
ýZápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova  

ze dne 4. 2. 2020 

Přítomni: Lenka Lázňovská (AITA/IATA), Pavel Hurych (ADA), Jan Julínek (NIPOS-ARTAMA), Josef 

Kopecký (VSVD), Šárka Čmelíková (KIS Hronov), Dita Poláková (KIS Hronov), Karel Tomas (SADAS), 

Petr Koleta (Město Hronov), Věra Bartošová (Město Hronov), Martin Houštěk (Hronov- občané), 

Antonín Krtička (Hronov – soubor), Vladimír Michal (KPU CR),, Michal Drtina (UNIMA), Lucie Barešová 

(KrHr kraj), Pavlína Čermáková (NIPOS-ARTAMA) 

Omluveni: Zuzana Malcová (MK ČR), Jaroslav Vondruška (SČDO) 

 

Zasedání FV zahájila Lenka Lázňovská v 10.00hod. 

FV schválil program jednání. Nikdo nenavrhl doplnění programu. 

Šárka Čmelíková přednesla zprávu o upřesnění vyúčtování JH 2019. 

FV vzal zprávu na vědomí. 

Šárka Čmelíková přednesla upravený rozpočet JH 2020. Zdůvodnila navýšení příjmové stránky a 

odůvodnila zvýšení výdajů, zejména v položce OON. 

FV vzal vývoj rozpočtu, zejména pokud jde o příjmy, na vědomí s tím, že na dalším jednání, které se 

bude konat nejpozději do konce března 2020, bude předloženo upřesnění rozpočtu a programových 

částí JH. 

Jan Julínek uvedl marketingové kanály, které budou využity k propagaci 90. JH. 

Nad rámec tradičních marketingových aktivit bude pokračovat šíření nového brandu JH na prostorách 

Radnice a na příjezdových cestách do Hronova a v MHD společnosti CDS, a.s., pokud toto rozšíření 

dovolí rozpočet JH. 

Petr Koleta informoval o průběhu jednání s partnerem Škoda Auto a informoval o příslibu poskytnutí 

vozidel ŠKODA v rámci partnerství s JH 

Lucie Barešová uvedla, že ještě zjistí další možnosti podpory propagace ze strany Královehradeckého 

kraje. 

Šárka Čmelíková uvedla, že je, ve spolupráci s Divadlem Drak, dojednán nový prostor – šapito v Parku 

A. Jiráska. 

Jan Julínek navrhl FV, aby se zrušil stan za radnicí a program byl přesunut do šapitó. Další prostor pro 

produkci by tak vznikl na náměstí.  

FV tento postup odsouhlasil 

Pavel Hurych uvedl, že na elevaci v Šapito nemohou být lavičky, které jsou na elevaci nestabilní 



Josef Kopecký přislíbil, že zajistí  a dodá elevaci a upozornil na nutnost dvouplášťového vybavení. 

Dále nabídl i možnost zapůjčení pódia na náměstí. 

Petr Koleta (na dotaz Pavla Hurycha) přislíbil posílení elektrické přípojky do parku. 

Jan Julínek přednesl informace o aktuálním stavu seminářů. FV vzal tuto informaci na vědomí. 

Karel Tomas seznámil FV s plánovanou zahraniční účastní na 90. JH. Zahraniční soubory budou 3 

(Slovensko, Belgie, Rusko)  

Lenka Lázňovská informovala FV o pozvání zástupců světové AITA na 90. JH. 

FV byl seznámen s průběžným stavem přijatých návrhů na Cenu Pavla Dostála. Z těchto návrhů 

vybere nositele ceny na dalším zasedání v březnu 2020 

Zasedání FV JH bylo ukončeno v 11.40hod. 

 

Zapsal: Jan Julínek   Schválila: Lenka Lázňovská 

 


