
 

 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DNE 21.5. 2019 KONANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD 
 
Valná hromada Asociace provozovatelů kin se letos uskutečnila ve dvou dnech.  
21. května 2019 v lázeňském rezortu Tree of Life v městečku Lázně Bělohrad, druhý den, 22. 5., pokračovala 
návštěvou nově zrekonstruovaného Biografu Český Ráj v Jičíně a kina v Lomnici nad Popelkou. 
 
Letošní valné hromady se zúčastnilo 74 členů z celkového počtu 218 členů APK, kteří disponovali 555 hlasy 
z celkových 1078. 
 
Konferenci zahájil v 16:45 předseda představenstva Mgr. Martin Pošta, který poděkoval přítomným za účast 
a apeloval na větší účast na valné hromadě v příštích letech. 
 
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE - Jaroslav Pekan. Podrobně představil aktuální výzvu pro technický rozvoj 
a modernizaci kin. Letošní výzva je vyhlašována pro: 
1. zachování maximálního počtu kin. 
2. zvýšení dostupnosti pestrého audiovizuálního obsahu 
3. zvýšení diváckého komfortu 
4. projekty obnovy. 
 
Ke všem bodů podal podrobné informace, odpověděl na dotazy zúčastněných a odkázal na spolupráci se 
zaměstnanci SFK, kteří ochotně pomůžou s veškerými úskalími při podávání výzev. Zmínil také, že vloni bylo 
na dotacích vydáno 10.000 000 Kč a na letošní rok je počítáno s navýšením na 12.000 000 Kč, z toho z 80% 
podíl fondu a z 20% veřejné podpory. Připomenul, že je nutností dodržovat termíny a seznámit se 
s rozhodnutím.  
 
KRUHY SDÍLENÍ -  použití výstupů z loňských „kruhů“ z Kopřivnice, ze kterých vyšla témata, která trápí 
kinaře. Například: jak přilákat školy do kina, radost, význam kina, zpětná vazba od diváků, co chci dát kinu a 
další. Do témat se zapojili v týmech všichni účastníci valné hromady s velkým úspěchem. Mnoho 
z účastněných si odneslo cenné poznatky a nápady, jak s kinem lépe pracovat.  
 
UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ 
předseda valné hromady - jednohlasně zvolen Martin Pošta 
mandátová komise - zvolení optickou většinou 
hlasování o navrženém programu - jednohlasně 
 

Výroční zpráva APK a výroční zpráva APK CS s.r.o. za rok 2018 - materiály předány účastníkům u prezence.   
Práce představenstva APK za loňský rok - pozitivní zhodnocení. 
 

Jakub Gajdica představil možnost distribuce polského filmu Zábava, zábava režisérky Kingy Dembské. Film 
měli účastníci možnost shlédnout následující den v Biografu Český Ráj.  
 

Jana Borde Kalinová připomněla nabídku alternativních programů a upozornila na dvě letošní novinky a to 
film Můj nový život – film o dětech a jejich rodinách, které se utkaly s onkologickým onemocněním a dále 
pak film Moje století - mozaiku příběhů ze století naší republiky ve vzpomínkách stoletých obyvatel od 
vzniku Československa až k jejich/její současnosti.  
 

APK a APK CS s.r.o. -  informace o možnosti sloučení APK a APK CS s.r.o., aby tyto dvě společnosti dále už 
nebyly vnímány, jako dvě, ale jen jedna.  
 
 
UNIC - APK bylo navrhnuto členství v UNIC a to zdarma na 1,5 roku, pro porovnání výhody i nevýhody 
členství - kladné přijetí nabídky. 



 
INTEGRAM - využívání přestávkové hudby a její hlášení. Jedná se především o sjednocení paušálu a 
zjednodušení hlášení. Kinařům byla navržena alternativa a to použití FREE RÁDIA, které je oproštěno od 
poplatků OSA.  
 
ZÁSILKOVNA - představenstvo zvažuje nového doručovatele poštovních zásilek vzhledem ke snižování 
množství zásilek odesílaných prostřednictvím České pošty. Dojde-li k neplnění potřebné kapacity, bude 
potřeba najít alternativu, například Zásilkovnu.  
 
REVIZNÍ KOMISE - předseda revizní komise přečetl kontrolní zprávu hospodaření APK, která byla shledána 
bez závad a jednohlasně přijata.  
 
14DENNÍ PROGRAM - Radek Pernica prezentoval model týkající se 14denního programu klasického 
jednosálového kina. O bližší informace měli kinaři velký zájem, proto se pan Pernica rozhodl uspořádat 
pracovní seminář, na kterém tuto problematiku bude možnost podrobně probrat a zaměřit se nejen na 
dramaturgické ohledy, ale hlavně na technické řešení 14denního programovacího modelu. 
 
ON-LINE PLATFORMA PRO KONFERENČNÍ KOMUNIKACI  - předseda představenstva Martin Pošta navrhl 
možnost vytvoření on-line platformy pro konferenční hovory, komunikaci, chat a atd. Na této platformě by 
bylo možné se jednou měsíčně scházet a diskutovat o aktuálním dění, problémech a nápadech. 
Zkušebním hlasování   - návrh byl přijat, jeden účastník byl proti. 
 
DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI A PARTNEŘI 
KFP, Artcam, Forum Film, Film Europe, Falcon, Bontonfilm, Aerofilms, CinemArt, Pilot Film, Verbascum, 
NFA. Zástupci distribučních společností představili nabídku nových filmů, které měli možnost kinaři přímo 
na místě naprogramovat, poděkovali za dobrou spolupráci a předseda poděkoval za dosavadní podporu.  
 

AV Media – zástupce firmy pozval kinaře na dvě realizace a to do Jičína a Lomnice nad Popelkou, kde měli 
možnost poslechnout si systém DOLBY ATMOS naživo. I ostatní partneři dostali prostor k prezentaci svých 
novinek a celou dobu byli kinařům k dispozici pro případnou konzultaci. 
Valné hromady se zúčastnily  také společnosti HOKO-VH s.r.o., CORNICO, ALTEI, TICKETWARE, KINOSERVIS  
a ZIP.  
 
Tímto byl naplánovaný program valné hromady ukončen. Zájemci měli, o skončení oficiálního programu 
valné hromady, ještě možnost pokračovat v neoficiální diskuzi o starostech a radostech kin. 
 
Letošní valná hromada byla  vyhodnocena jako úspěšná i přínosná. Proto ještě jednou představenstvo 
apeluje na členy k účasti na dalších akcích.  
      
          
Zapsala: Renata Macková 
Lázně Bělohrad, 21. května 2019   


