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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 2008 
Pravidelná činnost:  
 

Výkonné rady
1
:  

V začátku nového kalendářního roku 08 se výkonná rada scházela podle potřeby 

k jednotlivým aktivitám a se snažila organizovat a plnit v rámci členské základny krátkodobé 

a dlouhodobé cíle sdružení navrhnuté v roce 2007. V březnu 2008 došlo k odstoupení 

některých funkcionářů z rady, pro jejich časové zaneprázdnění  – T. Hruška, L. Sedláková, M. 

Pertovičová, K.Richterová. Tito jmenovaní na vlastní žádost přestali být i členy sdružení. Pro 

zachování funkčnosti rady a sdružení vůbec, byli proto osloveni někteří noví aktivní členi 

sdružení, zda nechtějí být přímo zapojeni do vedení. V květnu 2008 rada kooptovala: J. 

Marka, R. Filípka, A. Terezijskou, J. Jedličku – jako zprostředkovatele mezi radou a TS 

Večernicí. Na prosincové valné hromadě došlo k odvolání z funkce M. Boháče pro nedostatek 

aktivit a byla zvolena a schválena nová výkonná rada ve složení – J. Hnilicová, L. Reisnerová, 

R. Filípek. Bylo dohodnuto, že se rada bude scházet pravidelně každou první středu v měsíci 

od ledna 2009.  

 

Valné hromady
2
:  

 Na dubnové valné hromadě byli přítomni i rodiče členů TS Večernice. Zvýšený 

členský příspěvek ve výši 400,-Kč / rok akceptovali bez připomínek, stejně tak jako 

další členové sdružení. Dále bylo konstatováno, že díky mezinárodnímu projektu PGD 

– Preimplatační genetická diagnostika se podařilo rozšířit členskou základnu o aktivní 

tvůrce a tím plnit průběžně dlouhodobý cíl sdružení;  

 Za velmi pozitivní zjištění byly informace o stavu projektu PGD. Jednotliví tvůrci 

skupin konstatovali, že díky pracovnímu nasazení se podaří všechny produkty 

odevzdat na UNI v Lipsku ve stanoveném termínu, nejpozději však do konce dubna. 

(Správná volba, Člověče nezlob se, Thanatomania); 

 Prosincová valná hromada odvolala z funkce M. Boháče a odhlasovala nové členy 

rady, viz. výše; 

 Bylo odsouhlaseno, že účetnictví za rok 2008 nám udělá externí účetní JUDr. J. 

Čermáková; 

 Bylo odsouhlaseno, že po dobu pobytu J. Hnilicové v zahraničí bude funkci vykonávat 

J. Hnilica ve spolupráci se stávající místopředsedkyní L. Reisnerovou; 

 Byly nastíněny plány sdružení na rok 2009, zejména spolupráce s OAEL, CANF; 

PedF UK Praha;  
 Jedna členka sdružení A. Šímová požádala o zrušení členství z nedostatku času 

(příprava na VŠ). Valná hromada to vzala na vědomí; 

                                                 
1
 Podrobné zápisy ze setkávání jsou uloženy v archivu sdružení s následující chronologií: 30.1., 7.2., 28.3., 3.4., 

8.5., 21.5., 28.5., 4.6., 24.6., 8.7., 3.9., 1.10., 10.10., 5.11., 3.12 2008  
2
 Byly v roce 08 dvě podle Stanov sdružení - po půl roce, tj. duben a prosinec. Zápisy a podpisové archy členů a 

hostů jsou v archivu sdružení.  
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Tvůrčí činnost:  
 

Členství:   

 

V roce 2008 mělo sdružení ve svých řadách 25 členů, všichni zaplatili členský poplatek; 

 

Vzdělávání:  
 

 Dále docházeli velmi intenzivně na praxi studenti z PedF UK Praha, na výuku v TS 

Večernice
3
.  

 Asociace úzce spolupracovala se Základní školou Havlíčkovo nám. v Praze 3. V rámci 

výuky českého jazyka v 8 a 9 třídách byly promítnuty filmy Brány Evropy, V. Oláh 

Moje cesta a vedena diskuse – škola přislíbila, že se bude i nadále (každý rok)  

pracovat s básnickými sbírkami od p. Oláha, který jim sbírky věnoval.
4
; 

 Konaly se pravidelné kurzy pro TS Večernice v rámci jejich celoživotního vzdělávání, 

a to – práce na scénářích, fotografii, byly rozšířeny o střih na pohádce HOKUS 

POKUS aneb O statečném princi, práci na počítači – Počítačové prezentace; 

 

Aktivity sdružení mimo ateliér:  

 

 V březnu 08 pokračuje spolupráce s obecně prospěšnou společností CheironT 

v Táboře, organizace obdržela zdarma film – V. Oláh Moje cesta a byla uskutečněna 

diskuse k tomuto filmu.Zároveň byla domluvena spoluúčast na vernisáži fotografií 

v OAEL v Praze4 na podzim;  

 Účast na mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež v Estonsku s romskou 

pohádkou v anglické verzi Zaučhardo petalos; Pohádka byla doručena v termínu, 

bohužel neumístila se; 

 Účast na pražském festivalu amatérské filmové tvorby PAF s projektem Brány 

Evropy. Film se neumístil; 

 Na Českém videosalonu v Ústí nad Orlicí (6. 6. – 7. 6. 08) přihlášen film Brány 

Evropy. ). Film zde dostal běžné ocenění, i když porota při rozboru konstatovala, že je 

proveden na profesionální úrovni. Postoupil tam z druhého místa pražského krajského 

kola pro věkovou kategorii nad 20 let (neúčastnil se školní kategorie; 

 Průběžně se prováděly dotáčky do dokumentu o Malíři z ulice v Táboře; 

 V červnu 08 obdržela TS Večernice 1. cenu za kameru / za film Dobro a zlo na 

festivalu Mental Power 08 pro skupiny tvůrců s kombinovaným postižením; 

 Skupina našich členů z OAEL odjela na mezinárodní ekologickou konferenci do 

německého Bonnu. Alena Janoutová, Lucie Reisnerová a Jakub Marko se aktivně 

podíleli na programu konference a natočili sedm hodin materiálu pro vytvoření 

reportáže pro potřeby AČV Medialogu. 

                                                 
3
 Zápisy z praxí jsou uloženy v archivu sdružení 

4
 V. Oláh – básnické sbírky a próza: O Del vakerel ke peskere čhave (Bůh mluví ke svým dětem). Praha: Biblická společnost 

pro Matici romskou, 1992; Evangelium le Janoskero (Janovo evangelium). Praha: Biblická společnost pro Matici romskou, 

1994; Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade (Skutky apoštolské). Praha: G plus G, 2000; Khamori luluďi – Slunečnice. 
Praha: MMM, 1996; Le khameskere čhave – Děti slunce. Praha: Matice romská, 2003; Khamutno kamiben – Žár 
lásky. Praha: Matice romská,o.s. a sdružení dženo, 2005; Amaro drom pal o udut – Naše cesta za světlem. 

Praha: Matice romská,o.s., 2006 
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 Účast na XXII. Ročníku mezinárodní tematické soutěži neprofesionálních filmů 

Tatranský kamzík v Liptovském Hrádku s filmem V. Oláh Moje cesta, film byl 

porotou velmi dobře hodnocen, ale nezískal cenu. 

 

Grantová činnost:  

 

V roce 2008 naše sdružení nepodalo žádný samostatný grant: 

a) byli jsme zapojeni do mezinárodního projektu v rámci spolupráce s Asociací pro 

mediální pedagogiku. Na projektu se podílely dvě střední školy v Praze, Lipsku, Pirně,  

UNI v Lipsku, a naše sdružení AČVMEDIALOG, které zajišťovalo českým skupinám 

jak technické zázemí, tak odbornou pomoc. Projekt v dubnu 08 končil. 

b) V říjnu jsme vypracovali ve spolupráci s OAEL společný grant na téma Pražské 

variace okem mladé kamery. Výsledky výběrového řízení budou známy v únoru 09.
5
  

 

Filmografie: 

 

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

mateřskou, střední školu - např.: školní Akademie, která proběhla v únoru 2008 v kině 

Blaník pod názvem Olympijské hry na OAEL. Ze celkem 2 hodin záznamu bylo 

sestřiháno cca 60 min.  

 V rámci projektu PGD byly vytvořeny 3 filmy: Správná volba, Člověče nezlob se, 

Thanatomania; 

 

Nejdůležitější, akce sdružení:  

 

1) VideoCulture Fest 08 – Téma: Echo – měl dvě části:  

 v kině Ponrepo v Praze 1: celkem bylo přihlášeno 6 filmů z různých krajů naší 

republiky a ze Slovenska. Bohužel pro liknavost některých členů nebylo včas 

vyhlášeno pořadí v jednotlivých soutěžících. (sic!). Do budoucnosti by se něco 

podobného nemělo opakovat. Tříčlenná porota udělila celkem 3 ceny; 

 8. 9. až 15. 10. se konala vernisáž fotografií od TS Večernice s promítáním vybraných 

filmů z našeho festivalu ve městě Mirošov u Plzně Tato kulturní akce byla 

organizována pod záštitou p. starosty města. Město přispělo finančním darem ve výši 

500,- Kč na pořízení fotografií a klip rámů; 

2) v říjnu a v listopadu se uskutečnily dvě vernisáže: 

 v říjnu na Stanici techniků – opět vystavovali autoři z TS Večernice, jako výstup 

z loňských fotografických cvičení. Výstava sklidila velký úspěch; 

 v listopadu jsme byli požádáni vedením OAEL o zajištění výzdoby prostor školy. 

Fotografie a kresby dodali tentokrát i naši aktivní členové. Celá akce byla v režijních 

nákladech zajišťována našim sdružení;.  

 

Nedokončeno a nezdary: 

 

 Z důvodu vytíženosti předsedkyně pro organizační práci ve sdružení není dokončena 

metodika pro kurz Večerní školy; 

                                                 
5
 Kontrakt uložen v archivu (původní školou bylo Gymnázium v Josefské, které pak z důvodu nemoci ředitelky 

Pakové – odstoupilo). Do projektu se zapojily školy: OAEL Svatoslavova, Gymnázium Na vítězné pláni – obě 

z Prahy 4. 
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 Další problém sdružení je pravidelná aktualizace www.videoculture.cz. Toto se 

negativně projevilo ve výstupech z našeho 8 ročníku festivalu VideoCulture Fest 

2008, kdy nebylo včas vyvěšeno pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích; 

 Nepodařilo se dokončit dokument o Zpěvákovi a kytaristovi Petru Bubákovi pod 

názvem: Pár snů na dluh;   

 

Organizační činnost:  
 

Plány na rok 09:  

 

1) Krátkodobé cíle AČV MEDIALOG o.s. na rok 2009 

leden, únor  –  realizace záznamů pro OAEL, průběžné účetnictví, dokončení praxí studentů 

z PedF UK Praha, případná práce na grantu od OAEL, sjednocení zprostředkovatelů našich 

funkčních domén, pracovat na projektu CANF, provádět pravidelné zápisy z rad, výkonná 

rada; 

březen odevzdat daňové přiznání za rok 2008, postprodukce pohádky, nové projekty, výkonná 

rada; 

duben – příprava na 10 let činnosti našeho sdružení, podat granty, postprodukce pohádky, 

nové projekty, přednášková činnost, výkonná rada; 

květen – modernizace webových stránek www.videoculture.cz, přednášková činnost, výkonná 

rada;  

červen – účast na mezinárodním festivalu Mental Power Prague Film Festival, příprava 

festivalu VideoCulture fest 09 Praze a v Mirošově, vytvořit jednotný komunikační systém 

mezi členy a rady a členskou základnou, výkonná rada, valná hromada; 

červenec a srpen realizace nedodělaných projektů v oblasti postprodukce, inventura 

knihovny, kazet, miniDV, technologie, výkonná rada; 

září festival v Mirošově, výkonná rada; 

říjen a listopad – příprava jubilejního festivalu VideoCulture Fest 09 

listopad – metodika pro kurz večerní školy, výkonná rada; 

prosinec – vyhodnocení roční činnosti a vytvoření databáze filmů z dílny AČV MEDIALOG 

o.s. za léta působení jednotlivých členů sdružení – historické souvislosti, výkonná rada, valná 

hromada;  

Tyto plány jsou načrtnuty v hrubých rysech. Budou postupně upravovány, přesouvány podle 

momentální projektové situace a tím i zaneprázdnění členů v tvůrčí oblasti, případně podle 

jejich studijních potřeb; 

 

2) Dlouhodobé cíle sdružení AČV MEDIALOG o.s. na rok 2010 až 2012 

 

Modernizace vybavení, nábor nových členů, profesionalizace stávajících členů v oblastech o 

které mají zájem, např.:střih, digitalizace starých záznamů, výuka u TS Večernice, apod. 

Průběžně řešit prostorovou situaci, účastnit se mezinárodních festivalů;  

 

 

 

Děkuji všem členům sdružení za pomoc a tvůrčí snahy v jednotlivých projektech!!!!!!!! 

 

Do roku 2009  všechno nejlepší a hlavně pak hodně tvůrčí inspirace a osobních sil. 

 

Ing. Jana Hnilicová  

V Praze dne 31. 12. 2008 

http://www.videoculture.cz/
http://www.videoculture.cz/


 5 

 


