JANY ŠKOLA 2018, 8. ROČNÍK
6. 8. AŽ 12. 8.
CHŘENOVICE U SÁZAVY
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Jany škola 2018 je organizována jako výstup z celoročních kurzů kamery. Jde o cílenou
aktivitu s důrazem na skupinovou spolupráci, která vyžaduje od každého jednotlivce i osobní
zodpovědnost. Jde o vzdělávací postupy, které platí, vedle jiného i v celoživotním vzdělávání osob
s mentálním hendikepem. Od letošního března jsme se na pravidelné úterní výuce připravovali na
natočení tanečního klipu „Modlitba za vodu“ J. Pavlica, Hradišťan. AČV MEDIALOG, z.s. získal autorská
práva na tuto skladbu. Námět, scénář, lokace, byly pravidelně rozebírány se všemi ve skupině, každý
se dle svých možností zapojoval na vytvoření storyboardu. Stejně tak se postupovalo i v tanečních
kreacích, každý účastník školy již průběžně piloval svoje taneční výkony, viz fotodokumentace z výuky
na našich stránkách videoculture.cz. Osobně jsem jela obhlédnout lokace k natáčení. Nejde tedy o
jednorázovou akci, ale půlroční přípravu. Jaké bylo naše překvapení, když ke konci výuky tohoto
školního roku jsem se dověděla, že nebude na akci uvolněna rodiči Denisa Střihavková - hlavní
taneční role „Voda“, Dan Babiš - zajištění techniky, přijede o 3 dny později. Akci již nešlo zastavit
s ohledem k „rozjetým“ přípravám. Proto bylo nutno program Jany školy 2018 / natáčení tanečního
klipu upravit na jednodušší variantu. Plánovaný animační workšop ve spolupráci se studiem
ANIMATĚJ zůstává v původním rozsahu!
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JANY ŠKOLA 2018 ODJEZD Z PRAHY
A) 6. 8. 2018
1

Přesný časový rozpis vytvoříme na místě s ohledem k lokacím exteriérům pro natáčení. Zde pro Vaše Info.
Večerka bude vždy ve 22:00 hod
3
Společný nákup – chléb, mléko, máslo, zelenina, sirup. Bude založen společný fond á 150,-Kč/osoba/ celý
pobyt.
4
Příjezd Dan – někdo pro něj na nádraží!
5
Příjezd po vlastní ose Helena, Milan, Kačka, Ondra Štajerovi / STUDIO ANIMATĚJ.
6
Dle potřeby může být i zkráceno.
2

Sraz všech účastníků na Hl. nádraží dole u pokladen. Každý si koupí jízdenku dle své slevy. Upřesníme
na místě. Odjezd vlaku Lipnice je ve 12:05 hod. Jedeme do Světlé nad Sázavou, dále regionálním
vláčkem do Chřenovic. Příjezd na místo ve 14:31 hod. Přesun k ubytování.
B) 8. 8. 2018
Dan přijede za námi sám. Jede stejným vlakem jako my v pondělí, tj. z Prahy ve 12:05 hod vlakem
Lipnice do Světlé nad Sázavou a dále regionálním vláčkem do Chřenovic. Až bude na místě ve 14:31
hod někoho z nás prozvoní, kdo bude mít čas tak pro něj dojde.
C) 10. 8. 2018
Štajerovi - Studio ANIMATĚJ jede po vlastní ose – Chřenovice dopoledne.
D) 11. 8. 2018
Milan Lada – odjezd z Hl.n. via Chřenovice v 8:05 a dále jako u Dana s přestupem ve Světlé nad
Sázavou do regionálního vláčku, na místě prozvoní, kdo bude mít čas tak pro něj dojde. Pokud by jel
již v pátek 10. 8. stejné spojení jako u Dana z 8. 8.
JANY ŠKOLA 2018 ODJEZD Z CHŘENOVIC
12. 8.
Odjezd z Chřenovic v 16:00 hod, příjezd do Prahy na Hl. nádraží v 18:49 hod. Petr Mann stíhá vlak do
Chlumce nad Cidlinou v 19:10 hod.
Štajerovi se přesouvají po vlastní ose, pomohou s odvozem techniky do Berouna.
CO KAŽDÝ S SEBOU - PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY
 Každý si vezme spací pytel, noční prádlo, karimatka není nutná.
 Trička, kalhoty na převlečení, lehkou bundu, deštník, pláštěnku, hygienické potřeby, léky,
osobní kosmetiku, přezůvky.
 Bydlíme v soukromí je zapotřebí dodržovat hygienu, čistotu oblečení, přezouvat se.
 Plastovou misku a lžíci na večeři, utěrku.
 Jednu láhev dobré vody, po vypití si budeme připravovat vodu se sirupem, tím každý bude
mít svoji lahev.
 Kapesné dle osobní úvahy pro případné dokoupení jídla, vstupné na hrad či muzea není
v plánu.
 Telefon, sluchátka, nabíječku, tužku, poznámkový papír a dobrou náladu s sebou!
CO KAŽDÝ S SEBOU K JÍDLU – DOPLNĚNÍ OSOBNÍHO JÍDELNÍČKU
 Suchý salám ke snídani, dle chuti, malé porce marmelády.
 Sýry Apetito dle chuti.
 Sušenky, oplatky dle chuti, libovolné množství.
 2x instantní polévku s nudlemi, viz jídelníček.
 Sáčky čaje na týden, nebudeme kupovat společně, stejně tak kávu dle chuti, nebudeme ji
vařit společně. Malá mléčka dle potřeby, ne každý je dává do kávy.
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ JANY ŠKOLY 2018 / VEČERNICE
 Jízdné každý sám.
 Ubytování 100,-Kč/osoba den, CELKEM 6 dnů = 600,-Kč./ osoba
 Společný fond 150,- Kč /osoba celý pobyt.
 Teplý oběd v restauraci cca 90,-Kč, CELKEM 6 obědů = 540,-Kč / osoba
 CELKEM 600+540+150 = 1 290,- Kč / PROSÍM PŘIPRAVIT SI DROBNÉ!!
 TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NATÁČENÍ – AČV MEDIALOG, z.s. a STUDIO ANIMATĚJ.
 KDO PŘIJEDE POZDĚJI, HRADÍ POUZE TU ČÁST DLE SVÉHO SKUTEČNÉHO POBYTU.
 LEKTOŘI PRACUJÍ BEZ NÁROKU NA MZDU.
Sestavili: Jana Hnilicová a Petr Mann
V Praze dne 12. 7. 2018

