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  Asociace české videokultury  MEDIALOG o.s. 

Josefská 7, Praha 1 

Reg. u Ministerstva vnitra provedena dne 26. dubna 2006, č.j. VS/1-1/64033/06-R 

Běžný účet u Poštovní spořitelny, Spálená 7, Praha 2, č.ú.: 210718790/0300 

IČO: 270 32 256  

 

AČV MEDIALOG O. S. 
Nezisková organizace 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 
Občanské sdružení Asociace české videokultury MEDIALOG bylo založeno koncem 

března 2006 skupinou nezávislých filmařů, kteří byli původně volně sdruženi pod názvem 

Videoklub Praha od roku 1998 a výhradně se věnovali tvorbě autorských filmů.
1
 Ve 

Videoklubu Praha se během sedmi let vystřídalo kolem 40 tvůrců, natočilo se kolem 35 

krátkých filmů. Tyto filmy jsou uloženy v archivu, který byl kompletně převzat nově 

vznikajícím občanským sdružením. Stejně tak byla převzata i doména www.videoculture.cz a 

příslušná technika.   

Registrace sdružení byla provedena dne 26. 4. 2006, pod č. j. VJ/1-1/64033/06-R, IČO: 

27032256, MV ČR. Sídlo sdružení má adresu Josefská 7, Praha 1.
2
 Svoji činnost sdružení 

zahájilo v červenci 2006 a členský příspěvek na člena byl stanoven 300,-Kč / rok, v té době 

bylo registrováno 20 členů. Asociace má vytvořeno vlastní logo a je rozhodnuta ho používat 

na oficiální korespondenci a v závěrečných titulcích filmů.  

Výkonná rada se scházela téměř každý měsíc a její první aktivita, která byla podpořena a 

odhlasována -  pokračování již tradičního festivalu VideoCulture Fest 2006, na téma: 

Obrazem k srdci. (pátý ročník nesoutěžní přehlídky situován do kina Aero, Praha 3, 

Biskupcova 3. Dohodlo se, že organizačně se budou podílet všichni stávající členové.   

 

20. 6. 2006 v 15, 30 hod byla svolána První valná hromada v Internetové kavárně – 

INTERDIGI CAFÉ, Na Zámecké 14, kde se promítal film NÁVRATY  od tvůrčí skupiny 

Večernice. (Kurzy kamery Večerní školy při Psychopedické společnosti Praha). 

 

S registrací občanského sdružení se začala komplikovat situace kolem placení pronájemních 

prostor v budově Gymnázia v Josefské.
3
 Tato situace se poněkud zmírnila skutečností, že 

škola byla zapojena do velkého mezinárodního, mediálního projektu, který byl organizován 

UNI v Lipsku, na kterém měli participovat studenti dvou pražských škol: Gymnázia Josefská, 

Gymnázia Na vítězné pláni a naše nově vzniklé občanské sdružení AČV MEDIALOG mělo 

poskytnout filmovou a vzdělávací technologii dokumentárního, hraného filmu v rozsahu 

nezávislých tvůrců do 18 let. Kontrakt byl podepsán ředitelkou Pakovou dne 20. července 

2006. (uložen v archivu).
4
 Do konce roku 2006 nám byly nabídnuty (bezplatně prostory 

v Klubu Malostraňák v Mostecké 4, nedaleko Josefské). Stěhování proběhlo  bez problémů.  

Během prázdnin členové sdružení pracovali na individuálních projektech. (Svoboda spáčů, 

Do-it-youself, apod). 

 

8. července 2006 jsme zorganizovali týdenní, letní, filmové soustředění pro členy AČV 
MEDIALOG o.s. v Mirošově u Plzně. Chtěli jsme dopodrobna probrat poslání naší asociace 

                                                 
1
 Skupina nezávislých filmařů: Ing. Jana Hnilicová, Michal Boháč, Tomáš Hruška, Dr. Jan Mašek, Lenka 

Sedláková, Markéta Petrovičová.  
2
 Tam měl své prostory i Videoklub Praha až do dubna 2006, . za symbolickou cenu 1,-Kč s tím, že bude využíván studenty 

Víceletého gymnázia v Josefské. 
3
 Měsíční poplatek měl činit 2000,-Kč / měsíčně. Viz.  dopis na ředitelství školy ze dne 4. 10. 2006 a 14. 9. 2006 

4
 Tento mezinárodní projekt byl v České republice zaštítěn Asociací pro mediální pedagogiku ze dne 14. 7. 2006  

http://www.videoculture.cz/
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jako dobrovolnou aktivitu, dále jsme chtěli naplánovat VideoCulture Fest 2007, natočit 

filmový materiál na nově vznikající klipy. Akce se zdařila! Podrobněji na webových 

stránkách.  

 

Dne 31. 8. se uskutečnilo pracovní setkání s vedením Obchodní akademie ve Svatoslavově 

ul.7. v Praze 4 o případném pronájmu místnosti 007 (kabinet) pro naše sdružení. (zápis uložen 

v archivu).
5
 Zástupci školy byli informováni o podmínce hlasování členů sdružení na nejbližší 

Valné hromadě. 

 

Dne 3. 9. 2006 byla svolána Mimořádná valná hromada, přítomno bylo 17 členů 

(nadpoloviční většina) a jejím hlavním tématem byla komplikující se pronájemní situace 

v Mostecké ul. v Praze 1.
6
  

V průběhu roku do Mostecké (náš přechodný ateliér) docházeli praktikující studenti 

z Pedagogické fakulty UK Praha, katedry Speciální pedagogiky. Většinou se řešila témata 

jako: Počítač jako nástroj pro speciálního pedagoga, Využití digitální kamery pro mentálně 

postižené občany, zapojení digitální fotografie do augmentativní komunikace, apod. Náplň 

praxe byla v souladu s cíli našeho sdružení.  

 

4. 9. 2006 nastalo slavnostní stěhování do budovy OA v Praze 4.
7
 Studenti z OA začali 

z „pouhého“ kabinetu v přízemí vytvářet esteticky a tvůrčím způsobem upravený prostor 

(ateliér). Začaly se v něm v odpoledních hodinách konat kurzy digitální kamery pro 

začátečníky, bylo vydáváno i Osvědčení v rámci akreditace z MŠMT. Zároveň docházeli do 

ateliéru praktikující studenti z Pedagogické fakulty UK Praha, Akademie Škvoreckého, 

samotné OA, běžně probíhala výuka tvůrčí skupiny Večernice. Pracovalo se v klidu, s jistotou 

v přátelském prostředí.  

 

Dne 15. září jsme požádali o přijetí naší Asociace za člena Českého výboru UNICA o.s. 

V listopadu 2006 jsme byli přijati.
8
   

 

Dne 12. 12. 2006 se uskutečnila další valná hromada spojená se Dnem otevřených dveří 

v našem ateliéru. (zápis v archivu). Hospodářka Lenka Sedláková informovala o účetnictví za 

rok 2005 a o najmutí profesionální účetní ohledně zpracování účetnictví za rok 2006 

(odsouhlaseno jednomyslně), zřejmě i do budoucnosti v případě existence naší Asociace. 

Jednotliví členové informováni o nabývající síle grantových projektů. Naše asociace podala 

dva granty na MHMP a na Agenturu Mládež. O tom podrobněji v následujícím roce 2007. 

Za zmínku stojí naprosto příkladná práce tvůrčí skupiny Večernice. Zcela minimální absence 

jednotlivých členů. Tato skupina je pro naši asociaci velkým přínosem.  

 

PF 2007 a DÍKY VŠEM  členům!!!!!!!!!!! 

                                                 
5
 Škole byly nabídnuty také kurzy kamery v odpoledních hodinách studentům jak OA, tak Lycea při OA. Škola byla 

informována o podmínce hlasování členů sdružení na Valné hromadě. Dále byl stanoven měsíční pronájem ve výši 1000,- 

Kč. 
6
 Přítomno bylo 18 členů a jednoznačně bylo odhlasováno, že nelze zvyšovat členský příspěvek – jde o studenty, 

ale  přítomnou většinou bylo podpořeno hledání nových prostor, při zachování stávající adresy, tzv. „Dobrá 

adresa“.  Členové též informování o jednání s vedením OA v Praze 4 ohledně pronájmu kabinetu v přízemí. 

Jednomyslně byli přítomní pro přestěhování!! Také panovala všeobecná podpora potřeby – vypracovat grant a 

pokusit se hradit pronájem z jiných zdrojů než ze členských příspěvků.   
7
 Viz. Pronájemní smlouva č. 1  

8
 Členství v UNICe má jisté výhody: při veřejných projekcích jsou ošetřena autorská práva vůči Ose, dále 

odebíráme časopis VIDEOHOBBY á 10,-Kč / kus.    
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Zápis z podkladů jednotlivých Valných hromad, pravidelných setkáních výkonné rady, 

kamarádských podnětů dopracovala předsedkyně sdružení.  

 

Ing. Jana Hnilicová 

 

 

V Praze dne 31. 12. 2006 

 

 


