
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                                Tisková zpráva  
 

Rekonstrukce Areálu kina Vesmír Svitavy  

– etapa druhá 
 
13. září tohoto roku proběhla kolaudace další (druhé) etapy rekonstrukce Areálu kina Vesmír 
Svitavy.  

  
První část – zateplení celého areálu kina a stavba nové přístavby – byla ukončena letos v březnu. 
Druhá etapa se týká rekonstrukce vnitřních prostor. Třetí – poslední - začne na konci letošního září a 
bude znamenat změnu venkovních prostor celého areálu.  
Vraťme se ke druhé etapě: vznikla nová klubovna a šatna pro divadlo Trám (potencionálně i pro 
klub Tyjátr) a svitavské amatérské soubory – v prostorách bývalé kanceláře ředitele SKS. Největší 
proměnu zaznamenal klub Tyjátr. Úplně nový balkón se třemi stoly! Bar se zasunul do prostor 
technického zázemí a tím 
se zvětšila kapacita sálu: 
150 míst na stání a 140 
míst na sezení! Sál získal 
nové osvětlení – osm 
zářivek pod stropem – 
mohou se stmívat. 
V prostorách bývalé 
promítací kabiny bývalé 
kinokavárny Galaxie bylo 
vybudováno nové 
sociální zařízení pro 
návštěvníky klubu Tyjátr 
a jejich účinkující. Tedy 
– konečně oddělujeme 
záchody pro návštěvníky 
v kině a v klubu! Ty nové 
jsou přístupné z nového 
tyjátrovského balkónu. V prostorách bývalého ekonomického úseku SKS (vedle nových záchodů  



 
 
klubu) vznikly dvě kanceláře – pro potřeby SKS a případně zázemí pro Dramatickou školičku, 
divadlo Trám a amatérské soubory. Vedle hlavního vstupu do divadla Trám je nová šatna pro 
návštěvníky divadla. 

Novou přístavbou areálu jsme 
nezískali pouze nové krásné prosklené 
chodby s úžasnými výstavními 
prostorami a novým vstupem do 
divadla Trám, ale Tyjátr dostal nové 
zázemí pro personál a kapely – 
klubovnu s přímým vstupem do sálu 
klubu Tyjátr.   
Tyto všechny změny ještě více 
propojují celý Areál kina Vesmír a 
dávají nám nové úžasné možnosti. Již 
nyní připravujeme komponované 
pořady – spojení divadla, hudby a 
výtvarného umění – v Trámu, Tyjátru 
a na chodbách.  
A ještě jedna důležitá změna: od 1. 
září 2016 má celý areál svého správce 
– poprvé! Je jím Daniel Chmelař – 
zaměstnanec SKS, který je zároveň 
hlavním promítačem kina Vesmír. 
Myslím, že proměny, ke kterým 
v celém Areálu kina Vesmír došlo, 
dochází a ještě co nevidět dojde, jsou 
skvělé a celý areál je krásný nejen 
z pohledu z ulice, ale i když 
navštívíme kino, divadlo, koncert, 
výstavu a budeme posílat své děti do 
Dramatické školičky. 
Opravdu se to povedlo a mám z toho 
velkou radost! Věřím, že prostředí 
kultivuje – v tomto případě doslova! 
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