Výroční zpráva

Free Cinema

Program otevřeného filmového vzdělání
Pro rok 2016

Úvodní
slovo ředitele
V obecně prospěšné společnosti Free Cinema se v roce 2016 udála řada změn, mj. změnila své
sídlo působení. Celkem jsme zrealizovali 184 filmových představení (o 33 více než v loňském roce): cca
37krát proběhly víkendové projekce pro rodiče s dětmi při pravidelném pořadu Ponrepo dětem pro 2175
diváků, 30krát se sešli frekventanti kurzu filmové teorie a praxe nově nazvaného Jak vidět film?
a Jak stvořit film? Pro 800 diváků, 67krát byl uveden program pro školy (projekce a projektové dny) pro
2185 studentů. Regionální aktivity na filmové festivaly, kina a filmová centra byly zrealizovány 50krát pro
1050 diváků. Oproti loňskému roku se jedná o velký progres, konkrétně ze 151 akcí na 184, z 5225 diváků
na 6210 diváků. Náš produkční a lektorský tým nyní působí ve stabilním složení. Zvýšili jsme kvalitu
dětských představení. Sestavili jsme novou nabídku k projektovým dnů pro školy, rozdělili je na praktické a
teoretické a navýšili jejich počet. Zahájili jsme pilotní verzi projektu Jak uvést film (dětem)?, v jehož závěru
vznikla další metodická příručka, skripta. Dalším úspěchem skončil také náš kurz Film v černé kuchyni,
který se podařilo během jediného dne kapacitně naplnit. Rozšířili jsme síť spolupracujících kin a festivalů.
Cíle z loňského roku jsme tedy splnili, ba přidali mnoho nového.
Do roku 2017 bych o.p.s. Free Cinema přál, aby jí vyšel pokus o naprostou samostatnost. Rád bych, aby
měla vlastní webové stránky a svou základnu pravidelných filmově orientovaných odběratelů. Hodláme
rozvíjet cyklus Jak uvést film (dětem)? a rozšířit sérii vzdělávacích kurzů pro veřejnost o fotografické i
filmové kurzy. Naším přáním je také realizovat ve spolupráci s pražským kinem příměstský tábor pro děti,
který by FC obsahově naplnila. Průběžně se bude rozšiřovat nabídka projektových dnů i spolupráce s
novými a dalším (nejen) filmovými festivaly.
Nadále budeme usilovat o grantovou podporu v našem resortu (OMA MK, SFK, Magistrát hl. m. Prahy).
Budeme usilovat o zvýšení počtu realizovaných akcí za rok na 200 a úměrné navýšení počtu diváků (na
7000).
Našimi cíli pro školní rok 2017 je zachování kontinuity školního roku 2015/16, precizace programové
nabídky a další zvýšení úrovně všech našich vzdělávacích formátů.
Nic by se neobešlo bez podpory kolegů, kteří svou poctivostí a pracovitostí dokázali Free Cinema za ten
tok pozvednout zase o kousek výše, tímto jim všem děkuji.

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

Tomáš Pavlíček

Alexandra Lipovská

František Týmal

Barbora Doleželová

Martin Čihák

Matěj Forejt

David Čeněk

Natalia Neudacina

Martin Kohout

Kateřina Husičková

Marek Poledna

Lektorský tým při
Ponrepo dětem

Lektoři přednášející
během projektových dnů

Jiří Forejt

Jiří Forejt

Alexandra Lipovská

Jan Kulka

Lukáš Houdek

František Týmal

Anna Císařovská

David Čeněk

Diana Cam Van Nguyen

Martin Kohout

David Garcy

Marie Barešová

Kateřina Bílková

Vladimír Hendrich

Bára Halířová

Tereza Czesany Dvořáková

Michaela Režová

Kateřina Bílková

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.
Free Cinema Pofiv o.p.s. nejde pouze o zprostředkování diváckého zážitku v kině, ale o dlouhodobou
filmově výchovnou práci.

8

Činnost v roce 2016

Program Free Cinema Pofiv pro rok 2016 se skládal ze série aktivit na poli filmové výchovy, které cílí
na dětské diváky, dospívající mládež a školy a odbornou veřejnost:
•

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 a Prahy

•

Jak uvést film?

•

Film v černé kuchyni

Celkem jsme zrealizovali 184 filmových představení: cca 37krát proběhly víkendové projekce pro rodiče
s dětmi, 30krát se sešli frekventanti kurzu filmové teorie a praxe, 67krát byl uveden program pro školy
(projekce a projektové dny). Regionální aktivity na filmové festivaly, kina a filmová centra byly uvedeny
50krát.

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 filmovou produkci. Malí diváci těchto projekcí se spolu s rodiči
seznámí s němým filmem, zjistí, že existoval film černobílý, zasoutěží si o ceny, dozvědí se od moderátora
něco z dějin filmového umění.
Víkendové programy probíhaly v měsících školního roku, nikoliv v době prázdnin. Každou projekcí
doprovázely výstupy zkušených moderátorů. Ti děti nejen pobaví, ale také jim zpřístupní dějiny
kinematografie. Po každé projekci následuje tvůrčí dílna, která je zaměřena na rozvoj kreativity nejmladších
diváků.
V době letních prázdnin jsme nově realizovali příměstský tábor „S panem Ponrepem na prázdninách“, který
naplnil kapacitu 25 dětí.
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Pro představu uvádíme vždy
jen 1–2 programy v měsíci v rámci Ponrepo dětem:

10.1. 2016

Tři tučňáci a jiné pohádky

17.1. 2016

Krakonoš a lyžníci

7. 2. 2016

Chlapec a svět

14. 2. 2016

CHACHA-CHICHI

6. 3. 2016

Byl jednou pan Ponrepo

13. 3. 2016

Jeden svět dětem

3. 4. 2016

Dobrý voják Švejk aneb Ozvučujeme historii

24. 4. 2016

Ponyo z útesu nad mořem

8. 5. 2016

Ronja, dcera loupežníka

29. 5. 2016

Den dětí: 13:30 O myšce a medvědovi

4. 9. 2016

Malý princ

18. 9. 2016

Nekonečný příběh

2. 10. 2016

Veselý cirkus a jiné pohádky

6. 11. 2016

Ošklivé kačátko a jiné pohádky

13. 11. 2016

Týden vědy a techniky

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 na přípravě těchto projekcí na Rámcové vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol,
které filmovou výchovu definují. Počítáme s úzkou spoluprací s pedagogy. Součástí programu budou
vědomostní kvízy a soutěže, pro starší dětí budou připraveny metodické listy k jednotlivým filmům. Každá
projekce je opatřena lektorským úvodem a spojena s návštěvou promítací kabiny. Pro mladší děti jsou
připravena komponovaná pásma, která jsou složena z projekcí a hereckých výstupů našich moderátorů,
kteří opět v očích dětí popularizují dějiny filmy a specifika filmové tvorby.
V roce 2016 jsme promítli mj. tyto snímky: Psycho, Noc na Karlštejně, Černý Petr, Všichni dobří rodáci,
Páni kluci, Bílá nemoc, Zvířátkové pohádkové pásmo, Případ pro začínajícího kata, Zimní pohádkové
pásmo, Ať žijí duchové, Vracenky apod.
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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).
Oproti loňskému roku (Film a literatura, Film a hudba, Dokumentární film, Animovaný film, Film a

propaganda a Filmová analýza, Principy pohyblivých obrazů), jsme zvýšili nabídku projektových dnů.
Rozdělili jsme je na praktické (Okno do dokumentárního myšlení, Jak se dělá animace? Filmová laboratoř,
Lunapark filmových vynálezů) a teoretické (Ismy v kinematografii, Rebelové bez svatozáře, Ideologické
aspekty filmu, Film noir, Filmová analýza pro pokročilé).

Filmový kurz pro studenty středních a vysokých škol
Podoba kurzu je rozvíjena ve spolupráci s FAMU a je složena z praktické a teoretické části.
V roce 2016 oslavily naše filmové kurzy čtvrtý rok své existence. Za dobu jejich konání oslovily několik set
diváků. Účastníci těchto kurzů nejsou pasivními diváky, ale mají možnost skutečně zažít aktivně hlubší
ponor do filmového umění. Stávají se amatérskými tvůrci, hlásí se na filmové školy atp. V tomto roce bylo
pět z našich absolventů přijato na filmové školy v Praze (FAMU, Katedra filmových studií FF UK), Brně a ve
Zlíně.
Během ročníku 2016 vytvořili naši studenti osm krátkometrážních filmů, a dokonce dva celovečerní
dokumentární filmy. Jeden z nich reflektoval volbu nového děkana FAMU, druhý se zabýval problematikou
ekologické devastace podkrušnohorské uhelné pánve. Naše filmy získaly sérii cen na festivalech
krátkometrážních a studentských filmů. Výsledné projekty byly promítány během slavnostní premiéry v
kině Ponrepo, na kterou dorazilo 125 diváků. Do dalšího ročníku máme velké plány. Chceme našim filmům
více pomoci v další distribuci.
Jako přednášející byli přizváni filmoví historici a kurátoři Národního filmového archivu, pedagogové
z vysokých škol a absolventi i studenti FAMU (ti zastoupí lektorskou úlohu v rámci Filmových dílen).
Filmový kurz se skládal z teoretické (Jak vidět film) i praktické části (Jak stvořit film) a byl obohacen o
výuková skripta.
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Regiony a Praha
V roce 2016 jsme taktéž zavítali do regionů, kde jsme mnohdy setrvali i několik dní. V lednu jsme
navštívili semilské kino Jitřenka, kde jsme realizovali hned několik výstupů pro školy s naším Lunaparkem
filmových vynálezů. Opět jsme navštívili CDF, MFF Zlín, LFŠ, Animánii. Naše činnost také nově zaujala
filmové festivaly Focus Fest, Junior Fest, B16, PAF 2016. Tři dny jsme strávili s našimi programy pro školy
v Jablunkovskén centru kultury, v kině Mír. Oproti loňskému roku jsme se etablovali i v dalších pražských
kinech (Kino Dlabačov, Kino Pilotů, Kino u Hradeb 64, Kino Světozor), kam jsme se několikrát vraceli.
Zúčastnili jsme se opět kulturních pražských akcí např. 3x Dyzajnmarket, 2x Knihex, Svět knihy 2016,
Kavárny Naživo, Týden vědy a techniky).

Jak uvést film (dětem)?
V tomto roce se pilotně uskutečnil program Jak uvést film (dětem)? jakožto vzdělávání profesionálů
v oblasti práce s publikem. Náš nový projekt zaplnil citelnou mezeru v současné nabídce vzdělávání
filmových profesionálů. Navazuje na historicky osvědčené formáty, které se snažíme realizovat
aktualizovanými postupy a obsahem. Pokud chce dramaturg nebo lektor kina, filmového klubu, kulturního
centra, knihovny v zařízeních pro volnočasové aktivity a dalších vzdělávacích a kulturních organizacích
získat pro svou věc okruh diváků, kteří vytvoří aktivní komunitu věrnou dané instituci, musí se naučit
nabízet publiku vždy „něco navíc“. Veřejnou projekci filmu dnes diváci už většinou nevyhledávají proto,
že by neměli možnost zhlédnout film vůbec, ale protože chtějí současně prožít něco výjimečného, co
by přesahovalo rámec jejich obývacího pokoje nebo ložnice s laptopem na klíně. Absenci koncepční
kultivace dramaturgů a pořadatelů filmových představení považujeme za zásadní nedostatek tuzemského
filmového prostředí. Fenomén filmového diváctví – sdíleného sledování pohyblivých obrazů v kině či jiném
společném prostoru – je přitom pro filmovou industrii a filmovou kulturu klíčový. Předkládaný projekt je
koncipován v malém. Snažíme se ho formulovat jako pokorný příspěvek ke kultivaci práce s divákem a
dramaturgických přístupů (nejen) v českých kinech. Filmový divák je přitom pro nás úběžníkem, jež určuje
naše kroky. Nejde nám o to, podbízet se masovému vkusu, ale naopak hledat a nacházet alternativy pro
kultivaci a rozvoj diváckých návyků a interakce diváka s prostorem kina.
Program Jak uvést film (dětem)? se uskutečnil na podzim roku 2016 a měl okolo 50 zájemců.

Film v černé kuchyni
Pilotně jsme také ozkoušeli projekt Film v černé kuchyni. Jelikož v našich programech často
pracujeme s odkazy na filmovou surovinu, filmový pás, chtěli jsme také umožnit přímý zážitek s natáčením
na filmový pás a jeho vyvoláváním. Šlo o základní seznámení se zákonitostmi černobílého negativního
i inverzního procesu vyvolávání, předání zkušenosti s filmovou kamerou a alternativami chemického
zpracování filmového materiálu. Program byl realizován na jaře 2016 a byl určen pro 15 zájemců, kurz byl
ihned zaplněn.
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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.
50 / 80 Kč (běžné vstupné)
350 / 1200 Kč (na půlroční legitimaci) celoročního Filmového kurzu

Granty a dotace
Ministerstvo kultury České republiky – odbor médií a audiovize podpořilo činnost
Free Cinema Pofiv, o.p.s. grantem ve výši 300 000 Kč.
Státní fond kinematografie podpořil činnost společnosti grantem ve výši 200 000 Kč.
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Galerie

Chacha Chichi

Chacha Chichi

Jak stvořit film

Jak stvořit film
Jak uvést film

Jak vidět film

Jak uvést film
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Jak vidět film

Ponrepo dětem

Ponrepo dětem

Příměstský tábor
S panem Ponrepem na prázdninách

Příměstský tábor
S panem Ponrepem na prázdninách
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Poděkování

Děkujeme za udělení grantu na naši činnost:

Děkujeme za spolupráci:
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