
Asociace provozovatelů kin, z.s.

Politických vězňů 445/13

26601 Beroun-Město

Datum: 16. 11. 2021

Místo: Zoom

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA APK

Přítomni

Martin Pošta - předseda,

Michaela Sekerášová – místopředsedkyně (zapisovatel),

Barbora Kucsa Prágerová - místopředsedkyně,

Jakub Gajdica,

Adam Gody Kocián,

Petr Vítek,

Daniel Kubelka

Michal Miškovský

Omluveni

,

Kristýna Malíková

Představenstvo je usnášeníschopné.

Ze stanov APK: Při rozhodování je představenstvo usnášeníschopné za přítomnosti

nadpoloviční většiny členů Představenstva. V případě rovnosti hlasů, je rozhodující hlas

předsedy jako individuálního orgánu. Není-li uvedeno jinak v těchto Stanovách, je návrh

přijat souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných členů.
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PROGRAM:

Bod 1 Covid situace a zrušení antigenních testů

Bod 2 Aktuální ONT

Bod 3 Žaloba

Bod 4 Komunikace představenstva a offline jednání

Bod 5 Setkání s kinaři

Bod 6 Kandidatura do Rady SFKMG

Bod 7 Setkání s UFD - holdback, rušení premiér, artinii player

Bod 8 Tajemnice, účetní

Bod 9 APK CS

Bod 10 Google a špatné časy projekcí

Bod 11 Neprobrané záležitosti

Bod 12 Nesplněné úkoly z předchozích jednání

USNESENÍ:

Představenstvo schvaluje nominaci Terezy Czesany Dvořákové do Rady Státního

fondu kinematografie na období od 10. července 2022.

Pro 6 / Proti 0 / Zdrželi se 2

Představenstvo schvaluje nominaci Petra Bilíka do Rady Státního fondu

kinematografie na období od 10. července 2022.

Pro 6 / Proti 0 / Zdrželi se 2

KOMENTÁŘE K NĚKTERÝM BODŮM:

Bod 3 Aktuální ONT

Stále platí:

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

● doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin,

● doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 24 hodin,

● absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (samotesty kino

neprodává),

● doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší

než  180 dnů přede dnem konání akce,

● aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u

dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14

dní.

● Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového

ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

● konzumace v sále je možná

Změny od pondělí 22. listopadu:

● S účinností k 22. listopadu nebudou na akcích nad 1000 lidí uznávány antigenní

testy, ale pouze očkování, PCR testy a prodělání nemoci během posledních 180 dnů.

● Nově se stanoví hranice maximálně 1000 lidí na venkovní hromadné akce (stejně

jako na ty vnitřní). Tato hranice neplatí pro kulturu a sport.
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https://docs.google.com/document/d/1XtFuyC6EGO8SaAwh7zKUOgRlbMPyc8_8/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1XtFuyC6EGO8SaAwh7zKUOgRlbMPyc8_8/edit#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1XtFuyC6EGO8SaAwh7zKUOgRlbMPyc8_8/edit#heading=h.lnxbz9


MOMENTÁLNĚ SE PŘIPRAVUJÍ NOVÁ NAŘÍZENÍ, KTERÁ SE MOHOU VELMI RYCHLE MĚNIT.

VÝŠE ZMÍNĚNÉ JE PLATNÉ K 16.11..2021.
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