
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum:  7.6.2021 17:30-19:00
Účast: Alena  Kunicová,  Johana  Lomová,  Jana  Bernartová,  Tereza  Veliková,  Katarína  Hládeková,  Jiří

Ptáček, Tomáš Hrůza
Host: Jan Vincenec

Sklad uměleckého materiálu
- Tomáš Hrůza a Jan Vincenec referují – čeká se na podpis smlouvy s MČ
- V polovině července by se podle situace udělala spolková brigáda spojená s otevřením a propagací

prostoru – dohodnutý termín 15. 7.
- Udělá se na to newsletter, pozvánka pro členskou základnu, co vzít sebou atd., 9:00-17:00
- Zuzana zjistí, jestli MAL mohou zajistit hlídání

Volby do PSP
- oslovili jsme politické strany s dotazy ohledně jejich kulturní politiky (strany, které podle průzkumů

mají  přes  1  %).  Vydáno  na  Artalku  https://artalk.cz/2021/05/26/anketa-ziva-kultura-ocima-pristi-
vlady/ 

- v srpnu druhé kolo dotazů zaměřených pouze na výtvarné umění. Oslovovat budeme již konkrétní
garanty, kteří by měli být do té doby určeni 

Kulatý stůl pirátů o definici umělce
- Johana Lomová nás zastupovala, budeme se snažit jejich program v této části pozitivně ovlivňovat

Konec švarc systému v     umění  
- před granty budeme žádat o zohlednění položky pro „zaměstnance“
- Zuzana Štefková a Feministická instituce připraví  výzvu na Artalk pro vymazání  švarc systému

v rámci grantů 

Místopředseda
- výbor hlasoval o zvolení nového místopředsedy spolku, kandidující Jiří Ptáček - jednohlasně zvolen

všemi přítomnými (J. Ptáček se zdržel)

Hlasování členské schůze per rollam
- proběhlo online hlasování  členské schůze o volbě do výboru,  schválení  změny stanov (možnost

online schůzí) a schválení výroční zprávy – Alena připraví zápis

Účetnictví 
- hledáme někoho, kdo bude mít na starosti účetnictví spolku

Grand Prix
- Cena Věry  Jirousové  -  Jiří  referuje  – byl  schválen  rozpočet  a  nové  znění  vyhlášení  ceny VJ  a

harmonogram,  vyhlášení  bude  v září  na  4+4  dnvy  v  pohybu.  Spojovat  ho  s  naší  Grand  Prix
nebudeme, i  když mělo být  rovněž v září   budeme to směrovat tak, že vyhlášení bude v říjnu
(návrh termínu 7.10.)

- sběr nominací v průběhu července, volba laureáta / laureátky na začátku září

4+4 dny v     pohybu  
- Alena zjistí  u  Marka,  jestli  budeme opakovat  náš  program Dobrá praxe s  představiteli  školních

galerií, který byl plánován na rok 2020 
- Jiří navrhuje realizovat i záměr supraspolkové spolupráce jako druhý výstup cyklu Dobrá praxe -

Marek se zeptá, jestli by nebyl prostor na obě dvě akce 

https://artalk.cz/2021/05/26/anketa-ziva-kultura-ocima-pristi-vlady/
https://artalk.cz/2021/05/26/anketa-ziva-kultura-ocima-pristi-vlady/


Tvůj Skutek 

- příště projednáme vypsání, všem zasláno na email 

Příští schůze 28.6. 9:00 

Sepsala Alena Kunicová, ověřil Jiří Ptáček


