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Kino Vysočina by mohlo 
otevřít již 17. června, jak běží 
upoutávka na portálu měst-
ské organizace Kultura Žďár 
n. S. Dokonce i s občerstvením 
v sále. 

Ještě v první půlce května, kdy 
v Česku začalo rozvolňování, však 
situace ve světové kinematografi i 
vypadala svízelně. 

Programista kina Vysočina Aleš 
Hrbek vysvětluje, že velká americká 
studia s uvolněním fi lmových premi-
ér otálela, neboť ve světě je stále pou-
ze malý počet zemí, kde jsou kina ale-

spoň v nějakém režimu otevřena. 
Hlavní zdroj příjmů producentů ze 

vstupenek pochází od multiplexů. 
A ty avizovaly, že neotevřou své sály, 
dokud nebude vstup na fi lmovou 
projekci umožněn divákům s občerst-
vením. Po loňském otevření bez mož-
nosti občerstvení totiž byla návštěv-
nost minimální.

Otevření kin se tedy dle Hrbka 
dostalo do stejné kolonky, jako je 
otevření vnitřních prostor restaurací 
a barů. „Kina otevřou při hodnotě 75 
nakažených na 100 tisíc obyvatel. To za 
podmínek rozestupů v sále, které zmenší 
kapacitu asi na 30 %. 

K tomu bude od diváka vyžadován 

negativní antigenní test, případně očko-
vací průkaz, či potvrzení o imunitě... 
Čili žádná velká sláva a divácký kom-
fort,“ komentuje kinař. 

Odhad byl, že česká kina otevřou 
koncem června. Sice omezeně, ale s 
možností občerstvení. 

Dobrou zprávou je, že s postupným 
uvolňováním bude přibývat fi lmo-
vých titulů. A nebude jich málo. 

„Musíme si uvědomit, že fi lmy nepro-
mítané loni se budou navyšovat o fi l-
my, které již měly mít premiéru letos. 
Do toho se točily i nové fi lmy,“ očekává 
programista. 

V blízké budoucnosti by nás tedy 
mohla čekat pestrá nabídka velmi 

dobrých a divácky atraktivních fi lmů 
a premiér. Kino Vysočina chce fl exi-
bilně reagovat na možnosti promítání 
a nabízeným fi lmům operativně při-
způsobí vysílací plán. 

„Filmová představení mají na rozdíl 
od těch divadelních a koncertů velkou 
výhodu. Nepracují s živými účinkující-
mi a jdou nasadit prakticky ze dne na 
den,“ uvádí Aleš Hrbek. 

Od podzimu také slibuje návrat 
obvyklé dramaturgie, včetně fi lmové-
ho klubu a seniorských dní. 

„Na seniory velmi sázíme, protože 
drtivá většina je naočkovaná a kino jim 
tak nabízí v této komunitě velmi bezpeč-
né prostředí.“ -lko-

Do kin míří odsunuté i letošní premiéry


