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Tisková zpráva 24. ledna 2014 

Masarykova univerzita nabídne k adopci sedačky v Univerzitním kině Scala  

Získat v Univerzitním kině Scala sedačku s vlastím jménem budou moci zájemci, kteří se 

zapojí do nové dárcovské kampaně Masarykovy univerzity. První příležitost pronajmout si 

sedačku v kině a přispět tak na rozvoj tohoto kulturního stánku v centru Brna dostane 

univerzitní veřejnost 28. ledna, kdy v kině začnou oslavy 95. výročí založení univerzity. Široká 

veřejnost může pro adopci využít internetový portál darujscale.cz.   

Portál darujscale.cz spustila univerzita se zahájením provozu Univerzitního kina Scala v polovině 

října loňského roku. Dosud mohli dárci věnovat libovolnou částku od 100 korun a touto formou se 

vybralo již přes 52 000 korun. Peníze budou použity na náklady spojené s obnovou činnosti Scaly.  

„Všech dárců si nesmírně vážíme, a protože jsme zaznamenali zájem i o vyšší příspěvky, přicházíme 

s nabídkou adoptovat si na dva roky konkrétní sedačku, která bude označena jménem dárce,“ řekl 

prorektor MU Jiří Němec. Sedačku je možné získat za cenu dva nebo pět tisíc korun podle jejich 

atraktivnosti s ohledem na umístění v řadách.               

Samotný proces adopce je velmi snadný obdobně jako u darování konkrétních částek přes portál 

darujscale.cz. Na zmíněných webových stránkách stačí jen v plánu hlediště zvolit vybranou sedačku 

a zaplatit bankovním převodem nebo platební kartou.   

I nadále zůstane možnost darovat také nižší částky. V tomto případě stačí vyplnit elektronický 

kontaktní formulář, zvolit způsob platby a odeslat příspěvek. Na tomtéž místě je možné požádat o 

zaslání dárcovského certifikátu, který splňuje náležitosti potvrzení pro daňové účely. Pokud má 

přispěvatel zájem, bude jeho jméno zveřejněno na seznamu dárců.  

Kontakt: Tereza Fojtová, mluvčí MU, e-mail: fojtova@muni.cz, mobil +420 724 517 335     

Univerzitní kino Scala spravuje Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Aeropolis, která zajištuje 

celoroční program filmové produkce pro veřejnost. Univerzita kino využívá pro akademické a vzdělávací účely, 

zařízení tak slouží setkávání studentů, akademiků i široké veřejnosti. Kino Scala v Brně s několika přestávkami promítá 

od roku 1929. Od počátku bylo premiérovým biografem. V minulosti nesl i název Dopz nebo Moskva a v roce 1931 se s 

kapacitou 1012 míst stal největším kinem v Brně. Donedávna kulturní instituci provozovalo Turistické informační 

centrum, které se ji v roce 2011 rozhodlo zavřít. Kinu hrozil zánik, ujala se jej však Masarykova univerzita. 

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. Od počátku nesla 

jméno muže, který se o její vznik zasloužil snad ze všech nejvíce, T. G. Masaryka. V době založení měla čtyři fakulty – 

právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 studentů řádného 

studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz. 
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