
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek

Datum: 6.12. 2021 17:30-20:00, online

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

Hosté: Petr Šedivý, Pavel Karous

1) Poradní orgán MK ČR k Národnímu plánu obnovy
- Cílem MK ČR je připravit legislativní návrh statusu umělce a nastavit dotační politiku plánu 

obnovy, k tomu potřebuje informace a pomoc zájmových skupin
- Skutek je členem
- Do středy pošleme MK ČR podklady a informace o tématu, které nás zajímá – domluví mezi 

sebou Johana a Alena
o brožura sociální postavení 
o Budeme sbírat případové studie, mezi námi, co by pomohlo

2) Fontána Sjednocená Evropa
 Karous a Petr Šedivý – kauza fontány na Jiřího z Poděbrad Sjednocená Evropa
 Úpravu náměstí bude dělat Melková Cikán, je možné, že se chce měnit výška terénu kolem 

fontány, proporce a přesun fontány
 Pavel Karous a Jiří Ptáček připraví návrh textu na Prahu se žádostí o zachování v původní 

podobě
 Oslovit Marii Foltýnovou

3) Podali jsme žádost na MK ČR na provozní grant na činnost Skutku. 

4) Spolek  Skutek  se  s Feministickými  institucemi  připojil  ke  komentářům  k připravovanému
materiálu Pražské kulturní politiky KULTURNÍ POLITIKA PRAHY 22+. 

5) Grand  Prix –  s ohledem  na  aktuální  epidemickou  situaci  nebudeme  dělat  velkou  akci,  Jiří
navrhuje, že zařídí detaily:

- Poprosíme Vítka Havránka a Artyčok ať s oceněným udělá rozhovor 
- Cenu odevzdají jenom 2 lidi
- Zařídí se online zdravice od jeho oblíbenců

6) Katarína připravila dopis do SNG
- Online dojednáme finální verzi k odeslání na SNG

7) Debata s Knast o Národní galerii
- V březnu se pokusíme bude organizovat debata s Knast o Národní galerii
- Z minulých zápisů

o 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. 



o Kunicová zajistí se Stupalem/FCCA organizační detaily, dá se to případně udělat
v NTK? Tam by se dalo taky simultánní tlumočení

o Koncepci na základě diskuse sepíše Johana Lomová.

8) K dořešení -  Marcela  Straková (pokladnice  Skutku)  informovala  o  s/chůzce 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. 

9) Čekáme  na  vyjmenování  nového  ministra,  položíme  mu  pak  otázky,  které  jsme  navrhovaly
původně politickým kandidátům

10) Katarína na základě své zkušenosti se soutěží na Praze navrhuje, ať se pokusíme začít pracovat na
metodice  zadávání  soutěží  na  díla  do  veřejného  prostorů,  zamyšlení  se  nad  lepší  organizací
soutěží,  zavoláme taky  Petra  Duba –  po novém roce  otevřeme interní  debatu,  případně lidi
účastnící se těchto soutěží na sbírání know-how, pojmenování problémů a jejich řešení (první
nápad – návrhy umělců těžko konkurují návrhům architektů).

Příští schůze výboru 3.1.2022

Sepsala Alena Kunicová, ověřil Jiří Ptáček 


