
Jak to funguje?
Cena vstupenky na jeden film je 100 Kč nebo 155 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit online prostřednictvím 
webových stránek www.mksh.cz
• Klikněte na webovou stránku a najděte si v programu film

• Klikněte na tlačítko s ikonou nákupního košíku

• Vyberte počet vstupenek. Koupit si můžete i více vstupenek;)

• Klikněte na „Vložit“ pro vložení počtu vstupenek do košíku. Vstupenky odeberete kliknutím na malý červený čtvereček 
s křížkem přímo v košíku

• Zadejte své jméno a e-mail, na který Vám vstupenky doručíme

• Pro dokončení úhrady klikněte na tlačítko „Zaplatit online“

• Vyberte způsob platby, který Vám nejvíce vyhovuje. Na výběr je buď platební karta, nebo online bankovní převod jedné 
z pěti bank

• Po uskutečnění platby se Vám zobrazí potvrzovací text a vstupenky Vám přijdou na e-mail

Po zakoupení vstupenky Vám přijde na zadaný e-mail kód, který je možné použít jednorázově a na jeden konkrétní film. 
Vstup do virtuálního kinosálu je možný nejdřív 15 minut před začátkem promítání.

Sledujte film
Filmy si můžete pustit na svém počítači, notebooku, tabletu nebo mobilu. Stream začne přesně v daném čase.
Po zakoupení vstupenky Vám přijde na Vámi zadaný e-mail kód, který je možný použít v jedné chvíli pouze na jednom 
zařízení.

„Vstoupit“ do našeho online sálu můžete 15 minut před začátkem promítání.

Vyberte si aktuální film v programu a následně zadejte číslo vstupenky, které Vám přišlo do e-mailu.

Sledování na Smart TV
Vzhledem k velké různorodosti výrobců a různých standardů jejich internetových prohlížečů nejsme schopni garantovat 
bezproblémové přehrávání filmu přes internetový prohlížeč Smart TV. Nevylučujeme však, že na některých novějších 
modelech Smart TV (rok výroby 2019 a 2020) bude probíhat stream bez jakýchkoli problémů. Pokud chcete pohodlně 
a bez obav sledovat stream na své Smart TV, doporučujeme propojit svůj počítač HDMI kabelem k televizi a stream si 
pustit na počítači.

Technické detaily
Rychlost internetového připojení Kvalita videa závisí na rychlosti Vašeho připojení k internetu. Pro kvalitní sledování videa 
v rozlišení Full HD potřebujete alespoň stabilních 7Mbps.

Pamatujte, že internet může být přes den vytíženější než v noci. V případě, že rychlost Vašeho internetu je nižší, film je 
možné sledovat i tak, avšak s nižším rozlišením. Také je nutné, aby Vaše internetové připojení nezatěžovaly jiné aktivity. 
Doporučujeme mít vypnutý AdBlock.

Internetový prohlížeč
Pro sledování filmů doporučujeme jeden z těchto prohlížečů:

• Chrome 30+

• Firefox 27+

• Microsoft Edge

• Safari 9+

Operační systém
Podporované operační systému jsou:

• Windows 7 a novější

• MacOS Sierra (10. 12. 6) a novější

• Android 5.0 (Lollipop) a novější

• iOS 9. 3. 5 a novější

NEJEN SEVERSKÝ FILM V HOSTIVICI
SLEDUJTE ONLINE! 


