
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum:  15. 2. 2021 17:30-19:00
Účast: Alena Kunicová, Johana Lomová, Tereza Veliková, Jana Bernartová, Zuzana Štefková, Piotr Sikora,

Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza

Program jednání
- volba nového předsedy /  nové předsedkyni  a  místopředsedy /  místopředsedkyně (volí  členové a

členky Výboru)
- organizace další členské schůze a nutnost doplnění 1/3 Výboru

- sklad uměleckého materiálu

- MK ČR – Program COVID III a status umělce

- profesní etika (s T. Fassatim)

- Mothers Artlovers

- změna výstavního záměru Juliany Höschlové podpořeného programem Tvůj skutek

- přihlášení se k výzvě Za kreativní Česko

administrativa 
- Jiří informuje o tom, že aktualizuje web spolku
- ověří se aktuálnost seznamu členů/členek na webu, jestli tam jsou také nově příchozí, detto refresh

mailing listu – Johana a Jiří s podporou Aleny

Sklad uměleckého materiálu
- Tomáš referuje o aktuální situaci - jednání probíhají, zatím nic nového, zůstává situace podle minulé

schůze
o máme k dispozici prostor od Prahy 3 jenom za energie pro sklad materiálu
o Tomáš  bude  jednat  s městem  o  možné  finanční  podpoře  z jejich  strany  a  následném

vícezdrojovém financování 
o ArtMap a Skutek mají zájem sklad vytvořit, Praha 3 nabízí prostor, hl. město 150.000,-
o bude se dále jednat, výbor projedná na příští schůzi

Jednání s MK ČR
- zveřejnila se výzva Covid kultura III – budeme opakovaně na to poukazovat a upozorňovat na to na

FB spolku

Granty 
- Grant pro MothersArtlovers ateliér – školka – od Prahy jsme dostali 70.000, od Prahy 7 jsme dostali

6.000 Kč, smlouvy zatím nejsou podepsané
- školka v Kreslírně stále funguje včetně placeného hlídání 
- Zuzana navrhne způsob fungování a návrh rozpočtu
- Zuzana bude odpovědná za čerpání a účtování grantů

Tvůj Skutek
- Juliana  Hoschlová  avizovala,  že  realizace  oceněného  projektu  se  v  současné  době  vzdává  a

nahrazuje ho jiným projektem na stejnou výstavu v Budapešti. Na žádost výboru předloží informace
k pozměněnému projektu a výbor následně rozhodne, jestli se podpoří místo toho jiný projekt

Výzva Za kreativní Česko
- Johana  připraví  krátký  dopis  pro  organizátory.  S  iniciativou  v zásadě  souhlasíme,  potřebujeme

poukázat  na  malé  zapojení  výtvarného umění  do  výzvy.  Skutek  výzvu podepíše  jménem Aleny
Kunicové. 



Návrh na supraspolkovou spolupráci
- po covidu se pokusíme otevřít spolkovou spolupráci na lepší koordinaci činnosti spolků působících

v podobné oblasti – přípravou oslovení jsou pověřeni Jiří Ptáček a Petr Dub

Velká schůze Spolek Skutek
- 15.3. 18:00
- bude potřeba další volba 1/3 výboru 
- výroční zprávy ke schválení – připraví Alena
- Piotr zjistí, jestli nám Janek Rous opět zpřístupní platformu na Zoom
- Alena připraví program/ podklady, Jiří zajistí pozvánku - newsletter, FB, atd.

Profesní etika - T. Fassati
- výbor dostal návrh pana Fassatiho ohledně řešení otázky profesní etiky – p. Fassatiho jsme pozvali

na  příští  schůzi  výboru  na  osobní  diskuzi  o  tématu  –  schůzka  se  pro  technické  problémy
neuskutečnila, přesun na 1. března 2021

Volba předsedy/předsedkyně spolku
- Aleně uplynulo funkční období, je potřeba zvolit nového předsedu/předsedkyni
- nikdo nekandiduje, Alena je vyzvána k opětovné kandidatuře – souhlasí
- proběhlo hlasování (7 pro, 1 se zdržela hlasování) - Alena byla zvolena předsedkyní na další funkční

období
- místopředseda se bude volit po doplňujícím hlasování do výboru, až se změní další 1/3 výboru za

měsíc

Další schůze výboru za 2 týdny 1.3. 17:30
(pravidelná schůze je v 17:30 každý první pondělí v měsíci, alespoň jednou za 3 měsíce se udělá veřejná
online schůze výboru, budeme zvát externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech)

Sepsala Alena Kunicová, ověřil Jiří Ptáček


