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Rychnovsko -Nemají na n�  toti� peníze. V Kostelci si navíc myslí, �e celuloidové pásy jen tak 
neskon� í 

Strašák v podob�  digitalizace se vznáší nad malými kiny v okrese. Do konce roku toti� 
pravd� podobn�  skon� í výroba a distribuce nejnov� jších film�  na t� iceti p� ti milimetrových 
celuloidových pásech. 

Podle vedoucí kina v Kostelci nad Orlicí Marty Klimešové tomu ale hned tak nebude. „V 
zahrani� í stále dotují provoz „p� tat� icítek“, tak�e si myslím, �e jen tak ješt�  neskon� í. Myslím 
si, �e je to jen ohromná módní vlna ud� lat digitál. Já sama jsem na setkání „kina�� “ vid� la, �e 
s ním mají problémy, a �e to ješt�  není tak u� esané, jak by m� lo,“ uvedla Klimešová, která 
dodává, �e pravd� podobn�  a� se vlna uklidní, tak vedle sebe budou existovat nakonec oba dva 
systémy. 

Zalo�ili Art Kino, aby lidé dále chodili 

Proto�e je však film�  na celuloidu � ím dál tím mén� , zalo�ili od února v Kostelci Art Kino, 
aby si dokázali udr�et návšt� vníky. „S postupující digitalizací kin bude asi n� jakou dobu 
ubývat klasických 35 milimetrových film� . V dob� , kdy se hradecké kino Centrál potýká s 
existen� ními problémy budeme jedním z mála kin v kraji, které se cht� jí na tento typ film�  
orientovat,“ �ekla Klimešová, která chce v rámci programu Art Kina uvád� t jak dokumenty, 
tak hudební filmy a filmy mimo hlavní proud. Ty budou promítány p�ibli�n �  jednou za m� síc. 



K tomu, aby si v Kostelci zakoupili digitální projektor nemají peníze, stejn�  jako v 
Borohrádku. Tady však plánují p�eci jen jeden digitální projektor po�ídit. Ten bude ale 
vyu�itelný pouze na r� zné prezentace a jednání, kde bude pot�eba projekce. Nelze ho ale brát 
jako náhradu normálního promítacího za�ízení. 

„Jednal jsem s technikem, který nám zajiš� uje promítání, a s ním jsem zatím p�edb� �n �  
domluven na tom, �e bychom p�ípadn�  ud� lali n� jaký upgrade toho stávajícího za�ízení. Ale 
je to zatím ve fázi jednání,“ uvedl mo�né �ešení tajemník Borohrádku Zden� k Cablk. 

T� �ko � íci, co s nimi bude dál 

Na nový p�ístroj m� sto nemá peníze, a tak zva�ovalo mo�nost dotace. Tam jsou ale bohu�el 
hodn�  p�ísná kritéria a Borohrádek by stejn�  nem� l finan� ní prost�edky na doplacení zbytku. 
„Musíme se dr�et formátu, který je pro nás nyní dostupný. Jakmile ustane, je t� �ké �íci, jak to 
bude dál. Na plnohodnotné náhradní za�ízení ale peníze nikde nejspíše nenajdeme,“ dodal 
Cablk. 

Nový projektor se nechystají koupit ani v � eském Mezi�í� í. „Zatím budu promítat tak, jak to 
je. Co bude dál, ješt�  v� bec nevím. Kdyby alespo�  byla návšt� vnost, ale ta je p�ímo 
katastrofická. Já hraji pouze t� i filmy za m� síc, n� kdy i dva,“ vysv� tlil vedoucí kina 
Vzájemnost Zden� k Tošovský. 

Jak je to s kiny na Rychnovsku? 

• Na konci roku mo�ná nebudou filmy k dispozici na t� iceti p� ti milimetrových celuloidových 
pásech a filma�i budou své filmy dále natá� et pouze na digitální techniku. 

• V sou� asné dob�  má pouze Kino 70 v Dobrušce pln�  digitální techniku a má mo�nost 
promítat digitální snímky a také formát 3D. 

• V Rychnov�  nad Kn� �nou mají nyní mobilní digitální projektor, který slou�í k promítání v 
kinokavárn�  v malém sále Pelclova divadla. 

• Ostatní kina zatím neplánují nakoupit digitální projektory, proto�e na to nemají peníze. Co s 
nimi bude, a� skon� í celuloidové pásy, nikdo ani netuší. 
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