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Poslední desetiletí nebylo pro kla-
sická jednosálová kina zrovna pfiízni-
vé. Roz‰ífiení DVD pfiehrávaãÛ do do-
mácností, snadná dostupnost a ‰iroká
nabídka filmÛ na nosiãích spoleãnû
s nástupem multiplexÛ, vícesálov˘ch
kin vybaven˘ch digitální technologií,
která jim umoÏnila vyjít divákovi
vstfiíc nejen pestrou nabídkou, ale ze-
jména uvádûním novinek v premiéro-
vém termínu, to v‰e znamenalo pro
men‰í kina odliv divákÛ a pokles trÏeb.
Mnohá z nich skomírala aÏ k úplnému
zavfiení, jiná mûla ‰tûstí na vlastníka,
s jehoÏ pomocí se drÏela nad vodou.
Mezi ty druhé patfiilo i kino v Blansku. 

Témûfi sto let stará budova byla zá-
rukou tradice i prvorepublikové so-
lidnosti, velkoryse pojaté hledi‰tû pro
350 divákÛ a ‰irokoúhlé plátno (jed-
no z nejvût‰ích v republice) dávaly
tu‰it slu‰n˘ potenciál nejen pro úãely
promítání, ale také coby koncertní,
divadelní ãi pfiedná‰kov˘ sál. 

Kino se tak doãkalo dal‰ích inves-
tic zvy‰ujících komfort divákÛ. V ro-
ce 2004 dostalo nová, polstrovaná se-
dadla, do‰lo na v˘mûnu promítacího
plátna i rekonstrukci toalet. 

Skuteãn˘ zlom v‰ak pfii‰el aÏ v loÀ-
ském roce, kdy bylo kino za pfiispûní
Státního fondu pro podporu a rozvoj
ãeské kinematografie digitalizováno
a doãkalo se nové technologie umoÏ-
Àující promítání filmÛ ve 3D.

Digitalizace pfiinesla pfiedev‰ím pfií-
stup k nejnovûj‰ím filmÛm v termínu
celostátní premiéry a moÏnost promí-
tat filmy ve 3D. Blanenské kino tak
hladce srovnalo krok s multiplexy, ale
zároveÀ nabídlo nûco víc. Snadnou

dopravní dostupnost, domáckou atmo-
sféru, rozumné ceny, dobfie zásoben˘
bufet, osobní pfiístup a komunikaci.

Mezi náv‰tûvníky se stále ãastûji
objevují lidé z okrajov˘ch ãástí Brna,
Kufiimi ãi Adamova, obãas zavítají
i brnûn‰tí pfiilákaní nûkter˘m z okra-
jov˘ch titulÛ. Za pÛl roku od spu‰tûní
facebookového profilu kino nasbíralo
pfies 1600 „pfiátel”. 

Komunikace pfiitom probíhá obou-
smûrnû: kino uÏ nûkolikrát promítalo
film „na pfiání” vyÏádan˘ ‰ir‰í komu-
nitou divákÛ, napfiíklad malorozpo-
ãtov˘ film Tomorrow will be better.

V̆ znamnû se zmûnila také drama-
turgie kina: zatímco dfiíve se hrál titul
nûkolikrát po sobû, naãeÏ kopie na fil-
movém pásu putovala dál a titul na
dlouhou dobu – pokud ne navÏdy –
zmizel z nabídky, digitální technolo-
gie umoÏÀuje lep‰í práci s termíny
promítání. Nejpropagovanûj‰í filmy se
samozfiejmû promítají v termínu pre-
miéry, na ty diváci pfiijdou vÏdy.
U tûch ménû znám˘ch v‰ak ãasto vy-
ãkávají, aÏ sdûlovacími prostfiedky
probûhnou první recenze a hodnocení.
Osvûdãilo se proto promítání rozdûlit
do nûkolika oddûlen˘ch dní v prÛbûhu
dvou mûsícÛ tak, aby si ten svÛj prav˘
ãas na‰ly v‰echny skupiny zájemcÛ. 

Letos se poprvé kino rozhodlo vyjít
divákÛm vstfiíc a hraje nepfietrÏitû po
celé prázdniny bez obvyklé ãtrnácti-
denní odstávky. Novinkou je také
zprovoznûní rezervaãního systému na
stránkách kina (www.kinoblansko.cz),
díky nûmuÏ má divák jistotu, Ïe na nûj
jeho vybrané místo bude ãekat. 

Text a foto: mp

Revize je kdyÏ…

Blanensk˘ zimní stadion
uvedl do provozu 

odvlhãovací zafiízení

„Proã máte letos zavfieno v létû tak
dlouho?” Tuto a dal‰í podobné otázky
jsme sly‰eli ãasto, jakmile jsme ozná-
mili termín uzavfiení knihovny
o prázdninách. Samozfiejmû jsme se
snaÏili ãtenáfiÛm vysvûtlovat dÛvod
dvoumûsíãního pfieru‰ení provozu. 

Jednou za deset let je tfieba v kni-
hovnû provést revizi knihovního fon-
du. Tuto povinnost nám ukládá kni-
hovnick˘ zákon. Samozfiejmû radûji
bychom prázdninov˘ ãas vûnovali na-
‰im ãtenáfiÛm. UÏ od konce kvûtna
jsme na‰e klienty informovali o tom,
Ïe si mohou vypÛjãit knihy aÏ do záfií
a ve vût‰ím mnoÏství. To proto, aby
mûl kaÏd˘ dostateãnou zásobu na ce-
lé léto. I pfiesto, Ïe se pÛjãil neb˘val˘
poãet dokumentÛ - celkem 22 127
(v bûÏném roce je to poãet za ãtvrt ro-
ku), pofiád je‰tû v knihovnû zÛstal vel-
k˘ objem knihovních jednotek. 

A co taková revize znamená v praxi?
V‰echny knihy, mapy, leporela, CD

a LP musí projít na‰ima rukama.
Dohromady 107 587 dokumentÛ se
muselo sundat z regálÛ v pÛjãovnách
a ve v‰ech skladech, pfiemístit je k po-
ãítaãÛm, naskenovat, zkontrolovat
a zase peãlivû poskládat zpût. Pfii této
pfiíleÏitosti jsme mûli moÏnost povést
vût‰í úklid vyprázdnûn˘ch polic. 

Pfies nepfiíjemnû horké poãasí jsme
zrealizovali i dal‰í práce. Byly zpevnû-
ny regály v dûtském oddûlení, nové po-
lice a regály pfiibyly v oddûlení pro do-
spûlé, zmûnilo se uspofiádání fondu ve
studovnû a ãítárnû. DÛkladnou oãistou
pro‰el i ve‰ker˘ ãalounûn˘ nábytek.

kterého bûÏn˘ náv‰tûvník stadionu vi-
dí jen dvojici leskl˘ch trubek pod
stfiechou stadionu, je zafiízení o veli-
kosti pouh˘ch tfií bûÏn˘ch domácích
ledniãek postaven˘ch vedle sebe, jeho
pfiínos pro provoz zimního stadionu
v letních mûsících je v‰ak nesporn˘. 

Díky odstranûní vlhkosti ze vzdu-
chu nedochází k její kondenzaci na
kovové konstrukci stadionu, ãímÏ se
v˘raznû prodluÏuje její Ïivotnost.
Pozitivní dopad má odvlhãení i na
vnitfiní prostfiedí haly, neboÈ zmizí
mlha nad ledem, která je bez odvlh-
ãovacího zafiízení bûÏn˘m prÛvodním
jevem letního bruslení.

Kvalita prostfiedí pfiitom hraje dÛle-
Ïitou roli v ekonomice provozu zimní-
ho stadionu, neboÈ zv˘‰í jeho atraktivi-
tu pro sportovní oddíly, které ledovou
plochu obvykle obsadí na celé léto od
rána do pozdních veãerních hodin. 

Odvlhãovací zafiízení instalovala fir-
ma SEN, s. r. o, která má za sebou témûfi
dvû desítky úspû‰n˘ch realizací v âR
i zahraniãí. Celková v˘‰e investice ãiní
1,5 mil Kã, z toho 1,1 mil Kã uvolnilo
mûsto Blansko ze svého rozpoãtu, zby-
tek pokr˘vá dotace z Jihomoravského
kraje. Text a foto: mp

Blanensk˘ zimní stadion na spor-
tovním ostrovû se s poãátkem léta do-
ãkal instalace zafiízení, které v˘znam-
nou mûrou pfiispûje jak k vy‰‰í kvali-
tû poskytovan˘ch sluÏeb, tak i k vy-
lep‰ení ekonomické stránky provozu.

Adsorpãní odvlhãovaã vzduchu, ze

Nakonec jsme vyklidili v‰echny
pÛjãovny a ostatní prostory pro kaÏ-
doroãní t˘denní generální úklid, kter˘
provede specializovaná firma.

Na zaãátku posledního prázdnino-
vého t˘dne vás rádi pfiivítáme v plném
lesku.  

ZároveÀ Ïádáme v tomto termínu
o zv˘‰enou shovívavost. Odhadujeme,
Ïe pohyb vypÛjãen˘ch knih bude troj-
násobn˘ oproti bûÏnému provozu.

Bc. P. Gargo‰ová, 
D. Kfiivánková, M. Libichová, 

Mûstská knihovna Blansko
Foto: archiv knihovny

Revize knihovního fondu.

Odvhlãovací zafiízení je nenápadné.

Spoleãnost Telefónica O2, provo-
zovatel vefiejn˘ch telefonních auto-
matÛ, oznámila, Ïe se z dÛvodu po-
klesu zájmu o uÏívání vefiejn˘ch tele-
fonních automatÛ rozhodla zru‰it te-
lefonní automaty v Blansku na ulici

Zborovecká ul. ã. 9 a Dvorská ul. ã.
86. Ke zmûnû dojde k prÛbûhu 2. po-
loletí leto‰ního roku.

Text: mp
Zdroj: Oficiální stránky 

mûsta Blanska

Telefónica O2 ru‰í telefonní
automaty

Kino vychází divákÛm vstfiíc

Blanenské kino.


