
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 4. 4. 2022 17:30–19:00 online
Účast: Jana Bernartová, Johana Lomová, Katarína Hládeková, Tomáš Hrůza, Zuzana Štefková, Tereza 
Velíková, Jiří Ptáček
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Spolek organizačně podpoří plánovanou debatu s ministrem kultury M. Baxou organizovanou
Annou Remešovou a dalšími, navazující na otevřený dopis ministrovi (vyřizuje Lomová, cca 
červen)

2) Plán setkání s ČAVU – plán setkání s ministrem kultury, konzultace zájmových okruhů 
(Lomová, Dub, Ptáček, Bernartová)
- Doplnění dokumentu k programu ČAVU a jeho nastudování (zašle Ptáček)
- Mimo jiné pozveme ministra na GRAN PRIX SKUTEK

3) Proběhla schůzka s H. Musilovou a O. Chrástem na MK na téma status umělce a jeho řešení 
v rámci národního plánu obnovy. Jednání budou pokračovat. (Lomová, Kunicová)

4) Spolek Skutek sepíše kritiku snížení rozpočtu MK ČR na živé umění (grantové řízení), součástí 
bude výzva na dřívější zveřejnění výsledků grantů.
- Stávající situace bude až likvidační pro kvalitní kulturní subjekty (malá finanční podpora 

na umění, špatné časové zpracování (žadatelé pro celoroční provozy neví, jestli mohu 
realizovat program)

- Bylo by dobré znovu otevřít diskuzi o možnostech víceletých grantů
- Rozdělit dopisy na dva: urgence výsledků, později komentář kritického stavu

5)  Grand PRIX SPOLEK SKUTEK proběhne 13. 5. 2022 V Centru pro Současné umění v Praze
- Připravit kolektivní večeři (každý člen výboru něco uvaří, vítán je aktivní přístup členů 

spolku), naplánovat koncert nebo hudební produkci (Jiří Ptáček ve spolupráci s výborem 
a členy spolku)

6) Smuteční komentář za Skutek / Jiří Ševčík – doplníme na FB profilu
- Doplnit foto J. Ševčíka od Jiřího Týna z Grand Prix

7) „Kovidový Sloup“ v Krnově – publikovat FB
- Souhrn událostí (hrozí odstranění sochy, která nedostala stavební povolení) a sepsání 

otevřeného dopisu adresovaného zastupitelům města (Bernartová)
8) Liberec projekt Socha a město

- Připravit odborný komentář pro případ, že bude projekt znovu navržen ke schválení 
zastupitelstvu města Liberec (Bernartová).

- Nyní předložený a nepodpořený projekt nesplňuje odborné požadavky na realizaci a 
v kontextu města Liberec je mimořádně nadfinancovaný

9) Ptáček rešeršuje kulturní ukrajinské instituce a platformy
- Diskutujeme možnost koho a jak podpořit a načasování podpory
- Zvážit možnost publikování rešerše k účelu prokontaktování ukrajinských institucí
- Doplnit výši příspěvku, návrh na 10.000,- nebo na 15.000,- (včetně agendy Tvůj Skutek)

10) Rekapitulace podmínek pro školku Mothers Artlovers (Štefková)
- Školka je plná, nebudeme proto nabízet místa veřejně, pokud někdo z členů spolku má 

konkrétní osobu, která by potřebovala pomoci, pak se může obrátit na výbor.
11) Hládeková rekapitulovala diskuzi v NG na téma národního pavilonu v Benátkách

- Diskuze se věnovala jen architektonickému bienále, stále proto platí, že uspořádáme 
vlastní diskusi na téma národního pavilonu v Benátkách.

- Dohledat a shlédnout záznam diskuse.
- https://www.facebook.com/events/s/ngp-i-my-chceme-byt-na-bienale/

488086592938817/



Příští termín schůze 2. 5. 2022 17:30, fyzicky v kafé Nadace pro současné umění (Dukelských hrdinů 
500/25a, 170 00 Praha 7), ještě předtím operativně online

Sepsala Jana Bernartová, ověřila Johana Lomová


