
  

  

 

 

 

 

 

 

Masarykova univerzita vrací život do kina Scala  

Do brněnského kina Scala se od 14. října po téměř dvou letech vrátí diváci. Provoz někdejšího kina 

ve správě příspěvkové organizace města obnoví Masarykova univerzita ve spolupráci se společností 

Aeropolis, která zajistí celoroční program filmové produkce. Masarykova univerzita, jež si kino po 

jeho uzavření od města pronajala, ho bude využívat pro odborné aktivity. Nové univerzitní kino 

Scala tak bude sloužit studentům, akademikům i široké veřejnosti.  

„Vracíme život kinu s bohatou historií. Univerzita ho využije pro výuku a další akademické aktivity, 

veřejnost získá nový kulturní stánek nabízející víc než komerční zábavu. Univerzitní kino Scala se 

tak stane místem pro setkávání studentů, akademiků a všech, kteří v Brně bydlí, studují, pracují, či 

sem jen zavítají,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. 

Studenti Masarykovy univerzity se do tvorby programové nabídky kina aktivně zapojí v rámci 

projektu Studentské kino. Budou zajišťovat pravidelné projekce spojené s odbornými úvody, 

besedami a dalšími aktivitami. Konkrétní výukové kurzy připravuje pro Scalu Filozofická fakulta 

MU a Univerzita třetího věku MU. Kinosál bude sloužit i pro akademické obřady, jako jsou 

imatrikulace, promoce nebo předávání čestných doktorátů. Foyer oživí výstavy studentských prací. 

Pro veřejnost se budou promítat minimálně dvě představení denně a chybět nebudou ani nezvyklé 

programové formáty. „Chceme ze Scaly udělat to, čím už dřív byla. Premiérové kino, které Brnu 

představí zajímavou uměleckou tvorbu - a to nikoliv pouze filmovou,“ prozradil Radek Pernica ze 

společnosti Aeropolis. Diváci se mohou těšit na velmi kvalitní projekce ve vysokém rozlišení 4K a 

zvukovém formátu Dolby Surround 7.1.,  vybraná představení bude dokonce možné sledovat ve 3D. 

Vše díky technologii, kterou kino Scala nově disponuje. Nejen diváci pak budou moci využít 

pohostinnost kavárny přímo v prostorách kina. 

Vedle digitální techniky získalo kino během nezbytných oprav před znovuotevřením také nové 

pódium, podlahy i akustické podhledy. V rámci této fáze rekonstrukce byly provedeny i některé 

stavební práce včetně opatření proti zemní vlhkosti. Všechny sedačky byly vyčištěny nebo 

přečalouněny. Náklady hradí město Brno z částky, kterou od univerzity obdrží formou 

dlouhodobého nájmu do konce roku 2033.  

Kontakt:  Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel. 549 494949, 724517335   

Pod názvem Scala začalo kino na Moravském náměstí v Brně promítat v roce 1935. S kapacitou téměř 500 míst bylo 

dlouho jedním z největších jednosálových kin. Příspěvková organizace Turistické informační centrum, která měla kino 

v pronájmu od města, se rozhodla jeho provoz na konci roku 2011 ukončit. Na základě veřejně vyslovené nabídky 

Magistrátu města Brna, aby se univerzita kina Scala ujala, uzavřela MU s městem Brnem v dubnu 2013 smlouvu o 

dlouhodobém pronájmu.       
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