
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek

Datum: 4. 10. 2021 17:30-20:00

Účast: Alena Kunicová, Johana Lomová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza, Tereza Velíková, 
Jana Bernartová, Katarína Hládeková

Hosté: Marcela Straková, Andrea Steckerová

1) Diskuse o NGP, v rozhovoru se vyjasnily okruhy témat (problematika blízká Spolku Skutek a
jeho  členům  a  členkám)  i  formát  diskuze  (ředitelka  +  ředitelé  relevantních  sbírek).
Moderátoři/  experti:  Silvie  Šeborová,  nebo  Marika  Kupková  a  Saša  Michailidis  (kontakt
Marcela  Straková).  Předběžně  potvrzen  termín  5.11.2021.  Koncepci  na  základě  diskuse
sepíše Johana Lomová.
Kunicová zajistí se Stupalem/FCCA organizační detaily. 

2) Marcela Straková (pokladnice Skutku) informovala o schůzce s účetní (odměna podle počtu
zpracovaných  dokumentů).  Je  nutné  zjistit,  jak  se  přiznává  příjem  v  ateliéru Mothers
Artlovers, kde rodiče platí měsíčně poplatek na účet spolku. Zuzana Štefková pošle Marcele
Strakové rozvahu příjmu a ztrát uvedených v grantu. 

3) Zuzana  Štefková  informovala  o  činnosti  Mothers  Artlovers.  Karinu  Kottovou  střídá  Eliška
Fialová,  která  bude  zodpovědná  za  rozpočet  i  program.  Jiří  Ptáček  rozešle  seznam  akcí
Mothers Artlovers jako součást newsletteru Skutku.  Zuzana Štefková informovala o plánu
podat grant na MKČR i Prahu 7 a také o navýšení nákladů na technické zázemí. Pomalu se
začne připravovat vyúčtování.

4) Alena Kunicová navrhla, abychom podali provozní grant na činnost Skutku. Odměny za práci
na konkrétních tématech, finance na Grand Prix.  Johana Lomová najde starší grant, který
jme podávali a zjistí, zda je nutné žádat i jinde, než na MKČR. Deadline na podání grantu 11.
11. 2021.

5) Jiří  Ptáček  sepsal  dopis  k hlasování  o  jménech  nominovaných  na  Grand  Prix.  Šárka
Zahálková připraví hlasovací formulář. Konec hlasování neděle 17. 10. 2021. Předání ceny na
konci listopadu.

6) Tomáš  Hrůza  informoval  o  činnosti  skladu  materiálu  Art  ReUse.  Plánuje  se  spolupráce
s GHMP,  která  by  mohla  materiál  půjčovat,  podobná  spolupráce  by  mohla  být  i  s NGP.
Zvažuje se podání grantu na činnost na životním prostředí. 

7) Spolek  Skutek  se  připojí  ke  komentářům  k připravovanému  materiálu  Pražské  kulturní
politiky.  Dopis  pošleme  poštou  a  uveřejníme  na  Facebooku  spolu  s Feministickými
institucemi, případně Centrem. 

8) Skutek byl osloven, aby pro Komoru architektů sestavil seznam lidí do výběrových komisí na
umění do veřejného prostoru. Nutné myslet na střet zájmů.  Jiří Ptáček se poradí s Petrem
Dubem. 

9) Plánovaný druhý díl ankety o kulturní politice jsme nestihli. Jiří Ptáček navrhuje oslovit strany,
které se dostanou do poslanecké sněmovny s jednou otázkou: S jakými požadavky v oblasti
kultury vstupujete do povolebních jednání? Výbor souhlasí.

Příští schůze výboru 1.11.2021 v Acid Coffee v FCCA od 17:30.

Sepsala Johana Lomová, ověřila Alena Kunicová




