Zápis ze 183. zasedání Rady ARAS
termín: úterý 14. 12. 2021, 15:30 Mat
přítomní: Radim Špaček, Vojtěch Filčev, Alena Derzsiová, Nataša Slavíková, Marta Nováková,
Dan Wlodarczyk, Petr Koza
1. Schválení programu
2. Ohlasy Večera ARAS – velmi pozitivní, inspirace do budoucna
3. Výzva od SFKMG „Celoroční činnost institucí“ (květen 2022) – zažádat o grant, abychom
mohli financovat odborníka na PR ARAS a semináře pro členy (Alena rozpracuje témata,
přednášející atd.).
4. Marta informovala o jednání se SFKMG – materiály ještě bude upravovat a v novém roce
požádáme o další schůzku. Marta je v kontaktu s FAMU, aby mohla témata prezentovat i
studentům režie, dokumentu a produkce.
5. Radim požádá pana Srstku (Dilia), aby nás informoval o evropských zákonech, co se týká
práv a povinností režisérů / producentů

6. Radim odeslal email se stanoviskem ARAS a Dilia do ČT – pozitivní odpověď, navrhují
setkání leden/únor 2022, sekretariát ČT nás bude kontaktovat
7. Nataša informovala o schůzce organizace Svobodu médiím! o novém zákoně o ČT – např.
by se při volbě Rady ČT k Poslanecké sněmovně přidal i Senát, nutnost nového kontrolního
orgánu mimo ČT, ….
8. Radim informoval o zasedání Divácké rady ČT – důležité je nominovat kvalitní kandidáty do
Rady ČT (volba v lednu 2022) – aktualizujeme naší tabulku kandidátů
9. Zuzana zjistí, jaké jsou podmínky, za jakých by se ARAS stal členem Hospodářské komory

(příspěvky, práva a povinnosti) – bude o výsledku informovat členy Rady
10. Příprava valné hromady - v lednu stanovit termín (únor / březen 2022), zajistit prostory (na
FAMU asi nepůjde, wework v Drnu) atd.
11. Zuzana založí kalendář na sdíleném disku (založil Radim), kam bude doplňovat důležité
termíny – uzávěrky, schůzky, projekce, kulatiny členů atd.
Po skončení schůze se radní i další diváci zúčastnili v Ponrepu projekce snímku „Závod ke dnu“
Víta Janečka z cyklu ARAS promítá.

