Zápis ze 174. Rady ARAS
termín: úterý 12.1. 2021
místo a čas setkání: aplikace Zoom, od 18:00
účast: Radim Špaček, Alena Derzsiová, Vít Janeček, Nataša Slavíková,
Marta Nováková, Roman Vávra
omluveni: David Jařab
1. Program byl schválen beze změny.
2. Program Covid – Kultura 3.
Podpůrný program by měl být vypsán na začátku února, je třeba informovat
členy a připravit jakýsi poradenský servis - předpokládáme, že formulář na
webu MPO bude uživatelsky extrémně nevstřícný. Poradíme se i s APA.
Můžeme vzorově vyplnit mustr žádosti a pověsit na náš web.
Na příští schůzi Rady pozveme zástupce kulturnisfera.cz, kromě aktuální
podpory OSVČ máme i další společná témata, zejména Statut umělce.
Naplánujeme schůzku přes Zoom.
3. Transformace SFKMG.
Byli jsme vyzváni, abychom v rámci chystané transformace Státního fondu
kinematografie na Státní fond audiovize opřipomínkovali současný Statut
fondu zejména z pohledu autorů. Měli bychom posoudit, zda nám vyhovuje
současný počet výzev, jestli nechceme nějakou přidat, např. pro vzdělávání.
Měli bychom zaujmout stanovisko k rozšíření podpory o seriály a herní
průmysl. Zvážit, zda spíše neprosazovat náročnější vzdělávací tvorbu.
Zejména ale musíme identifikovat, které pasáže Statutu jsou pro autory v
současnosti nevýhodné a snažit se o jejich změnu.
4. Večer ARAS.
Večer ARAS bychom rádi uskutečnili v říjnu, tématicky bude zřejmě zaměřen
na nelehkou situaci médií veřejné služby a předpokládané legislativní změny
mediálních zákonů po podzimních volbách.
Cena ARAS bude udělena současně za dva roky, určíme dva porotce, kteří
vyberou dva vítěze Ceny, za předloňský a za loňský rok. Požádáme o
podporu Dilia. Čekáme na výsledek žádosti na OMA.

5. Termín Valné hromady.
Vzhledem k aktuální epidemické stuaci přesouváme termín Valné hromady
na pozdější termín. Neradi bychom ji pořádali online, raději počkáme, až
bude možné sejít se naživo.
6. Stanovy ARAS.
Marta Nováková a Vít Janeček pracují na návrzích úprav.
7. Zvukaři v ČT.
Proběhlo několik jednání, ARAS, OAZA aj. Výsledkem je slib ČT o lepší
informovanosti a komunikaci produkčních. Přikládáme zápis ze schůzky, který
nám poskytli zúčastnění – důležité pro budoucí vyjednávání o přítomnosti
zvukařů na place i při postprodukci.
8. Různé.
a) Propagace ARAS (R. Špaček), sociální sítě, web ARAS – průběžně
aktualizovat a doplňovat novinkami, aktivně propagovat činnost.
b) Novou členkou je: Zuzana Dubová – odhlasována per rollam.
(garanti jsou Radek Habada, Jan Bártek, Jan Gogola)
c) Projekt Martina Pátka (Zachráněné poklady) - A. Derzsiová projedná s ČT.
d) Ve spolupráci s členy shromáždit vše, co je ve smlouvách s ČT pro autory
nevýhodné a nepřípustné a znovu zahájit jednání v ČT o změnách ve
smlouvách.
e) V nejbližší době vyhlásíme výběrové řízení na pozici tajemníka asociace –
zájemce pozveme na schůzi Rady (i on-line).
f) Návrh Aleny Derzsiové – spolupráce s právničkou.
g) Veřejná korespondence a vyjádření Ivana Fíly k dalšímu vývoji projektu
“Muž, který stál v cestě” je ZDE
9. Další termín zasedání Rady: 9. 2. 2021 od 17 hod přes aplikaci Zoom.

zapsal: Petr Koza a Rada ARAS

