
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 12. 9. 2022
Účast: Alena Kunicová, Jana Bernartová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza

Mothers Artlovers (MAL)
- Schůze se účastní Tadeáš Polák, Eliška Fialová a Zuzana Štefková
- Mothers Artlovers chtějí vytvořit samostatný spolek pod vedením Elišky
- Je možné, že od Prahy 3 bude k dispozici extra prostor a možnost zvětšit kapacitu 

skupiny a zřídit ateliéry pro rodiče
- Na tento rok jsou granty podané ještě přes Skutek – HMPHA podaná, MKČR se bude 

podávat do konce října, následně se situace upraví podle potřeby a spolek MAL se 
osamostatní 

- Stejný koncept je Artmap a re-use, které se bude oddělovat pod samostatný spolek

re-use
- Jiří Ptáček referuje
- re-use vytvoří samostatný spolek
- mohli by mít nový větší prostor – dům na Praze 3, v němž by Spolek Skutek oficiálně 

působil a provozoval absolventský ateliér a ideově kurátoroval jedno patro a jeho 
program

- sklad re-use funguje

MKČR
- uzávěrka na podzimní granty bude na konci října
- na zvážení, jaké žádosti se budou podávat, zájem mají MAL

Nový web spolku
- webovou stránku jsme testovali
- Jiří Ptáček a Jana Bernartová otestují administrační rozhraní
- Jana Bernartová doplní korekturu k programování

Udělat schůzi členské základny 
- 20. 10. 2022 termín 18:00 – 19-00, 19:30 – 21:00
- potvrdit prostor v Nadaci a účast nominanta  
- udělí se Grand Prix Spolku Skutek
- nyní se pošle pozvánka s výzvou na hlášení se nominací do výboru
- schválení účetní závěrky, případně výroční zprávy

 
Dopis pro Českou filharmonii / téma galerie a vedení P. Nedomy

- Draft nachystaný, Alena Kunicová odešle
- Adresát Česká filharmonie, MK ČR do kopie
- Jiří Ptáček zašle finální verzi výboru

Status umělce
- dostali jsme grant od MK ČR ohledně statusu umělce v rámci Národního plánu 

obnovy 170.000 Kč, který budeme realizovat ve spolupráci s FairArt 



- uskuteční se koordinační schůzka a realizace projektu se bude dál komunikovat ve 
výboru 

Jana Bernartová informuje 
- v LBC je otevřeno výběrové řízení na ředitele/ku Oblastní galerie Liberec
- https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx?  

file=KULB0B20LWQM&pc=1&filepri=KULB0B20LWQM&fbclid=IwAR3D7g4z2JOgn8Ul
_CBcIQMcVk7OJeR_I_2VepvZnx66n0JpP6O3-9NsDWQ 

- budeme sdílet na FB

IDU/ MK ČR organizuje 22.9. konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně
- spolek bude zastupovat Johana Lomová
- následně se předpokládá koordinační schůzka s ministerstvem

Příští schůze výboru 3. října 2022 v kavárně Nadace v 17:30
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