VÝROČNÍ ZPRÁVA
SPOLKU
EDUKATIVNÍ SPOLEČNOST
Z. S.
ZA ROK 2015

Výroční zpráva spolku

Edukativní společnost, z.s.

I. Úvod
Ve Výroční zprávě za rok 2014 je uvedeno, že do roku 2015 vstoupila ES s celkovou částkou na
obou účtech ve výši 1 958 Kč.

*
II. Zpráva o činnosti v roce 2015
1. Hned na začátku ledna a to 10. 1. obdržela ES 60 000 Kč od Města Rožmitál a to na základě podepsané smlouvy o podpoře a spolupráci při realizaci projektu Johanka z Rožmitála,
královna česká. Dále pro tento projekt přišla drobná podpora 500 Kč od Evy Šustr, 1000 Kč
zaslali Utha a Vít Nádeníčkovi a 1000 Kč Dana a Rudolf Mentzlovi. Mohla tak pokračovat
příprava realizace projektu.
2. Scenáristka Šárka Horáková-Maixnerová dokončila práci na scénáři doku-dramatu Johanka
z Rožmitála, královna česká. Jako nejvhodnější představitelka Johanky byla kastingem
určena herečka Ivana Lokajová. Byl sestaven realizační tým, se kterým byly podepsány
smlouvy. Před podpisem byla též smlouva s hlavním partnerem projektu – českým
podnikatelem v Kuvajtu. Natáčení bylo naplánováno od březena a začaly se provádět
kamerové obhlídky. Potenciální hl. partner projektu však koncem ledna zemřel na infarkt a
tak příprava natáčení musela být zastavena. ES začala pracovat na hledání nového partnera,
jakožto i na medializaci projektu viz. bod č. 5.
3. 20. 3. obdržela ES 30 000 Kč od Města Kolín a to na základě podepsané smlouvy o podpoře a spolupráci při realizaci projektu Přemysl Otakar II., král český, železný a zlatý. I zde
tak mohla pokračovat příprava realizace projektu. Ani u tohoto projektu se zatím nedaří
sehnat hlavního partnera pro financování jeho realizace. ES se však nevzdává a pracuje na
medializaci projektu. K tomu dopomohlo i ocenění deseti vzdělávacích videospotů určených pro internet – viz bod 4.
4. Na Evropském festivalu filmů o umění Arts&film v Telči konaném 11. – 13. června 2015,
získal cyklus vzdělávacích videospotů Pátý český král Přemysl Otakar II. – předobraz velkého portrétu, realizovaný ve spolupráci s FVS Jari, 3. místo v 3. kategorii. Na 11. ročníku
EFF v Telči soutěžilo 170 filmů z 29 zemí. Cenu převzal prezident ES a režisér videocyklu
Pavel P. Ries osobně 12. 6. v Telči. Kameramanem videocyklu byl Josef Psohlavec – člen
prezidia ES. Cyklus videospotů realizovala Edukativní společností ve spolupráci se sdružením Veřejnost vlasti. Na výrobu cyklu videospotů významně přispěla NADACE ČEZ.
5. Edukativní společnost iniciovala a osobou svého prezidenta spolupracovala na vzniku rozhlasového dokumentu o Johaně z Rožmitála a to k výročí úmrtí této výjimečné české
královny. Děkujeme tímto Českému rozhlasu a paní redaktorce Mileně Štráfeldové za realizaci tohoto pořadu, který Český rozhlas odvysílal 14. 11. 2015. Poslechnout si jej můžete
ZDE.
ES zároveň poprosila veřejnost na svém webu a facebooku o vzpomínku na českou královnu Johanku z Rožmitála, která zemřela na svém vdovském sídle v Mělníku 12. listopadu
1475 ve věku cca 45 let. Od jejího úmrtí tedy v roce 2015 uběhlo 540 let.
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III. Účetní závěrka
Převod z účtů roku 2014....................................................... 1358,29 Kč
Přijatá částka od měst a různých dárců na přípravu
realizace obou zmíněných projektů ................................... 92 500,00 Kč
Vydaná částka na přípravu realizace obou projektů ......... 93 417 00 Kč
K 31. 12. 2015 byly tedy zůstatky na obou účtech následující:
Účet č. 2900242012:
118,25 Kč
Účet č. 2100242014:
284,76 Kč
Celkem:

403,01 Kč Tato částka byla převedena do roku 2016

Provoz ES, krom poplatků banky (38,40 Kč) byl beznákladový. Práce členů prezidia v rámci ES
není honorována.
Výpisy z obou účtů a jednotlivé položky zpracovaného účetnictví jsou členům ES k nahlédnutí
u prezidenta ES.
**

V Praze 30. 1. 2016
Za prezidium ES potvrzuje
pravdivost údajů výroční zprávy:
.....................................................
Pavel P. Ries, prezident ES
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