
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek

Datum: 3.10. 2022
Účast: Johana Lomová, Alena Kunicová, Zuzana Štefková, Jiří Ptáček, Tomáš Hrůza

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

obnovy 170.000 Kč, 
o MKČR připravilo setkání subjektů, které dostaly granty, Johana se účastnila za 

Skutek
o výstupy grantu budou použity v rámci důvodové zprávy, která je součást 

legislativního řízení (viz ria.vlada.cz).
o Dotazník Status umělce - uskutečnila se koordinační schůzka s jinými subjekty 

realizující grant – GHMP a Fair Art - Johana nám nasdílí draft otázek 
- MK ČR bude dělat tiskovku ohledně realizace Národního plánu obnovy

IDU/ MK ČR proběhla 22.9. konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně
- spolek zastupovala Johana Lomová (informace zveřejní Artalk)

4+4dny v pohybu
- máme prostor realizovat nějakou debatu 
- potřebujeme spíš od nich institucionální spolupráci pro téma a šíření dotazníků
- 14.10. před večírkem Fotografu Johana 18:30 může udělat krátkou přednášku na 

téma statusu umělce, Fotograf by to případně taky zpropagoval

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 – záměr se posouvá kvůli volbám v mezidobí, ale je to nadále v jednání, další
vývoj se čeká v listopadu 

- sklad re-use funguje

Granty
- uzávěrka na podzimní granty bude na konci října
- zájem mají MAL – žádost bude dělat Zuzana s Eliškou
- Spolek Skutek bude žádat o provozní grant na MKČR: HLASOVÁNÍ VÝBORU – všichni 

souhlasí (100 % přítomných, nadpoloviční většina výboru)
- provozní grant 2022 k vyplacení – Alena zjistí detaily podmínek čerpání na MK ČR a 

následně nachystá smlouvy pro výplatu

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

Organizujeme schůzi členské základny 



- 20. 10. 2022 termín 18:00 – 19-00, 19:30 – 21:00
- prostor v Nadaci a účast nominanta potvrzené
- udělí se Grand Prix Spolku Skutek - Matouš Lipus – sochařská cena je hotová, na 

dořešení odměna
- musíme něco napéct a donést na Grand Prix!!! 
- pozvánka s výzvou na hlášení se nominací do výboru odeslána
- deadline na nominace – online účast den před, osobně stačí na schůzi
- Marek Meduna připravuje vizuál
- Velké téma – co děláme s příspěvky od členské základny? (šetříme na Mánes!)

Dopis pro Českou filharmonii / téma galerie a vedení P. Nedomy
- odesláno, bez reakce

Mánes 
- Johana zjistí aktuální situaci – pozveme členy/ky správní rady na GP večírek po velké 

schůzi

Příští schůze výboru 31.10. nebo 7.11., mezitím velká schůze členské základny 


