
 

 

 

PROGRAM konference – CINEMA CZECH 2023 
úterý 28. března 2023 

 

 

o   9:00 registrace účastníků, úvodní občerstvení 

CineStar, Praha 5, Anděl  

 

o 10:00 Zahájení CINEMA CZECH 2023  
Úvodní slovo, organizace  

o 10:15 Unie Filmových Distributorů  
Jak se nám dařilo v roce 2022 (statistiky, trendy, prognózy)  

o 10:30 filmová distribuce FALCON  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  

o 11:30 Christie Digital Systems 
Novinky nejen od výrobce DCI projektorů 

o 12:00 proces rekonstrukce kina  
Prezentace architekta se zkušenostmi z oblasti kin 
 

o 12:30 oběd   

 

o 13:30 akustika pro kina  
Prezentace profesionální akustické společnosti   

o 14:00 NEC 
Novinky nejen od výrobce DCI projektorů 

o 14:30 Maskovací technologie, opony, tahy  
Prezentace podpůrných technologií pro klasické kino, divadlo, …   

o 15:00 pauzička, kávička, …  

o 15:30 Sedačky pro kina 
Kinokřesla pro kina, KD, 2. sály, VIP sály, PLF, …   

o 16:00 filmová distribuce BIOSCOP 
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce  
 
 
 

o 17:00  konec programu v kině   
o 17:30  ubytování v hotelu, Praha Anděl   
o 18:30  Přesun do Muzea Slivovice – Praha Kampa 
o 19:00  Společenský večer Muzeum Slivovice (Prohlídka Muzea, 5D kino, večeře, společenský večer)  



 

 

  

PROGRAM konference – CINEMA CZECH 2023 

středa 29. března 2023 

 

o 9:30 registrace účastníků, úvodní občerstvení  

CineStar, Praha 5, Anděl  

 

o 10:00  Dotace pro kina 
Finanční podpora pro kina, nejen z Fondu Kinematografie 

o 10:30 filmová distribuce CINEMART   
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce   

o 11:30 Technologie pro KD a Multifunkční sály  
Scénické osvětlení, divadelní technologie, mobilní elevace, … 

o 12:00 BARCO - CINIONIC 
Novinky nejen od výrobce DCI projektorů 
 

o 12:30 oběd  

 

o 13:30  filmová distribuce Vertical Entertainment 
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce   

o 14:30 APK/APK Cinema Service 
Informace pro kinaře a filmové tituly připravované do distribuce   

o 15:00 pauzička, kávička, …  

o 15:30 DOLBY 
Novinky nejen od výrobce DCI projektorů 

o 16:00 filmová distribuce BONTONFILM  
Filmové tituly připravované do distribuce – DCP projekce   

o 16:45 předpremiéra filmu 
Exkluzivní předpremiéra  
 

o 18:30 zakončení akce 

 

  
 

 
 


