
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                                   

                                                           Tisková zpráva  
 

Otevření areálu kina Vesmír se odkládá… 
 
Kdy už bude otevřené kino? A co Tyjátr a pohádky pro děti v Trámu? A kdy začnou děti chodit do školičky? 
 
Jedno moudré rčení praví, že je lépe stavět od základů dům nový, než rekonstruovat starý… 
A tak to je i s naším kinem, divadlem, klubem a školičkou. Budova je z dvacátých let minulého století a 
scházeli se v ní němečtí muži, aby pěstovali spolkový život. Nevím, kolika rekonstrukcemi celý areál prošel. 
Ta poslední velká byla na konci osmdesátých let dvacátého století. A úplně poslední změny z roku 1997 – 
vybudování divadla Trám a v roce 2011 zrod klubu Tyjátr zrušením kinokavárny Galaxie. 
Dnes jsme v čase nejnovější zásadní rekonstrukce celého areálu. Právě končí její první etapa: Snížení 
energetické náročnosti objektu Purkyňova 205/17 – tedy zateplení, výměna vnějších otvorových prvků, 
stavba prosklené přístavby. Součástí této etapy je také přemístění pokladny kina do prostor šatny a výstavba 
WC pro invalidy v místě pokladny původní. Divadlo Trám získá nový hlavní vstup se šatnou – ve třetím 
nadzemním podlaží nové přístavby. Samozřejmě, že celým areálem prochází nová vzduchotechnika. To je 
etapa, která právě končí. S mnohými úskalími, nepředvídatelnostmi, obtížemi, komplikacemi. Termín 
dokončení: 31.října 2015. To neznamená, že 1. listopadu začneme promítat, koncertovat, hrát divadlo, učit. 
Musíme projít časem úklidu, 
odstraňováním vad a nedodělků…, 
kolaudacemi nových prostor 
v neposlední řadě. A tak vlastně 
dnes nemohu říci, kdy to všechno 
konečně spustíme. Půjde-li vše, jak 
by mělo jít, školička začne učit 
v první polovině listopadu – 
původní vstup po schodech vedle 
výtahu zůstane zachován. Kino 
začne promítat v druhé polovině 
listopadu. Vstup do kina zůstane 
provizorní – tedy přes dvůr. Trám 
zahájí provoz v prosinci. A Tyjátr – 
pevně věřím – také.  
Vím, že v kalendáři akcí na tento rok máme napsáno: POSED – setkání divadel – v listopadu. Prohlédněte si 
fotografii Trámu z 16. října 2015. Nový termín POSEDu bude 13.prosince – snad určitě. 
Končí první etapa – v mnoha směrech bolestná. Kino nehraje od července, Trám a Tyjátr jsme zavřeli  
17. června…  
První etapa přestavby se prolíná s etapou druhou – změní určitě Tyjátr – otevřený balkón se sociálním 
zázemím pro návštěvníky klubu. Galerie zároveň propojí bar klubu s novým prostorem v druhém nadzemním 
podlaží prosklené přístavby – zde bude odpočinkový prostor pro návštěvníky Trámu. Místo kanceláří kina 
vznikne šatna a klubovna pro Trám a soubory, které zde zkouší. Dojde k velké úpravě okolí areálu kina,  
včetně posezení při kávě, či něčem jiném. Druhá etapa proběhne v létě 2016. A teprve potom budeme 
na konci a začneme slavit. Nicméně – novou přístavbu a nové vstupy do kina, klubu a divadla – otevřeme již 
nyní. A tak můžeme slavit třeba dvakrát, nebo i třikrát… 
Je pravda, že je jednodušší postavit nový dům… Nicméně tato rekonstrukce stojí za tu námahu. Neboť to není 
ledajaký dům. Kolik filmů viděly jeho zdi, narodilo se tu skvělé divadlo Trám s krásnou dramatickou 
školičkou, přeměnila se zde kinokavárna v klub. Je to dům, který má duši. Věřím, že – oblečen v nový 
moderní a krásný kabát – svou duši neztratí. Jsme tu pro to, abychom to nedopustili. 
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