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MEZINÁRODNÍ festival dokumentárních filmů a Jihlavané se dočkali − Kino Dukla prošlo rekonstrukcí a začne sloužit
veřejnosti. Zleva primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, ministr kultury Václav Jehlička, hejtman Miloš Vystrčil a ředitel
Průmstavu Ivan Bauer přestříhávají filmový pás jako symbol ukončení rekonstrukce kina. Foto: Lubomír Maštera
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Kino Dukla v Jihlavě je opět otevřené
    Po nedlouhé, ale náročné přestavbě
je opět oficiálně otevřené kino Dukla
v Jihlavě.
    Jihlavský primátor Jaroslav Vyma-
zal, hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil,
ministr kultury Václav Jehlička a ředi-
tel společnosti Průmstav Ivan Bauer
opravené kino otevřeli symbolicky −
přestřižením pětatřicetimilimetrového
filmu.
    Kino bude nejprve sloužit návštěv-
níkům tradičního Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních filmů, od listo-
padu začne běžný provoz kina. Vznik-
ne zde také Centrum dokumentárních
filmů, tedy zázemí pro práci a studium
dokumentu − jediné zařízení tohoto
druhu v celé České republice.

    "Přestavba Dukly byla jednou z nej-
přísněji střežených staveb poslední do-
by jak ze strany úřadu, tak prostřed-
nictvím tisku ze strany veřejnosti. Dě-
kuji všem, kdo se nějakým způsobem
na rekonstrukci podíleli, a přeji kinu
hodně úspěchů," komentoval poslední
dokončenou investici města primátor
Jaroslav Vymazal.
    Kino Dukla nyní disponuje dvěma
promítacími sály o kapacitě 160 a 60
míst, ty jsou vybaveny moderní obra-
zovou, zvukovou a tlumočnickou tech-
nikou. "Kino nebude sloužit jen běž-
nému promítání a pro potřeby festivalu
a Centra dokumentárního filmu. Kino
může sloužit také pro potřeby škol,
tlumočnické zařízení zde umožňuje po-

řádat třeba i mezinárodní konference.
O využití nemám obavy," uvedl pri-
mátor Vymazal.
    Otevření kina byl přítomen ministr
kultury Václav Jehlička, který se uvol-
nil ze zasedání vlády ČR. "Chtěl jsem
být přítomen okamžiku, na který řada
z nás dlouho čekala. Nic tak výjimeč-
ného v naší zemi není, ani jinde v
Evropě není mnoho institucí podob-
ných vznikajícímu Centru dokumen-
tárních filmů," poukázal na výjimeč-
nost projektu Václav Jehlička.
    Ministerstvo kultury podpořilo re-
konstrukci Dukly částkou 15 milionů
korun. Celkové náklady na přebudo-
vání kina (včetně projektové doku-
mentace, archeologického průzkumu,

inženýrských prací atd.) vyšly na 52
milionů korun.
    V kině Dukla jsou dále přebudované
vstupní prostory, ve kterých je nově
umístěná šatna, bufet, vstupy do obou
sálů, sociálního zařízení a nově také
do prvního patra, kde vznikne zázemí
pro odbornou práci v archivu doku-
mentů a kanceláře.
    Kino má novou promítárnu společ-
nou pro oba sály, obsluhu tak zvládne
jedna osoba. Nové je také topení,
vzduchotechnika a izolace. Budova ki-
na se tedy zcela změnila v interiéru,
zvenčí objekt zůstává beze změny, do-
šlo pouze na terénní úpravy v okolí
kina a nový nátěr fasády. Dodavatelem
stavby je společnost Průmstav.
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Hyský: Otevírání hřiš� na podzim má svou logiku
    Na problémy s opravami městských
domů, jednání s neplatiči nájemného či
přípravy výdeje občanských průkazů
jsme se zeptali náměstka primátora Mar-
tina Hyského.
    Proč se muselo několik výběrových
řízení na opravy městských domů opa-
kovat?
    Stavební boom se podepsal i na plnění
městských zakázek týkajících se oprav
domů, některá výběrová řízení musela
být vypisována podruhé, nebo� napoprvé

v mnoha případech předložila nabídky
pouze jedna jediná firma a tyto nabídky
byly navíc o desítky procent vyšší než
částka daná rozpočtářem. V případě vý-
měn oken byla situace opačná, vzpomí-
nám na případy, kdy se do výběrového
řízení přihlásilo, tuším, 17 firem.
    Jak se jedná s neplatiči nájemného?
    Bytovému oddělení se, podle mého ná-
zoru, daří dobře jednat s dlužníky ná-
jemného. Tým na oddělení připravuje do-
hody o uznání dluhu a v případě potřeby

dohody o splátkách. Pokud se s klienty,
kteří dluží na nájemném, nedaří ani po
vyčerpání všech možností komunikovat,
jsou vypovídány nájmy.
    Jak jsou daleko projekty se zateplo-
váním domů s pečovatelskou službou?
    Vzhledem k tomu, že odbor dobře hos-
podařil s penězi, mohli jsme ke konci
léta začít například s realizací výměny
oken v DPS na Žižkově ulici.
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