokých kopaných

studní, začali ve větší míře

čerpat vodu z nových vrtů,

které si nechali zřídit na
svých pozemcích. Tyto nové

vrty už dosahují hloubky

například kolem třiceti me-

trů a vody je v nich proto

dost,“ upřesňuje bojanov-

ský místostarosta Josef
Honzíček. (man)
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JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Snižujeme ceny plynu průměrně o 14 %.

Elektřina i plyn na jednom místě.

Volejte 800 900 100

nebo navštivte některé z kontaktních míst ČEZ:  

   Arnošta z Pardubic 2082, 

Pardubice

Převeďte si 
plyn k ČEZ 
a ušetřete

www.cez.cz/usetrete

3

3. srpna 2017
Deník
www.denik.cz
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Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí

pardubice.idnes.cz

Pardubický

ČESKÁ TŘEBOVÁ Vedení Pardu-
bického kraje oznámilo, že je ohro-
žen státní příspěvek na opravu sed-
mikilometrové zdevastované silni-
ce u České Třebové, která nyní fun-
guje jako objízdná trasa při rozšiřo-
vání průjezdů pod koridorem. Pů-
vodní odhad ceny rekonstrukce v
celé trase činil bezprostředně po
březnovém propadu zdevastované
komunikace 40 milionů korun.
Nyní už jde o částku o 20 milionů

korun vyšší. Peníze navíc měl do-
dat stát, jenže to podle hejtmana
Martina Netolického, který o tom
jednal s ministrem dopravy Danem
Ťokem, nejde bez rozhodnutí vlá-
dy.
„Vzhledem k tomu, že finance

byly uvolněny na základě usnesení
vlády, bylo by nutné jeho revoková-
ní, což je v souvislosti s blížícími se
parlamentními volbami vysoce ne-
pravděpodobné,“ uvedl Netolický.
Kraj i stát ale mají ještě relativně

dost času peníze na opravu zajis-
tit. Zahájení rekonstrukce by moh-
lo začít na jaře příštího roku.
Samotná stavba pod železniční

tratí v České Třebovémá skončit le-
tos v listopadu.(dp)

Chybí miliony
na opravu
silnice přes
Semanín

Pardubice

Cizinci si zkoušeli
vydělat falešnou
sbírkou
Pardubičtí strážníci ve čtvrtek za-
mezili podvodné sbírce cizinců.
„Princip je stále stejný. Cestu vám
zastoupí muž nebo žena a předloží
papír, na kterém je napsáno: Regio-
nální certifikát pro neslyšící a těles-
ně postižené lidi a pro chudé děti,
chceme otevřít mezinárodní cent-
rum. Děkujeme,“ uvedla mluvčí
Městské policie Pardubice Lucie
Klementová. Na jakýkoliv dotaz do-
tyční nereagují, protože předstíra-
jí, že neslyší. „Jakmile se ale objeví
policejní hlídka, prokáží se jako
zdatní sportovci, případně jim vel-
mi rychle začnou fungovat smys-
ly,“ dodala mluvčí. Stejné to podle
ní bylo i včera, kdy sedmnáctiletý
cizinec skončil v rukouměstské po-
licie a poté i policie státní. (jah)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Kunětická hora
21. – 22. 7.

HRADY CZ TOUR:

areál otevřen: pátek 16:00; sobota 10:30

21. – 22. 7. Kunětická hora | 28. – 29. 7. Švihov | 4. – 5. 8. Rožmberk nad Vltavou | 1. – 2. 9. Bezděz11. – 12. 8. Veveří | 18. – 19. 8. Hradec nad Moravicí | 25. – 26. 8. Bouzov

Hlavní partneři

Produktový partner

Oficiální partner
Spolupracujeme

Hlavní mediální partneři

předprodej:

Tomáš Klus | Mig 21 | Arakain a Lucie Bílá

No Name | Vypsaná fixa | Majk Spirit + H16Vladimir 518 | Sto zvířat | Portless | Smrtislav | The Agony

Horkýže Slíže | Rybičky 48 | Mandrage | Wohnout | Xindl XRichard Müller | Olympic | Visací zámek | Anna K.

www.facebook.com/CESKEHRADY www.ceskehrady.cz
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14 °C20 °C

POLIČKAVýběrové řízeníMinister-
stva obrany rozhodlo, že polovina
bojových obrněných vozidel Armá-
dy České republiky opraví vítězná
firma ve zmodernizovaném závodě
v Poličce. Zakázku v hodnotě 75mi-
lionů korun získala společnost STV
Group, která v příštích letech počí-
tá i s nárůstem pracovníků.
„Naše firma zkontroluje stav bojo-

vých obrněných vozidel založe-
ných na podvozku bojového vozi-
dla pěchoty a navrhne jejich opra-
vy. Zakázka se uskuteční v následu-
jících 5 letech, kdy bude STV
Group udržovat svěřené obrněné
vozy provozuschopné. V současné
době analyzujeme stav vozidel,“
řekl statutární ředitel společnosti
STV Group Petr Konupčík.
Následné běžné opravy se budou

provádět na základě jednotlivých
požadavků armády v poličském zá-
vodě, kde bylo v posledních dvou

letech vybudováno moderní Cent-
rum pro modernizaci a generální
opravy těžké vojenské techniky. V
tomto centru je nová ekologická la-
kovna a dílny vybavené moderními
nástroji a diagnostickými přístroji.
„Loni jsme zde prováděli generál-

ní opravu raketometů RM-70, a to
jak podvozkové části, tak nástavby
pro polskou armádu. Dále jsme v
tomto centru provedli generální
opravy samohybných kolových

houfnic ráže 152 mm SHkH vzor 77-
Dana,“ dodal Petr Konupčík.
Areál původně muniční továrny

v Poličce byl modernizován a rozší-
řen za částku přesahující 240milio-
nů korun. Společnost tam plánuje
další investice za více než 700milio-
nů korun a vytvoření více jak 100
nových pracovních míst.
Skupina STV v současné době za-

městnává více než 500 pracovníků a
tržby v roce 2016 dosáhly téměř 1,5
miliardy korun. Společnost STV
Group patří stejně jako Poličské stro-
jírny koncernu STV Invest a je nej-
větším českým výrobcem munice. V
jejích halách vybuchovala munice
naposledy letos v únoru, kdy zranila
devatenáct lidí, z toho čtyři těžce.
Výbuch vznikl při lisování výbušné-
ho trinitrotoluenu v takzvaných po-
činových náložích, poté způsobil ex-
ploze i dalšího uskladněnéhomateri-
álu. — Jaroslav Hubený

Tuny písku včera pomohly vy-
spravit hlediště pardubického let-
ního kina a zároveň obnovit hřiš-
tě na beachvolejbal, které fungo-
valo už loni během olympijského
parku. Tím by z areálu měly zmi-
zet kaluže, které se po deštích vy-
tvářely 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 vál-
ce bojoval v první linii neozbroje-
ný. Krátce poté, co Japonci 7. pro-
since 1941 zaútočili na Pearl Har-
bor, přihlásil se tehdy třiadvaceti-
letý Američan Desmond Doss do
služby vlasti. Z hloubi svého pře-
svědčení však odmítal nosit ja-
koukoliv zbraň a zabíjet. (tum)
Foto: RadekKalhous, MAFRA

Pardubice i Hradec
Králové si jsou blíž.
Nejnovější čísla ukazu-
jí, že velmi rychle stou-
pá počet cestujících
mezi oběma východo-
českýmiměsty na silni-
cích i na železnici.
Na Hradubické silnici
se za posledních šest
let zvýšil počet aut až
o 47 procent.

David Půlpán
redaktor MF DNES

PARDUBICE Mix nových silnic, že-
leznic, hospodářského růstu a níz-
ké nezaměstnanosti způsobil, že se

v centru východních Čech nepozo-
rovaně bez přestříhávání pásek a
proslovů fakticky vytváří dvojměs-
tí. K ideálu má daleko, například
všemi vyhlížená cyklostezka se rodí
pomalu hůř než chystaná stavba
dálnice D 35.
Ale cestování z jednoho města do

druhého je už někdy rychlejší než
jízda z jedné čtvrti do druhé.
Cestu po čtyřproudové silnici

mezi HradcemKrálové a Pardubice-
mi lze autem zvládnout za desetmi-
nut, díky postupně budované dvoj-
kolejce trvá jízda spěšným vlakem
jen sedmnáct minut.
Spojení z Pardubic do Hradce ne-

bylo nikdy tak dobré a cestování je
v ranní špičce rychlejší a pohodlněj-
ší, než jet přes ucpané Pardubice
například ze Svítkova do Černé za
Bory. A lidé toho využívají.
Když Ředitelství silnic a dálnic sčí-

talo v roce 2010 auta u výpadovky
na Hradec, bylo jich třináct a půl ti-

síce. Před rokem jich už tudy proje-
lo bezmála dvacet tisíc. Na dalším
úseku je nárůst dopravy ještě větší,
přesáhl 47 procent. Po novém ob-
chvatuOpatovic denně jezdí dokon-
ce přes 30 tisíc aut. Jen pro srovná-
ní - na dálnici D 5 v Rozvadově jsou
čísla poloviční.
Na velkém zatížení Hradubické sil-

nice se ale z velké části podílejí i
auta, jejichž řidiči míří na dálnici
D11 do Prahy, na kterou sjíždějí z
velké křižovatky u Opatovic nad La-
bem.
„Nárůst dopravy v tomto úseku

mne určitě nepřekvapil. Vytíženost
silnic se prohloubila i v souvislosti s
opravami dálnice D1. Proto je ne-
smírně nutné zajistit obcím a měs-
tůmobchvaty a co nejrychleji posta-
vit dálnici D35,“ uvedl Otakar Švec,
krajský koordinátor organizace Be-
sip.
Starosta Opatovic nad Labem Pa-

vel Kohout soudí, že silnici mezi

Pardubicemi a Hradcem plní pra-
covní boom. „Poptávka po zaměst-
nancích je velká a zároveň dálniční
stavby umožňují rychlou cestu do
Prahy i do krajských měst,“ uvedl
Kohout.
Zatímco statistiky ze silnic neod-

halí, kolik lidí pravidelně jezdí mezi
Hradcema Pardubicemi, na železni-
ci to vyčíslit lze. Loni stoupl počet
cestujících mezi krajskými městy
ve všední dny ve srovnání s před-
chozím rokem o sedm procent.
Ve všech vlacíchmezi oběmaměs-

ty se tak v pracovní dny přepraví
okolo šesti tisíc cestujících. V nedě-
li je pak podle krajského úřadu vy-
kázán nárůst až o 13 procent.
Hodně tomu pomohlo loňské ote-

vření nové dvojkolejky v úseku
Stéblová – Opatovice nad Labem.
Nové elektrické jednotky RegioPan-
ter mohou v tomto úseku jet rych-
lostí až 160 kilometrů v hodině, tak-
že cesta se u spěšných vlaků i se za-

stavením v Rosicích nad Labem
zkrátila na 17 minut.
„Ochota cestovat za prací se zvy-

šuje, a to je dobrá zpráva, Češi se
konečně posunují v tomto ohledu
ze svého konzervatismu. Je to dáno
také tím, že kvalitních pracovníků
není mnoho, firmy se o ně přetahu-
jí,“ řekl náměstek primátora Pardu-
bic Jan Řehounek.
Spojení mezi Hradcem a Pardubi-

cemi by se mělo v budoucnu ještě
zlepšit. Začátkem nového desetiletí
má být dokončena celá dvojkolej-
ka, včetně přestavby železničních
uzlů Pardubice a Hradec Králové.
To, že se Pardubice a Hradec při-

bližují, Řehounek vítá. „V tomto do-
tačním období jsme z Prahy už po-
suzovaní jako jedna velká aglomera-
ce. Nebránil bych se tomu a šel
bych tomuto trendu naproti. Spolu-
práceměst se zintenzivnila, zohled-
nit by to podle mne měly i krajské
samosprávy,“ uvedl Řehounek.

Zázemí letního
kina se včera
vylepšilo

Opravu zajistí pro armádu firma
vPoličce. Foto: STVGroup

Obrněnce opraví poličská firma,
v níž letos vybuchla munice

Vzniká dvojměstí. Pardubice
mají Hradec už na dosah

(MSMAFRA1: MFD-PARDUBICE-VYROBA <PAR_1> [PARDUBICE -17 ] ... 15.07.17 Author:ZLINSKY Date:17.07.17 Time:15:58)
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Pardubický kraj

K
valitní zimní pneumatiky jsou
bezpodmínečně nutné i u po-
honu všech kol - varují odbor-

níci, kteří otestovali pláště pro vel-
ká SUV v rozměru 235/55 R 17. Řidi-
či SUV si podle expertůmnohdy ne-

uvědomují, že budou muset bez-
pečně zabrzdit. Suverenita jízdy v
autech této kategorie i při zhorše-
ných povětrnostních podmínkách
bývá zrádná.
Zimní gumy už od roku 2010 spo-

lečně testují německá síť stanic
technické kontroly GTÜ a autoklub
ACE (Auto Club Europa). Letos se v
centru pozornosti ocitly pneumati-
ky pro stále populárnější kategorii
vozů SUV s pohonem všech kol.

Obouvá je třeba Ford Kuga, což je
typický zástupce této kategorie, a
tvůrci testu ho tak zvolili jako testo-
vací vůz pro zkoušky pneumatik.
V praktických zkouškách ve Švéd-

sku v celkem 15 disciplínách otesto-
vali osm typů pneumatik. Po tes-
tech ve Skandinávii v typických zim-
ních podmínkách na sněhu a ledu,
se testovací jezdci přesunuli na ně-
mecký okruh Contidrom specializo-
vaný na testy pneumatik.
Vítězem testu s hodnocením „lze

vřele doporučit“ se staly pneumati-
ky Dunlop Winter Sport 5 SUV, na
druhém místě skončily pláště Goo-
dyear UltraGrip Performance
Gen-1, ty přesvědčily především při
brzdění na mokré vozovce. Na tře-
tím místě se umístily pneumatiky
Continental Winter-Contact TS 850
P. Ve zkouškách na mokré vozovce
naopak příliš dobře neobstály zim-

ní pneumatiky Nokian WR A4.
Při brzdění na sněhu a suché vo-

zovce semezi testovanými pneuma-
tikami neprokázaly v podstatě žád-
né rozdíly. Výsledky jsou celkově
dobré. „Nestalo se však, že by ně-
které z testovaných pneumatik při
brzdění na suché vozovce obzvlášť
přesvědčily,“ zdůraznil Hans-Jür-
gen Götz z GTÜ a dodal: „Řidiči
SUV by si měli uvědomit, že brzdná
dráha z rychlosti 100 kilometrů v
hodině činí na ojetých zimních pne-
umatikách na suché vozovce mezi
45,7 a 48,2 metry.“
Výraznější rozdíly se objevily v

disciplíně „bočního vedení na sně-
hu“, což je rozhodující u jízdy do za-
táček po zasněžené silnici. V této
kategorii nejlépe uspěly pláště zna-
ček Continental a Dunlop. V testu
se hodnotila i ekonomická a ekolo-
gická stránka: valivý odpor, který
má velký vliv na spotřebu vozu, a
také hlučnost. Ve zkoušce vícemé-
ně obstály všechny testované zimní
pneumatiky.
Tvůrci testu varují: Jistota jízdy

aut s pohonem všech kol je zrádná,
řidiči se s nimimnohem jednoduše-
ji dostávají do nebezpečných situa-
cí. „Fyzikálních hranic se u pohonu
všech kol dosáhnemnohem rychle-
ji než u vozidla s pohonem dvou
kol. Na to by řidiči SUV při výběru
zimních pneumatik neměli zapomí-
nat,“ vysvětluje Gunnar Beer, ex-
pert na pneumatiky z ACE, a dodá-
vá, že celoroční pneumatiky u těch-
to vozidel vůbec nepřipadají v úva-
hu. — František Dvořák
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Objevte neodolatelnou nabídku skoro nového automobilu za cenu ojetého.

Vyberte si některý z ročních vozů v programu ŠKODA Plus. Potěší Vás spoustou výhod například povinné

ručení za pouhých tisíc korun ročně s financováním od ŠKODA Financial Services.

HLEDÁTE ROZDÍL?
NAJDETE HOAŽVCENĚ.

www.skodaplus.cz

AUTO Hlaváček a.s., Nedošín 125, 570 01 Litomyšl

Tel.: 461 613 600, www.hlavacek.cz KOMPLETNÍ SERVIS VOZIDEL - AUTODIAGNOSTIKA - PNEUSERVIS - NONSTOP ODTAH VOZIDEL

Teprve vminulém týd-
nu zmizelo od pardu-
bického zdymadla zá-
zemí letního kina. A za-
zimování plátna, kios-
ků i promítací boudy
mohli pořadatelé dělat
s dobrou náladou. Bě-
hem léta přivítali 60 ti-
síc diváků a už nyní
chystají novinky na
příští sezonu. Napří-
klad by semohlo pro-
mítat na vícemístech
v Pardubicích.

Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

PARDUBICE Pardubické letní kino
má za sebou už dvanáct sezon. Ta
letošní však byla zase něčím jiná
než ty předešlé. Promítalo se nejví-
ce dní a areál se přestěhoval na
nové místo nedaleko Tyršových
sadů a zdymadla.
„Letos jsme přivítali celkem šede-

sát tisíc diváků během šestašedesá-
ti promítacích dnů v Pardubicích, k
tomu dalších dvacet tisíc filmových
fanoušků ve Žlutých lázních a za-
hradách Anežského kláštera v Pra-
ze a čtyři tisíce dalších v Hrochově
Týnci,“ informuje promotér letní-
ho kina JanMotyčka, který se rozho-
dl, že bude se svým projektem ex-
pandovat i do dalších měst.

Hosté snědli během sezony pět
tisíc kornoutů s popcornem
Přesto jsou pro něj stále nejdůleži-
tější Pardubice. A tak Motyčku těší,
že minulý měsíc skončený ročník
může prohlásit za rekordní. „Byl
nejúspěšnější, co se týká návštěv-

nosti. 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 pop-
cornem a tisíce hamburgerů a pár-
ků v rohlíku,“ vypočítává Jan Mo-
tyčka.
Na příští rokmají pořadatelé letní-

ho kina velké plány. Chtějí, aby se z
Pardubic stalo hlavní město letních

kin, a také plánují všechna svá kina
postupně proměnit ve specifické re-
laxační oázy, v nichž se budou se-
tkávat nejen fanoušci kinematogra-
fie, výtvarného umění, divadla a li-
teratury, ale i příznivci letních ko-
lektivních 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

starostaměstské části Dubina Vítěz-
slav Štěpánek, kde by se mělo kaž-
dý prázdninový čtvrtek promítat ve
Studáneckém lese, a zájem projevil
i starosta městské části Dukla Jiří
Rejda,“ zmínil Motyčka aktivitu sta-
rostů, kteří budoumít příští léto těs-
ně před komunálními volbami.
Domovská scénamá 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 vy-
hrazen kinu,“ nastiňuje svou vizi
další pořadatel bezplatného promí-
tání Tomáš Drechsler.
Zdokonalit se má také filmová na-

bídka a pořadatelé letního kina by
chtěli v Pardubicích přivítat ještě

více delegací tvůrců promítaných
snímků. Letos letní kino v Pardubi-
cích navštívil například producent
Čestmír Kopecký, režiséři Jiří
Chlumský, Miloš Šmídmajer či dele-
gace k filmu Jana Hřebejka Zahrad-
nictví: Rodinný přítel.
Druhý ze zakladatelů kina

Drechsler by si pak přál, aby letní
kino získalo stabilní promítací plo-
chu. V minulých letech totiž kino
cestovalo po Pardubicích, promíta-
lo se nejen u Tyršových sadů, ale
také u skateparku.
„Prostor u Tyršových sadů, kde

jsme pořádali letošní dvanáctý roč-
ník, bychom rádi ještě rozšířili a do-
tvořili, aby se z něj stala opravdová
relaxační zóna s celodenním pro-
gramem. V Pardubicích se tak bude
dát kvalitně a příjemně strávit celé
léto a nikdo nebudemuset za kultu-
rou ani za sportem nikam cestovat.
Tak se navíc splní jeden z našich vel-
kých cílů: brzy v kině přivítat mili-
ontého návštěvníka,“ uzavírá To-
máš Drechsler.

Na cesty vyrazí menší mobilní
letní kina s obřím plátnem
Proměsta 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 čtyřechmístech republiky a pře-
kročili jsme tak svůj Rubikon, proto-
že jsme si vyzkoušeli, že to dokáže-
me. V příštím roce chystáme expan-
zi do dalších regionů a budeme se
intenzivně věnovat mobilnímu
kinu, které se velmi osvědčilo vmís-
tech, kde žádné kino nemají,“ řekl
Motyčka s tím, že výhodou techno-
logiemobilního kina jemožnost po-
stavit na zelené louce letní kino pro
10 tisíc diváků s obřím plátnem veli-
kosti 12 krát 6metrů – to vše za pou-
hou hodinu. „To ovšem nezname-
ná, že na své rodné město zapome-
neme, ba naopak,“ dodal Motyčka.

Pohon všech kol nenahradí kvalitní obutí automobilu

Zadarmo do kina I na novémmístě u zdymadla našlo letní kino své diváky. Za promítání se nemusí platit, nad projektemmá už šest let záštituMinisterstvo

kultury ČR. Promotéři TomášDrechsler a JanMotyčka navíc letos nabídku rozšířili i o takzvanémobilní kino. Foto: archivMAFRA

Pardubické letní kino letos překonalo
své rekordy a chce dál expandovat

Mimořádná příloha Auto-moto

Víte že...

● V České republice platí povin-

nost používat zimní pneumatiky v

době od 1. listopadu do 31. března,

a to v případě, že se na pozemní

komunikaci nachází souvislá vrst-

va sněhu, led nebo námraza; nebo

lze vzhledem k povětrnostním pod-

mínkám předpokládat, že se tak

stane.
●Osobní automobily musí mít zim-

ní pneumatiky obuty na všech ko-

lech.
● Hloubka jejich běhounumusí

činit minimálně 4 milimetry.

● V případě nehody v zimním obdo-

bí může pojišťovna zkoumat, zda

mělo vozidlo obuté zimní pneumati-

ky. Pokud nabouráte na sněhu na

letních gumách, může dělat pojiš-

ťovna potíže s uhrazením škody.
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Třetí místo vyzkouší

návštěvníci pard
ubic-

kého letního kina, kte-

ré zadarmo promítá

celé prázdniny už od

roku 2006. Po Tyršo-

vých sadech a prosto-

ru u skateparku okusí

plochu po bývalých jat-

kách nedaleko zdy-

madla. Filmy tam bu-

dou k vidění každý

den do konce srpna.

Milan Zlinský

redaktor MF DNES

PARDUBICE Tyršovy sady to úpl-

ně nejsou, ale pa
rk je alespoň na do-

hled. Zhruba takovou optikou se

dívá na další změnu působiště pro-

motér pardubického letního kina

Jan Motyčka. Svůj are
ál rozbalil na

hliněné ploše po loni zbouraných

jatkách.
„Plníme návratem přání spousty

fanoušků, kteří
s nostalgií vzpom

í-

nali na projekce v Tyršových sa-

dech a každý rok se nás ptali, kdy

se do toho krásného a romantické-

ho prostředí vrátíme,“ uvedl Jan

Motyčka, který si však původně

myslel na travnatý pozemek po bý-

valé hale ČSTV. Na ten nakonec

však plátno nesmělo. „Bohužel k

našemu areálu potřebujeme zako-

pat stovky metrů kabelů, a to na

trávníku, ve kterém je zavlažovací

zařízení, nebylo
možné,“ uvedlMo-

tyčka, který doufá, že lidi neodradí

přece jen tvrdší podklad hlediště.

„Kdo bude chtít, bude
si moci dát

deku do krajů areálu. Navíc stá
vají-

cí místo by nás mělo zbavit problé-

mu s kalužemi, pokud by nějak více

pršelo,“ dodal zakladatel
unikátní-

ho podniku, který z
a dvanáct let na-

vštívilo už několik set tisíc lidí.

Místo nedaleko zdymadla by také

mohlo kino zbavit jednoho věčné-

ho neduhu. Nezdá se totiž příliš

pravděpodobné
, že by noční pro-

jekcemohly někoho rušit. Asi nejví-

ce ohroženi bud
ou obyvatelé něko-

lika domů v Labské ulici. K
dyž kino

bývalo ještě v Tyršových sadech,

kamnyní nesmí kvůli jejich opravě,

stěžovali si hlav
ně lidé ze Sukovy

třídy. „My jsme stále zdůrazňovali,

že nejsme proti kinu, ale
jeho umís-

tění sice, jak všichni zdůrazň
ují v

krásnémprostředí, je ale u
prostřed

města opravdu pro bydlící neúnos-

né,“ uvedla obyv
atelka zmíněné uli-

ce, která si nepřála uvést své jmé-

no. 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 otoče-

ny k valům a k řece, neměly by být

problémy s hlukem tak výrazné,

jako když nám zvuk z kina a dopro-

vodných programů mířil přímo do

oken,“ dodala.

12. ročník Pardubického letního

kina Pernštejn bude letos výjimeč-

ný i díky nové promítací a ozvučo-

vací technice, kt
erá si co do kvality

nijak nezadá s vybavením těch nej-

kvalitnějších multikin. „Samozřej-

mostí bude i velké nasvícené pódi-

um určené pro filmové delegace a

vzácné hosty. Velkou novinkou

bude speciální doprovodný pro-

gram, který bude klást důraz na

propojení kinem
atografie s dalšími

uměleckými žánry, takže bu
dou ná-

vštěvníci aktivn
ěji zapojeni,“ řekl

Tomáš Drechsler, jedna
tel společ-

nosti Cinema Time, která letní kin
o

pořádá.
Červencová promítání začínají

každý den ve 21:30, v srpnu pak o

půl hodiny dříve. Vstupné je
již tra-

dičně zdarma. „Loni jsme začínali

divácky nejúspěšnějším
snímkem

roku, což byla Lída Baarová. Na

tuto tradici jsme navázali a chcem
e

vždy zahajovat nejúsp
ěšnějším čes-

kým filmem poslední doby. P
ro le-

tošek je to Anděl Páně 2 a těšíme

se, že režisér Jiří
Strach přijede film

uvést,“ dodal Jan
Motyčka.

CHRUDIMChrudim letos rozšíří ka-

merový systém. Už na začátku

roku přibyly městské policii nové

kamery v ulicích Husova, Havlíčk
o-

va, Čáslavská, na
Resselově náměs-

tí a na nádraží Českých
drah cel-

kem za 130 tisíc korun. Nyn
í se ka-

mery objeví i v dalš
ích částechměs-

ta. Cena za poříz
ení a instalaci tec

h-

niky přesáhne osm set tisíc korun.

Nově kamery budou fungovat na

kruhových objezdech Na Bídě,

v ulici Dašická a v
ulici SNP. Na ope

-

račním centru je také plánován
a vý-

měna třímonitorů za nové LEDmo-

nitory.
„Tyto výdaje se městu částečně

vrátí i finančně –
roční úspora ele

k-

trické energie na operačním stře-

disku je skutečně výra
zná. Ale hlav-

ně jde o mnohem efektivnější do-

zor nad problémovými místy,“

řekl místostarosta Chrudimi Miro-

slav Tejkl.
Městské policii se nedávno poda-

řilo díky fotopasti od
halit zlodějku,

která kradla květiny, ozdobné

předměty či truhlíky ze hřbitova

U Kříže v Chrudimi.

„Případy z minulých měsíců jas-

ně ukázaly, že doplnění systém
u

o nové kamerové body je krok

správným směrem,“ uvedl vrchní

strážník Lukáš Dvořák. (d
p)

Dvanáctá sezon
a letního kina

startuje na místě bývalých jatek

Petr Broulík

redaktor MF DNES

SVITAVY Městská policie ve Svita-

vách spustila novinku - pravidelné

cyklohlídky. Od
druhé půli června

tam vyrážejí do terénu dva strážní-

ci na kolech. Objeví s
e nejen v uli-

cích, ale také v místech, kam se tak

často s auty nedostanou.

„Jde o zkušební projek
t a hlídky

budou jezdit po celé léto. Pokud se

zavedení cykloh
lídek osvědčí, plá-

nujeme jejich nasazení každý
rok

od května až do září,“ řekl velitel

Městské policie Svitavy Rostislav

Bednář. „Výhodou cyklohlídek je

fakt, že strážníci se mohou na roz-

lehlých prostranstvích města rych-

leji přesunovat.
A to tam, kde není

vhodné či možné zasahovat t
řeba v

autech.“
Strážníci se budou pohybovat v

zahrádkářských
koloniích, na cyk-

loturistických trasách v okolí měs-

ta, ale i ve městě samotném. Stráž-

níci mají modré trikoty s označe-

nímMěstská policie Sv
itavy.

„Letos se chceme pohybovat pře-

devším v lokalitách svitavského sta-

dionu a okolí, na cyklo
stezce Vějíř -

Vendolí či ve Svitavách-Lačno
vě,

ve Vodárenském
lese, parku Patrio-

tů, Langrově lese, Sluneční st
ráni,

v okolí rybníka Rosnička, v lesním

areálu Brand, v areálech volného

času, zahradních
koloniích v okolí

města. Budeme rádi za každý ohlas

obyvatel k cyklohlídkám,“ dodává

velitel Rostislav Bednář.

Cyklohlídky jsou už dlouho zave-

dené v Pardubicích, v roce 2015 je

spustila i Městská policie v Lan-

škrouně. Tammají strážníci kola

v „barvách“ městské policie.

„Máme také stylové oblečení a kola

a součástí vybave
ní cyklohlídky je

větší brašna s nosičem vybavená k

případným zásahům. V ní je třeba

lékárnička nebo
ochranné rukavi

ce

pro případný zásah první pomoci,“

říká velitel lanškroun
ských strážní-

ků Stanislav Popelář a dodává, že

cyklohlídky mají i oblečení do
let-

ních dnů, jako kraťasy
a trika, i oble-

čení do nepohody, takže dlouhé

kalhoty a větrov
ku.

Lanškrounští strážníci využívají

kola od dubna do září v místech,

kam se nedostanou v služebních au-

tech.
„Hodně nám pomáhají v oblasti

soustavy Lanškrounských
rybníků,

které jsou součástí oblasti
Obora.

Jsou tam běžecké okruhy, tvoří je
i

úzké uličky v lesích. A tam všude

projedeme na kolech. Máme ohla-

sy lidí, kteří říkají,
že když v této

části vidí strážn
íka, cítí se bezpeč-

nější. Je to v rámci prevence krimi-

nality, ale dáváme v oboře pozor i

na případné pytláky. Dá se říci, že

díky cyklohlídkám ušetříme i za

benzin,“ směje se velitel strážníků

Stanislav Popelá
ř.

Dodává, že cyklo
hlídky kontrolu-

jí například večer osvětlení
cyklis-

tů. „Žádný velký případ zásahu

strážníka na kole zatím nemáme,

spíše je takový strážník schopen

přivolat v případě zjištění problé-

mu kolegy z autohlíd
ky,“ říká Stani-

slav Popelář.

CHRUDIM Na české i zahraniční

snímky můžou zájemci zavítat

také do amfiteátru Bioleťák v Chru-

dimi v areálu bývalého letního

kina v centru města za Regionál-

nímmuzeem.

Občanské sdružení MaChr obno-

vilo tamní projekce před třemi

lety. V loňské sezoně si
na předsta-

vení našlo cestu průměrně 57 divá-

ků. Pořadatelé před zahájením

prázdninových
projekcí věří, že

návštěvnost bud
e letos ještě vyšší

díky novému digitálnímu projekto-

ru splňujícímu standard DCI, kte-

rý umožní promítat filmy už v den

jejich premiér. „Díky tomuto mo-

dernímu digitálnímu projektoru

už nebudeme muset s projekcí f
il-

mových novinek čekat. Přinese to

výrazné rozšíření nabídk
y promí-

taných snímků,“ řekl produc
ent

Bioleťáku Jan Axmann.

Prvním digitálním projektorem

bylo kino vybaveno předloni, což

vedle vyššího komfortu pro ná-

vštěvníky přineslo i první rozšíře-

ní filmového programu. Ten začne

dnes filmem Já padouch 3, v sobo-

tu je na řadě Auta 3
a v neděli Lou-

pež ve velkém stylu. Promítat se

bude denně krom
ě pondělí. (lat)

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 film

u

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: Apokaly

psa

Pondělí 10. 7.
Putování tučňá-

ků: Volání oceá
nu

Úterý 11. 7.
T2 Trainspotting

Středa 12. 7.
Kniha džunglí

Čtvrtek 13. 7. F
antastická zvířa

ta a

kde je najít

Pátek 14. 7.
Pohádky pro Em

u

Sobota 15. 7.
Hacksaw Ridge

:

Zrození hrdiny

Neděle 16. 7.
Příchozí

Pondělí 17. 7.
Sirotčinec slečn

y

Peregrinové pro
podivné děti

Úterý 18.7. Sully: Zázrak na
řece

Hudson

Projekce začína
jí ve 21.30 hodin

.

Letní idylkaPardubické letn
í kinomá kapacitu kolem čtyř tisíc diváků

. Zejména na dětské k
reslené filmy se ji často podaří naplnit. J

ejich čas přichází vžd
y ve středu. Ov

šem svůj prostor v k
ině

má i daleko náročnější tvorb
a třeba z dílny HBO. V nabídce však n

echybí ani holly
woodské taháky

z posledníchměsíců nebo populární české
filmy. Foto: Pardub

ické letní kino - TomášKubelka

Chrudim zvýší

počet kamer

v ulicích

Městská policie v
e Svitavách nasa-

dila do terénu cyklohlídky.

Chrudim

Na terasách bude

pro zájemce dílna

Zítra od 20 hodin se na terasách

Muzea loutkářskýc
h kultur v Chru-

dimi uskuteční workshop hudební-

ka Milana Caise z kapely Tata Bojs

a režiséra a loutk
áře Radka Bera-

na. Ti v rámci hudebně-diva
delní

dílny přiblíží div
ákům vznik loutko-

vého filmu Malý Pán, jehož jsou

hlavními tvůrci. (dp)

Pardubice

Setkání připom
ene

bitvu z války

Zítra se koná pie
tní shromáždění,

které připomene sté výročí bi
tvy

u Zborova. Začáte
k akce je v 10 ho-

din u Památníku padlých za vlast

1918-1945 na Zbo
rovském náměstí

v Pardubicích. (g
g)

Pardubice

Končí slevy na

Velkou pardubickou

Už jen dnes je možné koupit lístk
y

na stání na letošn
í Velkou pardubic-

kou jen za 149 korun. S prvním

prázdninovým dnem se budou

v síti Ticketportal p
rodávat už za pl-

nou cenu 190 korun. Letošní 12
7.

Velká pardubick
á s Českou pojiš-

ťovnou odstartuje sice až druhou

říjnovou neděli, praxe minulých

let ale ukazuje, ž
e s nákupem vstu-

penek je dobré si pospíšit
. Kromě

lístků na stání, které je možné

v první fázi zakoup
it ve dvou vl-

nách slev, totiž mizí vstupenky

k sezení. Jejich cena se podle typ
u

tribun pohybuje od 250 korun

výše a zájem o ně je veliký. (zln)

Pardubice

Nafta i benzin dál

v regionu zlevňují

V Pardubickém kraji od minulého

týdne opět zlevn
ila paliva. Cena z

a

litr benzinu klesla o 12 haléřů na

29,34 koruny a litr nafty o 21 halé-

řů na 27,99 koruny. Nafta v k
raji

byla ve středu nejlevnější v ČR.
Vy-

plývá to z údajů společnosti CCS,

která ceny sleduje. (ČTK)

Do svitavských ulic vyjely cyklo
hlídky

Chrudimský Leťák láká

na každodenní
projekce

18

MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 10. 6. 2017Pardubický kraj Pardubický kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PardubickyDnes

Pardubické letní kino
tradičně zahajuje no-
vou sezonu projekcí di-
vácky nejúspěšnějšího
českého filmu posled-
ní doby. Loni dvoumě-
síčnímaraton filmů od-
startovala Lída Baaro-
vá, letos to bude první
červencový den Anděl
Páně Jiřího Stracha. A
to na staronovémmís-
tě v Tyršových sadech.
Jaroslav Hubený
redaktor MF DNES

PARDUBICE Letní kino otevře

podvanácté své brány v pátek 30.
června. Letos se vrací z prostor u
skateparku zpět do centra města k
Tyršovým sadům.
„Plníme tím přání spousty fanouš-

ků, kteří s nostalgií vzpomínali na
projekce v Tyršových sadech a kaž-
dý rok se nás ptali, kdy se do toho
krásného a romantického prostře-
dí vrátíme,“ řekl jeden ze zakladate-
lů a organizátorů Pardubického let-
ního kina Jan Motyčka.
Pozemek v přírodních kulisách

kinu pronajala Nadace pro rozvoj
města Pardubic. „Jsme tomu velmi
rádi, protože filmový zážitek bude
umocněn i zážitkem estetickým.
Park, Labe, na dohled historické
centrum, co víc bychom si mohli
všichni přát? Nic, snad s výjimkou
pěkného počasí, ale poručit dešti
zatím nedokážeme,“ dodal Jan Mo-
tyčka.
Pro filmové fajnšmekry bývají při-

praveny jako bonus filmové mini-
festivaly. Loni to byla přehlídka la-
tinskoamerické tvorby, letos jsou
připraveny retrospektivy dvou vý-
znamných tuzemských režisérů.
Jednotlivé dny v týdnu jsou navíc

zasvěceny jednotlivým žánrům, tak-
že návštěvníci si mohou sestavovat
programdle vlastních potřeb a chu-
tí.
A to proto, že středy patří dětem,

čtvrtky novinkám z produkce HBO,
pátky se nesou ve znamení součas-
né tuzemské tvorby, soboty ve zna-
mení snímků oceněných Oscarem
a neděle patří tzv. blockboosterům
neboli celosvětově úspěšným filmo-
vým hitům.
Ve dvanáctém ročníku dochází

na četná přání diváků k dramatur-
gické změně a pondělky budou pat-
řit animovaným filmům.
Pardubické letní kino Pernštejn

bude letos výjimečné i díky nové

promítací a ozvučovací technice,
která si co do kvality nijak nezadá s
vybavením těch nejkvalitnějších
multikin. Nasvícené pódium přivítá
filmové delegace a vzácné hosty.
Novinkou bude speciální dopro-

vodný program, který bude klást
důraz na propojení kinematografie
s dalšími uměleckými žánry, takže
budou návštěvníci aktivněji zapoje-
ni.
Červencová promítání v Pardubic-

kém letním kině Pernštejn začínají
každý den ve 21.30 a vstupné je již
tradičně zdarma.
„Lze ale přijít mnohemdříve, pro-

tože nudou nikdo trpět nebude. O
tělesné blaho diváků bude pečovat
personál řady stánků s občerstve-
ním, přičemž některé z nich budou
mít celodenní provoz, takže všich-
ni budoumoci sytí a spokojení strá-
vit v krásném prostředí mnohem
více času,“ dodal Jan Motyčka.

Promítání pardubického letního
kina se vrací do Tyršových sadů

Pro dospělé i děti Začátek nové sezony bude v pardubickém letním kině patřit druhému dílu snímkuAnděl Páně, chybět nebudou ani Pat aMat. Foto: archivMAFRA

LITOMYŠL Velkou vášní ředitele li-
tomyšlského archivu Oldřicha Pa-
kosty jsou brouci. Jeho sbírka obsa-
huje i ty největší a nejkrásnější exo-
tické zástupce tohoto hmyzu. Jako
jediný se sběratel zabývá také hmy-
zími škůdci, kteří dokáží zničit růz-
né archiválie a živí se třeba pečet-
ním voskem nebo vazbami starých
knih.
Kdo chce neobvyklou sbírku Ol-

dřicha Pakosty vidět, má možnost
dnes, kdy archiv v Litomyšli pořá-
dá Den otevřených dveří
s komentovanými prohlídkami.
„Jsme hmyzemnaprosto obklope-

ni, aniž si to uvědomujeme. Žije s
námi i v domácnostech a tvoří až še-
desát procent všech živočichů na
planetě Zemi,“ říká Oldřich Pakos-
ta a dodává, že lidstvo ani nikdy ne-
spočítá, kolik hmyzu na světě žije.
„Popsán je asi milion druhů a od-
borníci předpokládají, že jichmůže
být šest, deset, třicet, nebo dokon-
ce až osmdesát milionů druhů.“
Hmyz je tak nejdůležitější složkou

živočišné říše naší planety a obývá
ji přibližně 350 milionů let. Třeba
vážky, žijící v období karbonu, mě-
řily podle objevených fosilií téměř
jeden metr.
Oldřich Pakosta začal brouky sbí-

rat jako školák. S kamarády se zají-
mal ale také o akvaristiku a teraristi-
ku. „Chodil jsem do kroužku lito-
myšlského entomologa Jiřího Bro-
keše a ten nás postupně seznamo-
val s lokalitami, jakými jsouMorava-
ny, Pouzdřanská step, Lednice,
Břeclavsko, Pohansko a Podyjí
obecně, ale i Štúrovo či Vihorlat.
Tam je místo výskytu vzácného
hmyzu, včetně nosorožíka, roháče
či tesaříka obrovského,“ vzpomíná
sběratel a odborník na hmyz.
„Ale na Litomyšlsku narazíte také

na zástupce zlatohlávků či na noso-
rožíka kapucínka,“ podotýká sběra-
tel.
Exotické brouky sbírá, nakupuje,

anebo i vyměňuje na burzách či
prostřednictvím internetu. A cho-
vá. „Dnes je spousta lidí, kteří i

v této oblasti „podnikají“. Veškerý
exotický hmyz lze chovat též
v paneláku, a to i ty největší druhy,
příznačně nazvané Dynastes her-
cules či Goliathus goliathus.
„Odchováte je v plastovém boxu

v substrátu, tedy biomase, kterou
se živí jeho larvy. Dospělci se poté
živí ovocem, které jim dáváte,“ po-

pisuje. Ale pozoruje, že u dětí amlá-
deže zájem o entomologii upadá.
„V devadesátých letech jsme třeba
točili výukový film Brouci – Cole-
optera a na burze v Pardubicích
jsme tehdy viděli spoustu dětí a
mládeže. Dnes už je na burzách ne-
uvidíte,“ dodává.
Řada hmyzích druhů a dalších čle-

novců proniká na české území v
souvislosti s globálním oteplová-
ním. „Například ve Středomoří žijí
tři druhy termitů (Reticulitermes,
Incifugus a Calotermes), a dnes
jsou až tři sta padesát kilometrů se-
verně nad Paříží a postupují dále.
Zavlečeni k nám mohou být též se
stavebním materiálem ze Středo-
moří. V současnosti u nás žijí třeba
pavoukovci migrující z jižních ob-
lastí. K těmto invazivním druhům
náleží třeba zápřednice jedovatá.
Ta se k nám šíří z Rakouska a na ni
opravdu pozor. Je skutečně jedova-
tá amůže člověku způsobit zdravot-
ní problémy,“ uvádí.
Žije tu i křižák pruhovaný půvo-

dem z Afriky či třesavka velká po-
cházející až z Iránu. „Je to nohatý
poměrně velký pavouk a jakmile na
něj sáhnete, tak se začne „klepat“.
Na jižní a střední Moravu se už vrá-
til i největší evropský pavouk slíďák
tatarský,“ vysvětluje sběratel.
Jeho brouci, vystavení v součas-

nosti v budově litomyšlského archi-
vu, jsou rozmanití. Na krovkách
mají „metalízy“, roztodivné tvary.
Jsou tu nosorožíci, krasci, tesaříci,
roháči, ale i další tropičtí brouci.
„Krovky těchto připomínají malby
Josefa Váchala. To je expresionis-
mus jako z Portmonea,“ popisuje
šéf archivu jedny z nejkrásnějších
brouků své sbírky z čeledi Ceramby-
cidae, jmenovitě druh Acrocinus
longimanus.
Oldřich Pakosta vlastní celkem se-

dmdesát krabic s exotickými brou-
ky, mezi ty nejkrásnější řadí zlato-
hlávky, jmenovitě pak goliáše, kte-
rých má sedm druhů. „Jsou to nej-
větší brouci Afriky,“ dodává.
— Petr Broulík

LITOMYŠLDosud nese názevMěst-
ská knihovna Litomyšl. To by se
ovšem brzy mohlo změnit. Návrh
na změnu názvu iniciovala část oby-
vatel.
„Máme tuGymnáziumAloise Jirás-

ka, Základní uměleckou školu Bedři-
cha Smetany, Smetanovu Litomyšl,
Gastronomické slavnosti M. D. Retti-
gové, tak proč neuctít význam Bože-
ny Němcové pojmenováním místní
knihovny právě jejím jménem,“ na-
vrhla Markéta Třískalová.
Jedna z nejznámějších spisovate-

lek ve městě dvakrát pobývala. I to
je jeden z důvodů, proč by měla
podle navrhovatelů nést knihovna
jméno Boženy Němcové.
Podle ředitelky je ale nejdříve po-

třeba zjistit, co vše by přejmenová-
ní obnášelo. „Zmapujeme kroky,
které bude třeba v souvislosti se
změnou názvu instituce učinit. Ne-
jde totiž jen o nové razítko,“ uvedla
ředitelka Jana Kroulíková.
Vedle nového názvu v Litomyšli

uvažují i o stěhování knihovny do
nových větších prostor. Ty bymoh-
ly vzniknout po rekonstrukci objek-
tu bývalého ředitelství Vertexu v
budově v Ropkově ulici. (mšv)

Pardubice

Město na smír
ve sporu o třídu
Míru nekývne
Pardubice se s největší pravděpo-
dobností nedohodnou na smíru ve
sporu se společností Syner. Firma
před dvěma roky opravila třídu
Míru a požaduje po městu prostřed-
nictvím soudu jedenáctimilionový
doplatek. Stavební společnost
v úterý u Okresního soudu v Pardu-
bicích navrhla, aby nezávislý odbor-
ník určil, v jaké hodnotě odvedla
práce, a podle toho by se spor vyře-
šil mimosoudně. „Návrh firmy
Syner na smír je nesmysl a došlo by
k porušení zákona o veřejných za-
kázkách - cenu firma dala do soutě-
že dobrovolně a město zaplatilo za
všechny práce, které byly provede-
ny,“ uvedl na svém facebookovém
profilu primátor Martin Charvát
(ANO). Radní nechtějí platit za prá-
ce, které nebyly prokazatelně odve-
dené. Firma zase namítá, že byla
sjednaná pevná cena za opravu uli-
ce, kterou dokončila. (dp)

Chrudim

Hasiči zachránili
káčata z kanálu

K záchraně sedmičky káčat zamířili
hasiči v pátek krátce před desátou
hodinou do Pardubické ulice
v Chrudimi. „Jen asi dvě káčátka
s kachnou zůstala v blízkosti kaná-
lu. Jeden z hasičů se spustil do kaná-
lové šachty a postupně všech sedm
káčátek zachránil,“ uvedla mluvčí
hasičů Vendula Horáková. Zachra-
ňující hasič byl do kanálové šachty
spuštěný hlavou napřed. Kolegové
ho přitom drželi za nohy. Vzhle-
dem k technickému stavu kanálu
hrozilo, že by při záchraně mohly
káčata zasáhnout části betonu.
„Museli jsme si udělat trochu větší
prostor, protože stěny šachty byly
poškozené a hrozilo, že kusy beto-
nu a suti spadnou na káčata,“ po-
psal obtíže při zásahu jeho velitel
Milan Hodek. Po vyzvednutí káčat
je i s matkou přemístili hasiči do
bezpečí volné přírody. (mšv)

Program prvních dní

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

Oldřich Pakosta se svou sbírkou
brouků. Foto: Petr Broulík

V Litomyšli
uvažují o změně
názvu knihovny
podle Němcové

Šéf archivu představí svoji sbírku brouků

PARDUBICKO a okolí

Sezemický dopravní problémzaměstnává i strážníky
Sezemice – Od minuléhopondělí vede městem Seze-mice objízdná trasa, ta doměsta přivádí dopravu,která kvůli opravám silniceI/35 obvykle projíždí Býští.A od prvního dne také na-stal dopravní kolaps.Křižovatka Masarykovyulice s Havlíčkovou se pro-měnila v místo, kde se za-škrtila veškerá doprava.Se situací nepomohl anisemafor.
„Ten měl řidičům pomocitouto křižovatkou bez pro-blémů projet. Jenže namístě nestál ani hodinu abylo jasné, že dopravní si-tuaci nezachrání,“ říká ve-litel Městské policie Seze-mice Jaroslav Mohaupt.Zastupitelstvo města protozačalo jednat o dalším za-jištění plynulé dopravy v

době, kdy městem projedenejvíce vozidel.
„Nyní v ranních a odpo-ledních hodinách usměrňujítuto křižovatku policistésoučasně se strážníkyměstské policie. Proto bychse rád touto cestou obrátilna řidiče, kteří tímto úse-kem projíždějí: Buďte trpě-liví, vždyť i nám jde o to,abyste dojeli v pořádkudomů,“ říká Jaroslav Mo-haupt.

Dopravní situace ale zá-roveň klade nároky naslužby strážníků.
„Momentálně shánímedalší zájemce o službu unás. Volná místa jsou a tobyl stav, který platil užpřed uzavírkou. Ta jen nyníukazuje, že nám lidé sku-tečně chybí,“ uzavírá Jaro-slav Mohaupt. (sejk)

Němčináři, pojďte tvořit příběhPardubice – Pardubické Goethe-Zentrum pořádáletos v létě kreativní soutěž Story 2017! pro všech-ny zájemce o německý jazyk. Cílem je vyprávětpříběh – ne každý sám za sebe, ale v týmech. „Sou-těž existuje ve dvou variantách. V první variantěpracují členové týmu na příběhu současně, ve dru-hé variantě vzniká příběh postupně a každý člentýmu píše pouze předem určenou část celého pří-běhu. Všechny příběhy budou mít stejný začátek,“uvedla Magda Fišerová z Goethe-Zentrum. Soutěžitje možné ve třech kategoriích podle dosažené jazy-kové úrovně. Uzávěrka soutěže je 22. září. Předčítá-ní příběhů a slavnostní udílení cen se uskuteční vlistopadu. (red)

Další stříkačka na dětském hřišti

Chvaletice – Nezodpovědnost a lhostejnost někte-rých narkomanů je přímo neuvěřitelná a bohuželdokládá, že zkazky o stříkačkách v pískovištíchnejsou smyšlené. Strážníci městské policie veChvaleticích takto sbírali použitou jehlu přímo ve-dle pískoviště na dětském hřišti u bývalých jeslí vJiráskově ulici. „Strážník stříkačku sebral a umístildo speciálního boxu na biologicky nebezpečnýmateriál. Pro jistotu důkladně prohlédl i okolí.Žádné další jehly už naštěstí nebyly nalezeny,“uvedla vrchní strážník Aneta Hámorská. (sejk)
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Letní kino odstartuje Andělem Páně 2LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ

Pardubice – Po dvou letechse zítra od 21.30 hodin vcentru města znovu roze-zvučí Pardubické letní kino.To se z areálu vedle skate-parku přesune k Tyršovýmsadům, kde bude promítatkaždý večer až do konceprázdnin.
„Návrat do centra městadělá velkou radost nám ispoustě diváků. Nebudemesice přímo v Tyršových sa-dech, ale o pár metrů dál,nicméně místo je to krásné.Navíc je dostatečně velké, jev centru města a dá se tamkrásně parkovat,“ uvedlpromotér letního kina JanMotyčka.

Jako první uvede letní ki-no snímek režiséra JiříhoStracha Anděl Páně 2. „Lonijsme začínali divácky nejú-

spěšnějším snímkem minu-lého roku, což byla Lída Ba-arová. Na tuto tradici jsmenavázali,“ řekl Motyčka.Jednotlivé dny v týdnubudou zasvěceny určitýmžánrům. Středy budou patřitdětem, pátky se ponesou veznamení současné tuzemskétvorby, v sobotu budou kvidění oscarové snímky a vneděli celosvětově úspěšnéfilmové hity. „Letos docházík dramaturgické změně apondělky budou patřit ani-movaným filmům. Takéjsme na základě rozsáhléankety mezi diváky u větši-ny filmů s výjimkou muzi-kálů přešli k dabovanýmverzím,“ dodal Motyčka.Připraveny jsou ale i dalšínovinky. Po celý den budeotevřený velký bar, organi-zátoři chystají i workshopy,tvůrčí dílny a výstavy.

Program Pardubického letního kina
Začátek promítání letníhokina bude zítra i po celýčervenec vždy ve 21.30hodin.

30. 6. Anděl Páně 21. 7. La La Land
2. 7. Warcraft: První střet3. 7. Pat a Mat ve filmu4. 7. Kolonie
5. 7. Hledá se Dory6. 7. Naprostí cizinci7. 7. Masaryk
8. 7. Moonlight
9. 7. X-Men: Apokalypsa10. 7. Putování tučňáků:Volání oceánu
11. 7. T2 Trainspotting12. 7. Kniha džunglí13. 7. Fantastická zvířata akde je najít
14. 7. Pohádky pro Emu15. 7. Hacksaw Ridge: Zro-zení hrdiny

16. 7. Příchozí
17. 7. Sirotčinec slečnyPeregrinové pro podivnéděti
18. 7. Sully: Zázrak na řeceHudson
19. 7. Alenka v říši divů: Zazrcadlem
20. 7. Dívka ve vlaku21. 7. Bezva ženská na kr-ku
22. 7. Lion
23. 7. Pasažéři
24. 7. Kubo a kouzelnýmeč
25. 7. Dítě Bridget Joneso-vé
26. 7. Želvy Ninja 227. 7. Snowden
28. 7. Špunti na vodě29. 7. Místo u moře30. 7. Star Trek: Do ne-známa
31. 7. Zpívej

Platy v sociálních službách sezvýší. Kraj chce větší podporuMinisterstvo práce a
sociálních věcí kraji
poskytne 62 milionů.
Stejnou částku mu ale
stále „dluží“.

JIŘÍ ŠMERAL

Pardubický kraj – DomovU Studánky v AnenskéStudánce hledá pečovateleo osoby s postižením. Nabízínástupní plat od 11 200 do13 160 korun. V podobnésituaci jsou i další zařízenínapříč republikou. Kvůlinízkým platům se nedostá-vá pracovníků, kteří by pe-čovali o seniory a hendike-pované.
Vláda rozhodla, že platy vsociálních službách od čer-vence vzrostou o 23 pro-cent. „Vláda se rozhodla odofinancování sociálníchslužeb v celkové výši 1,162milionů korun. Kraje částkupoužijí na dofinancovánísociálních služeb na svémúzemí, a to bez ohledu naprávní formu poskytovatelesociálních služeb. Bude zá-ležet na rozhodnutí vedeníkraje, jaké služby více či

méně podpoří,“ sdělil ve-doucí tiskového odděleníministerstva práce a sociál-ních věcí Petr Sulek.
Ministerstvo, které pro-středky na financování so-ciálních služeb rozděluje,krajům peníze na navýšeníod prvního července siceposlalo, zůstalo jim aledlužné za loňský rok. Le-tošní navýšení je za posled-ní dobu už druhé v pořadí.První vláda schválila vloni.Pardubický kraj se nechcespokojit s argumentem mi-nisterstva, že státní dotaceje nenároková, a o dorov-nání minulého deficitu dáljedná.

LOŇSKÝ DEFICIT
Na aktuální navýšení platůzíská Pardubický kraj skoro62 milionů korun. „Týká sejak platů, tak mezd, to zna-mená i neziskových organi-zací. Ale pořád nemámepokryté navýšení, kteréplatí od listopadu loňskéhoroku,“ upozorňuje pardu-bický krajský radní pro so-ciální péči a neziskový sek-tor Pavel Šotola. V krajskékase tak stále chybí asi še-desát milionů korun.

Pracovníci sociál-ních služeb se ale
nemusejí obávat,
že by se jim
kvůli deficitu
platy nezvýšily.
Zřizovatelé, jako
jsou kraj, město
nebo obec, jsou
nařízením vlády
vázáni. Horší je to uneziskových organizací, kdejsou navíc, podle Pavla Šo-toly, mzdy přibližně ještě opatnáct procent nižší než vestátním sektoru.

NA DOTACI NENÍ NÁROKMinisterstvo se k vyrovnánídeficitu, který vznikl připrvním navýšení, příliš ne-má. Na dotaz Deníku, zdaministerstvo krajům deficitz loňského roku dorovná,Petr Sulek uvedl, že dotacena sociální služby ze stát-ního rozpočtu je nenároko-vá: „Vzniká mylná předsta-va, že jakékoli navýšeníplatů a mezd bude hrazenoz dotací na sociální služby zrozpočtu ministerstva a žekdyž požadované penízekrajům neposkytne, staví sek sociálním službám zády.“Podle tohoto vyjádření

není ministerstvo
povinné hradit
– a už vůbec
ne zpětně –
krajům defi-
city z přede-
šlých let.
„Podle zákona
zodpovídají za

dostupnost so-
ciálních služeb nasvém území kraje. Prokraj i obce by mělo být při-rozené spolupodílet se nanavýšení platů a mezd za-městnanců sociálních slu-žeb, jelikož pečují o nejvícepotřebné spoluobčany najejich území,“ uzavírámluvčí.

Podle radního Pavla Šo-toly Pardubický kraj přestos ministerstvem o dorovná-ní deficitu nadále vyjedná-vá. „Snažíme se najít řešení.Doufám, že k nějaké shodědojde,“ říká Pavel Šotola.Plánované zvýšení bymělo znamenat nárůst zezhruba patnáctitisícovéhonástupního platu na osm-náct a půl tisíce. Mezi jed-notlivými pracovníky, přes-tože jde o tabulkové ohod-nocení, však mohou býtrozdíly.

Pardubický
kraj v oblastisociálních služebzřizuje devět
organizací.

Využijte všech 
výhod programu 
pro předplatitele
www.abobonus.cz
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Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí

pardubice.idnes.cz

Pardubický

PARDUBICEObě krajskáměsta vý-chodních Čech spolu už druhý rokna dálku soupeří v tom, které je pří-větivější k cyklistům. Zatím z toho otrochu lépe vychází Hradec Králo-vé. Loni i letos totiž zvítězil v anke-tě Cyklobarometrměst, která zjišťu-je pocity cyklistů v českých amorav-ských městech. Loni druhé Pardu-bice letos klesly na třetí příčku zaOlomouc. Rozdíl mezi prvním ačtvrtým byl podle organizátorů an-kety naprosto nepatrný.
Respondenti hodnotili města za-pojená do kampaně Do práce nakole na stupnici od jedné do šesti.„Otázky byly rozděleny do čtyřhlavních bloků týkajících se stavucyklodopravy, bezpečnosti cyklis-tů, komfortu na cyklostezkách a sta-vu infrastruktury. Výsledná znám-ka je pak průměrem známek za jed-notlivé bloky,“ uvedla Lenka Myšá-ková ze sdružení Auto*Mat, kterékoordinuje kampaň Do práce nakole.

Hradec si prvnímísto vysloužil na-příklad tím, že otevřel před čtyřmiroky parkovací dům pro kola, Par-dubice svoji cyklověž otevřely letosa zároveň nabídly cyklistům i velkýpočet krytých stání pro jejich stro-je. (dp)

NEJ město pro
cyklisty?
Hradec první,
Pardubice třetí

Počasí v kraji více informacípocasi.idnes.cz

23 °C

Jaroslav Hubený
redaktor MF DNES

PARDUBICE Pardubické letní kinomá za sebou polovinu prázdninovésezony. Zásadní změnou byl jehopřesun směrem k Tyršovým sa-dům, do lokality poblíž zdymadla,takže je do něj ze všech částí městapřibližně stejně daleko. „Za měsícjsme celý areál, který zpočátku ně-kterým připadal poněkud strohý,významným způsobem zkulturnili.Postupně nabývá romantické podo-by, jaké jsme vždy chtěli dosáh-nout. A pokud bylo hezky, každývečer přesahovala návštěvnost tisí-covku diváků,“ řekl zakladatel letní-ho kina Jan Motyčka.

Zvýšení návštěvnosti prospěla idramaturgická změna - pondělní„artové“ filmy vystřídaly snímky ro-dinné, tradičně úspěšné jsou sobo-ty s filmy, které sošku Oscara získa-ly nebo na ni byly nominované. Ataké pátky s českými filmy, navíc zaúčasti jejich tvůrců.
Například na promítání filmuŠpunti na vodě za účasti režiséra Ji-řího Chlumského přišlo 1 800 ná-vštěvníků. „Účast tvůrců dává pro-jekci další rozměr a tím je pardubic-ké kino odlišné od jiných. Nehleděna fakt, že jsme skutečným evrop-skými unikátem, protože 12 let ne-přetržitě a 60 dní v roce promítá-me pro tisícovky diváků zcela zadar-mo,“ řekl Jan Motyčka.

Speciální projekce čekají diváky

také v srpnu. Tento pátek předve-dou svoji tvorbu mladí filmaři v ko-medii „Všechno bude fajn“ úspěš-ného producenta Čestmíra Kopec-kého. O týden později může vytvo-řit příjemnou atmosféru k promítá-ní filmu „Jak básníci čekají na zá-zrak“ účast režiséra Dušana Kleinači pardubického scenáristy Ladisla-va Pecháčka.

„Pardubickýmodel“ zkoušejíuž i v Praze
„Na 18. srpna jsme domluveni s re-žisérem Miloslavem Šmídmajeremna uvedení jeho filmu “Miluji těmodře“. Další pátek přijedou uvéstfilm „Zahradnictví: Rodinný přítel“členové tvůrčího týmu Jana Hřebej-ka. A v pátek 1. září diváky čeká mi-

mořádná projekce školy Svítání.Bude to česko-norsko-dánská kome-die „Detektiv Down“ na téma handi-capovaných a přijedou čeští herci,kteří ve filmu hráli,“ dodal Jan Mo-tyčka.
Letošní novinkou Pardubickéholetního kina je i jeho expanze dodalších měst, a dokonce do dvoumíst v Praze. Organizátoři úspěšněpořádají projekce každé úterý vpražských Žlutých lázních, středeč-ní vHrochově Týnci a čtvrteční v za-hradách pražského Anežského kláš-tera. A vše, co je výjimečné na je-jich letním kině v Pardubicích, zů-stává zachováno i v dalších destina-cích - dramaturgie a výběr filmů,uvádění speciálních projekcí ivstup zdarma.

Rozšířená nabídka te-levizních kanálů, alečasem také nutnost
zlepšit vybavení do-mácnosti. To přinášídruhá vlna digitaliza-ce. Lidé, kteří mají an-ténu nasměrovanou
na vysílač Krásné, mo-hou už přijímat signálDVB-T2 s kódováním
H.265. Kdo nemámo-derní televizi, nemusíale s výměnou té sou-časné spěchat.

Radek Latislav
redaktor MF DNES

PARDUBICE Jak upozorňují servis-ní technici, ohlášené spuštění systé-muDVB-T2 z Krásného na 28. kaná-lu neznamená, že by diváci muselivzít útokem elektroprodejny a začíthoufně nakupovat nové televizenebo set-top boxy.
Minimálně do února 2021 totiž po-běží stávající sítě DVB-T. Zaručujeto i diginovela zákona o elektronic-kých komunikacích, kterou minulýtýden schválili senátoři.
„Lidé, kteří si před pár lety pořídi-li nové televize, mohous přechodem na nový systém ještěpočkat. Důležité je, že se v DVB-T2začalo vysílat a v obchodech se za-čaly objevovat nové typy televizíDVB-T2 s kodekem H.265/HEVC.Diváci proto budou mít tři roky časplynule přejít na nový standard vy-sílání. Kdo má satelit nebo kabelo-vou televizi, nic řešit nemusí,“ řeklk přirozené obměně techniky an-ténní technik Pavel Říha z firmyElpa. Podle zjištění MF DNES se nanový standard vysílání začínají ob-

chodníků s elektronikou ptát i zá-kazníci, kteří nákup nové televizezvažují.

Prodejci na novou technologiiupozorňují
Největší síť elektroprodejenv Pardubickém kraji se na prodejDVB-T2 techniky už zaměřila. „Mo-dely televizí v nejnižších cenovýchsegmentech jsou ještě nabízeny sestávajícím DVB-T tunerem, ale pře-vážná většina aktuálně nabízenýchtelevizorů od modelové řady roku2016 je již vybavena DVB-T2(H.265) tunery, a to včetně certifika-ce ČRa. Od února letošního rokujsme také začali rozšiřovat i nabíd-ku základních set-top-boxů urče-ných pro příjem stávajícího signáluo nové certifikované modely propříjemDVB-T2 vysílání,“ uvedla tis-ková mluvčí Euronics Lenka Maste-šová.

Kdo si novou televizi kupuje, mělby si pohlídat zvýrazněný parametr

DVB-T2 (H.265/HEVC) nebo logo„DVB-T2 ověřeno“, které zaručujídivákovi funkčnost televizoru poroce 2020.
Výměna stávající techniky v do-mácnostech bude podle odborníkův oboru závislá také na tom, jakédalší programy se v nové síti obje-ví.
„Pokud lidé přijímají současnéčtyři digitální multiplexy a všechnyprogramy nevyjedou v HD kvalitě,vyplatí se počkat,“ myslí si PavelŘíha s ohledem na postupný po-kles cen nových typů televizí aset-top boxů.

Každopádně Česká televize užoznámila, že po definitivním schvá-lení diginovely chce spustit všech-ny své programy v HD rozlišení,což uvítají hlavně sportovní fanouš-ci.
Dosud mohli diváci přijímat ob-raz ve vyšší kvalitě jen přes satelitnebo některé malé regionální vysí-lače. To by se mělo už brzy změnit.

Dělníci včera pokládali dlažbuna pardubické třídě 17. listopa-du, která po dokončení budemít podobu sjednocenou s nava-zující pěší zónou na třídě Míru.Nové chodníky budou zmra-zuvzdorné a naimpregnovanébetonové dlažby, kterou budemožné čistit.
Pardubice se tak vyhnou opako-vání potíží s pěší zónou na tříděMíru, která byla otevřena v dub-nu roku 2015. Na žulové dlažběse totiž velice rychle objevily ne-čistoty a mastné skvrny.Nejdříve zkoušely vyčistit ulicitechnické služby, později odbor-né firmy. Ty dostaly své vyčle-něné úseky a na nich aplikovalychemická i přírodní čistidla.Zkoušely i mechanické čištěnínebo drhnutí proudem vody.Přípravky působily na dlažbu iněkolik měsíců. Nic ale nepo-mohlo a pardubičtí radní sepřed rokem smířili s tím, žehlavní ulice zůstane špinavá.(dp, ČTK)

Foto: Josef Vostárek, ČTK

30 °C

Když vyjde počasí, do kina přijde přes tisíc lidí

Vysílač spustil nový signál.Na výměnu televizorů je čas

Novou dlažbu
bude už možné
vyčistit

Výběr z programu
letního kina

Tipy na české filmy:
4. 8. Všechno bude fajn
11. 8. Jak básníci čekají na zázrak18. 8. Miluji tě modře
25. 8. Zahradnictví: Rodinný přítel1. 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/KanadaLetní kino je v provozu každý prázd-ninový večer denně od 21.00.

Vysílač na Krásném zajišťuje pokrytíkraje televizním signálem.

Chrudim

Blíží se pouť. Čas
pro atrakce, ale
i rozjímání
První pouťové atrakce začnou bě-hem dneška najíždět do centra Chru-dimi, kde se od pátku do neděleuskuteční tradiční Salvátorská pouť.Atrakce mohou bavit návštěvníky išířit hluk do páteční půlnoci a násle-dující den se zastaví hodinu po půl-noci. Vedle kolotočů, stánků a adre-nalinové zábavy se ale uskuteční iakce zcela jiného zaměření. Ve čtvr-tek to bude ve farním sále od 19 ho-din přednáška Karla Sládka „IkonyKrista ve východokřesťanské tradi-ci“. V pátek bude v kostele svaté Ka-teřiny Večer chval, v sobotu budouna témže místě slavnostní zpívanénešpory, adorace a možnost uctít mi-lostný obraz Nejsvětějšího Salváto-ra. Poutní mše svaté se uskuteční vneděli v kostele Nanebevzetí PannyMarie v 8.30 a v 10.00 hodin. (dp)

Litomyšl

Na náměstí bude
pivní festiválek
Akce s podtitulem Litomyšlí napříčhudebními žánry se bude konat v so-botu na Toulovcově náměstí od desí-ti do dvaadvaceti hodin. Představíse tam regionální pivovary a minipi-vovary, ale také kapely z Litomyšle aokolí. Ani letos nebudou chybět sou-těže o věcné ceny. (dp)

Chrudim

Uzavírka působí
problémy
Začátek další etapy rekonstrukce ka-nalizace na průtahu Chrudimí způso-bil včera dopravní komplikace.Řada řidičů nezareagovala na novouuzavírku křižovatky „Na Dukle“ amusela se tam pak otáčet. Objížďkavede přes ulice Dr. Peška a části uli-ce Víta Nejedlého. (dp)



strana 8
BULVÁR

publicistika

K prázdninám v Pardubicích neodmyslitelně patří už několik let Letní kino Pernštejn, 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 fi lmové delegace, které k promítání tradičně patří. 

Pardubický letňák expanduje...
Projekt letního kina v par-
dubickém formátu se líbí 
i jinde. „Nejvýraznější no-
vinkou letošního léta je 
skutečnost, že letos poprvé 
expandujeme do dalších 
měst: Velkým úspěchem 
je hned dvojí angažmá 
v Praze – po celé léto pro-
mítá Pardubické letní kino 
Pernštejn v zahradách 
Anežského kláštera a také 
ve Žlutých lázních na ná-
břeží Vltavy; další paprsek našeho letního kina byl nasměrován do Hrochova Týnce a v jednání jsou i další města. Velmi nás to těší, protože export pardu-bické 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. 

Na snímku z první projekce je ředitel společnosti Cinema Time Jan Motyčka, redaktorka ČRo Praha Markéta Ševčíková, režisér Jiří Strach a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. 

Na pódiu se objevil i šéf pivovaru 
Leoš Kvapil.

Za režisérem Anděla páně 2 přišel před plátno i sta-
rosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík.

Letní kino nouzí o diváky v Pardubicích netrpí.

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

Letní kino jede

PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ
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SOUTĚŽE MLÁDEŽE

Pardubičky zase selhaly. Nechtějí nebo neumí?

Holice vyprášily kožich Chrudimi!
TLAPNET

KRAJSKÝ PŘEBOR

FOTBAL: 1. Celostátní liga U19: FK Pardubice - Sparta Praha 0:1 (0:0). Pardubice - Olomouc 1:3 (1:2). Branka Pardubic: Šafařík. 1. Celostát-ní liga U17: Pardubice - Olomouc 1:2 (0:2), Balog. ČLD U19B: Pardubice B - Mladá Boleslav B 1:0 (0:0), Su-chochleb. ČLD U17B: Pardubice B - Mladá Boleslav B 0:1 (0:1). ČLŽ U15: Meteor Praha - Pardubice 0:0 p.k. 4:2. ČLŽ U14: Meteor Praha - Pardubice 1:7 (0:5), Brychnáč 2, Novák, Sedlá-ček, Schmidt, Bartoníček, Svoboda. ČLŽ U13D: Chrudim - Pardubice 2:8 (0:3), Čebiš 3, Flaška a Divíšek po 2, Brož. ČLŽ U12D: Chrudim - Pardubi-ce 9:4 (3:0), Valenta, Vykoukal, Ven-zhöfer, Smrčka. Krajský přebor U19: Holice - Litomyšl 1:3 (0:2), Shejbal. Přelouč - Horní Jelení 3:6 (1:1), Cirkl, Německý, Hudec - Skutil 3, Liška 2, V. Moravec. Horní Jelení - Litomyšl 0:6 (0:2). Holice - Hlinsko 6:0 (5:0), Shejbal 2, Plecháč, Fous, Bureš, Pro-kop. Přelouč - Letohrad 0:9 (0:3). 1. třída dorostu A: Nasavrky - Paramo 1:7 (0:4), Pavlata 3, Pečinka 2, Pav-lák, Kopa. Slatiňany B - Mikulovice 3:1 (2:0), Nováček. Zaječice - Mora-vany 0:1 (0:0), Bečička. Kameničky - Opatovice 2:0 (2:0). Miřetice - Staré Hradiště 3:6 (1:4), Wagner 3, Blažek 2, Havlík. Dřenice - Lázně Bohda-neč 4:4 (0:1) p.k. 5:4, Markl 3, Vítek. Krajský přebor SŽ A: Holice - Česká Třebová 3:4 (1:2), Matyáš, Tlučhoř, Kudrna. Hlinsko - Pardubičky 6:3 (6:0), Oberreiter 2, Mec. Krajský přebor SŽ B: Lázně Bohdaneč - Li-tomyšl 0:7 (0:4). Přelouč - Nemošice 2:3 (1:2), Dostál, Trojáček - Bělohlav 2, Dusil. Přelovice - Třemošnice 5:2 (4:1), Šmarda 4, Doležal. Moravany - Prosetín 0:2 (0:0). Krajský přebor MŽ A: Holice - Česká Třebová 1:14 (0:7), Kora. Hlinsko - Pardubičky 5:1 (3:0), Novotný. Krajský přebor 

MŽ B: Přelouč - Nemošice 5:0 (0:0), Koth 3, Novák, Syrovec. Lázně Boh-daneč - Litomyšl 5:3 (1:3), Pětioký 2, Císař, Klein, Křivda. Přelovice - Tře-mošnice 8:0 (5:0), Němec 3, Novák a Richter po 2, Vlasák . Okresní přebor SŽ: Opatovice n. L./Libišany - Horní Jelení 7:1 (3:1), Hajdák 2, Pechánek, Kosík, Adamuška, Danihelka, Poul - Špelda. Paramo - Staré Hradiště 0:6 (0:3), Žiak 3, Lejsek, Klíma, Belej. 1. liga dorostenky: DFO Pardubice - Slavia Praha 1:5 (0:4), Pavlasová. 1. liga SŽ: Dukla Praha - Pardubice 0:10 (0:5), Kružíková 3, Chabadová a Vodvárková po 2, Solničková, Urban-cová, K. Jedličková, Hýlová. 1. liga MŽ: Dukla Praha - Pardubice 0:12 (0:4), Hlaváčová 4, Zikmundová, Ple-vová a T. Jedličková po 2, Burešová, Ledvinková.  
LEDNÍ HOKEJ: Extraliga ju-nioři: Dynamo Pardubice - Litvínov 6:2 (2:1, 1:0, 3:1), Zídek, Matýs, Bučko, Pochobradský, Veverka, Sy-rovec. Extraliga starší dorost: Pardu-bice - Havlíčkův Brod 9:3 (4:0, 2:1, 3:2), Chára a Bucek po 2, Poul, Oli-va, Rohlík, Koffer. Extraliga mladší dorost: Liberec - Pardubice 5:1 (0:0, 2:1, 3:0), Kloz. 

HÁZENÁ: 1. liga starší doros-tenky: DHK Pardubice - Slavia Pra-ha 17:23 (6:12). Sestava a branky: Řihošková, Levinská, Voldánová 1, Fašková 6, Bartůňková 1, Kurková 1, Dufková 1, Dutková 2, Kohou-tová 1, Šmahelová 2, Pavla Sanko-tová, Vaďáková 3, Bartoníčková. 2. liga mladší dorostenky: Pardubice - Mělník 23:15 (8:4), Řihošková, P. Voženílková, M. Voženílková 8, Tláskalová 3, Slabá, Černá, Smejka-lová 1, Kolláriková, Tatarová, Petra Sankotová 3, Herzánová 2, Dufková 2, Šnajdrová 4, Smejkalová II, Pfei-ferová.

BERGER - HUCK
I. B TŘÍDA

ONDRÁŠOVKA
I. A TŘÍDA

Rosice poprvé ztratily bod. Se Srchem vyhrály až na penalty

trefili až ve 33. minutě, kdy se hla-vou prosadil Chmelík. Pojistku pak přidal dvacet minut před koncem, rovněž hlavou, Korbeľ. Hra se však začala vyrovnávat a poté co domácí zazdili další tři tutovky, hosté sníži-li. Ke konci zápasu byli domácí pod tlakem, ale hosté z toho nic nevy-těžili a to zejména díky domácímu brankáři!

Oulický - Rousek (90. L. Chýle), Semerád, Vojtíšek, Sluťak (81. Wagner) - Suchánek (84. Blažek), Kasal (88. Havlík).
Na těžkém terénu hráli hosté ve-lice dobře. Prezentovali se zejména hrou po zemi, nouze nebyla o nará-žečky ani o brejky. Hradišti rovněž pomohlo vyloučení Mareše již po čtvrthodině hry, když se vyfauloval na Suchánkovi. Právě Marcel Su-chánek se poté díky svým čtyřem gólům stal hvězdou utkání. Velmi dobře ovšem ze strany hostí zahráli i Oulický Semerád a Ondřej.Zbývající utkání 6. kola: Sto-lany - Tuněchody 1:3. Příště: Srch - Sruby (SO 16), Staré Hradiště - Choltice (SO 16), Lázně Bohdaneč - Rosice (NE 10.15), Tuněchody - Starý Mateřov (NE 16), Prosetín - Horní Jelení (NE 16), Řečany - Proseč (NE 16). 

AFK Horní Jelení - SK Rozho-vice 1:3 (0:2). Branky: 83. J. Mora-vec - 14. Mudruňka, 23. Kalas, 73. Čechlovský. Rozhodčí: Mach. ŽK: 6:3. Diváků: 145. HORNÍ JELE-NÍ: Šumpík - Čermák (75. V. Mo-ravec), Hendrych, Barát, Maixner - Morávek (69. Mrštík), Michálek (82. J. Moravec), Velinský, Pinkas - Jedlička (82. Cach), Kaňkovský 

(69. Slabý).
„Nejsme schopni dát gól a to je momentálně naše největší slabina. Jen Kaňkovský měl v první půli tři vyložené šance... Jinak se jednalo o poměrně vyrovnané utkání, ve kte-rém ovšem rozhodla naše střelecká impotence,“ řekl po utkání rozzlo-bený vedoucí domácího týmu Pavel Kaplan.

TJ Sokol Sruby - SK Řečany nad Labem 3:0 (1:0). Branky: 38. Vlastní (P. Moravec), 65. Gerčák, 75. Chadima. Rozhodčí: Sochor. ŽK: 0:4. Diváků: 80. ŘEČANY: Cincibus - Štěpánek, Chára, Fo-foňka, P. Moravec - Krejčík (72. Ruml), M. Tichý, V. Novotný, Bank - Wiesner, Hrbek.
„Do 20. minuty jsme měli čty-ři tutovky, které jsme neproměnili. Pak přišel logicky trest, když jsme si dali vlastní gól... Když se ve dru-hé půli trefil Gerčák přesně do naší šibenice, bylo vlastně rozhodnuto. Otevřeli jsme hru a dostali třetí gól,“ zhodnotil zápas hrající trenér Ladislav Chára.

FK Proseč - TJ Sokol Staré Hradiště 1:5 (0:3). Branky: 60. J. Marek - 8., 16., 60. a 68. Suchánek, 34. Kasal. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (14. Mareš). Di-váků: 100. STARÉ HRADIŠTĚ: Hála - T. Chýle, Ondřej, Louvar, 

(70. Volejník), Bendžík (81. Hruška) - Klouda, Chaloupský.
„Sice jsme získali tři body, ale bylo to o ště stí. Soupeř byl pohyb-livější, daleko lépe kombinoval a vytvářel si šance. My jsme čekali a spoléhali spíše na brejky. Aktivita se nám nijak zvlášť nedařila. Letohrad si to podle mě prohrál sám. Když vyrovnal, tak jakoby přestal hrát a to byla chyba. My jsme pak ze stan-dardky dali na 2:1 a tím utkání vy-hráli. Těsně před koncem ale mohlo dojít na spravedlivou remízu, ovšem obrovskou šanci hostí na vyrovnání kryl skvělý gólman Šutovec,“ řekl po utkání trenér domácích Václav Sůra.TJ Mezilesí Načešice - FK Hor-ní Ředice 1:2 (1:1). Branky: 14. Tamchyna - 36. a 76. Dujsík. Roz-hodčí: Ujec. Bez karet. Diváků: 101. HORNÍ ŘEDICE: Procházka - Bře-zina, Skalický, Zběhlík, Valenta (8. Krejcar) - Klír, Mráz (89. Horyna), Englich, Vrátil (70. Hrubý) - Dujsík, Machatý.

Bojovné utkání na těžkém terénu a za deště zvládli lépe hosté. „Od začát-ku utkání byly šance na obou stranách. My jsme první poločas ustáli, přesto, že jsme na zdejším specifickém hřiš-ti hráli „do kopečku“. A jelikož jsme tuto největší zbraň domácích v první pětačtyřicetiminutovce zvládli, použi-li jsme ji pak ve druhém poločase pro-ti nim. A úspěšně. Měli jsme víc šancí, a tak jsme zaslouženě vyhráli. Velmi dobře zahráli Dujsík a Klír,“ vysekl poklonu svým svěřencům trenér Hor-ních Ředic Ondřej Šedivka.

TJ Sokol Pomezí - TJ Sokol Rohovládova Bělá 0:2 (0:1). Bran-ky: 35. Kotajny, 56. Tamchyna. Roz-hodčí: Zavřel. Bez karet. Diváků: 50. ROH. BĚLÁ: Pšenička - Žoček (56. Tamchyna), Nepivoda, Špidlen, Braun (46. Chovanec) - Deutsch (46. Semínko), Fotul, Pospíšil (71. Jind-ra) - Panchártek, Kotajny (58. Jelí-nek), Starý.
Výsledek je pro domácí ještě po-měrně milosrdný... „Měli jsme jed-noznačnou převahu, ale nedokázali jsme proměnit ani ty nejvyloženější šance. Nakonec jsme rádi alespoň za ty dva góly. Za zmínku jistě stojí i naše povedené střídání, když Tam-chyna okamžitě po příchodu na hřiště v 56. minutě skóroval,“ řekl Týdení-ku Pernštejn vedoucí týmu z Roho-vládovy Bělé Josef Radouš.Další zápasy 6. kola: Nasavrky - Semanín 1:2, Luže - Dolní Újezd 5:1, Vysoké Mýto B - Svitavy B 3:0. Příště: Rohovládova Bělá - Přelouč (NE 16), Pardubičky - Pomezí (NE 16), Horní Ředice - Vysoké Mýto B (NE 16). 

PARDUBICKO - Šestým kolem pokračovala o víkendu Ondrášovka 1.A třída. Pardubičky hrály v sobotu v Kunčině, Přelouč přivítala letohradské béčko, Horní Ředice se představily v Načešicích a v neděli pak Rohovládo-va Bělá zajížděla do Pomezí.TJ Sokol Kunčina - SK Pardu-bičky 7:4 (3:0). Branky: 4., 34. a 69. Tlustoš, 20. Pařil, 62. Scholze, 80. Spálenský, 89. Šmehlík - 55. Mare-ček, 57. T. Svoboda, 68. Šprachta, 72. Svatoň. Rozhodčí: Horníček. ŽK: 2:2. Diváků: 100. PARDUBIČKY: Šrajer - Bednář, Münzberger, L. Svo-boda (46. Mareček), Bříza - Jonáš, T. Svoboda, Buš, Froš (54. Vávra) - Šprachta, Svatoň.
Před týdnem dostaly Pardubičky devítku, nyní sedmičku… „Utkání připomínalo z naší strany podprů-měrný zápas okresního přeboru. Výkon hráčů je jedna veliká ostuda a nebojím se to nazvat plivnutím do tváře všem, kteří dělají v Pardubič-kách fotbal. Nic horšího jsem snad dosud nezažil a neomlouvá nás ani to, že jsme hráli bez šesti hráčů zá-kladní sestavy. I v tomto složení jsme měli s domácími hrát minimálně vy-rovnanou partii. Jsem tak rozezlen, že jsem ihned po utkání nabídl svoji rezignaci…,“ řekl týdeníku Pernštejn trenér Pardubiček Luboš Pilař.FK Přelouč - FK Letohrad B 2:1 (0:0). Branky: 75. a 84. Hladík. Rozhodčí: Bleša. ŽK: 2:4. Diváků: 100. PŘELOUČ: Šutovec - Kmo-níček, Hladík, Kačírek, Váša (23. Machačný) - Novák, Ulrych, Kosek 

1. Rosice n. L.  
2. Tuněchody  
3. Choltice  
4. Rozhovice  
5. Starý Mateřov  
6. Stolany  
7. Staré Hradiště  
8. Proseč  
9. Horní Jelení   
10. Srch  
11. Sruby  
12. L. Bohdaneč  .  
13. Řečany n. L 
14. Prosetín

6 6 1 0 0 18:3 17
6 6 2 0 0 13:4 16
6 5 0 0 1 17:8 15
6 4 0 0 2 17:8 12
6 3 0 0 3 13:7  9
6 3 0 0 3 15:13 9
6 3 0 0 3 13:13 9
6 3 0 0 3 13:16 9
6 2 0 0 4 13:17 6
6 2 1 1 4  8:16 6
6 2 0 0 4 11:20 6
6 1 0 2 5  7:12 5
6 1 0 1 5  4:13 4
6 1 0 0 5  4:16 3

1. Luže  
2. Rohovládova Bělá  
3. Letohrad B  
4. Dolní Újezd
5. Přelouč  
6. Vysoké Mýto B
7. Horní Ředice
8.  Načešice  
9. Kunčina  
10. Semanín  
11. Pomezí  
12. Nasavrky  
13. Pardubičky  
14. Svitavy B  

6 6 0 0 0 34:8  18
6 4 0 0 2 16:10 12
6 4 0 0 2 16:12 12
6 4 0 0 2 15:13 12
6 5 3 0 1 10:11 12
6   4   2   1   2   13:5     11
6 3 0 1 3 19:13 10
6  3  1  1  3  10:8     9
6  3  0  0  3  15:16   9
6  3  1  1  3  11:17   9
6  1  0  2  5  12:16   5
6  1  0  1  5   8:16   4
6  1  0  0  5   9:26   3
6  0  0  0  6   1:18   0

1. Slatiňany  
2. Holice  
3. Lanškroun   
4. Mor. Třebová  
5. Česká Třebová  
6. Chrudim B
7. Heřm. Městec  
8. Hlinsko  
9. Choceň  
10. Litomyšl  
11. Žamberk  
12. Třemošnice  
13. Svitavy  
14. Moravany  
15. Dobříkov  
16. Polička  

6  5  1  1  11  3:4  15
6 5 1 0 1 21:7 14
6 4 0 1 2 18:9 13
6  5  3  1  1   7:4  13
6 4 1 1 2 10:5 12
6    5    3    0    1    13:14 12
6   4   1   0   2   13:14 11
6 3 0 0 3 14:14 9
6  3  1  1  3    9:12  9
6    2    0    1    4     18:11    7
6 2 0 1 4  8:12 7
6 2 1 1 4  8:11 6
6 2 1 1 4  6:11 6
6 1 1 2 5  4:13 4
6 1 0 1 5  7:19 4
6 0 0 2 6  6:15 2

Roušar. Rozhodčí: Matoušek. ŽK: 2:2. Diváků: 80. MORAVANY: M. Branda - Veselý, Záleský, J. Lukas (67. Krušina), Hurta - Smejkal (46. Šibal), Formánek, Beran, M. Lu-kas - Kříž (81. Hájek), Hynek (83. Chmelař).
„Odehráli jsme podobný zápas jak ten minulý. Góly dával pouze 

PARDUBICKO - O víkendu pokračoval šestým kolem Tlapnet krajský přebor. Holice přivítaly v sobotu chrudimské béčko a Mora-vany se představily v České Třebo-vé. A přestože oba zápasy přinesly gólové žně, ne každý z nich byl nadšen...
SK Holice - MFK Chrudim B 7:0 (4:0). Branky: 11., 14. a 90. Řezníček, 36. Václavek, 39. Lát, 65. Kaufman, 75. Kopřiva. Rozhodčí: Klír. ŽK: 0:4. Diváků: 100. HOLI-CE: Laksar - Tláskal, Kopřiva, T. Velinský, Řezníček - Rosůlek, Ma-chatý, Křtěn (79. Shejbal), Kaufman (76. Chvála) - Lát (81. M. Schmei-ser), Václavek.

„Od samého začátku jsme Chru-dim jasně přehrávali a podali jsme perfektní výkon ve všech řadách. V týmu hostí hráli většinou samí mladí kluci a ti si vlastně nevytvořili žád-nou pořádnou šanci,“ shrnul utká-ní vedoucí holického týmu Tomáš Čejka. Holicím nyní patří v tabulce druhá příčka, ovšem s jednoznačně nejlepším skóre.
FK Česká Třebová - TJ Sokol Moravany 4:0 (2:0). Branky: 22. Grepl, 43. Müller, 76. Novotný, 90. 

Autorem jednoho ze sedmi gólů do chrudimské sítě byl i holický Jiří Kaufman.   Foto: MILAN KŘIČEK 

PARDUBICE - Šestým kolem pokračovala o víkendu také Berger-Huck 1.B třída, ve kterém došlo opět i na dvě regionální derby.SK Starý Mateřov - SK Lázně Bohdaneč 2:0 (1:0). Branky: 28. Praus, 85. Zezula. Rozhodčí: Pokor-ný. ŽK: 2:4. Diváků: 100. STARÝ MATEŘOV: O. Skalický - Klíma (70. D. Holek), Škopek, T. Holek, Mynka - Hlaváček, Zezula, Šrám, Tichý - Fenyk (90. Halda), Praus (89. J. Skalický). LÁZNĚ BOHDA-NEČ: Jahelka - Strejček, Klement, Žurek (40. T. Molek), Virt - Uhlíř (80. Markl), M. Molek, Kršák, Kva-pil (87. Novák), Sadílek - Musil.Jednalo se o vyrovnané utkání. Hosté po neproměněné vyložené šanci inkasovali z protiútoku. Přes-ně podle pravidla nedáš - dosta-neš otevřel skóre Praus. Vítěznou pojistku pak přidal pět minut před koncem Zezula, když ve skrumáži dotlačil míč do brány.
TJ Sokol Rosice nad Labem - FC Titanic Srch 1:1 (1:0). Na penalty 4:2. Branky: 27. M. Pešek - 90+1 Urbanec. Rozhodčí: Kolba-ba. ŽK: 2:1. Diváků: 170. ROSICE: Vlček - Voleský, Němeček, Proků-pek, J. Pešek - Pipek (57. Baudyš), Rogovik, Jiří Růžička, M. Pešek - F. Bartoš (82. Hovorka), M. Bartoš (89. Vratišovský). SRCH: Mičjan 

- Beran, Třešňák, Šmíd (46. Filip), Víšek - Sokol, Doležal, Práchen-ský, Hanáček, Maivald - Urbanec.Fotbalisté Srchu, kteří přijeli posíleni o Daga Hanáčka s Ma-tějem Sokolem, dokázali obrat o bod do té doby stoprocentní Ro-sice. Přes dvacet minut se čekalo na větší šanci. Potom rosický Ma-rek Pešek doběhl Němečkův pas a ještě před brankářem Mičjanem a následnou srážkou stihl míč usměr-nit do sítě. V první půli pak střílel Marek Bartoš těsně vedle a Marka Peška tentokrát vychytal Mičjan. Hosté nakonec stihli vyrovnat v sa-mém závěru, když v poslední minu-tě po rohu uklidil Urbanec míč do rosické sítě. Na penalty pak vyhráli domácí, když jejich brankář Vlček chytil penaltu Práchenskému a So-kolovi. Rosičtí proměnili všechny čtyři penalty!
TJ Slavoj Choltice - SK Sokol Prosetín 2:1 (1:0). Branky: 33. Chmelík, 57. Korbeľ - 69. Remeš. Rozhodčí: Čech. ŽK: 3:4. Diváků: 80. CHOLTICE: Zářecký - Jiří Ko-houtek, Tiler, Korbel´, Stanek - Jan Kohoutek (74. Heblík), Chmelík, Chudomel (68. Hošek), Mach - Švejda (89. Peml), Augustin.Vstup do zápasu měli sice lepší domácí, ale poté, co spálili tutovku, nedali ani penaltu… Zaslouženě se 

V Rosicích byla k vidění fotbalová bitva, která skončila remízou a bonusový bod v přesnější střelbě pokutových kopů získali domácí. Foto: MILAN KŘIČEK 

PLOCHÁ DRÁHA

traligy ukončeno již po dvanácté jízdě. Vítězem se stali domácí jezd-ci AMK ZP Pardubice, kteří měli v tu chvíli na svém kontě 29 bodů. Bezchybný výkon do té doby před-vedl Václav Milík, který ve třech jízdách zaznamenal plný počet bodů! Druhé místo obsadila praž-ská Markéta, za kterou vyjel nejvíc bodů Matěj Kůs (9), na třetím mís-tě skončil  AK 3ton Slaný, o které se bodově nejvíce zasloužil Edu-ard Krčmář (6). Na čtvrtém místě skončila slovenská Žarnovica, za kterou však opět nestartovala její největší hvězda - Martin Vaculík. Za Žarnovicu pouhý jeden jediný bod vybojoval Adrian Gala... A jak si vedli pardubičtí jezdci? Václav Milík 9 bodů, Tomasz Jedrzejak 8 b., Hynek Štichauer 7 b., Patrik Mi-kel 5 b. Po sedmi kolech je na čele stále pražská Markéta s 25 body. O tři body zpět je Zlatá přilba, třetí příčka patří AK 3ton Slaný a tabul-ku zavírá Žarnovica. 

Extraligu ukončil déšť. Vítězství brala „Přilba“

soutěže úspěšně. S Kotlářkou Pra-ha prohráli v minulém týdnu 8:12 a 6:11 a Pražané se tím tak dostali na 2. místo 2. ligy právě za vedoucí Pardubice. Ty však již mají jistotu play-off! V prvním utkání vedl Pa-sos 4:0, navíc se homerunem blýskl Jan Čech, ovšem ani to nestačilo na vítězství. Do druhého zápasu pak vstoupila lépe Kotlářka, po pěti směnách vedla 7:0 a náskok si již udržela až do konce. Do vyřazova-cích bojů vstoupí Pasos v sobotu 23. září v domácí Krtkově aréně. 

Pasos dvakrát prohráli, přesto jdou do play-off!

Poprvé v historii pardubického letního kina byl film propojen se sportem, hudbou a tancem. Poslední prázdninový pátek se totiž, jako „předkrm“ před filmem Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel, konal právě v těsné blízkosti Tyršových sadů 1. ročník turnaje O cenu primátora v plážovém volejbalu. Po tomto sportovním rozjezdu pak den zakončil již zmíněný film, který osobně uvedla delegace tvůrců.     Foto: ARCHIV LETNÍHO KINA

PARDUBICE 
- Kvůli nepřízni 
počasí bylo čtvr-
teční sedmé kolo 
plochodrážní ex-

Volejbal okořenil letní kino

Václav Milík (vpředu) byl opět nejlep-ším jezdcem sedmého kola plochodráž-ní extraligy.  Foto: MILAN KŘIČEK 

PARDUBICE 
- Softbalisté týmu 
Pasos nevstoupili 
do druhé poloviny 

(saf)

(saf)

soupeř. Domácí hráči šli více za vítězstvím, jejich pohyb, rychlost, agrese byly na úplně jiném levelu než u nás. Někteří hráči mi nyní jas-ně ukázali, že na krajskou nejvyšší soutěž prostě nemají... Soupeř vy-hrál zcela zaslouženě,“ nechal se po utkání slyšet zklamaný trenér Mora-van Miroslav Kaluža.
Další zápasy 6. kola: Slatiňany - Choceň 3:0, Hlinsko - Žamberk 4:0, Moravská Třebová - Lanškroun 0:0 (na penalty 4:2), Heřmanův Městec - Litomyšl 5:4, Třemošnice - Svitavy 3:1, Dobříkov - Polička 3:2. Příště: Choceň - Holice (SO 16), Moravany - Dobříkov (NE 16). (saf)

(rtr)

(saf)

(saf)



PARTNEŘI PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA 
Záštitu nad každým z posledních šesti ročníků Pardubického letního 
kina Pernštejn - a ten 12. nevyjímaje - převzalo Ministerstvo kultury 
České republiky. Pardubické letní kino se tak opět zařadilo mezi nej-
významnější kulturní projekty České republiky. Vedle Grand festi-
valu smíchu jde vůbec o jedinou kulturní akci na Pardubicku, které 
se podobné prestiže dostalo. Ministerstvo kultury České republiky 
také letošní roční ročník podpořilo finančně. Pardubické letní kino 
Pernštejn se tak stává nejen vyhledávaným kulturním podnikem 
pro rezidenty, ale zvyšuje též turistickým potenciál města, protože 
cestu do něj nacházejí i návštěvníci Pardubic. Prestiž letního kina  
i celého města zvyšují i pravidelné návštěvy umělců v rámci delega-
cí k filmovým projekcím, protože v takových počtech a tak frekven-
tovaně 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. Za-
stupitelstvo města Pardubic zařadilo v roce 2015 Pardubické letní 
kina do programu „Pardubičtí tahouni“, který prezentuje to nejlepší, 
co východočeská metropole na poli kultury nabízí.  Pardubické let-
ní kino je pořádáno v posledních letech také za podpory Krajského 
úřadu Pardubického kraje.



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

Letošní ročník Pardubického letního kina by nebylo možné realizovat bez podpory Nadace pro rozvoj města Pardubic, díky níž 
se letní kino vrátilo do centra města.
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VARIACE GRAFICKÉHO ZPRACOVÁNÍ VOUCHERŮ NA OBČERSTVENÍ
 



NÁKLADY 12. ROČNÍKU PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA PERNŠTEJN

Položkový rozpočet 
 ČÁSTKA
autodoprava mobiliáře, chatek 6 188,00 Kč
bannery sponzoři, plakáty srpen 3 900,00 Kč
catering pro reklamní partnery  56 668,00 Kč
demontáž elektroinstalace v areálu letního kina 2 000,00 Kč
digitální tisk 28 680,00 Kč
dodání 120 tun písku do areálu letního kina 25 000,00 Kč
dodání říčního písku 15 000,00 Kč
elektrifikace areálu letního kina 42 378,00 Kč
fotografické práce (Tomáš Kubelka) 28 000,00 Kč
grafické práce 67 150,00 Kč
hrubé mzdy zaměstnance  385 669,00 Kč
instalace promítacího plátna 10 800,00 Kč
internetové připojení, IP kamery 30 000,00 Kč
kabel AKASA AXA 881,82 Kč
kancelářské potřeby 4 319,00 Kč
lampy do videoprojektorů 6 887,60 Kč
náhrada zničených židliček 2 000,00 Kč
odvoz směsného odpadu 10 452,00 Kč
OSSZ odvod za společnost  57 711,00 Kč
ozvučení a osvětlení letního kina 30 000,00 Kč
potisk reklamních triček (personál) 4 419,01 Kč
PR servis, moderování 25 000,00 Kč
PR servis, zpracování tiskových zpráv 3 400,00 Kč
prodej DVD nosičů 3 686,54 Kč
produkce Pardubického letního kina 2017 70 000,00 Kč
promítání 360 hodin (á 180 Kč) 80 800,00 Kč
pronájem a servis mobilních toalet 19 735,00 Kč

pronájem kanceláře 20 000,00 Kč
pronájem mobiliáře 149 600,00 Kč
pronájem objektivu 11 000,00 Kč
pronájem projektoru 12 000 ANSILM 64 800,00 Kč
pronájem projektoru 12 000 ANSILM 22 100,00 Kč
pronájem skladových prostor 20 000,00 Kč
pronájem techniky 15 000,00 Kč
pronájem vozidla Boxer 67 000,00 Kč
příprava prezentací 13 300,00 Kč
půjčovné 500 ks židlí 14 500,00 Kč
půjčovné filmů 191 950,00 Kč
reciproční spolupráce 32 942,00 Kč
reklama, propagace 40 000,00 Kč
reklamní polep 3 360,33 Kč
servis výpočetní techniky (kamery) 1 000,00 Kč
servis zabezpečovací techniky 4 321,00 Kč
spotřeba PHM 413,22 Kč
správa a aktualizace webu PLK 40 000,00 Kč
stavební práce v PLK 20 000,00 Kč
tisk hlavičkových papírů PLK 9 450,00 Kč
tisk letáků program A5 DCP, 120g, 4/4 6 990,00 Kč
tisk plakátů A1 červenec 7 300,00 Kč



tisk programových brožurek 41 550,00 Kč
tisk programových brožurek 36 800,00 Kč
tisk programových brožurek (červenec) 28 693,00 Kč
tisk programových letáků - srpen 14 000,00 Kč
tisk programových letáků (červenec) 16 600,00 Kč
ubytování filmových delegací 5 641,00 Kč
venkovní kamera 1 179,00 Kč
velkoplošný tisk  1 672,00 Kč
výlep plakátů (červenec) 9 231,00 Kč
výlep plakátů (srpen) 4 850,00 Kč
výměna AKU baterie 1 060,00 Kč
výroba reklamních spotů 7 000,00 Kč
výroba reklamních spotů, reportáží 55 000,00 Kč
výroba spotu Faurecia 6 000,00 Kč
zabezpečovací technika 1 750,40 Kč
zajištění okrasných dřevin 5 123,97 Kč
zazimování okrasných dřevin 2 479,34 Kč
baterie 326,77 Kč
ZP odvod za společnost - březen 17 806,00 Kč
zprostředkování reklamní spolupráce 10 000,00 Kč

CELKEM NÁKLADY NA PROJEKT (BEZ DPH) 2 042 514,00 Kč

ZPRACOVAL, DNE 30. LISTOPADU 2017

Tomáš Drechsler, 
jednatel společnosti 

CINEMA TIME, s.r.o.
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5, 
Wintrova II. 1088, 530 03 Pardubice



ZÁŠTITY NAD 12. ROČNÍKEM PARDUBICKÉHO LETNÍHO KINA
 

Záštita 
Pardubický kraj

Záštita 
Ministerstvo kultury ČR

Záštita
primátora města Pardubic

Záštita
starosty Městského obvodu 
Pardubice I
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Cinema Time, s.r.o.
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
 

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

+ 420 602 459 579
facebook.com/letnikino


