
 

  

PROGRAM konference – CINEMA CZECH 2018 

Multikino CineStar Černý Most, OC Černý most, Chlumecká 756/6, 198 19 Praha 9 

úterý 20. února 2018 

o    9:00 registrace účastníků, úvodní občerstvení – sponzor APK 
▪ Během registrace je možné shlédnout RGB laserovou projekci Christie CineLife, případně navštívit projekční kabinu 
▪ Během registrace je možné si poslechnout Dolby Atmos, případně navštívit projekční kabinu 

o    9:45 Zahájení CINEMA CZECH 2018  
Úvodní slovo, organizace 

o 10:00 filmová distribuce FALCON  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce 

o 11:00 UFD  
Jak se nám dařilo v roce 2017 – statistiky, výsledky, prognózy 

o 11:10 Technologie pro kina – panelová diskuze s českými integrátory a distributory 
Současnost a budoucnost kin formou otázek a odpovědí 

o 12:30 oběd  
▪ Během pauzy je možné shlédnout RGB laserovou projekci Christie CineLife, případně navštívit projekční kabinu 
▪ Během pauzy je možné si poslechnout Dolby Atmos, případně navštívit projekční kabinu 

o 13:30 Christie – RGB laser a HDR  
RGB laserový projektor s HDR v praxi 

o 14:00 školení, marketing, vzdělávání 
▪ Školení na projektory/servery CHRISTIE/NEC/BARCO/SONY (provoz, údržba, servis)  
▪ Školení na lístkový systém CINEMAWARE (marketing, soc. sítě, akce)  

účastnící si mohou vybrat mezi výše uvedenými aktivitami 

o 15:00 pauzička, kávička, …  
▪ Během pauzy je možné shlédnout RGB laserovou projekci Christie CineLife, případně navštívit projekční kabinu 
▪ Během pauzy je možné si poslechnout Dolby Atmos, případně navštívit projekční kabinu 

o 15:30 filmová distribuce BIOSCOP 
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  

o 16:00  Technologie pro kina – panelová diskuze se světovými výrobci (sál č. 6) 
CHRISTIE  BARCO  NEC   DOLBY   ÉCLAIR   
Panelová diskuze bude profesionálně simultáně překládána z angičtiny do češtiny 

o 17:00 APK/APK Cinemaservice 
Informace pro kinaře a nejen filmové tituly připravované do distribuce  

o 17:15 alternativní obsah  
Filmové a Live tituly připravované do distribuce  
 

o 17:30  přistavené autobusy - přesun do hotelu Glubus (Praha Chodov) 
o 19:30  Společenský večer; www.kolibapraha.cz , Sponzor UDK 

 
 
 
Generální sponzor konference:   
 
Hlavní sponzoři konference: 

http://www.kolibapraha.cz/


 

  

PROGRAM konference – CINEMA CZECH 2018 

středa 21. února 2018 

 

o   8:30  pěší přesun z hotelu Glubus do obchodního centra Chodov 

o   8:45  sraz účastníků prohlídky CInemaCity Chodov před vstupem do multikina CInemaCity Chodov 

o   9:00 komentovaná prohlídka nového multikina CinemaCity Chodov 
▪ Prohlídka sálů a projekční kabiny (Dolby Atmos, laserové projektory Barco) 
▪ Prohlídka VIP zóny 
▪ Prohlídka Foyer (LED technologie, Digital Signage) 
▪ 15 min. ukázky v sále s 4DX technologií 

o 10:15  přistavené autobusy - přesun z OC Chodov do CineStar Černý Most 

o 10:30 registrace účastníků, úvodní občerstvení – sponzor APK 
▪ Během pauzy je možné shlédnout RGB laserovou projekci Christie CineLife, případně navštívit projekční kabinu 
▪ Během pauzy je možné si poslechnout Dolby Atmos, případně navštívit projekční kabinu 

o 11:00 filmová distribuce CINEMART  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  

o 12:00 oběd  
▪ Během pauzy je možné shlédnout RGB laserovou projekci Christie CineLife, případně navštívit projekční kabinu 
▪ Během pauzy je možné si poslechnout Dolby Atmos, případně navštívit projekční kabinu 

o 13:00  filmová distribuce Vertical Entertainment  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  

o 14:00 Inspirativní kino projekty roku 2016  
▪ Úspěšné kino projekty minulého roku, kterými se můžete nechat inspirovat 
▪ Školení na projektory/servery CHRISTIE/NEC/BARCOÚSONY (provoz, údržba, servis)  
▪ Školení na lístkový systém CINEMAWARE (marketing, soc. sítě, akce)  

účastnící si mohou vybrat mezi výše uvedenými aktivitami 

o 15:00 filmová distribuce BONTONFILM  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  

o 15:20 laserová projekce filmu  
Exkluzivní projekce filmu unikátní technologií  

o 15:40 předpremiéra českého filmu  
Exkluzivní předpremiéra očekávaného českého filmu pouze pro vás 
 

   

o zakončení akce 

 

Generální sponzor konference:   
 
Hlavní sponzoři konference: 

 

 
 
 


