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Zahájení provizorního provozu kina Sněžník 
 
(Děčín, 21. září 2018) 
 

Vážení diváci,  

s radostí oznamujeme, že můžeme po dohodě se stavebníkem od 26. 9. v provizorním omezeném 

režimu začít v kině fungovat a nabídnout Vám nový program kina a hudebního klubu.  

Prosíme o shovívavost s omezeními tohoto provizorního režimu, ale jen díky nalezení a nastavení 

těchto podmínek můžeme být vůbec koncem září a v říjnu v provozu. Další programovou pauzu už 

jsme nechtěli dovolit.  

 

V tomto omezeném režimu nebude možné před filmy navštívit nebo posedět v prostorách za 

pokladnou v klubu Le Garage Noir. V důsledku toho nebude možné využít šatny, dětského koutku 

nebo prodávat občerstvení (nápoje na baru, popcorn, nápoje v lahvích). Díky tomu můžeme počítat 

s kratšími časy na úklid mezi představeními. Kinosál bude otevřen, pokud to dovolí stopáž 

předchozího filmu, 30 min před začátkem projekce.   

Protože nebudeme mít zázemí pro čištění 3D brýlí, budou všechny filmy až do listopadu ve verzi 2D. 

Kromě toalet bude horní patro pro veřejnost uzavřeno, včetně levého (při pohledu na plátno) 

horního východu ze sálu. Z těchto důvodů bude blokován prodej 17. a 18. řady sedadel. 17. řada 

bude sloužit jako průchozí koridor k horním dveřím na druhé straně sálu pro možnost využití toalet 

v prvním patře.  

Vstup do klubu Le Garage Noir bude umožněn jen při koncertech a programu klubu nejdříve hodinu 

před začátkem vystoupení. Ani samoobslužná šatna nebude v provozu. Oba bary samozřejmě budou 

během koncertů se svou nabídkou přístupné.   

Ve dnech 21. – 24. 10. bude budova kina zcela bez proudu.  V tomto termínu bude uzavřena i 
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pokladna kina.  

Všem nevyužitým dárkovým poukazům na vstupenky do kina, které byly v platnosti ještě 1. 7. 2018, 

prodlužujeme automaticky platnost o tři měsíce, minimálně však do 31. 12. 2018. 

Prvním představením na kinosále bude originální one man show Lukáše Pavláska „Kdo nepláče, není 

Čech“. Od dalšího dne začneme s klasickou filmovou projekcí, kdy jsme se pokusili sestavit program, 

který v prvních týdnech tak trochu připomíná festival z nejlepších a nejžádanějších filmů srpna a září. 

Děkujeme distributorům, že nám umožnili nabídnout Vám tyto filmové hity na našem novém velkém 

stříbrném plátně za mimořádně snížené vstupné 80,- Kč a říjnové premiéry pak za mírně nižší vstupné 

než je obvyklé. Mimo pondělí budeme hrát ve všední dny dvakrát denně s časy od 17:30 a 20:00 hod.  

Všechny přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku zůstaly zachovány. Občerstvení během 

jejich přestávek nabídne horní bar Skyppy.   

Předprodej a rezervace budou spuštěny od dnešního odpoledne na rezervačním portálu vstupenka 

Děčín a webu kina, kde naleznete i celý program.  

 

Vážení diváci, děkujeme Vám za trpělivost a přízeň. Těšíme se na setkání v kině Sněžník 

 

Mgr. Martin Pošta 

vedoucí kina Sněžník  

 

 

 

 


