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Program	  semináře

10:00	  -‐	  11:00	   Kdo	  je	  kdo?	  (Petr	  Vítek)	  
!
11:00	  -‐	  12:00	   Analogový	  věk	  (Štefan	  Komorný)	  
!
12:00	  -‐	  13:00	   Oběd	  (ASFK)	  
!
13:00	  -‐	  14:00	   Jak	  kino	  (ne)funguje	  (Petr	  Vítek)	  
!
14:00	  -‐	  15:00	   IT	  základy,	  komunikační	  prostředky	  (Petr	  Vítek)	  
!
15:00	  -‐	  15:15	   Kávo	  pauza	  
!
15:15	  -‐	  16:00	   WEB	  -‐	  základní	  komunikační	  prostředek	  (Petr	  Vítek)	  
!
16:00	  -‐	  16:30	   Networking



Program	  projektu

15.4.	   	   Kvalita	  projekce	  (Trenčín)	  
!
5.-‐6.6.	   	   Kvalita	  programu	  +	  marketing	  (Krpáčovo)	  
!
23.9.	   	   Finanční	  a	  právní	  rámec	  provozu	  kina	  (Bratislava)	  
!
13.-‐14.11.	   Kvalita	  propagace	  a	  prostoru	  +	  3D	  (Martin)	  
!
!
!

podzimní	  semináře	  se	  ještě	  mohou	  tématicky	  lehce	  pozměnit



O	  projektu

• “vzdělaný”	  provozovatel	  kina	  =	  úspěšný	  provozovatel	  kina	  
!

• 5	  seminářů	  (7	  dní),	  více	  než	  10	  mluvčí	  z	  SR	  a	  ČR	  	  
!

• o	  kině	  VŠE	  
!

• hlavním	  cílem	  projektu	  je	  výměna	  a	  sdílení	  informací	  
!

• desatero	  dobrého	  kina	  



Petr	  Vítek

1997	  Kino	  Aero	  (Praha)	  
2002	  a	  2012	  Bio	  Central	  (Hradec	  Králové)	  

2004	  Kino	  Světozor	  (Praha)	  
2009	  Bio	  OKO	  (Praha)	  
2013	  Scala	  (Brno)	  

!
digitalnikino.cz	  
aerofilms.cz	  
metinhd.cz	  

terryhoponozky.cz	  
novekino.cz	  

!
2012	  Státní	  fond	  kinematografie	  

!
petr.vitek@biocentral.cz

mailto:petr.vitek@biocentral.cz


Kdo	  je	  kdo?

SEZNAM	  PARTICIPUJÍCÍCH	  KIN



Název	  kina:	  Artkino	  za	  zrkadlom	  
Zástupce:	  Martin	  Kočiško	  
Město:	  Bratislava	  
Počet	  obyvatel:	  415.000	  
Návštěvnost	  2013:	  2129	  
Návštěvnost	  2012:	  2497	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  439



Název	  kina:	  Europa	  Cinemas	  4D	  Zvolen	  
Zástupce:	  Jakub	  Valach	  
Město:	  Zvolen	  
Počet	  obyvatel:	  43.000	  
Návštěvnost	  2013:	  66.868	  
Návštěvnost	  2012:	  45345	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  120	  +	  257



Název	  kina:	  FK´93	  
Zástupce:	  Ján	  Teslík	  
Město:	  Prievidza	  
Počet	  obyvatel:	  49.900	  
Návštěvnost	  2013:	  1.521	  
Návštěvnost	  2012:	  1.080	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  300



Název	  kina:	  Kino	  Akademik	  
Zástupce:	  Zuzana	  Patkošová	  
Město:	  Banská	  Štiavnica	  
Počet	  obyvatel:	  10.000	  
Návštěvnost	  2013:	  1.371	  
Návštěvnost	  2012:	  989	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  132



Název	  kina:	  Kino	  Akropola	  
Zástupce:	  Zdenko	  Gális	  
Město:	  Kremnica	  
Počet	  obyvatel:	  5.500	  
Návštěvnost	  2013:	  844	  
Návštěvnost	  2012:	  459	  
Digitalizováno:	  E-‐cinema	  
Počet	  míst:	  331



Název	  kina:	  Kino	  Baník	  
Zástupce:	  Roman	  Martinca	  
Město:	  Handlová	  
Počet	  obyvatel:	  18.000	  
Návštěvnost	  2013:	  1.439	  
Návštěvnost	  2012:	  1.183	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  358



Název	  kina:	  Kino	  Diamant	  
Zástupce:	  Anna	  Zacková	  
Město:	  Dudince	  
Počet	  obyvatel:	  1.500	  	  
Návštěvnost	  2013:	  0	  
Návštěvnost	  2012:	  1.198	  
Digitalizováno:	  e-‐cinema	  
Počet	  míst:	  158



Název	  kina:	  Kino	  DK	  Galanta	  
Zástupce:	  Petr	  Kolek	  
Město:	  Galanta	  
Počet	  obyvatel:	  15.100	  
Návštěvnost	  2013:	  20.472	  
Návštěvnost	  2012:	  9.388	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  328



Název	  kina:	  Kino	  DK	  Pezinok	  +	  Prírodné	  kino	  
Zástupce:	  Timotej	  Matiaško	  
Město:	  Pezinok	  
Počet	  obyvatel:	  24.000	  
Návštěvnost	  2013:	  31.911	  
Návštěvnost	  2012:	  30.254	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  421+1.000



Název	  kina:	  Kino	  DK	  Šaľa	  
Zástupce:	  Pavel	  Kuric	  
Město:	  Šala	  
Počet	  obyvatel:	  25.000	  
Návštěvnost	  2013:	  10.100	  
Návštěvnost	  2012:	  3.691	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  353



Název	  kina:	  Kino	  Dukla	  
Zástupce:	  Ján	  Mihalik	  
Město:	  Svidník	  
Počet	  obyvatel:	  11.350	  
Návštěvnost	  2013:	  1051	  
Návštěvnost	  2012:	  1.132	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  300



Název	  kina:	  Kino	  Fontána	  
Zástupce:	  Jozef	  Valachovič	  
Město:	  Piešťany	  
Počet	  obyvatel:	  28.925	  
Návštěvnost	  2013:	  27.458	  
Návštěvnost	  2012:	  27.905	  
Digitalizováno:	  2011	  
Počet	  míst:	  262



Název	  kina:	  Kino	  Hron	  
Zástupce:	  Lenka	  Nitrayová	  
Město:	  Žiar	  nad	  Hronom	  
Počet	  obyvatel:	  18.806	  
Návštěvnost	  2013:	  2.235	  
Návštěvnost	  2012:	  3.100	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  165



Název	  kina:	  Kino	  Hviezda	  
Zástupce:	  Michal	  Hutira	  
Město:	  Trnava	  
Počet	  obyvatel:	  65.330	  
Návštěvnost	  2013:	  22.075	  
Návštěvnost	  2012:	  26.373	  
Digitalizováno:	  2011	  
Počet	  míst:	  320



Název	  kina:	  Kino	  Iskra	  	  
Zástupce:	  Oľga	  Semanová	  
Město:	  Kežmarok	  
Počet	  obyvatel:	  17.000	  
Návštěvnost	  2013:	  12.176	  
Návštěvnost	  2012:	  9.901	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  250



Název	  kina:	  Kino	  Junior	  
Zástupce:	  Ivan	  Búri	  
Město:	  Levice	  
Počet	  obyvatel:	  33.078	  	  
Návštěvnost	  2013:	  13.388	  
Návštěvnost	  2012:	  5.081	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  402



Název	  kina:	  FK	  Otáznik	  
Zástupce:	  Roman	  Ďurčat	  
Město:	  Levice	  
Počet	  obyvatel:	  33.078	  	  
Návštěvnost	  2013:	  803	  
Návštěvnost	  2012:	  1.261	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  402



Název	  kina:	  Kino	  Kultúra	  
Zástupce:	  Marek	  Slovík	  
Město:	  Námestovo	  
Počet	  obyvatel:	  7.925	  
Návštěvnost	  2013:	  10.289	  
Návštěvnost	  2012:	  5.977	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  367



Název	  kina:	  Kino	  Lumière	  
Zástupce:	  Zita	  Hosszúová	  
Město:	  Bratislava	  
Počet	  obyvatel:	  415.589	  
Návštěvnost	  2013:	  52.032	  
Návštěvnost	  2012:	  36.155	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  209	  +	  87



Název	  kina:	  Kino	  Mier	  
Zástupce:	  Dušan	  Lukáč	  
Město:	  Nové	  Zámky	  
Počet	  obyvatel:	  42.262	  
Návštěvnost	  2013:	  30.034	  
Návštěvnost	  2012:	  25.476	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  368



Název	  kina:	  Kino	  Mier	  
Zástupce:	  Anna	  Koťuhová	  
Město:	  Spišská	  Nová	  Ves	  
Počet	  obyvatel:	  37.200	  
Návštěvnost	  2013:	  19.217	  
Návštěvnost	  2012:	  18.806	  
Digitalizováno:	  2011	  
Počet	  míst:	  399



Název	  kina:	  Kino	  Mier	  
Zástupce:	  Jana	  Kubeková	  
Město:	  Trstená	  
Počet	  obyvatel:	  7.430	  
Návštěvnost	  2013:	  15.365	  
Návštěvnost	  2012:	  11.117	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  255



Název	  kina:	  Kino	  Mier	  
Zástupce:	  Alžběta	  Ležáková	  
Město:	  Senec	  
Počet	  obyvatel:	  17.000	  
Návštěvnost	  2013:	  27.669	  
Návštěvnost	  2012:	  26.726	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  255	  +	  1.600



Název	  kina:	  Kino	  Mladosť	  
Zástupce:	  L'udovít	  Gazda	  
Město:	  Vranov	  nad	  Topl'ou	  
Počet	  obyvatel:	  23.000	  	  
Návštěvnost	  2013:	  9.993	  
Návštěvnost	  2012:	  6.559	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  198



Název	  kina:	  Kino	  Mladosť	  
Zástupce:	  Daniela	  Hýrošová	  
Město:	  Bratislava	  
Počet	  obyvatel:	  415.589	  
Návštěvnost	  2013:	  23.617	  
Návštěvnost	  2012:	  17.847	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  120



Název	  kina:	  Kino	  Mostár	  
Zástupce:	  Július	  Obernauer	  
Město:	  Brezno	  
Počet	  obyvatel:	  21.500	  	  
Návštěvnost	  2013:	  896	  
Návštěvnost	  2012:	  1.455	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  386



Název	  kina:	  Kino	  Nova	  
Zástupce:	  Marta	  Vácziová	  
Město:	  Sereď	  
Počet	  obyvatel:	  16.800	  
Návštěvnost	  2013:	  15.520	  
Návštěvnost	  2012:	  3.882	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  468



Název	  kina:	  Kino	  Orbis	  
Zástupce:	  Marcel	  Kolár	  
Město:	  Rimavská	  Sobota	  
Počet	  obyvatel:	  23.479	  
Návštěvnost	  2013:	  12.500	  
Návštěvnost	  2012:	  12.000	  
Digitalizováno:	  2012	  
Počet	  míst:	  400



Název	  kina:	  Kino	  Pocity	  
Zástupce:	  Nina	  Šilanová	  
Město:	  Prešov	  
Počet	  obyvatel:	  100.000	  
Návštěvnost	  2013:	  45+1000	  letné	  
Návštěvnost	  2012:	  200	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  70



Název	  kina:	  Kino	  Prameň	  
Zástupce:	  Marta	  Javorová	  
Město:	  Trenčianske	  Teplice	  
Počet	  obyvatel:	  5.000	  
Návštěvnost	  2013:	  1.387	  
Návštěvnost	  2012:	  0	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  224



Název	  kina:	  Kino	  Strojár	  
Zástupce:	  Peter	  Ducár	  
Město:	  Martin	  
Počet	  obyvatel:	  70.000	  
Návštěvnost	  2013:	  4.697	  
Návštěvnost	  2012:	  6.324	  
Digitalizováno:	  2013	  
Počet	  míst:	  483



Název	  kina:	  Kino	  Tatra	  
Zástupce:	  Jozef	  Krištofovič	  
Město:	  Vráble	  
Počet	  obyvatel:	  9.022	  
Návštěvnost	  2013:	  1.765	  
Návštěvnost	  2012:	  2.237	  
Digitalizováno:	  e-‐cinema	  
Počet	  míst:	  240



Název	  kina:	  Kino	  Tekov	  Zlaté	  Moravce	  
Zástupce:	  Stanislav	  Ivanovič	  
Město:	  Zlaté	  Moravce	  
Počet	  obyvatel:	  13.612	  
Návštěvnost	  2013:	  3.471	  
Návštěvnost	  2012:	  7.339	  
Digitalizováno:	  2014	  
Počet	  míst:	  346



Název	  kina:	  Kino	  Úsmev	  
Zástupce:	  Alexandra	  Mireková	  
Město:	  Košice	  
Počet	  obyvatel:	  240.688	  
Návštěvnost	  2013:	  2.311	  
Návštěvnost	  2012:	  0	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  350



Název	  kina:	  Kino	  Záhoran	  
Zástupce:	  Jana	  Zetková	  
Město:	  Malacky	  
Počet	  obyvatel:	  18.540	  
Návštěvnost	  2013:	  18.717	  
Návštěvnost	  2012:	  19.083	  
Digitalizováno:	  2011	  
Počet	  míst:	  186



Název	  kina:	  Kinoklub	  Tatra	  Nitra	  
Zástupce:	  Richard	  Kováčik	  
Město:	  Nitra	  
Počet	  obyvatel:	  85.000	  
Návštěvnost	  2013:	  4.754	  
Návštěvnost	  2012:	  3.449	  
Digitalizováno:	  e-‐cinema	  
Počet	  míst:	  120



Název	  kina:	  Letné	  kino	  SNG	  	  
Zástupce:	  Peter	  Konečný	  
Město:	  Bratislava	  
Počet	  obyvatel:	  415.589	  
Návštěvnost	  2013:	  2.724	  
Návštěvnost	  2012:	  2.385	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  250



Název	  kina:	  Stanica	  Žilina	  Záriečie	  
Zástupce:	  Martin	  Krištof	  
Město:	  Žilina	  
Počet	  obyvatel:	  85.000	  
Návštěvnost	  2013:	  nevedů	  
Návštěvnost	  2012:	  nevedů	  
Digitalizováno:	  NE	  
Počet	  míst:	  80	  +	  150



Analogový	  věk	  
!

Štefan	  Komorný



12:00	  -‐	  13:00	  Oběd	  (ASFK)	  
!

Hodinu	  oběda	  nepromarněte	  jen	  jídlem	  :-‐)



Jak	  kino	  (ne)funguje	  
!

!
Petr	  Vítek



Pan Novák jde do kina!
!

Kdo je pan Novák?!
!

Normální člověk, milovník filmů, ne-milovník filmů.!
Žena, muž, dítě.!

Dítě předškolní, školní, středoškolák, vysokoškolák.!
Mladý člověk, starší člověk, ještě starší člověk, senior.!

Člověk milující nové technologie, !
člověk nesnášející nové technologie.!

Člověk z velkého města, člověk z malého města, !
člověk z vesnice.!

Člověk bohatý, chudý.!
Člověk pracující, studující, nepracující.!
Člověk kulturní, člověk “zábavní”.



22:30 pan Novák jde spát!
!

Vzpomíná, že zahlédl nebo uslyšel zmínku o hezkém filmu.!
!

KDE?!
!

televize, rádio, noviny!
internet (web, e-mail, rss, twitter, facebook)!

bilboard!
vývěska kina!

výlepová plocha!
Spot v místním rozhlase nebo místní TV.!

Mluvila o tom Jarmila z kanclu.!
Leták pohozený v metru, restauraci, divadle, kině, v informačním 

centru.!
Časopis, programová brožura kina, kulturní přehled, radniční noviny.



Rozhodování o návštěvě kina

Zdroj	  Kino	  Aero



07:00 pan Novák vstává!
!

Chtěl by jít na film, o kterém včera přemýšlel, ale kam?!
!

noviny!
program po telefonu!
programová brožura!

kulturní přehled!
internet!

internet v mobilním telefonu, tabletu!
telefon do oblíbeného kina!

telefon sousedce, která miluje filmy!
teletext!



13:00 pan Novák zjišťuje!
!

Má kino blízko a nebude muset jet MHD nebo autem, stihne se vrátit!
posledním MHD?!

Má kino požadované technologické standardy, neboť pan Novák 
miluje kvalitní zvuk a jasný obraz?!

Má kino bezbarierový přístup?!
Má kino kavárnu nebo restauraci?!

Je tato nekuřácká, nebo naopak kuřácká?!
Má kino zařízení pro nedoslýchavé, nebo špatně vidící?!

Bude film s titulky nebo dabován?!
Jde o 2D nebo 3D verzi? Jaký 3D systém kino nabízí?!
Může se v sále konzumovat zakoupené občerstvení?!

Je webová stránka kina přehledná, že toto všechno hned najde?!
Mají v kavárně Wi-fi připojení k internetu?!

Kolik bude stát vstupenka?!
Zaparkuje u kina?!

Mají stojan na kola?



14:00 pan Novák plánuje!
!

Objevil film i kino, kde ho hrají, domluvil se s přáteli a teď 
vstupenky:!

!
Rezervovat telefonicky (skype).!

Rezervovat online na webu.!
Rezervovat e-mailem.!
Zakoupit v předprodeji.!

Zakoupit online (vytisknout vs chytrý telefon vs karta diváka).!
Zakoupit na místě (hotovost, platební karta).!

Jdou vstupenky vrátit?!
Nebude u pokladny fronta?



19:00 pan Novák jde do kina!
!
!

Prohlédne si plakáty před kinem a zalíbí se mu další film.!
Zakoupí si vstupenky na místě, neboť měl rezervaci (2x 4€).!
Koupí si DVD na film, který neměl čas vidět a už ho nehrají 

(6€).!
Zakoupí si plakát k aktuálnímu filmu (3€).!

Dá si v baru s přítelkyní, se kterou nakonec vyrazil na film, 
kávu a minerálku (6€).!

Po filmu si dají 2 x 2 deci dobrého bílého vína (8€).!
Celkem tedy pan Novák utratí za večer v kině 31€.!

!
Pan Novák má z návštěvy dobrý pocit.



20:30 pan Novák je ve foyer!
!

Prohlédne si výstavu fotografií, plakátů, obrazů.!
Jasně “viditelný” a milý personál mu ukáže cestu na čisté 

toalety.!
Poradí mu se šatnou.!

Ukáže mu cestu do konkrétního sálu a umístění jeho sedačky.!
Personál vždy ví, jaký film se hraje, jestli je dabovaný nebo s 

titulky a v kolik hodin přibližně skončí. !
Ví také, jaká je jeho přístupnost nebo nepřístupnost.!

Pokud je film ve 3D obdrží pan Novák 3D brýle a pokud neví 
jak je použít, dostane se mu od personálu, nebo z plátna 

korektní a srozumitelný návod.!
Personál zná základní informace o filmu.



20:30 pan Novák je v sále!
!

Čeká ho lehce ambientní osvětlení a tlumená hudba.!
Pokud se nepromítají ukázky, reklamy, předfilmy, prezentace, je vždy!

zatažena opona (tam kde ji mají).!
Pan Novák byl potěšen vtipným videem, jak použít 3D brýle.!

Aby se pan Novák “nebál”, jsou zapnutá nouzová světla a osvětlení!
schodů.!

Osvětlení schodů a nouzová světla by neměla pana Nováka rušit, hlavně!
vrháním stínů a odlesků na plátno, popřípadě rovnou nepříjemným!

svícením do úrovně obličeje.!
Film musí být promítán zaostřený, dostatečně jasný a správně hlasitý. !

Pan Novák toto pečlivě hlídá, neboť mu na kvalitě záleží.!
Obraz musí být správně zamaskován, aby pan Novák neviděl “nevyužité!

kusy plátna.!
Pan Novák nesnáší špinavé 3D brýle.!

Pan Novák si rád čte závěrečné titulky a nemá rád, když je při tom rušen.!
Chodí tedy do kina, kde se rozsvítí až po nich, tedy na opravdovém konci!

filmu.!



22:30 pan Novák odchází!
!

Po skončení projekce otevře personál dveře ze sálu a mile pana 
Nováka vypustí ven.!

V případě 3D projekce vybere 3D brýle.!
Po krátkém posezení v kino kavárně pan Novák odchází.!

Byl spokojen, film se mu líbil a v kině mu bylo dobře.!
Doma ještě na Facebooku “nasdílí” názor na film a kino.!

Také se podívá, kdy hrají film, na který viděl v kině plakát.!
Podívá se, zda kino nenabízí nějaké slevy, nebo vouchery, když teď 

bude chodit do tohoto kina častěji. Rád by něco ušetřil.!
Také se přihlásí k odběru novinek e-mailem, pomocí RSS, nebo 

lajkem na Facebooku.!
Podívá se, zda kino nenabízí aplikaci pro jeho chytrý telefon.!
Přidá si webou stránku do oblíbených odkazů ve webovém 

prohlížeči.



Pan Kováč jde do práce.!
!

Kdo pak je pan Kováč?!
!

Vedoucí kina, promítač, pokladní, uvaděčka, uklizečka, pracovník v 
marketingu, pracovník s lidskými zdroji, dramaturg, pošťák, 

administrativní pracovník, designér, grafik, sazeč, tiskař, lepič plakátů, 
vychovatel dětí, filmový teoretik, filmový praktik, statistik, vykazovač, 

finanční expert, bankovní expert, expert na drobné mince, topič, hasič, 
revizní technik, technolog, obchodník, barman, závodní lékař, klubista,!

právník, hudební manager, šatnář, galerista, fundraiser, korektor, 
věčný student a teta Sally.!

!
To všechno a dalších 100 profesí se uplatní v kině a často se skloubí 

do několika málo osob, někdy i jen do jediné!!
!

A to je náš pan Kováč.!
!

Aby kino panu Kováčkovi fungovalo, musí vše dělat tak jak má!!



Příběh Dobrého kina!
!

10 bodů, které obecně definují dobré kino!
!
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
10.!
!
Domácí úkol - dlouhodobý!



Základy IT pro komunikaci v projektu,!
komunikační kanály, sociální sítě!

!
Petr	  Vítek



Internet a jeho “deriváty”!
!

www!
@!

facebook!
twitter!

Google +!
RSS!

skype!



WWW!
!

www.kinojmeno.sk!
slovenská doména SK!

jednoduché vyhledávání!
jednoduchý zápis!
jednoduchý e-mail!

!
ukázka vyhledávání, webové stránky účastníků!



WWW - cena!
!
!

• doména SK 11€!
!
• hosting včetně neomezeně e-mailů a 4GB prostoru 28,68€!
!
• možnost tarifu jen s e-maily a přesměrování webu.!
!

!
!
!

! ukázky tarifů na www.megahosting.sk

http://www.megahosting.sk


@!
!

e-mailová adresa!
josef.novak@kinojmeno.sk!

info@kinojmeno.sk!
PR@kinojmeno.sk!

fakturace@kinojmeno.sk!
KDM@kinojmeno.sk!

pronajmy@kinojmeno.sk!
!
!

ukázky tarifu pro e-maily na www.megahosting.sk!

http://www.megahosting.sk


@- cena!
!

14,28€ ročně, neomezeně mailových schránek typu!
@kinojmeno.sk (ceníková cena)!

!
free verze!

zoznam.sk, e-mail.cz!
centrum.cz, google.com!

hotmail.com!
!

založení e-mailu na www.gmail.com nebo účtu na www.google.com

http://www.google.com


facebook!
!

Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící 
hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, 

sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se 
svojí více než miliardou aktivních uživatelů je jednou z 

největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do 
šedesáti osmi jazyků!

!
!
!
!

LIKES a Sdílení (SHARE)!
Fanpages vs Skupiny!
skupina: novekinoSK!

!
založení test uživatele, nasdílení příspěvku, lajkování, tvorba fanpages a skupiny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5


twitter!
!

Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který!
umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané 

jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové 
příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se 
zobrazují na uživatelově profilové stránce a na 

stránkách jeho odběratelů (followers).!
!
!
!
Velmi dobře funguje jako firemní informační mikro-kanál.!
Twitter aplikace:!! www.tweetdeck.com!
! ! ! ! ! ! www.turpial.org.ve!
! ! ! ! ! ! www.twitter.com!
!

ukázka twitterového účtu digitalniho kin, follows a followers



Google+!
!

Google+ (také Google Plus nebo zkr. G+) je internetová 
sociální síť provozovaná společností Google. Provoz sítě 

byl zahájen 28. června 2011. Google+ je po nepříliš 
úspěšném Orkutu další pokus Googlu proniknout na pole 
sociálních sítí a je dosud asi největší přímou konkurencí 

Facebooku a v mnoha ohledech i Twitteru. Google+ 
zahrnuje stávající sociální služby jako Google Profiles, a 
+1, přidává k nim navíc některé nové prvky, např. Kruhy, 

Témata či Setkání.!
!
!
!
!

ukázka google + účtu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Google
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://cs.wikipedia.org/wiki/Twitter


RSS (RDF Site Summary)!
!

RSS je rodina XML formátů určených pro čtení novinek!
na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.!

!
!
!

RDF - Resource Description Framework!
systém popisu zdrojů!

Nejrychlejší cesta k aktuálním novinkám.!
!

RSS čtečky: www.feedreader.com!
! ! ! ! ! www.newsfirerss.com!! ! ! ! ! !

!
ukázky přidání RSS zdroje do čtečky RSS



skype!
!

!
Skype (vyslovuj ˈskaɪp) je peer-to-peer program, který!
umožňuje provozovat internetovou telefonii (VoIP) a!

videohovory, Instant messaging jakož i přenos souborů. 
Program umožňuje telefonovat mezi svými uživateli 
zdarma, za poplatek lze telefonovat do tradičních 

telefonních sítí (služba SkypeOut) a případně získat 
telefonní číslo a přijímat telefonáty!

z pevných a mobilních sítí se službou SkypeIn.!
www.skype.com!

!
!

!
založení účtu, ukázka přenosu souborů, videokonference



15:00	  -‐	  15:15	   Kávo	  pauza	  



 WEB - základní komunikační prostředek, chyby!
internetového “marketingu"!

!
Petr Vítek!



Máte své weby přehledné a aktuální?!
!

Denní program!
!

Měsíční program!
!

Kontakty (mapa)!
!

Rezervace!
!

Ostatní informace!
!
!
!

prezentace webů všech účastníků, sheet s informacemi o hledání



Seznam kin a jejich webů

www.kinosvetozor.cz!
prezentace webů všech účastníků, sheet s informacemi o hledání



Úkol do příště!
!
!
!

• založení FB profilu!
!

• připojení do skupiny novekinoSK!
!

• přinést protokoly měření obrazu a zvuku!
!
!
!
!



Děkuji	  za	  pozornost	  a	  můžeme	  se	  ve	  foyer	  věnovat	  
!

Networkingu


