AČVMEDIALOG o.s.
Josefská 7, Praha 1
http://www.videoculture.cz

Zápis z valné hromady dne 7. 12. 2011
Přítomni: J. Hnilicová, M. Boháč, R. Filípek, L. Hůrka, P. Mann, M. Švihovec, I. Pojerová
Omluveni: B. Kettnerová, J. Hnilica, J. Mašek
Program:
Jednomyslně schválen všemi přítomnými, byli informováni prostřednictvím elektronické
pošty s předstihem. Program je přiložen v závěru tohoto zápisu.
Schválen 6 hlasy, 1 se zdržel.

1) Uvítání:


Předsedkyně sdružení přivítala všechny přítomné a slíbila, že bude velmi
konstruktivní.

2) Organizační:
 Změna ve složení výkonné rady: Michal Boháč z rodinných důvodů požádal o
odstoupení z funkce místopředsedy i ze sdružení k 31. 12. 2011. Písemná žádost je
uložena v archivu sdružení.
 Na základě jednání ještě původní výkonné rady (Hnilicová, Filípek, Boháč) byla
navržena radou jako nová místopředsedkyně k 1. 1. 2012: Ivana Pojerová. Při
hlasování na této valné hromadě bylo 5 přítomných pro, 1 přítomný se zdržel.
 Změna Stanov sdružení-jsou poslány na MV ČR. Požadujeme změnu adresy sdružení
do Kloboučnické 1626/5, Praha 4, kde bude naše stabilní sídlo. Než proběhnou
administrativní úkony bude zavedena donášková pošta na tuto adresu. Všichni
přítomní byli jednomyslně pro.
 Změny v členské základně: odstoupili: D. Brunner, S. Nguen-studenti OAEL pro
studijní povinnosti, B.Kettnerová. Přistoupily k 1. 1. 2012: Andrea Pojerová, Ivana
Pojerová.
 Z úsporných důvodů jsme vystoupili z Českého výboru UNICA s tím, že jedno číslo
časopisu VIDEOHOBBY si budeme kupovat za své.

3)





Účetnictví:
Letošní rok 2011 byl ve znamení velkých úspor. Vzhledem k tomu, že jsme neměli
žádný grant tak jsme počítali pouze se členskými příspěvky (600,-Kč/člen), případně
sponzorským darem.
Město Mirošov zafinancovalo výstavu fotografií „Viděno objektivem digitálního
fotoaparátu“pro TS Večernice.
Občerstvení na Festivalu bylo částečně pokryto sponzorským darem-koláč „chiché“ od
fy Natural food.
Festival předpokládané náklady činí 12 625,-Kč / předpokládané příjmy 12227,-Kč.
Na vzniklý rozdíl v nákladech a příjmech budeme muset sehnat sponzoring.
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Drobní dárci i z řad členů: M. Boháč zajistil zdarma hudební studio k nahrávání hudby
do znělky na Festival, kapele dal 500,-Kč ze svého. J. Pojer jezdil soukromým vozem
zdarma, apod.
Hospodář se sejde s naší externí účetní a doladí spolu veškeré dotazy, abychom se
vyvarovali stejných chyb v dodávaných dokladech. Setkání zajistí předsedkyně
sdružení.
Hospodaření v roce 2012 musí být velmi úsporné. Rozpočet na rok 2012 bude
upřesněn podle členské základny k 1. 1. 2012 s tím, že doporučená platba členských
příspěvků je do konce dubna.

4) Vzdělávání:
 6. 6. jsme se zúčastnili Mezinárodního festivalu Mental Power Prague Festival
filmovou pohádkou Tajemství truhlice. TS Večernice obdržela na základě hodnocení 8
členné odborné poroty první cenu za scénář. Jen tak dále.
 V srpnu jsme zorganizovali prázdninový dvoudenní workšop-Jany filmovou školu-pro
osoby se sníženým intelektem. Zájem byl obrovský, škola byla poskytnuta zcela
zdarma v rámci celoživotního vzdělávání těchto fotografů a filmařů.Účastníci natáčeli
dva krátké klipy.
 Fotografie z této akce budou na www.videoculture.cz.
 Od 5. 9. do 27. 10. 2011 proběhla výstava fotografií v Hostivicích u Prahy ve dvoraně
Městského úřadu na téma Technika kolem nás. Podle zápisů v knize hostů byl o akci
zájem ze strany místních obyvatel. Tato kulturní akce byla i zveřejněna v místním
tisku.
 4. 10. zahájena pravidelná výuka pro osoby se sníženým intelektem/každý týden 2,5
hod, konec školního roku je plánován na 26. 6. 2012.
 Od 10. 9. do 3. 10 proběhla výstava fotografií v Mirošově u Plzně s vyhlášením
nejlepší fotky na základě hlasování diváků. Celkem hlasovalo 81. Top Foto je
zveřejněna na našich webech.
 V rámci projektu Kulturně historické dědictví v našem případě 3Mapy F. A. Šporka
bylo rozesláno 30 ks DVD s 5 studentskými filmy a pilotním projektovým dnem do
škol v ČR. Zajistilo gymnázium Dvůr Králové n/Labem a katedra dějepisu PedF UK
Praha.
 Katedra Speciální pedagogiky z PedF UK Praha nám zapůjčila na dobu neurčitou
jednoúčelovou digitální střižnu Casablanca pro TS Večernici a digitální kameru
Canon.

5) VideoCulture Fest 2011:








Celý organizační tým měl sraz v kině Ponrepo.
Dopolední promítání pro školy film Andělé na kolejích, který na začátku uvedla Jana
Hnilicová a po filmu následoval rozbor filmu s přítomnými herci. Tento film shlédlo
celkem 118 diváků ze dvou pražských škol. TŠ Pertoldova, Praha 4 a OAEL
Svatoslavova, Praha 4.
Po odchodu škol se připravoval odpolední program festivalu.
Bohužel došlo ke zkolabování naší předsedkyně, kterou odvezla Pražská záchranná
služba do nemocnice.
Celý odpolední program zůstal v organizaci M. Boháče.
Promítaly se soutěžní filmy v kategoriích do 18 a nad 18 let. Viz. Program festivalu.
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V první pauze bylo vyhodnocení TS Večernice v rámci výstavy fotografií Mirošov u
Plzně a předáno ocenění TOP FOTO- M. Švihovec. Cenu předala PhDr. J. Zemková
PhD z katedry SPPG.
V dalším bloku následovala mediální část i se křestem právě vydané knihy Mediální
tvorba v praxi ve spolupráci s UNI Lipsko.
Promítaly se nesoutěžní filmy výstupy z projektů: Preimplantační genetická
diagnostika - Člověče nezlob se, Kulturně historické dědictví – Špork a jezuité,
Francouzsko český dialog o cestách za vzděláváním - Carnot čas diskuse, mezinárodní
spolupráce s Mediálním centrem pro mládež T1 – Legoman, Fressen und gefressen.
Filmy byly uváděny přítomnými hosty z Plzně, Dvora Králové nad Labem a následně
s diskusí s diváky.
Po vyhodnocení filmů porotou, následovaly rozbory s přítomnými autory v restauraci
Švejk.
Nepřítomným oceněným autorům budou ceny, diplomy poslány poštou.
Festival byl celkem zdařilý i když bylo málo času na raut a byl poznamenán stresem a
absencí předsedkyně.

9) Různé
 Výroční zpráva za rok 2011 bude schvalována na jarní valné hromadě 2012 / duben.
Návštěvnost našich webů v době konání festivalu byla i 170 návštěv/týdně.
 V roce 2012 weby Brányevropy.cz nechat v rezervě, stejně tak gateof.eu. V tomto roce
vytvořit i vlastní stránku pro TS Večernice.
 Filmový Medailon pro Janu připraví M. Boháč, R. Filípek.
 Členské příspěvky v roce 2012 jsou ve výši 600,-Kč/člena. nedorozumění s jídlem byli
všechny spokojení.
 Nedokončené projekty – Malíř ulice, K. Vobišová – přesunuty do roku 2012.
 Hudební klip s TS Večernicí se bude natáček v dubnu v Poříčanech a Rostoklatech.
 Byly natočeny dva dokumenty pro OAEL z jejich Akademií. Jsou uloženy v archivu.
 Průběžně se pracovalo na demo projektu K. Vobišová/červenec až říjen.
 Upozorňujeme na možnost výpůjček z naší knihovny.
Děkujeme za účast a všem přejeme krásné vánoce a v roce 2012 hodně zdaru!
Zapsala: Jana Hnilicová
Program jednání zimní valné hromady:
Výroční zpráva sdružení za rok 2010 - Hnilicová
Přehled hospodaření za rok 2011, návrh rozpočtu na 2012 - Filípek
VideoCulture Fest 2011 – Boháč, Hnilicová, Pojerová, Mann
Weby - videoculture.cz – Hůrka, Hnilicová
Ostatní weby - Hnilicová
Program vzdělávání sdružení - současný stav:
a) Kurzy pro osoby s mentálním postižením – Hnilicová
b) Kurzy pro učitele a žáky v rámci projektu Kulturně historické dědictví / Dvůr Králové
nad Labem – Hnilicová
c) Jany filmová škola - Hnilicová
Ostatní projekty:
a) Tajemství truhlice – TS Večernice – Švihovec, Mann, Hnilicová
b) Medailon pro Janu – Filípek, Boháč
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c) Projekty pro OAL 011 – Hnilicová
d) Karla Vobišová - Boháč
Naše účast na festivalech v ČR – Hnilicová
Naše účast v ČVU (Český výbor UNICA) o.s. v roce 2011 – Hnilicová
Spolupráce AČV MEDIALOG s AMP/Asociace pro mediální pedagogiku, T1 mládežnické
mediální centrum – v Tannenlohe / Bavorsko- Mann
Evidence stávající členské základny, nábor nových členů v roce 2012 - Filípek
Placení členských příspěvků na rok 2012 ve výši 600,-Kč / člen - Filípek
Různé:
Drobné úpravy ve Stanovách, diskuse, podněty, připomínky, sponzoři, nedokončené
projekty, weby, apod.
Dochvilnost nutná, pronájem učebny máme max. do 20 hod.
Účast nečlenů, odstupujících členů vítána!
Změna programu vyhrazena!
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