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1. Základní informace o sdružení
Název: SPAFi

Právní forma: Občanské sdružení
Sídlo: Olympijská 2, 169 00 Praha 6
Datum registrace: 31. 5. 2006
Registrace u MVČR: č.j. VS/1-1/64337/06-R

Předseda správní rady: Daniel Nezmar
Členové správní rady: David Veselý

Daniel Jankovič
Marek Zoul
Zdeněk Rygl

Web: www.spafi.org
E-Mail: spafi@spafi.org

Jedna ze studentských prací – Lana Stambolija
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2. Přehled činnosti sdružení v r. 2010

Leden 2010: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA

Únor 2010: Občanské sdružení pozvalo jedny z největších odborníků na digitální loutku 
z Italské firmy The Pool Factory a uspořádalo dvoutýdenní kurz 3D digitální 
loutky.

Březen 2010: Činnost sdružení se soustředí na dokončení filmového teaseru SLOVANI a 
připravuje  propagační  materiály.  Web  portal  www.spafi.org se  stěhuje  a 
upgraduje.

Duben 2010: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA

Květen 2010: Občanské sdružení dokončilo první verze propagačních materiálů, corporate 
image a showreel školy. SPAFi se oficielně stalo zastoupením Siggraphu v 
ČR. V Pražském Planetáriu sdružení SPAFi , Siggraph, Pixel a AV Media 
uspořádalo mimořádný seminář a soutěž na grafický návrh pro projekci na 
kopuli Planetária.

.

Červen 2010: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA.

Červenec 2010: Občanské sdružení uspořádalo MasterClass pro filmaře v oboru Digitálních 
VFX. Přednášející Daniel Nezmar - CZ a Garry Beach - USA

Srpen 2010: Příprava projektu Pražská Stršidla a další grantové projekty.

Září 2010: Realizace speciálniho kurzu 3D animačních visuelních efektů pro film.

Říjen 2010: Realizace Dalšího z řady kurzů Animace a Filmu v rámci programu OPPA

Listopad 2010: . Občanské sdružení vypracovává námět a scénář nového TV animovaného 
seriáalu krátkých filmů na téma filmařského řemesla v zákulisí. 

Prosinec 2010: Realizace grantového projektu „Prazský Vrh 2010“ Vrámci tohoto projektu 
vznikly dva videoklipy hudebních skupin La Grupa a Lety Mimo využívající 
nejmodernějších visuelních triků. 
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3. Významné akce r. 2010

1.1 Kurz 3D Digitální loutky  02 / 2010

SPAFi podporuje novou digitální tvorbu. S našimi členy děláme několik partnerských projektů -  
zázemí SPAFi je pro ně inkubátorem.
 S Italskými partnery realizuje projekt digitálního loutkového divadla ovládané klávesnicí - živý 
přenos s využitím Motion Capture. 

MoCap může využít nejeden z Vás. Možností je bezpočet -  od zjednodušení animační práce, přes  
analýzu pohybu či pro živá vystoupení až za hranice Tvé kreativity.
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1.2 MasterClass VFX a speciální kurz 3D VFX pro film  07 / 2010 a 09 / 2010

SPAFi vzdělává a podporuje novou digitální tvorbu. 
Tyto kurzy a workshopy digitálních visuelnich efektů pro film, si kladou za úkol rozšířit pojem o  

filmovém řemesle a především nabídnout možnost dalšího vzdělávání profsionálů tedy pracovníků 
ve filmovém průmyslu.
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1.3 MasterClass VFX a speciální kurz 3D VFX pro film  07 / 2010 a 09 / 2010

SPAFi podporuje kulturu a novou digitální tvorbu. 
Prvním impulsem natočit umělecká videa Pražských, ne zcela komerčních, hudebních skupin 

bylo uskutečnění projektu "UK Calling", kde se ukázalo, že pro koncertování v zahraničí, ale už i 
na naší hudební scéně je víc než nutné doprovázet vystoupení klipem promítaným na pozadí za 
kapelou, nebo živým VJ (vee džej - poutače video doprovodné show hudebních skupin). Většina 
hedebních skupin, však nemá dostatek financí pro vytvoření takvéto video prezentace a proto 
vznikl projekt "Pražský Vrh" jež má symbolizovat vrhnutí se Pražských umělců a hudebních skupin 
na novodobé moderní digitální technologie za účelem vyrobit videoklip nekomerčním Pražským 
kapelám
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4. Finanční přehled
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