Vážení diváci kina Sněžník,
jistě jste v médiích zaznamenali pravidla rozvolnění, které se dotknou od 24.5. i kin. Rozhodli
jsme se otevřít Kino Sněžník první projekcí až od 1. června s otevřením pokladny pro předprodej
od pondělí 31. května. Věříme, že se do té doby praxí ustálí nejasný výklad k platným ochranným
opatřením a rozroste nabídka premiér.
Pro návštěvu platí všechna platná pravidla dle opatření Vlády ČR. My jsme si je nevymysleli, ale
přesto Vás prosíme pro hladký průběh o jejich dodržování a usnadnění jejich kontroly. Je třeba se
při vstupu do kina prokázat negativním antigenním nebo PCR testem, mít respirátor minimálně
třídy FFP2 a při obsazování míst vynechat vedle skupiny z jedné domácnosti po jednom sedadle z
obou stran. Každou druhou řadu vynechávat nemusíme. Při vstupu do kina nebudeme nikoho
kontrolovat měřením teploty, ale pokud se nebudete cítit dobře, nebo budete mít teplotu (pánové
rýmičku), prosíme, zůstaňte doma.
Do sálu můžeme na představení pustit maximálně 50 % kapacity, což je v případě našeho velkého
kinosálu až 180 lidí. Sál budeme otevírat půl hodiny před začátkem, abychom minimalizovali
riziko tvoření front před vstupem.
Prodej občerstvení není povolen, stejně jako konzumace, bez ohledu na jeho původ - ano tedy ani
z domova, ano ani s brčkem. Raději Vám nechceme nic předávat, a to ani brýle, proto 3D
projekce zatím nebudou.
Pokladna bude otevřena ve všední dny od 15 do 20 hodin, o víkendu bude otevřena vždy hodinu
před začátkem představení. Na všechny představení bude možné koupit i online vstupenku. Pokud
se přeci jen nepodaří frontám zabránit, prosíme dodržujte v rámci fronty rozestupy.
Očekává se, že premiéry se naplno v českých kinech rozjedou od 2. poloviny června. Kvůli této
menší nabídce a většímu počtu repríz budeme v prvních týdnech hrát méně projekcí za den než je
náš standardní hrací profil. Program kina je tak velmi flexibilní a my ho neumíme dnes vytvořit na
celý měsíc červen. Úplně první akcí bude talk show Silné řeči 26. 5. ale první projekce budou
probíhat až od 1. 6. Naším cílem bude mít předprodej alespoň s týdenním předstihem se 14
denním programem. Vyhrazujeme si ale právo na změnu programu, protože nabídka titulů se
mění každou hodinou. Prosíme sledujte náš Facebook a web. Děkujeme za pochopení.
Můžeme Vám prozradit, že pokračují naplno i přípravy dnes již tradičního letního kina na zámku,
které proběhne od 30. června do 8. srpna.
Sál a všechny prostory jsou vyčištěny a vydezinfikovány. Kino je za dodržení podmínek rozhodně
bezpečným prostorem.
Vážení diváci nemůžeme se dočkat, až otevřeme své brány a Vy nás zase skoro po půl roce budete
moci navštívit.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vás.
S přáním hezkého dne
Mgr. Martin Pošta
vedoucí Kina Sněžník v Děčíně

