Zápis ze 189. zasedání Rady ARAS
Termín a místo konání: 16. 6. 2022, 17:30, FAMU (učebna U6, 3. patro)

přítomní: Radim Špaček, Alena Derzsiová, Nataša Slavíková, Marta Nováková
host: Tomasz Winski
1. Schválení programu schůze.
2. Vojtěch Filčev seznámil Radu po e-mailu s průběhem VH FERA.
3. Radim Špaček referoval o divácké radě ČT: představena Re-vize, podle které musí ČT ušetřit
900 mil Kč (mimo jiné i omezením tvorby). Velká podpora ze stran všech přítomných, nutno
oslovit politickou reprezentaci společným prohlášením.
4. Marta Nováková referovala o schůzce v Edison Filmhub: spolupráce na pásmu ARAS
promítá potvrzena. První projekce stanovena na září, sestavujeme plán podzimního
programu.
5. Seznámení Rady s výsledky schůzky v Dilia 9. 6. Danem Wlodarczykem bylo vzhledem
k nemoci odloženo na příští jednání.
6. Radim Špaček informoval o získání podpory od Dilia na Večer ARAS: finanční odměna pro
vítěze i na organizaci večera.
7. Radní se rozhodli podpořit iniciativu proti uzavření laboratoří v ČT (jedno z plánovaných
úsporných řešení): nutné zapojení více profesních organizací (APA, ARAS, FITES, FAMU,
filmové školy Písek a Zlín,…).
8. Prezentace ARAS na festivalech: řešíme s Finále Plzeň diskuzi pro filmové profesionály, na
téma „Navýšení koncesionářských poplatků - kdy a proč?“ k němu navrhnutí hosté: Martin
Baxa a Michal Šašek – během léta radní osloví. Náhradní téma diskuze „Statut umělce“.
Máme pozitivní odpověď od MFDF Jihlava ohledně debaty na téma „Likvidace dokumentu
v ČT“ / „Dokument a hranice veřejné služby“ / „Je ČT přístavem společenských
dokumentů“. Sestaven seznam možných hostů – během léta radní osloví.
9. Cena ARAS: osloven porotce, sestaven předvýběr snímků.
10. Plánování večera 20. října: sestaven předběžný harmonogram, radní během léta osloví
hosty panelové diskuze.

11. Členské průkazky: volné vstupy do institucí zřizovaných MK a Magistrátem bohužel nejsou
dle konzultací možné. Odsouhlasen nový design s QR kódem. Oslovujeme postupně
kulturní instituce s možností benefitů pro držitele ARAS průkazky.
12. Marta Nováková prezentovala projekt Rezidencí tvůrců – debatovalo se o spolupráci se
SFKMG, Broumovským klášterem a MK.
13. Radní hlasovali o přijetí nového člena Terezy Vejvodové: všichni přítomní hlasovali PRO,
paní Vejvodová byla přijata za členku ARAS
14. RŮZNÉ:


Marta Nováková bude na podzim uvádět na katedře animace FAMU naší prezentaci o
postavení autorů v audiovizuálním průmyslu (již proběhlo na filmové škole v Písku). Nutné
domluvit prezentaci také na katedře režie a produkce.



23.6. proběhne konzultace k připravovaným dotačním výzvám Ministerstva kultury,
zúčastní se Alena Derzsiová.



Vedla se diskuze jak dostat do poslanecké sněmovny pozměňovací návrh autorského
zákona: Radim Špaček osloví pana Jana Lacinu.



Prodiskutován názor ARAS na podporu SFKMG pro „small screen“ díla (jedno z témat
semináře APA Případovky 17.6.): před transformací SFKMG není dostatečné finanční
zázemí a tento formát by ubíral jiným projektům. Výjimkou mohou být projekty
s edukativním přesahem.

15. příští Rada ARAS bude svolána na září, termín se stanoví v srpnu

Zápis pořídila Zuzana Martincová

