179. zasedání Rady
Asociace režisérů a scenáristů - ARAS
termín: čtvrtek 24.6. 2021
Místo a čas konání: aplikace ZOOM, od 18:00.

Hosté: Václav Kadrnka
účast: Radim Špaček, Nataša Slavíková, Vít Janeček, Marta Nováková, Roman Vávra

1. Další jednání s APA (pokračování diskuse o společném memorandu)..
Nic nového nemáme, musíme se potkat. Možná se sejdeme v Karlových Varech. Radim bude
kontaktovat Magdu z APA.

2. Ohlédnutí za VH ARAS.
Přihlásilo se málo členů. Jinak byla VH nekonfliktní a efektivní.
Měli jsme reagovat na DPH, více apelovat na Senát. Měli bychom změnit ale i rétoriku u vedení
ČT. Pestrost, naplnění škály, vykročení do neznáma, veřejnoprávnost, větší experimenty. TV je
podfinancovaná, náklady rostou a to DPH ničemu nepomůže. Je něco co můžeme ovlinivt? O
jeden hlas prošlo to, že ČT musí platit DPH, půjde to do Senátu a je jistá pravděpodobost, že by
mohlo dojít do stavu, kdy ČT byla od DPH osvobozena. Chceme bránit veřejnoprávnost,
vzedělávání a my musíme mít partnera. Ale obáváme se, koho politici dosadí potom. Takže jejich
rétorika je velmi správně asertivní. Je možné, že vyhraje opozice ve volbách a změní se systém
volby do Rad, ale záleží, kdo bude např. ministrem kultury a jestli s ním bude možnost
komunikace.
Nové stanovy se odhlasovaly. Tajemník je pošle k registraci na Ministerstvo vnitra.
Podrobný zápis bude rozeslán členům.

3. Transformace SFKMG na Státní fond audiovize.
Bude online meeting s Helenou Fraňkovou. Zatím nemáme žádné novinky. Probihá to na Radě a v
pondělí se dozvíme více.

4. Zpráva o konferenci Kultura volí dialog (A. Derzsiová, R. Špaček).
Radim+Alena byli v úterý na akci na HAMU a v Senátu. Organizuje to Yvona Kreuzmannová,
souvisí se Statutem umělce a změnách v legislativě i financování (např. z Fondu obnovy). Byli

zástupci různých profesí. Bylo to neformální, účastnili se i náměstci ministra kultury a ředitel jeho
kabinetu. MK je průtokový ohřívač grantů a nemá kapacitu administrovat ostatní agendu
i předložit dlouhodobou vizi. Výsledek je, že by měla vzniknout Rada pro kulturu, jakýsi poradní
orgán. Servis Ministerstvu v těchto záležitostech. Poté byla volná diskuse a bylo to relativně
příjemné a užitečné setkání.

5. Rezignace Davida Jařaba, člena Rady ARAS.
Člen Rady ARAS David Jařab oznámil rezignaci z časových důvodů. Budeme muset kooptovat
nového člena Rady. Na minulé valné hromadě zůstal tzv pod čarou Dan Wlodarczyk. V souladu se
stanovami nabídku od předsedy přijal. Novým členem Rady se stává Dan Wlodarczyk.
6. Různé.
Návrh Víta Janečka uskutečnit ještě VH na podzim – sezvat členy a probrat různé věci, agendu a
volbu členů Rady. (návrh nebyl přijat)
Schválení místopředsedkyň: Nataša Slavíková a Alena Derzsiová jsou ochotny pokračovat dál ve
svých funkcích Proběhlo hlasování: všichni PRO.
Mají tedy další mandát dle nových stanov na 2 roky.
Barmská tvůrkyně je stále zatčena, je zpráva jen o tom, že možná příští týden ji pustí.
Dotace na podporu činnosti – řeší Alena Derzsiová / bude k ruce tajemník a pošle se to v červenci.
Žádost není tak jednoduchá k vyplnění. Někoho bychom na to oslovili. Viz Norské fondy. Nataša
má případně kontakty.
ARAS promítá – termín je daný, v Ponrepu a přes léto budeme nadále v kontaktu.
Večer ARAS – projít Rohodnutí Fondu a udělat harmonogram a upravit rozpočet, zjistit, jestli
podpoří Dilia nebo jiný sponzor. Zkusíme opět v Ponrepu.
7. Další termín Rady
Další termín setkání Rady bude v září.

Zapsal Petr Koza

