Zápis ze 188. zasedání Rady ARAS
Termín a místo konání: 18. 5. 2022, 17:30, FAMU (učebna U5, 3. patro)

přítomní: Radim Špaček, Alena Derzsiová, Dan Wlodarczyk, Vít Janeček
1. Schválení programu schůze
2. Radim Špaček referoval o stažení kandidatury Zdeňka Šarapatky (kandidát ARAS do Rady
ČT)
3. Prezentace ARAS na festivalech: Radim Špaček oslovil Finále Plzeň ohledně diskuze pro
filmové profesionály, možné téma „Navýšení koncesionářských poplatků - kdy a proč?“
Vítek Janeček osloví MFDF Jihlavu ohledně debaty na téma „Likvidace dokumentu v ČT“ /
„Dokument a hranice veřejné služby“. Na příští Radě probereme možné hosty obou diskuzí
na festivalech.
4. Vojtěch Filčev a Vít Janeček zaurgují žádost o schůzku s PR odborníky, kteří by měli na
starosti webové stránky, Facebook a newsletter ARAS.
5. Výzva „celoroční činnost organizací“ od SFKMG byla vyhlášena, sestavujeme žádost a
všechny nutné podklady, termín podání 6.6.
6. ARAS promítá: byla domluvena změna dramaturgie – odklon od prvotin k nejnovějším
snímkům členů ARAS. V rámci změny prostor byla oslovena nová kina Přítomnost a Edison
Filmhub.
7. Cena ARAS: Radní projednali jména potenciálních porotců, které následně osloví s žádostí o
spolupráci. Zuzana Martincová osloví různé subjekty (Film comission, filmové školy Písek,
Zlín a FAMU) s žádostí o seznam filmů vhodných na cenu ARAS.
8. Plánování večera 20. října: 17:00 zahájení akce, 17:30 valná hromada, 18:30 Večer ARAS.
Možná témata: společné memorandum s APA (host Vráťa Šlajer), spravedlivá odměna (host
Jiří Srstka), autorské smlouvy (host Ivan David). Na příští schůzi Rady sestavíme program
celého večera.
9. Radní sepíší návrh dopisu pro politickou reprezentaci, aby na podzim odhlasovala zvednutí
koncesionářského poplatku pro ČT.
10. Členské průkazky: Zuzana Martincová osloví členy s nabídkou nové průkazky. Dan
Wlodarczyk osloví paní Helenu Musilovou z MK ohledně možných benefitů. Radim Špaček
osloví radní Hanku Třeštíkovou ohledně volných vstupů do divadel zřizovaných
Magistrátem.
11. příští rada ARAS byla svolána na 16. 6. od 17:30 na FAMU

Zápis pořídila Zuzana Martincová

