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Zápis z valné hromady A. F. S. konané dne 5. 2. 2020 

 
Program valné hromady A. F. S. 

 
1. Restart A. F. S.,  
2. Návrhy budoucích činností,  
3. Změna doporučených standardů A. F. S., finanční ohodnocení 

práce střihačů a střihaček,  
4. Diskuze a různé.  

 
 

Schůze byla po půlhodinové čekací době usnášeníschopná.  

 

 

1. Nové impulsy pro A. F. S.  

 

– Jana Vlčková uvedla schůzi a představila kandidáta na roli 

tajemníka včetně náplně jeho činnosti a finanční náročnosti. Do 

funkce byl se souhlasem členů jmenován Lukáš Pfauser (člověk se 

zkušenostmi z médií a PR a s pokročilou znalostí AJ a NJ). 

 

– Šimon Špidla náplň práce tajemníka konkretizoval: bude 

zajišťovat administrativní chod asociace, aktualizovat web 

a facebook, komunikovat se členy a partnerskými organizacemi 

v tuzemsku a v zahraničí. Předpokládaný objem práce bude dva 

pracovní dny, za což bude Lukáš dostávat 5 000 korun měsíčně. 

Byla stanovena zkušební doba do září 2020.     

 

2. Návrhy na budoucí činnosti  

 

– Zazněly náměty, jak by mohla A. F. S. akcelerovat činnost: PR 

a komunikace směrem ke členům a lidem z branže, tuzemská 

a mezinárodní spolupráce s dalšími profesními organizacemi, 

publikační činnost, pořádání workshopů či lobbing v ČT za 

zlepšení pracovních podmínek střihačů v návaznosti na dosavadní 

jednání.  

 

3. Standardy a ohodnocení střihačské práce  

 

– Členové souhlasili se zvýšením doporučených standardů na 4 000 

korun za den, přičemž doporučená cena za denní pronájem střižny 

je 1500 korun.   
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4. Diskuse a různé  

 

- Probraly se možnosti komunikace přes hromadný e-mail 

(clenove@asociacestrihacu.cz), sem členové mohou posílat 

nabídky práce či inzerovat prodej technického vybavení.  

 

– Nový člen Michal Böhm poprosil střihače a střihačky o vyplnění 

dotazníku určeného pro jeho akademickou činnost na FAMU. 

 

– Členům se připomnělo, aby posílali fotografie a CV, to kvůli 

důležité aktualizaci profilů na webu A. F. S. 

 

Zapsal: Adam Brothánek  
 

Ověřili: Hedvika Hansalová, Jana Vlčková a Šimon Špidla 
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