Zápis z jednání výboru Spolku Skutek
Spolek Skutek, Koněvova 857/47, Praha 3, IČ 02190958
Termín konání:
5. 2. 2018
Místo konání:
kancelář spolku na Dukelských hrdinů 500/25a, Praha
Účast:
Vít Havránek, Alena Kunicová, Matouš Lipus, Marek
Meduna, Lucie Rubínová, Milan Salák, Piotr Sikora, Zuzana
Štefková, Šárka Zahálková
Zvolený moderátor: Milan Salák
Zapisovatel:
Marek Meduna
1) Účast na „Máme otevřeno“
Shodli jsme se, že se akce zúčastníme. O občerstvení a o zařazení do oficiálního
programu a tiskovin se postará Milan Salák. Alena Kunicová zajistí prezentaci
„procenta na umění“, ve smyslu tiskovin, osobní přítomnosti, video prezentace
(možná spolupráce s Pavlem Karousem). Zuzana Štefková promyslí, případně
zkusí zajistit účast Mothers Artlovers ve smyslu vytvoření například happeningu.
Přičemž nikoliv vedlejším účelem by mělo být pobídnutí členek Mothers
Artlovers ke členství ve Skutku.
2) Brožura „sociální postavení umělce“
Shodli jsme se na tom, že pokud kdokoliv (v tomto případě Anežka Bartlová)
nestíhá dořešit svoji agendu, je nutné řešit situaci tím, že sám najde konkrétního
člověka, který jej v řešení oné agendy nahradí. Není smysluplné předávat agendu
posíláním hromadných emailů.
Šárka Zahálková a Marek Meduna se dohodli s Johankou Lomovou na schůzce,
kde se pokusí domluvit na postupu, který by co nejdříve a se ctí dotáhl práci na
brožuře.
3) Grand Prix Skutek
Zajištění předávání mají na starosti Lucie Rubínová a Jan Pffeifer. Mimo jiné řeší
výrobu předávané trofeje. Lucie Rubínová se za tím účelem případně spojí se
šperkařkou Adélou Fejtkovou.
Lucie se též domluví s Charlottou Kotíkovou, aby zjistila, koho by laureátka ráda
pozvala na událost.
Předávání ceny se odehraje 5. 3. v Display.
Předběžně jsme se shodli na tomto programu:
- promluva současné předsedkyně (Alena Kunicová) nebo místopředsedu Marka
Meduny
- promluva předchozího předsedy Skutku (Petr Dub)
- veřejně inscenovaný rozhovor s Charlottou Kotíkovou. Moderátorem by mohl
být Ondřej Horák, zajistí Marek Meduna.
- vyhlášení ceny a čestných členství
- společné focení. Fotografy v pořadí Pavel Baňka, Jaroslav Brabec, Jiří Thýn
osloví Marek Meduna.
- after party / hudba / zábava. Zajistí Piotr Sikora. Osloví Dominika Gajarského.
Když nebude moci, někoho jiného.
3) Volba pokladníka/pokladnice
Novým pokladníkem spolku Skutek byl zvolen Milan Salák.

Výbor ho zvolil v tomto poměru.
Pro: 8
Zdržel se: 1
Proti: 0
4) Volba předsedy/předsedkyně
Novou předsedkyní spolku Skutek byla zvolena Alena Kunicová.
Výbor ji zvolil v tomto poměru.
Pro: 8
Zdržela se: 1
Proti: 0
5) Volba místopředsedy/místopředsedkyně
Novým místopředsedou spolku Skutek byl zvolen Marek Meduna.
Výbor ho zvolil v tomto poměru.
Pro: 8
Zdržel se: 1
Proti: 0
6) Různé
Proběhla kratší debata nad dalším směřování Skutku, úkoly tohoto výboru
vzhledem k počtu členů a placení příspěvků, jejich výší, vztahem k „institutu
umění“ pod Divadelním ústavem atd.
7) Další schůze výboru
Vzhledem zajištění organizace Grad Prix Skutek jsme si datum příští schůze
výboru stanovili na 21. 2. v 18 hodin.
Zapsal Marek Meduna.
Ověřila Šárka Zahálková a Lucie Rubínová
Příloha – prezenční listina

