Zápis ze 176. zasedání Rady
Asociace režisérů a scenáristů - ARAS
termín: pondělí 8.3. 2021
Místo a čas konání: aplikace ZOOM, od 17:00.
účast: Špaček Radim, Jařab David, Nováková Marta, Slavíková Nataša, Vávra Roman, Derzsiová
Alena, Janeček Vít
hosté: Filčev Vojtěch, Pátek Martin, Winski Tomasz, Vlad Lanne
Termín VH ARAS.
- Výhledově zatím nevíme termín vzhledem k situaci, uděláme ji online, případně hybridněonline, až opadnou opatření, zřejmě by to bylo na konci dubna / začátkem května,
členům rozešleme také nové stanovy ke schválení.Technicky se musíme připravit na způsob
hlasování a záznamu.Pozvánky členům musíme rozeslat měsíc před termínem VH.
Program Covid - Kultura 3 - informace členům o vývoji situace.
-

Vzešly připomínky k vyhlášenému kompenzačnímu programu pro pracovníky v audiovizi
(např. Potřebná potvrzení od producenta pro autory)
Prověříme SFK
Pošleme Výzvu čenům, jak jim to jde a jestli s něčím nepotřebují pomoci
Sepíšeme veškeré novinky, které je v rámci žádosti potřeba učinit a vyzvat, ať žádosti
hlavně podají a nebojí se

Nominace do Rady ČT.
- podáváme Jaromíra Volka, Vladimíra Hendricha a oslovíme ještě Víta Charouse, je třeba
podat vše do 10.3.2021, zpracuje tajemník
- oslovíme další profesní sdružení ohledně podpory (APA, AČK, AFTS)
Příspěvky ARAS 2021.
-

možnost odložit nebo rozložit, je třeba poslat žádost Radě ARAS - viz dotaz Vlad Lanne

Návrh na změnu Stanov ARAS.
-

Marta Nováková má nové poznámky a připomínky, které dále řeší společně s Vítkem
Janečkem, pracuje se na tom.
Měli bychom ve stanovách také zohlednit tyto krizové situace, kdy se nemůžeme setkávat a
za jakých okolností se může např. zasedání a VH konat.

Status umělce.
- Nedošlo k žádnému novému setkání, Lubomír Zaorálek se snaží o nové slyšení v
Parlamentu, měla by být formulace, že každý umělec má právo na spravedlivou odměnu a
reprízné a dodatečné odměny.
Martin Pátek – kauza s ČT.
-

Proběhla korespondence mezi ČT a M.Pátkem a došlo k dohodě.

Přijetí nových členů.
– Tomasz Winski, Rudolf Merkner, Šimon Holý
Schůzka ohledně restaurování filmů.
- Zúčastní se Radim Špaček společně s Markem Jíchou a prof. Jiřím Srstkou, připojí se
Roman Vávra.

Zapsal: Petr Koza

