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Vážení kolegové a kolegyně,
v příloze najdete pozvánku s programem na valnou hromadu Asociace provozovatelů kin, která
se uskuteční v úterý a středu 21. a 22. května 2019 v lázeňském rezortu Tree of Life v městečku
Lázně Bělohrad. Část programu se odehrává v nově zrekonstruovaném Biografu Český Ráj v
Jičíně. Věřím, že kromě nových informací, tak načerpáte i nových sil.
Přihlášky, prosím, posílejte poštou nebo na e-mail tajemnice@kinari.cz do 20. 4. 2019. Chápu, že
v době moderních technologií se může zdát prosba o scan s vlastnoručním podpisem a razítkem
provozovatele nebo doručení v písemné podobě už přežitkem. Mnohdy se ale osoba vyslaného
vedoucího kina neshoduje s osobou oprávněnou jednat za provozovatele kina a je to jediná cesta,
jak zabránit právním sporům v případě napadení jakéhokoliv hlasování v rámci valné hromady.
Získáme tak potvrzení, že provozovatel vyslal právě Vás. V zájmu hladkého průběhu prosím o
dodržení této procedury a omlouvám se za komplikace s tím spojené.
Přestože se nejedná o volební rok, je program opět velmi nabitý.
Kromě standardního projednání materiálů uzávěrek loňského roku, je první den na programu i
blok s názvem „Kruhy – sdílení ve skupinách“. Tuto formu jsme si vyzkoušeli již na loňské valné
hromadě. Díky velmi pozitivním zpětným ohlasům jsme se rozhodli dát jí letos větší a přesně
stanovený prostor v úvodu.
Druhý den je po snídani odhlášení z hotelu a přesun do Jičína do Biografu Český Ráj. Po konci
oficiální části programu prosím hledejte zpáteční dopravu už z Jičína. V rámci fakultativní části
programu je ještě možnost přesunu a prezentace nedalekého kina v Lomnici nad Popelkou a jeho
projekce RGB laserového projektoru.
Prosím vyznačte do přihlášky, zda budete chtít na jeden nebo oba dva přesuny využít možnost
autobusu. Abychom neobjednali autobusy, a pak nastali přesuny vlastními vozy nebo možnost
nebyla využita.
První přednášející by měl být Státní fond kinematografie. To je velmi důležitá instituce v našem
oboru a jistě najdeme mnoho témat, které nás u ní budou zajímat. Prosím, dorazte na tuto první
prezentaci všichni včas. Jednáme ještě o dalších přednášejících. Program může být tak ještě
mírně pozměněn.
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