Zápis ze 185. zasedání Rady ARAS
Termín a místo konání: 28. 2. 2022, 16:30, kavárna Nona (Nová scéna ND)

přítomní: Radim Špaček, Alena Derzsiová, Nataša Slavíková, Marta Nováková, Dan
Wlodarczyk
hosté: Tomasz Winski, Margareta Hrůza

1. Schválení programu schůze

2. Jak může ARAS pomoci ukrajinským kolegům – Marta Nováková je v kontaktu
s ředitelkou Českého centra v Kyjevě. Na základě informací od paní Radky Rubiliny
zformulujeme návrh, co by ukrajinská strana potřebovala, který rozešleme členům
ARAS.
3. Schůzka v České televizi společně s DILIA byla přesunuta na 1. 3. - náplní bude mj.
navýšení honorářů autorů minimálně o inflaci. Výše honoráře nesmí být závislá na
kvantitě produkce. Schůzky se zúčastní Radim Špaček, Nataša Slavíková a Alena
Dersziová. Po jednání s ČT vyvolat schůzky i u soukromých televizí.

4. ARAS čeká na termín schůzky s ministrem kultury Martinem Baxou a jeho poradci
(náplní bude novela autorského zákona, Status umělce atd.).
5. Radim Špaček domluví schůzku s Andreou Slovákovou, děkankou FAMU a Bohdanem
Slámou, vedoucím katedry režie, ohledně prezentace grafu honoráře režiséra.

6. 1. 3. 2022 bude Hospodářská komora jednat o přijetí ARAS mezi své členy

7. “Juniorský” ARAS – Proběhly úpravy textu koncipovaného Alenou Dersziovou. Tento
návrh přepošle Marta Nováková právníkovi ke kontrole. Poté se text rozešle členům
ARAS a na VH se odhlasuje jeho znění, aby se mohl stát součástí stanov.

8. Rada se rozhodla pro nábor nových členů. Do příští schůze sestaví seznam
potenciálních kandidátů a následně je osloví s možností vstoupit do ARAS.

9. Rada hlasovala o kandidátech do komise pro filmové pobídky – potvrzeni byli
Lubomír Konečný, Nataša Slavíková, Ludmila Claussová a Alena Dersziová.

10. Alena Dersziová referovala o online schůzce s ministrem kultury ze dne 24.2. - Do
Národního plánu obnovy se zapracovala tématika „Status umělce“, což by mělo být
zárukou finančního krytí projektu. Téma „transformace SFKMG“ bohužel v Národním
plánu obnovy není obsaženo. V dubnu budou vyhlášeny výzvy od MK – Alena
Dersziová zažádala o výzvu na profesionalizaci asociací jako je ARAS. MK bude také
realizovat kreativní vouchery, první výzvy mají být do roku 2025.

11. Probírala se inovace členských průkazů – Zuzana Martincová sežene od Petra Kozy
všechny potřebné materiály (grafické návrhy, seznamy již vydaných průkazů atd.).
Radní sestaví návrhy možných benefitů, které by byly s průkazem spojeny – např.
volný vstup do vybraných galerií / divadel….

12. Příprava Valné hromady 4. 4. 2022


Sestaven program VH



Členové pracovních skupin si rozdělili témata, která budou prezentovat na VH



Sestaven seznam kandidátů do Rady ARAS



Sestaven seznam hostů, kteří by měli promluvit na VH – členové Rady je osloví



Osloven možný kandidát do kontrolní komise



Projednáno zajištění občerstvení a techniky

13. Příští schůze Rady je naplánována na středu 23. 3. 2022 od 17:30

Zápis pořídila Zuzana Martincová

