Valná hromada
AČV Medialog
15.5.2012
Přítomni: viz. členská základna
Hlasování o výkonné radě:
 Hlasování o postu předsedy sdružení, člena výkonné rady, navrhována dosavadní
předsedkyně Jana Hnilicová, přijata všemi přítomnými.
 Hlasování o postu místopředsedy sdružení, člena výkonné rady, navrhována Eva
Bendová, přijata všemi přítomnými.
 Hlasování o postu hospodáře sdružení, člena výkonné rady, navrhován dosavadní
hospodář Roman Filípek, přijat všemi přítomnými.
Hospodaření:
 Přehled o hospodaření za rok 2011 – sdružení umořilo dluh vůči Janě Hnilicové, již
nemáme žádné závazky, a nevznikl žádný dluh.
 Řešení problému s daňovým přiznáním za rok 2011, řeší se Kč 500,-- vyřeší účetní pí.
Čermáková po zaplacení faktury.
Členské příspěvky:
 Členské příspěvky zůstávají ve výši Kč 600,- Zaplaceno: Jana Hnilicová, Lukáš Hůrka, Ivana Pojerová, Andrea Pojerová
 Ostatní členové zaplatí co nejdříve, dle vlastních možností. Na starost hospodář
Roman Filípek.
 V případě vystoupení člena se sdružení, se členské příspěvky nevracejí.
Členská základna:
 K dnešnímu dni: Jana Hnilicová, Eva Bendová, Roman Filípek, Jiří Hnilica, Lukáš Hůrka,
Petr Mann, Marek Švihovec, Jan Mašek (čestný člen)
 Ze sdružení vystoupila/ ly k 31.12. 2011 Barbora Kettnerová, k 11.4.2012 Andrea
Pojerová a Ivana Pojerová.
Weby:
 Webové stránky jsou aktuální, a stále se vylepšují. Pochvala správci Lukáši Hůrkovi.
 Webový prostor je zaplacen do roku 2013 a jméno do konce letošního roku.
 Bude probíhat vylepšení webu pro projekt BÝT MLÁD, vznik fóra či blogu.
Videoculture fest 2012:
 Letos bude probíhat festival pouze ve formě internetové foto-soutěže, filmový festival
autorských bude probíhat v březnu/dubnu 2013 po skončení grantu BÝT MLÁD.
 V září bude v Mirošově probíhat jako každý rok fotografická výstava tvůrčí skupiny
Večernice na téma CHAOS A ŘÁD. Město Mirošov přislíbilo sponzoring výstavy.

Vzdělávací aktivity:
 TS Večernice pracuje na hudebním klipu s pracovním názvem NA KŘÍDLECH MLADÉ
FANTAZIE, který je součástí projektu BÝT MLÁD.
 Fotografické pexeso – propagační materiál, graficky vytvořeno v ateliéru Kodak
s podporou UK Praha, katedra speciální pedagogiky, pí. Zemková. (spolupráce s AMP,
p. Mašek)
 Do konce června probíhá v ateliéru Svatoslavova výuka TS Večernice.
 Od října 2012 bude zahájen další kurz Digitální kamery a fotografie pro osoby se
vzdělávacím deficitem v rámci jejich celoživotního vzdělávání.
Projekt BÝT MLÁD:
 Smlouva podepsána na agentuře Mládež CZ-12-E16-2012-R1 Romanem Filípkem.
Uvedena aktuální adresa a číslo EUR účtu.
 Projekt vede Eva Bendová místo Ivany Pojerové.
 Projekt běží dle plánu a tento týden od 18.5. – 19.5.2012 je organizována plánovací
návštěva v Konstantinových lázních. Za AČV Medialog jede Jana Hnilicová a Dan
Babiš.
TS VEČERNICE
 Práce na videoklipu NA KŘÍDLECH MLADÉ FANTAZIE, na písničku od skupiny QUEEN,
choreografie Petr Mann, režie Jana Hnilicová. Termín dokončení konec roku 2012.
 Fotografie na téma CHAOS A ŘÁD, příprava na foto-výstavu v Mirošově.
 Stále probíhá výuka v ateliéru Svatoslavova.
 Řeší etický kodex a vzájemné chování mezi členy.

Zapsala: E. Bendová

