Zápis ze 182. zasedání Rady ARAS
termín: úterý 16. 11. 2021, 16:00 Ponrepo
přítomní: Radim Špaček, Vojěch Filčev, Alena Derzsiová, Nataša Slavíková, Marta Nováková,
Roman Vávra, Tomasz Wiński, Milan Cieslar, Lukáš Hyksa
1. Schválení programu
2. Roman Vávra oznámil ukončení svého působení v Radě, dle výsledků volby z poslední
Valné hromady ho nahradí Vojtěch Filčev
3. Další jednání s APA
-

čekáme na vyjádření APA o společném memorandu

-

nutné zrychlit náš proces připomínkování

-

finální verzi poslat členům, aby také okomentovali

4. Na jaře 2022 znovu oslovit Rudolfa Merknera (do té doby pracovně vytížen), aby dělal
ARASu PR (inspirací je např. kvalitní newsletter APA)
5. Alena navrhuje dělat půlročně semináře pro členy – první by byl ideálně na jaře 2022 na
téma „Jak rozumět smlouvám“ (co si hlídat v textu, co v žádném případě nepodepisovat),
inspirováno problémy tvůrců s ČT Brno
6. Přípravy Večera ARAS
- Vojta dělá pozvánku/letáček a ukázky z filmů
- Petr s Alenou zařizují občerstvení od Ponrepa i vlastní
- probíhá výběr a oslovení hostů – Alena jedná s odboráři
- cena bude za 2020 (kdy nebyla udělena) i 2021
- pozvat kandidáta na budoucího min. kultury pana Baxu a jiné důležité osobnosti
- uvažujeme nad projekcí vítězného snímku v rámci večera
– Petr s Vojtou řeší Vojtův videostream z VH FERA
7. host Lukáš Hyksa (člen AČK)
- informoval o rozúčtování kolektivní správy OOAS
- vytvořili dotazník, který vypočítal přesnější sazby honorářů (respondenti 40 kameramanů)
– Marta přeposlala dotazník Radě pro inspiraci
- souhlasí se společným postupem při jednání s ČT a memorandem s APA
8. Sestavit témata k řešení s novým ministrem kultury (pan Baxa)
- Roman navrhuje zdůraznit valorizaci a indexaci koncesionářského poplatku ČT (navyšoval
by se kontinuálně)
9. Nominace osob do Rady SFKMG

– problém se závazkem na 3 roky, což je pro aktivního filmaře nereálné, člen rady tím
pádem nebude aktivní filmař, odtržení od reality
- máme tabulku s nominovanými (deadline 19.11.)
10. Uzávěrka mezirezortního připomínkového řízení k novele Statutu SFKMG je 19.11. –
Nataša, Marta a Alena společně připraví, Radim odešle, Zuzka připomene
11. Témata na schůzku s radou SFKMG (24.11.)
– zavedení 2 výzev na “malý vývoj” místo 1
-

při přípravách nového systému navrhujeme zjednodušení podmínek žádosti (méně
obsáhlé)

-

rozdělení projektů dle žánrů – lépe by se posuzovalo

-

zlepšení sytému kontroly např. návrh smlouvy s režisérem by byl součástí žádosti

-

u podpořených projektů proplacení scénáře již během vývoje

-

Marta a Natašou pošlou po pondělní schůzce s právníkem detaily

12. Nominace 2 členů do komise OMA (nehonorováno) do 30.11. - rozmyslíme
13. Příprava na VH FERA ve Frankfurtu (30.11.-2.12.) – vše řeší sám Vojta
14. Společný postup s DILIA (pan Srstka) ve věci dorovnání honorářů v ČT
– Dilia chce jednat o 6% navýšení (inflace)
-

APA by ráda na jednání participovala

-

pan Srstka bude cca do konce roku v rekonvalescenci

15. Vyřešit, kam uskladnit šanony ARAS – Radim rozeslal nabídku od Petra
Po skončení schůze se radní i další diváci zúčastnili projekce dokumentu Aleny Derzsiové Moji
milovaní z cyklu ARAS promítá. Další projekce (Vít Janeček: Závod ke dnu) se koná 14. prosince,
na kdy je naplánována i poslední schůze Rady v roce 2021.

