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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

2021-07-02 

 

DO KINA MÁJ JEDNODUŠE A BEZPEČNĚ. 

 

Kino je zpět. S pravidly, s limity, se zakrytými ústy. Ale je tu.  

Ač se to může zdát, nejsou pravidla návštěvy kina tak složitá. S omezeními v různých 

podobách jsme se během trvání pandemie setkávali po celou dobu. Co ale platí dnes? Co je 

potřeba vědět před návštěvou kina? Jaká momentálně platí pravidla?  

Na nejčastější dotazy odpovíme zde:  

Čím je potřeba se při vstupu do kina prokázat? 

✓ K prokázání bezinfekčnosti slouží všechny druhy testů včetně samotestů, který je 

doplněn vyplněným čestným prohlášením.  

✓ Čestné prohlášení je možné stáhnout i z webu Městských kulturních zařízení. 

✓ Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je potvrzení o prodělání nemoci v 

posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky 

vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testovacím místě, si 

mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.                                       

Jinými slovy, u vstupu se stačí prokázat tím, že je návštěvník očkovaný, negativně 
testovaný anebo covid prodělal. Ano, ani přesto se nevyhneme nošení respirátoru nebo 
roušky, jelikož se jedná o uzavřený prostor. 

Je možné zakoupit si v kinokavárně občerstvení? 

✓ Prodej občerstvení již není nijak omezen. Občerstvení je možné od 26. června 

konzumovat i v sálech. 

Na film tedy konečně s popcornem! 

Co by vám nemělo nyní v kině uniknout?  

Za zmínku rozhodně stojí uvedení předpremiéry dlouho očekávaného a několikrát 

odsunutého filmu Black Widow se Scarlett Johansson v hlavní roli.  

Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně 

dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud 

poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, 

a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována 

Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow. 
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Napsali o filmu:  

“Jen málo herců může říct, že hrálo jednu postavu 10 let,” říká Scarlett Johansson a 

dodává, že si váží toho, že se mohla Natashe Romanovové za ty roky dostat pod kůži. Natasha 

Romanoff je plně rozvinutá, dospělá osobnost a Scarlett má pocit, že si sama musela odžít 

kus života, aby ji dokázala ztvárnit v takové podobě a něco z vlastních životních zkušeností do 

hereckého výkonu vložit. 

POZOR! Předpremiéra tohoto filmu bude v kině Máj uvedena ve středu 7. července od 

19.30 hodin. 

 

SHRNUTÍ: 

 

Prodej občerstvení není nijak omezen. Občerstvení je možné konzumovat v sálech. 

 

Mějte u sebe doklad o prodělaném očkování, podstoupeném testu nebo prodělaném covidu 

pro účely případné kontroly pracovníků hygienické stanice. 

 

Pokud máte možnost, upřednostněte nákup vstupenky online. Na pokladně pak dejte 

přednost platbě kartou. 

 

Jelikož se nacházíte v uzavřeném veřejném prostoru, mějte nasazený respirátor FFP2 nebo 

KN95 přes dýchací cesty. 

 

Dezinfekci najdete nejen u vstupu do kina. 

 

Sály mají zredukovanou kapacitu, aby bylo docíleno odstupu mezi diváky. Pokud nejste z 

jedné domácnosti, dodržujte rozestupy. 

 

Veškeré prostory kina jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány. 

 

Náš personál je testovaný, proškolený a dodržuje veškerá hygienická opatření. 

 

Zpracovala: Daniela Kekrtová 


