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AČVMEDIALOG o.s. 

Josefská 7, Praha 1 

http://www.videoculture.cz 

 

Zápis z valné hromady dne 1. 6. 2011 

Přítomni: J. Hnilicová, R. Filípek, L. Reisnerová, M. Krupa, J. Hnilica, M. Boháč, B. 

Kettnerová, L. Hůrka, M. Švihovec, P. Mann 

Omluveni: J. Mašek, D. Brunner, T. Nguen, R. Veleta 

 

Program: 
Jednomyslně schválen všemi přítomnými, byli informováni prostřednictvím elektronické 

pošty s předstihem. Program je přiložen v závěru tohoto zápisu.  

 

1) Uvítání: Předsedkyně sdružení přivítala všechny přítomné a slíbila, že bude velmi 

konstruktivní. 

2) Organizační:  
 Změna ve výkonné radě: Lucie Reisnerová ze studijních důvodů požádala o 

odstoupení z funkce místopředsedy i ze sdružení. 

 Nový místopředseda: Michal Boháč se dobrovolně přihlásil k této funkci. Při 

hlasování bylo 9 přítomných pro, 1 přítomný se zdržel.  

 Změna Stanov sdružení, budou poslány na MV ČR (změna adresy sdružení do 

Kloboučnické 1626/5, Praha 4. Než proběhnou administrativní úkony bude 

zavedena donášková pošta. Z ekonomických důvodů již nemůžeme platit P. O. 

BOX. Všichni přítomní hlasovali pro.  

 Změny v členské základně – předsedkyně vznesla výzvu k přítomným – kdo 

nechce být dále členem sdružení – odstupuje M. Krupa (viz. písemné 

oznámení-uloženo v archivu).  

3) Účetnictví:  

 Daň.přiznání odevzdané v řádném termínu, externí účetní (p. Čermáková) 

zaplacená z grantové činnosti.
1
  

 Účetnictví fr. grant + AČV Čermáková nebyla spokojená s chronologickým 

řazením účetních dokladů. Grant se účtuje jednoduchým účtem, ale vzhledem 

k AČV musí být podvojné.
2
   

 Hospodář navrhuje schůzku s externí účetní a doladění všech podnětných 

kroků, abychom se příště vyvarovali stejným chybám.  

4) Inventura majetku:   

 Hnilicová +Hůrka zajistili inventury kabelů, přístrojů, DVD, MiniDV, 

knihovny, nábytku.  

 Novinka k roku 2011-jsou novelizovány ČN normy pro revize přístrojů, šňůr, 

silnoproudých okruhů. Budeme jednat s pronajímatelem OAEL, zda-li by nám 

                                                 
1
 Kompletní daňové přiznání za rok 2010 uloženo v archivu sdružení. Na požádání může být předloženo. 

2
 Veškeré doklady jsou uloženy v archivu sdružení.  



 2 

nepomohli a nemohli bychom se „svézt“ s jejich revizemi. J. Hnilicová se 

zeptá p. ředitelky OAEL (J. Trabové). 

 Byla provedena nová evidence natočených záznamů / máme celkem 302 

kazetek MiniDV se záznamy z různých společných aktivit po létech. Dále byla 

zpracována nová evidence všech autorských filmů v našem archivu  

z VideoCulture Fest po létech.
3
 Máme celkem 60 autorských filmů. V naší 

produkci vzniklo celkem 38 filmů.  

5) Vzdělávání:  

 Pro malý zájem veřejnosti o multimediální kurzy na ST byl veškerý majetek 

sdružení odvezen do Ateliéru v Nuslích. Nové vedení Stanice techniků DDM 

hl. města Prahy v Praze 6 (Dejvice) nemělo zájem o další spolupráci s naší 

neziskovou  organizací. Výuka byla proto v tomto Ateliéru ukončena k 31. 12. 

2010.   

 Kurzy v Nuslích pokračovaly v plném rozsahu po celý školní rok 2010-2011.  

  TS VEČERNICE – skupina osob s mentálním postižením bude prezentovat na 

mezinárodním filmovém festivalu Mental Power Film Festival (3. 6. MMFF 

Prague) svůj nový film pohádku Tajemství truhlice. Tento film již shlédlo 

v předpremiéře 60 žáků gymnázia ve Dvoře Králové n/Labem. K tomuto dílku 

se vyjadřovali velmi pozitivně zejména po stránce estetické a působení na 

diváka.   

 10. 9. se bude konat fotografická výstava ve městě Mirošov u Plzně pod 

názvem „Viděno objektivem digitálního fotoaparátu“. Tato výstava je součástí 

připravovaného podzimního VideoCulture Fest 2011. 

 Připravuje se Jany filmová škola (srpen) pro TS Večernici a další zájemce z řad 

veřejnosti.  

 Film Hokus pokus jsme prezentovali v Dejvicích v ČKK (nejstarší český 

amatérský klub, tam sídlí).  

 Jako velmi úspěšný projekt se jeví spolulektorství jedné z členek našeho 

sdružení v rámci praxe u TS Večernice. Na základě již ověřených zkušeností 

budeme tento projekt nadále prosazovat ve spolupráci s PedF UK Praha, 

katedra SPPG.   

 Naše sdružení se velmi intenzivně zapojilo do Kulturně historického projektu 

ve spolupráci s PedF UK Praha / revitalizace Kuks. Ve spoluporáci i se 

studenty ze Dvora králové n/Labem. Projekt je již ukončen. Jeho součástí jsou 

studentské filmy na téma F. A. Špork a ucelené pilotní pásmo – Jak na 

mediální projekt.    

6) Česko-francouzský dialog o cestách za vzděláváním: 

 Veškeré administrativní úkony ukončeny, vč. vydání sborníku. Byly doplněny 

originální podpisy na dokument o účastnících.  

 Francouzská ambasáda dofinancovala dalších 400 ks DVD, jako výstup obou 

fr. grantů (Brány Evropy, Carnot-čas diskuse). Vedoucí projektu J. Hnilica 

předal do archivu sdružení DVD s tímto výstupem, stejně tak předal sborník 

                                                 
3
 Kompletní přehled názvů archivních materiálů po létech plánujeme v dohledné době zveřejnit na našich 

webech.   



 3 

v česko-francouzské mutaci. Tento sborník bude uveřejněn a zpřístupněn ke 

stažení na našich webech.  

 Agentura Mládež-pochválila naši činnost a je otevřená dalším naším návrhům 

a žádostem o granty. Došlo dokonce k navázání nových kontaktů české 

ambasády s francouzskými institucemi. Probíhá jednání o dalších sekcích a 

udržení této tradice i do budoucna. 

 Pokusíme se získat souhlas všech lidí, kteří se na filmech podíleli a ty umístit 

na www.videoculture.cz  ke stažení. Ambasáda potom vloží odkaz na naše 

stránky. M. Krupa musí předat všechny informace a přístupové kódy 

k webovým stránkám www.gateof.eu  L. Hůrkovi. Zatím není doplněna 

anglická mutace. Zkontroluje výkonná rada. Po dobu, po kterou jsou zaplaceny 

budou tyto stránky fungovat a pak budou převedeny na náš výše uvedený web. 

 

6) Výroční zpráva 2010 
 Po přečtení předsedkyní sdružení a zpřipomínkování přítomnými členy byla 

jednomyslně schválena.  

 

8) VideoCulture Fest 2011  
 Celkovou přípravu má na starosti M. Boháč. 

 Letos má festival podnázev Dialog. Termín festivalu je 11.11.2011 v kině 

Ponrepo, Praha 1. Jeho součástí bude i fotografická výstava ve foyeru kina 

jako výstup z výstavy v Mirošově dne 10. 9. 2011- „Viděno objektivem 

digitálního fotoaparátu“. Na festivalu bude vyhlášena soutěž TOP FOTO. J. 

Hnilicová pomůže se zajištěním tohoto kina a této aktivity. 

 Jednáno o cenách pro výherce v jednotlivých soutěžních kategoriích. Paní  

prof. N. Fuková (OAEL) přislíbila vytvořit originální sošky.   

 Jednáno s fotografickým kroužkem ve Dvoře Králové n/Labem o dodání 

fotografií do Ponrepa. Dodají-mají zájem.       

 

 9) Různé   
 Hodnocení stávajících webových stránek – velmi pozitivní, všichni zkontrolují 

gramatickou správnost textů.  

 Vytvoření  filmové kolekce pro Večernici jako součást propagačních 

materiálů. Připravuje 1 DVD s filmy Dobro a zlo, Hokus pokus, Tajemství 

truhlice z dílny TS Večernice. 

 Výběr členských příspěvků-hospodář. 

 Kontrola Stanov sdružení, poslány všem k připomínkování. Všichni poslat 

obratem zpět k předsedkyni sdružení.  

 Hledání dalších lokalit k výstavám pro TS Večernice. Bere si dobrovolně na 

starost M. Švihovec. Již má předjednán MÚ Hostivice ve dvoraně úřadu za 

podpory pana starosty.  

 Naše asociace s novými členy z OA pokračovala v pořizování záznamů pro 

svoji mateřskou, střední školu – květen až prosinec 2010 v kině Blaník, 

záznam ze školních sportovních her, atd. Výstupy jsou uloženy v archivu 

sdružení.  

 

Přejeme vám úspěšné zvládnutí závěru školního roku a hezké dovolené. 

Vaše Výkonná rada a Lucie Reisnerová 

 

 

http://www.videoculture.cz/
http://www.gateof.eu/
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Program: 

 

1. Zahájení – předsedkyně sdružení 

2. Organizační – výkonná rada –J. Hnilicová, L. Reisnerová, R. Filípek: 

- změna ve vedení výkonné rady 

- změna Stanov sdružení 

- změna adresy sdružení 

3. Výstupy 

- Přehled hospodaření za rok 2010, daňové přiznání – hospodář R. Filípek, J. Hnilicová, 

A. Čermáková.  

- Stav projektů za rok 2010 – řešitelé 

- Inventura předmětů sdružení – Reisnerová, Boháč, Hnilicová  

- Vzdělávání v létech 2009/2010/ 2011 – pracujeme se školními roky, ale uzavíráme roky 

kalendářní - J. Hnilicová, M. Krupa, L. Reisnerová 

- Výroční zpráva za rok 2010 – J. Hnilicová  

- VideoCulture Fest 2011 – M. Boháč 

- Hodnocení stávajících webových stránek / všichni, vč. konstruktivních připomínek  

- Evidence nových členů, výběr příspěvků – R. Filípek  

4. Perspektivy - návrhy nových projektů, vč. vzdělávání  
- na rok 2011, šk. r. 2011/2012 / nápady, inovace, kritika - všichni 

- Fotografická výstava v Mirošově / potvrzena na 10. 9. 2011 a případně v jiných 

lokalitách – M. Švihovec 

- Natočené naše filmy a jejich prezentace v EU – M. Boháč 

5. Různé, diskuse 

- Účast stávajících členů sdružení je z důvodu hlasování NUTNÁ! / jde o všechny členy, 

kteří zaplatili členský příspěvek k 31. 12. 2010 a dalších nových členů k datu konání 

valné hromady.  

- Promítání filmů - projektů sdružení ukončených k 31. 12. 2010 a dalších k 30. 6. 2011, 

podle Vašich časových možností / informovanost všech členů sdružení. 

- V příloze Vám posíláme – Stanovy a prosíme o jejich případnou úpravu.    

 

Předpokládaný konec valné ve 20:00 hod. Prosíme rezervujte si Váš čas.  
Jana, Lucka, Roman 

 

V Praze dne 9. 5. 2011 

 


