
Usnesení z jednání představenstva APK 

konané v Praze dne 13. listopadu 2018 

 
přítomni:  Martin Pošta, Přemysl Šoba, Michal Miškovský, Marian Plieštik,   
  Daniel Kubelka, Pavel Tomešek, 
skype:  Michaela Sekerášová, Jakub Gajdica, 
omluveni:  Pavel Volf, 
 
Program: 
 

1. Kampaň etiketa v kině a chození do kina  

2. Festival polských filmů – Gdyň Polsko 17.9.2018 

3. APK Cinema Service s.r.o. - smlouva s  PEPSICO CZ s.r.o.  

4. Nominace do Státního fondu kinematografie na tříleté období 

5. UNIC Cinema Days, Brusel – informace ze setkání, úhrada nákladů 
6. UNIC Paříž – pozvání 
7. VH 2019 - přípravné kroky 

 

1. Kampaň etiketa v kině a chození do kina  
představenstvo pověřuje M. Sekerášovou k dalším jednáním o spotech na téma etiketa v 
kinech, vytvořením projektů na sérii spotů a poptáním prvního z nich v maximální hodnotě za 
výrobu za 60 tis. Kč včetně DPH.   

   
Usnesení: představenstvo pověřuje M. Sekerášovou k dalším jednáním o spotech na  

 téma etiketa v kinech, vytvořením projektů na sérii spotů a poptáním prvního z nich v  
 max. hodnotě za výrobu za 60 tis. Kč včetně DPH  

 
2. Festival polských filmů – Gdaňsk Polsko 17.9.2018 

představenstvo bere na vědomí informaci o dění na Festivalu polských filmů od člena 
představenstva Jakuba Gajdici.  
 
3. APK Cinema Service s.r.o. - smlouva s PEPSICO CZ s.r.o.  

 Usnesení: představenstvo bere na vědomí informaci od jednatelů APK CS o   
 vypovězení smlouvy s Pepsico a uzavření smlouvy s firmou ZIP ohledně dodávky  
 Pepsico. 

 
4. Nominace do Státního fondu kinematografie na tříleté období 
USNESENÍ představenstvo schválilo nominaci tří členů do Státního fondu kinematografie na 
tříleté období. Představenstvo nominuje za APK do rady fondu Petra Vítka, Terezu Czesany 
Dvořákovou a Marcela Řimáka  
 
5. UNIC Cinema Days – informace ze setkání 
představenstvo bere na vědomí informaci Martina Pošty z jednání na UNIC Cinema Days 
v Bruselu.  
 

 USNESENÍ představenstvo souhlasí s proplacením v plné výši předložených nákladů  
 Martinu Poštovi na cestu a prezenci APK na UNIC Cinema Days v Bruselu.  
   
 6. UNIC – Paris – prosinec 2018 

 Pozvání na setkání členů UNIC v Paříži. Jedná se o exkluzivní skupinu vyšších vedoucích 
 pracovníků a klíčových osobností z celé evropské a mezinárodní kinematografie. Cílem akce je 
 poskytnout našim členům a partnerům příležitost diskutovat o nejnovějších trendech v 
 neustále se měnícím oboru kinematografie v důvěryhodném a neformálním prostředí. 



V rámci setkání by měla být APK představena jako nový člen. 
   

USNESENÍ představenstvo souhlasí s tím, aby byla na setkání členů UNIC v Paříži zastoupena 
APK předsedou Martin Poštou a pověřuje předsedu představenstva k předložením nákladů 
pracovní cesty. 

  
 
 7. VH 2019  
 představenstvo bere na vědomí podklady k přípravě VH 2019 s tím, že se uskuteční v květnu  
 2019 

 


