177. zasedání Rady
Asociace režisérů a scenáristů - ARAS
termín: čtvrtek 22.4. 2021
Místo a čas konání: aplikace ZOOM, od 19:00.

Hosté: Tomasz Winski a Vojtěch Filčev
účast: Radim Špaček, Nataša Slavíková, Alena Derzsiová, Vít Janeček, Marta Nováková, Roman
Vávra

1. Odhlasování předsedy
Radim Špaček zvolen předsedou ARAS vzhledem k ukončení funkčního období – na další 2 roky.
2. Návrhy na změnu Stanov ARAS
Na změně stanov pracují Vít Janeček a Marta Nováková.
Změna Stanov čeká na obsahové a formální úpravy od právníka.
Upravené stanovy dostanou členové cca týden před konáním valné hromady ARAS.
3. Jednání s APA
Na jednání s APA pracují: Alena Derzsiová, Marta Nováková, Nataša Slavíková a Radim Špaček
APA a ARAS se shodly na vytvoření společného memoranda, které bude mít 2 okruhy.

APA a ARAS na následující schůzku rozpracují navržené body a zašlou svoje návrhy 3
dny před následujícím jednáním.
4. Valná hromada ARAS
Členům rozešleme pozvánku cca 30 dnů před konáním VH + připravíme program.
Stanovy bychom měli poslat členům k připomínkám.
Jednací řád by taky potřeboval aktualizovat – taktéž musí být předmětem schválení VH.
Termín: středa 9.června od 18 hod prostřednictvím aplikace ZOOM.
Vojta Filčev by si to vzal na starosti technicky. Hlavně vymyslet hlasování a členům rozešleme i
stručný návod.Určitě uděláme záznam, bude se to nahrávat.
Předseda připraví výroční zprávu, tajemník přehled ekonomický.
Účetníctví – tajemník připraví podklady pro kontrolní komisi.

Jako hosty bueme zvát např.:Jana Maxu z České televize, pozveme také prof. Srstku za Dilia,
možná ředitelku Státního fondu kinematografie Helenu Fraňkovou, zástupce za Asociaci střihačů,
APA a AČK.
5. Večer ARAS - informace o přípravách
Kdo bude předsedou Ceny ARAS? Roman Vávra zavolá Kateřině Tučkové, možná by měli být dva
porotci.
Obešleme výzvou filmové školy (FAMU, Zlín, Písek), ať posílají případné tipy na filmová díla, která
by si zasloužila ocenit
Podpora ze strany OMA MK letos nevyšla, ale máme podporu ze strany Státního fondu
kinematografie, jako partnera oslovíme DILIA.
6. Připomínky ke krátkodobé koncepci Státního fondu kinematografie na rok 2022
1. Uvítali bychom znovuzavedení možnosti, aby mohli autoři žádat na první verzi scénáře
celovečerního hraného filmu ve dvou výzvách. Sloučení dvou výzev pro dotační okruh
První verze scénáře celovečerního hraného nebo animovaného filmu do jediné kritizovali
autoři od začátku, kdy Rada k tomuto kroku přistoupila. Pro autory celovečerních hraných
filmů je možnost žádat ve dvou výzvách důležitá a funkční. Naopak vyhlášení pouze jedné
výzvy v tomto okruhu nám přijde, a to i s ohledem na deklarovanou podporu autorské obce,
jako velmi nevstřícný krok ze strany Rady, který je v rozporu s touto deklarovanou
podporou autorům ze strany SFKMG. Rada ARAS prosí o zvážení zavedení dvou výzev
v okruhu První verze scénáře celovečerního hraného filmu.
2. U hraného a dokumentárního filmu podporujeme a jsme tak ve shodě s názorem
s Radou SFKMG, že je funkčnější vyhlašovat výzvy pro vývoj a výrobu odděleně
s oddělenými alokacemi. Předpokládáme, že samostatné výzvy pro hraný a
dokumentární film budou zachovány.
3. Rozumíme odůvodnění, že stálé zvyšování počtu projektů klade vysoké nároky na Radu.
Přesto bychom byli rádi, aby možnost osobních prezentací projektů, a to i u výzev na
vývoje projektů, byly zachovány. Pečlivější studování materiálů ze strany Rady nemůže
nahradit možnost osobního setkání nad projektem.
7. Asociace hereckých agentur (AHA)
Selma Ročková – prezentace jejich práce, zastupují cca 170 herců. Rádi naváží spolupráci.
Společná debata o tom, co se dá společně udělat.
Témata:
Ztransparentnění castingového procesu, což je téma i pro režiséry, možnost výběru a lépe se
dozvídat o castingách.
Nejedná se pouze o pražskou záležitost, každý zastupuje herce jak známé, tak i začínající.
Webové stránky budou spuštěny velmi brzy a bude tam i seznam herců.
Otázka je forma spolupráce a určitě dojde k dalšímu setkání.
8. Různé
a) ARAS promítá – stále je o to zájem ze strany Ponrepa, tuto akci má na starosti Marta Nováková.

b) Přijetí nových členů: Radim Grzybek nebyl přijat. S tím se rozvinula také diskuse o tom, jaké
budou nadále podmínky pro přijetí nových členů. Zda stačí mít 3 garanty a CV nebo ještě něco
dalšího. A zda nabírat mladé členy, kteří ještě nemají za sebou tolik zkušeností.
c) Revize členských příspěvků – provede tajemník ARAS do příští schůze.
9. Další termín Rady: 25.5. od 18:00
Zapsal Petr Koza

