Výroční zpráva

Free Cinema

Program otevřeného filmového vzdělání
Pro rok 2015

Úvodní
slovo ředitele
V tomto roce spolupracovala o.p.s. Free Cinema s NFA (Národním filmovým archivem), potažmo
kinem Ponrepo. Rok 2015 byl pro Free Cinemu ve znamení celkem 151 akcí napříč veškerými vzdělávacími
formáty. V kině Ponrepo se podařilo dosáhnout těchto výsledků: Ponrepo dětem – 38 akcí pro 1852
diváků, filmový kurz Jak vidět a Jak stvořit film? – 30 akcí pro 950 diváků, Ponrepo školám – 53 akcí pro
1853 diváků. S našimi vzdělávacími aktivitami jsme vyjížděli do regionálních filmových center, na filmové
festivaly, a zrealizovali jsme tak dalších 30 akcí pro více než 600 diváků. Celkem tedy Free Cinema svými
výstupy oslovila na 5225 diváků. K těm nejzajímavějším patřila účast na mezinárodní konferenci Filmová

výchova ve 21. století setkání expertů vzdělávací oblasti Umění a kultura, realizace vzdělávacích seminářů
v CDF (Centru dokumentárních filmů), vzdělávací aktivity pro děti na filmových festivalech (MFF Zlín, LFŠ,
Animánie), účast na řadě významných pražských kulturních akcí (Knihex, Dyzajmarket, Áčkofest, Pražská
muzejní noc, Vyšehrátky), realizace vzdělávacích seminářů na NNŽ (Nákladové nádraží Žižkov). Precizovali
jsme projektové dny pro školy, dramaturgii filmů a nové didaktické inscenace (Byl jednou pan Ponrepo,
Lunapark filmových vynálezů) při pořadu Ponrepo dětem. Podařilo se ustálit společnost Free Cinema také
personálně: nyní funguje nový tým produkční i lektorský (na základě výběrových řízení na místa pro lektory
a moderátory Ponrepo dětem).
Do roku 2016 nemáme žádná přehnaná přání. Nadále budeme usilovat o získání grantové podpory v
našem resortu (OMA MK, SFK, Magistrát hl. m. Prahy). Rád bych zvýšil číslo realizovaných akcí za rok na
200 a tomu úměrně navýšil počet diváků (na 7-8000).
Našimi cíli pro školní rok 2016 je zachování kontinuity ze školního roku 2014/2015, precizace programové
skladby Ponrepa dětem a Filmového kurzu, rozšiřování okruhů partnerských škol, rozšiřování nabídky pro
školy (projektové dny), navýšení počtu představení, šíření nabídky do regionů prostřednictvím partnerských
organizací.
Významným faktorem je však spokojenost našich účastníků, diváků na našich výstupech. Záleží nám na
tom, abychom i v těch nejmenších divácích vzbudili zájem o film, a vybudovali tak novou a velkou skupinu
se s vášní pro filmové umění.

MgA. Jiří Forejt, ředitel
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Výpis z obchodního rejstříku

Free Cinema Pofiv, o.p.s.
Datum zápisu 18. 10. 2012
Sídlo: Praha 9, Čihákova , PSČ 190 00
IČO 24275042
Identifikátor datové schránky:

rx7fga3

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání:
Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti kinematografie
Organizace filmových workshopů
Koordinace odborných panelových diskusí v oblasti filmu a kinematografie
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Členové

Statutární orgán
Jiří Forejt – ředitel

Správní rada

Dozorčí rada

Jakub Pinkava – člen správní rady
Praha – Dejvice, Na Fišerce, PSČ 160 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012

Tereza Czesany Dvořáková – členka dozorčí rady
Praha-Nusle, Horní, PSČ 140 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012

Barbora Bokšteflová – členka správní rady
Praha-Dejvice, Koulova, PSČ 160 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012

David Havas – předseda dozorčí rady
Praha-Vinohrady, Bruselská, PSČ 120 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012
datum vzniku funkce: 18. 10. 2012

Lukáš Mráček – předseda správní rady
Praha-Libeň, Čihákova, PSČ 190 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012
Vladimír Hendrich – člen správní rady
Praha-Holešovice, Poupětova, PSČ 170 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012

Marta Lamperová – členka dozorčí rady
Zvolen, M. R. Štefanika 6, PSČ 960 01,
Slovenská republika
datum vzniku členství: 18. 10. 2012

František Týmal – člen správní rady
Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy, PSČ 377 01
datum vzniku členství: 18. 10. 2012
Alexandra Lipovská – členka správní rady
Praha-Dubeč, Mikova, PSČ 107 00
datum vzniku členství: 18. 10. 2012
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Struktura pracovníků

Produkční, realizační
a dramaturgický tým

Lektoři přednášející
v rámci filmového kurzu

Jiří Forejt

Jiří Forejt

Tereza Czesany Dvořáková

Jan Kulka

Alexandra Lipovská

František Týmal

Barbora Doleželová

Martin Čihák

Matěj Forejt

David Čeněk

Natalia Neudacina

Tomáš Hruška

Kateřina Husičková

Črt Brajnik
Martin Kohout

Lektorský tým při
Ponrepo dětem

Jiří Forejt

Marek Poledna
Michal Bregan

Lektoři přednášející
během projektových dnů

Alexandra Lipovská
Vítek Maštalíř
Lukáš Houdek
Anna Císařovská
Diana Cam Van Nguyen
David Garcy
Kateřina Bílková
Bára Halířová
Michaela Režová

Jiří Forejt
Jan Kulka
František Týmal
David Čeněk
Martin Kohout
Marie Barešová
Vladimír Hendrich

Matěj Forejt
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Stručná historie

Free Cinema o.p.s. byla založena 18. 10. 2012 skupinou studentů a pedagogů FAMU a Katedry
filmových studií FF UK a Nyla s.r.o. Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání sdružuje
filmové pedagogy, lektory, dramaturgy i tvůrce, kteří se profesně zabývají filmovou/audiovizuální
výchovou i dalšími formami AV edukace. Organizace působí v kinech a školách, filmových festivalech
po celé České republice – každý rok realizuje až 180 programů. Vyvíjí nestandardní výukové koncepty,
které jsou aplikovány v oblasti neformálního i formálního vzdělávání. Mezi její projekty patří také Ponrepo
dětem – pořad zaměřený na dětské diváky a série cyklů Jak vidět film? Jak stvořit film? Jak vyvolat film?
pro veřejnost. Vytvořila též na 30 projektových dnů pro základní a střední školy. Free Cinema je jedním ze
zakládajících subjektů Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy.
Všechny výše uvedené členy FC trápil aktuální stav filmové výchovy v ČR. Předmět s oficiálním názvem
Filmová / audiovizuální výchova (F/AV) se v letech 2009 a 2010 podařilo prosadit do rámcových
vzdělávacích programů základních škol a gymnázií. Získal však status doplňkového vzdělávacího
programu, tedy fakticky volitelného předmětu, jehož začlenění do výuky není povinné. Předmět navíc
nemá žádnou hodinovou a finanční dotaci. Na poli formálního vzdělávání byla situace F/AV víceméně
pokrytá, zástupci FC se tak rozhodli začlenit FC do sekce neformálního vzdělávání.
Cílem našeho projektu je zásadní rozšíření nabídky školních a volnočasových aktivit pro pražské děti i
mládež v regionech, dále výchova a kultivace filmových diváků a seznámení dětí a mládeže s historií
filmového umění, estetickými specifiky filmu, filmové technologie a filmového průmyslu jako celku, ale
také osvojení kompetencí pro tvůrčí využití principů filmové řeči.
Projekt je sestaven z různorodých aktivit, od volnočasových programů po filmové dopoledne doplňující
klasickou školní výuku, a přínosem je zejména celkové zvyšováni povědomí o filmové výchově a významný
příspěvek k rozvoji této oblasti. Pro rodiče, kteří chtějí své potomky vést ke kladnému vztahu k filmu, nabízí
víkendové projekce Ponrepo dětem možnost kvalitně stráveného času, v němž děti nenachází pouze
zábavu, ale nabývají i znalostí z oblasti filmové/audiovizuální tvorby, která je v dnešní době obklopuje.
Pro školy, kterým je určena část projektu Ponrepo školám s Projektovými dny a filmovými projekcemi,
otevírá možnost zapojit filmovou výchovu přímo do výuky a s dramaturgy pomocí individuálních konzultací
připravovat pro své žáky vhodný, výuku doplňující program. Velkým pomocníkem jsou také metodické

materiály – pracovní listy pro studenty a metodické průvodce pro pedagogy, které napomáhají k lepší
implementaci filmové výchovy přímo do výuky. Filmový kurz a cyklus praktických dílen Jak stvořit film?
umožňuje středoškolákům zapojit se do tvorby autorského díla, od námětu po realizaci, což není v
dosavadním vzdělávacím systému obvyklé. Teoretický cyklus přednášek zaměřujících se na analytické
vhledy do dějin filmu a výrazné fenomény filmového umění Jak vidět film? je lektorován zkušenými
pedagogy a výraznými osobnostmi filmové didaktiky, se kterými setkání může pro studenty znamenat
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zlomový bod v myšlení o filmovém umění a pro jejich další směřování a rozvoj v tomto oboru. Přenášením
osvědčených formátů do regionů, zejména do filmové výchově nakloněných kin, center a na filmové
festivaly, přispíváme k rozvoji oboru i v lokalitách, kde nejsou prostředky na samostatný vývoj těchto
formátů. K filmovým projekcím a Projektovým dnům jsou průběžně vyvíjeny metodické materiály určené
jak pro pedagogy, tak pro studenty samotné.
Free Cinema Pofiv o.p.s. nejde pouze o zprostředkování diváckého zážitku v kině, ale o dlouhodobou
filmově výchovnou práci.
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Činnost v roce 2015

Program pro rok 2015 Free Cinema Pofiv: se skládal ze série aktivit filmové výchovy, které cílí na
dětské diváky, dospívající mládež a školy:
•

víkendové programy pro rodiče s dětmi,

•

dopolední projekce pro mateřské, základní a střední školy,

•

projektové dny pro střední školy,

•

Filmový kurz pro studenty středních a vysokých škol

•

FC do regionů

Celkem jsme zrealizovali 151 filmových představení: cca 38krát proběhly víkendové projekce pro rodiče
s dětmi, 30krát se sešli frekventanti kurzu filmové teorie a praxe, 51krát byl uveden program pro školy
(projekce a projektové dny). Regionální aktivity na filmové festivaly, kina a filmová centra byly uvedeny na
32krát.
Veškeré filmy pro projekce byly vybírány profesionálními dramaturgy znalými specifik věkových skupin
dětských diváků. Program se neomezuje na pouhé promítání filmu. Nezbytnou součástí programu je
kvalifikovaný moderátor, který děti programem provádí, baví je a poučí. Součástí většiny představení byly
také další aktivity – vědomostní a výtvarné soutěže apod.

Víkendové programy pro rodiče s dětmi
Našim cílem bylo poskytnout kvalitní víkendový program pro různé věkové skupiny: např. 1. neděle
v měsíci pásmo pro předškolní děti, 2. neděle v měsíci pásmo/film pro mladší školáky, 3. neděle v měsíci
film pro starší školáky, 4. neděle v měsíci – rodinný film apod.
Program zahrnoval starší českou i zahraniční produkci. Malí diváci těchto projekcí se spolu s rodiči seznámí
s němým filmem, zjistí, že existoval film černobílý, zasoutěží si o ceny a dozvědí se od moderátora něco z
dějin filmového umění.
Víkendové programy probíhaly v měsících školního roku, nikoliv v době prázdnin. Každou projekcí
doprovázejí výstupy zkušených moderátorů. Ti děti baví a popularizují pro ně dějiny kinematografie. Po
každé projekce následuje tvůrčí dílna, která je zaměřena na rozvoj kreativity nejmladších diváků.
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Pro představu uvádíme vždy
jeden program v měsíci:

Neděle 4. 1. 2015,

15:00

Moderované pásmo slovenských pohádek a tvůrčí dílna / 90 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / orig. verze bez překladu

Babka Ježibabka
Cvik a Cvak staví / r. Viktor Kubal / ČSR 1970
Dita ve vzduchu / r. Viktor Kubal / ČSR 1970
Dva dobří kamarádi / r. Viktor Kubal / ČSR 1972
Janko Hraško / r. Viktor Kubal / ČSR 1972
Gongo a televizory / r. Vladimír Pikalík / ČSR 1980
Motoklavír / r. Vladimír Pikalík / ČSR 1984
Dítě v továrně / r. Vladimír Malík / ČSR 1990
Moudré prasátko / r. František Jurišič / ČSR 1982
Babka Ježibabka / r. Vlastimil Herold / ČSR 1980

5. 2., 15:00
projekce celovečerního filmu s hravým úvodem / 100 min.
od 7 do 100 let / český dabing

Četník ze Saint Tropez
Francie 1964 / hrají: Louis de Funès, Geneviève Gradová, Michel Galabru / 95 min.

1. 3., 15.00
moderované pásmo pohádek s výtvarnou dílnou / 90 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / česky

Pohádkové pásmo
Leo u fotografa (r. Jan Dudešek, ČSSR 1972, 7 min.)
Létající koberec (r. Karel Zeman, ČSSR 1973, 11 min.)
Malovánky (r. Hermína Týrlová, ČSSR 1970, 10 min.)
Strašák (r. Ivo Hejcman, ČSSR 1986, 8 min.)
Myší kočičiny (r. Ludvík Kadleček, ČSSR 1987, 9 min.)

26. 4., 15.00
Kdopak by se vlka bál
projekce celovečerního filmu s úvodem / 90 min. / 35 mm
od 7 do 100 let / česky
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31. 5., 13:00
PAN PONREPO JEDE NA PRÁZDNINY
Prázdniny pana Hulota (r. J. Tati, 1953, FR, 114 min.)
Krtek a autíčko (r. Z. Miler, 1963, ČSSR, 15 min.)
Modrý kocourek (r. V. Lehký, 1960, ČSSR, 13 min.)
U hrnčíře (r. L. Kadleček, 1976, ČSSR, 10 min.)
Rybáři (r. V. Bedřich, 1988, ČSSR, 7 min.)

13. 9., 15:00
Ferda mravenec a jiné pohádky
moderované pásmo pohádek s výtvarnou dílnou / 90 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / česky

Malý neposeda (r. K. Kresnickij, SSSR 1983, 10 min.)
Kulička (r. H. Týrlová, ČSSR 1963, 9 min.)
Dobrodružství námořníka (r. W. Giersz, PLR 1958, 7 min.)
Ferda v cizích službách (r. H. Týrlová, ČSSR 1977, 10 min.)
Rek detektivem (r. M. Cholerek, PLR 1974, 9 min.)

4. 10., 15:00
Autíčková romance a jiné pohádky
moderované pásmo pohádek s animační dílnou / 90 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / česky

Koťátko Haf a zapomnětlivé štěňátko (r. L. Atamanov, SSSR 1979, 9 min.)
Autíčková romance (r. L. Kadleček, ČSSR 1990, 10 min.)
Bábätko v banke (r. V. Malík, ČSSR 1987, 6 min.)
Já a bělovous Zrzunda (r. H. Týrlová, ČSSR 1974, 10 min.)
Bolek a Lolek vzduchoplavci (r. S. Dülz, PLR 1973, 10 min.)

6. 12. , 15:00
Mikulášská
moderované pásmo pohádek s tvůrčí dílnou / 100 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / česky

Kubula a Kuba Kubikula (r. J. Karpaš, ČSR 1955, 15 min.)
Sněhulákův sen (r. Z. Rozkopal, ČSSR 1986, 7 min.)
Psí pohádka (r. E. Hofman, ČSR 1959, 15 min.)
Jen počkej! VII. (r. V. Kotěnočkin, SSSR 1973, 10 min.)
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Dopolední projekce pro mateřské, základní a střední školy
Program byl koncipován pro 4-5 základních věkových skupin, vždy v několika variantách (cca 3-4;
tak, aby stejná třída mohla navštívit projekce i vícekrát za rok). Na rozdíl od projekcí pro rodiny s dětmi
navazujeme při přípravě těchto projekcí na Rámcové vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol, které
filmovou výchovu definují. Počítáme s úzkou spoluprací s pedagogy. Součástí programu jsou vědomostní
kvízy a soutěže, u starších dětí metodické listy k jednotlivým filmům. Každá projekce je opatřena
lektorských úvodem a návštěvou promítací kabiny. Pro mladší děti jsou připravena komponovaná pásma,
která jsou složena z projekcí a hereckých výstupů našich moderátorů, kteří pro děti popularizují dějiny filmy
a specifika filmové tvorby.
V roce 2015 jsme promítali mj. tyto snímky: Cyrano z Bergeracu, Červený a černý, Pohádková pásma

pro školky, Hamlet, Ivanhoe, Romance pro křídlovku, Balada pro Banditu, Cizinec, Spanilá jízda, Výtah na
popraviště, Tři oříšky pro popelku aj.

Projektové dny pro školy
Projektové dny pro školy jsou vzdělávacím formátem pro celé třídy studentů středních škol.
Intenzivní jednodenní kurz účastníky podrobně seznámí s vybraným fenoménem z oblasti kinematografie.
Program je rozdělen do dvou částí. Teoretická průprava probíhá během dopoledne. Tvůrčí a prakticky
orientovaná část programu je realizována v odpoledních hodinách. Kapacita je 50 studentů (přibližně dvě
školní třídy).
V současné době vyvíjíme a nabízíme tyto projektové dny: Film a literatura, Film a hudba, Dokumentární

film, Animovaný film, Film a propaganda a Filmová analýza, Principy pohyblivých obrazů.

Filmový kurz pro studenty středních a vysokých škol
Podoba kurzu je rozvíjena ve spolupráci s FAMU a je složená z praktické a teoretické části.
V rámci teoretizujících Kapitol z dějin filmu, které probíhaly 1x za 14 dní v kině Ponrepo, jsme
středoškolskou mládež seznámili s fenoménem kinematografie z několika úhlů pohledu a v souladu
s moderními metodickými postupy. Spíše než o projekce se jednalo o přednášky s ukázkami z filmů.
Prezentujeme témata jako vývoj filmového žánru, raný film, filmová technologie, film jako průmysl a
společenský fenomén apod.
Praktickou linií kurzu byly Filmové dílny odehrávající se 1x za 14 dní na FAMU a ve Studiu FAMU. Tato část
provázela studenty všemi fázemi vývoje a výroby krátkých filmů. Studenti ve skupinách v průběhu lekcí
sepisují náměty, literární scénáře, technické scénáře, připravují natáčení, realizují film, a ten následně
dokončují na postprodukčních pracovištích. Jednotlivé lekce tematicky navazují na teoretickou část v kině
Ponrepo s tím rozdílem, že to, o čem v Ponrepu „pouze slyší nebo co vidí na plátně“, mohou na

Filmových dílnách rozvést vlastním autorským úsilím.
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Jako přednášející byli přizváni filmoví historici a kurátoři Národního filmového archivu, pedagogové
z vysokých škol a absolventi i studenti FAMU (ti zastoupili lektorskou úlohu v rámci Filmových dílen).
Filmový kurz, který se skládal z teoretické i praktické části, byl doprovozen vydáním skript, ve kterých
sehrával zvláště důležitou roli popis jednotlivých lekcí pro výuku filmové řeči a realizaci krátkých filmů.

Regiony
V roce 2015 jsme se rozhodli nabízet naše aktivity do ostatních měst a regionů.
Namátkou vybíráme:
Ve dnech 9.-10.3. 2015 se v Bratislavě (v Kině Lumiérů) konala akce v rámci Ponrepo dětem - Lunapark

filmových vynálezů pro žáky druhé a třetí třídy. Navázalo se na spolupráci s CDF a náš lektor projektového
dne “Současný český dokument” Martin Kohout dorazil do Jihlavy v těchto dnech: 8.4., 22. 4., 6. 5., 13. 6.
2015, projektový den byl tak rozložen do 4 dnů, po dvou hodinách, přičemž se projektové dny konaly vždy
dvakrát za sebou. Během brněnské muzejní noci (17. 5. 2015) se v kině Art konal dopolední program pro
děti “Byl jednou pan Ponrepo”, a odpolední program “Principy pohyblivých obrazů”. V rámci MFF Zlín 2015
se ve dnech 1.-2. 6. konaly čtyři akce určené dětem z tamějších základních škol, 2x se konal “Lunapark
filmových vynálezů” a 2x “Byl jednou pan Ponrepo”. Obě akce jsou osvědčené formáty pražského Ponrepo
dětem. Dne 14. 6. navštívili opět lektoři kino Art v Brně, kde probíhala akce pro děti „Lunapark filmových
vynálezů“, jíž se zúčastnilo kolem 20 diváků. První projektový den, „Principy pohyblivých obrazů“ mimo
pražské kino Ponrepo se odehrál ve Frýdku Místku dne 30. 9. 2015 v kině Vlast. V rámci Tabooku konaného
v Táboře se 3. 10. 2015 konal další projektový den - “Principy pohyblivých obrazů” spojený s autorskou
vizuální podívanou “Kouzelná skříňka” a “Lunaparkem filmových vynálezů”, na tamějším francouzském
gymnáziu Pierra de Coubertina. V jihlavském CDF (Centrum dokumentárních filmů) se ve dnech 3. 12., 10.
12. a 17. 12. 2015 konaly další projektové dny, které kombinovaly „Principy pohyblivých obrazů“, “Dějiny
světové a české kinematografie“ a praktickou experimentální dílnu.
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Zpráva o hospodaření v roce 2015

Free Cinema Pofiv o.p.s. se v roce 2015 zabývala pouze svojí hlavní činností, tedy:
• Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti kinematografie
• Organizace filmových workshopů
• Koordinace odborných panelových diskusí v oblasti filmu a kinematografie.

Zdroje krytí financí:
VSTUPNÉ – na většině akcí je vybíráno vstupné, které je zásadní částí zdrojů krytí.
20 Kč (děti do 6 let)
40 Kč (děti od 6 let, studenti a senioři)
80 Kč (běžné vstupné pro dospělého)
50 Kč (snížené vstupné pro členy Ponrepa)
390 Kč (na půlroční legitimaci) celoročního Filmového kurzu

Granty a dotace
Magistrát Hlavního města Prahy podpořil činnost Free Cinema Pofiv, o.p.s. grantem ve výši 350 000 Kč.
Ministerstvo kultury České republiky – odbor médií a audiovize podpořilo činnost Free Cinema Pofiv,
o.p.s. grantem ve výši 135 000 Kč.
Státní fond kinematografie podpořil činnost společnosti grantem ve výši 200 000 Kč.
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Galerie

Dopolední projekce pro školy

Dopolední projekce pro školy

Kapitoly z dějin filmu

Kapitoly z dějin filmu

Lunapark filmových vynálezů

Lunapark filmových vynálezů
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Projektové dny

Ponrepo dětem

Projektové dny

Ponrepo dětem
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Poděkování

Děkujeme za udělení grantu na naši činnost:

Děkujeme za spolupráci:
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