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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
A. Základní informace o sdružení:
Hlavním cílem naší organizace Asociace české videokultury MEDIALOG je kreativní
činnost v oblasti médií se zaměřením na film, foto a vzdělávání mladých lidí i s ohledem na
jejich sociální, vzdělávací statut. Vítáme mezi námi i nejširší občanskou veřejnost, která sdílí
podobné zájmy v souladu s našimi Stanovami.
V roce 2009 měla naše členská základna 20 aktivních členů, členský příspěvek byl
valnou hromadou odsouhlasen ve výši 400,-. Členi byli rozděleni do tvůrčích skupin podle
vlastního uváţení. Pracovalo se ve dvou ateliérech – Ateliér Svatoslavova v Praze 4, Ateliér
Dejvice v Praze 6. Rozjela se i zahraniční spolupráce.
Sdruţení je vedeno výkonnou radou ve sloţení předsedkyně, jednatelka, hospodář. Má
ve svých řadách dva odborné poradce (Dr. J. Mašek Ph.D. – ZU Plzeň pro oblast médií, PhDr.
J. Zemková Ph. D. – UK Praha, katedra SPPG pro oblast speciálně pedagogickou). Celoroční
účetnictví je zajišťováno externí účetní.
Veškeré další podrobnosti k činnosti, spolupráci, aktuální fotogalerii, akce lze nalézt
na těchto stránkách www.videoculture.cz

B) Činnost sdružení:
a) Výkonné rady1:
V začátku nového kalendářního roku 09 se výkonná rada scházela podle potřeby
k jednotlivým aktivitám a se snaţila organizovat a plnit v rámci členské základny krátkodobé
a dlouhodobé cíle sdruţení navrţené a odsouhlasené na valné hromadě jiţ v roce 2007;
b) Valné hromady 2:
 Na červnové valné hromadě byla poměrně malá účast, takţe jsme nebyli usnášení
schopní, nicméně program probíhal podle plánu. Bylo konstatováno, ţe díky
mezinárodnímu projektu Francouzko český dialog o cestách za vzděláváním se nám
podaří rozšířit členskou základnu o aktivní tvůrce z několika francouzských lyceí a
tím plnit průběţně dlouhodobý cíl sdruţení / spolupráce. Byly nastíněny plány
sdruţení do konce roku 2009.
 Na prosincové valné hromadě zazněly informace o ukončení projektu Klíče pro ţivot
ve spolupráci s MŠMT, který se zabýval volnočasovými aktivitami studentů a učitelů.
Projekt zajistí pětiletou prezentaci našemu sdruţení doma i v cizině. Přinesl nám
1

Podrobné zápisy ze setkávání výkonné rady jsou uloţeny v archivu sdruţení a jsou připraveny kdykoliv k
nahlédnutí. Celkem jich bylo 15.
2
Byly v roce 09 dvě podle Stanov sdruţení - po půl roce, tj. červen a prosinec. Zápis, podpisový arch členů a
hostů jsou v archivu sdruţení.

1

zkušenosti a dobré jméno u MŠMT. Výstupem projektu byl putovní spot –
Medailónky slavných osobností (např.: Eben, Lábus, Issová, Grigar, Liška a další).
Projektu se zúčastnili M. Krupa, R. Filípek a J. Hnilicová;
 Byl odsouhlasen zvýšený členský příspěvek na 600,- Kč na rok 2010;

C) Vzdělávání:
 Dále docházeli velmi intenzivně na praxi studenti z PedF UK Praha, na výuku v TS
Večernice3.
 Asociace úzce spolupracovala se Základní školou Havlíčkovo nám. v Praze 3. V rámci
výuky českého jazyka v 8 a 9 třídách byl promítnut film Brány Evropy a vedena
diskuse o potřebě vzdělávání i v sociálně ztíţených podmínkách. Škola přislíbila, ţe se
tyto besedy budou konat i v následujícím roce 2010.
 Konaly se pravidelné kurzy pro TS Večernice v rámci jejich celoţivotního vzdělávání,
a to – práce na scénářích, fotografii, byly rozšířeny o i práci na počítači – Počítačové
prezentace. Jako velmi úspěšný projekt se jeví spolulektorství jedné z členek našeho
sdruţení;
 V Ateliéru Dejvice se konaly pravidelné vzdělávací kurzy v oblasti filmu a střihu.
D) Aktivity sdružení mimo ateliér:
Besedy, zvaná přednáška Plzeň., účast na festivalu Mental Power 2009 s pohádkou HOKUS
POKUS a neb o statečném princi. (obdrţeli jsme první cenu za muţský herecký výkon M.
Švihovec), jsme členi ČVU, platíme příspěvky a pravidelně se zúčastňujeme jejich setkání.
E) Grantová činnost:
V roce 2009 naše sdruţení podalo ţádost o samostatný grant na projekt Francouzsko český
dialog o cestách za vzděláváním, který jsme obdrţeli aţ v prosinci 09.
F) Filmografie:
 Zdarma vytvořený projekt jednotlivými členy sdruţení „Klíče pro ţivot“
PREZENTOVÁN A DOKONČEN;
 Naše asociace s novými členy z OA pokračovala v pořizování záznamů pro svoji
mateřskou, střední školu - např.: květen aţ prosinec 2009 v kině Blaník, záznam ze
školních sportovních her, atd. Celkem se vytvořilo cca 180 min záznamu v digitální
podobě. Filmy ( jsou prezentovány na Dnech otevřených dveří OA a přispívají tak
k prezentaci našeho sdruţení. Jde o filmy: Akademie 2009, "Letíme" 2009, Hry bez
hranic 2009;
V Dejvicích se prezentujeme a o kritiku ţádáme nejstarší české amatérské sdruţení
v ČR (Český klub kinoamatérů, který tam sídlí)
 Začínáme pracovat na projektu „Jak do ţivota“ ve spolupráci se ZŠ Havlíčkovo nám.
v Praze 3;
G) Nejdůležitější, akce sdružení:
1) VideoCulture Fest 09 – Téma: – měl dvě části:
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 v kině Ponrepo v Praze 1:
 8. 9. aţ 15. 10. se konala vernisáţ fotografií od TS Večernice s promítáním vybraných
filmů z našeho festivalu ve městě Mirošov u Plzně „Rozlety s přehledem“. Tato
kulturní akce byla organizována pod záštitou p. starosty města. Město přispělo
finančním darem ve výši 3000,- Kč na pořízení fotografií a klip rámů; V poslední době
se začíná rozvíjet příhraniční spolupráce s Jugendmedienzentrum T1 Tannenlohe
Falkenberg (Philipp Reich, Gabriela Havlíková). Jiţ máme za sebou první výměny
filmů, kdy jsme např. našem VideoCulture Festu 2009 v nesoutěţní kategorii
prezentovali 3 filmy od skupin ţáků z T1 ve věku od 12 let do 15 let v rámci bloku
Mediální výchova v praxi.

h) Organizační činnost:
Plány na rok 09:
1) Krátkodobé cíle AČV MEDIALOG o.s. na rok 2009
leden, únor: realizace záznamů pro OAEL, průběţné účetnictví, dokončení praxí studentů
z PedF UK Praha, případná práce na grantu od OAEL, sjednocení zprostředkovatelů našich
funkčních domén, provádět pravidelné zápisy z rad, výkonná rada - SPLNĚNO;
březen: odevzdat daňové přiznání za rok 2008, postprodukce pohádky, nové projekty,
výkonná rada - SPLNĚNO;
duben: příprava na 10 let činnosti našeho sdruţení, podat granty, prezentovat projekt
„KLÍČE PRO ŢIVOT, přednášková činnost, výkonná rada - SPLNĚNO;
květen: modernizace webových stránek www.videoculture.cz, přednášková činnost, výkonná
rada – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ;
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 – SPLNĚNO
ČÁSTEČNĚ;
červenec a srpen: realizace nedodělaných projektů v oblasti postprodukce, inventura
knihovny, kazet, miniDV, technologií v jednotlivých ateliérech, výkonná rada – SPLNĚNO
ČÁSTČNĚ;
září: festival v Mirošově, výkonná rada, podání grantu Česko francouzský dialog grant
nevyšel. Jednat s PedF UK Praha o posílení vzdělávání v TS Večernice o studenty na praxi.
SPLNĚNO;
říjen a listopad: příprava festivalu VideoCulture Fest 09 a opakované podání grantu na
projekt Česko francouzský dialog v SPLNĚNO;
listopad: metodika pro kurz večerní školy, výkonná rada – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ;
prosinec: inventura veškerých přístrojů, kabelů, kazet a kazetek, DVD od autorů z festivalu,
vč. revize přístrojů4, činnosti a vytvoření databáze filmů z dílny AČV MEDIALOG o.s. za
léta působení jednotlivých členů sdruţení – historické souvislosti, výkonná rada, valná
hromada – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ A JEDNÁNO S NOVÝM SPRÁVCEM NAŠICH
STRÁNEK;
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 /vzdělávání u TS Večernice
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Inventura provedena s tím, ţe revize přístrojů, šňůr ke spotřebičům v jednotlivých ateliérech proběhnou v roce
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Ateliér Nusle, Ateliér Dejvice / ţáci ZŠ, podle plánu, viz www.videoculture.cz. Průběţně řešit
prostorovou situaci sdruţení – P. O. BOX a adresa v Josefské je neúnosná z hlediska peněz,
účastnit se mezinárodních festivalů a výměn – PLNĚNO PRŮBĚŢNĚ;

Děkuji všem členům sdružení za pomoc a tvůrčí snahy v jednotlivých projektech!!!!!!!!
Do roku 2010 všechno nejlepší a hlavně pak hodně tvůrčí inspirace a osobních sil.
Ing. Jana Hnilicová
V Praze dne 31. 12. 2009

4

