
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova  

ze dne 18. 6. 2020 

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

Kopecký (VSVD), Šárka Čmelíková (KIS Hronov), Karel Tomas (SADAS), Petr Koleta (Město Hronov), 

Věra Bartošová (Město Hronov), Martin Houštěk (Hronov- občané), Antonín Krtička (Hronov – 

soubor), Vladimír Michal (KPU ČR), Michal Drtina (UNIMA),  

Omluveni:  Dita Poláková (KIS Hronov), Lucie Barešová (KrHr kraj), Pavlína Čermáková (NIPOS-

ARTAMA), Zuzana Malcová (MK ČR), Jaroslav Vondruška (SČDO) 

 

Zasedání FV zahájila Lázňovská v 10.00hod 

FV schválil program jednání. Nikdo nenavrhl doplnění programu. 

Lázňovská Informovala FV o příslibu grantové komise podpořit Almanach 90. JH v plném rozsahu. 

Lenka Lázňovská navrhla vytvořit v rámci programu JH prostor pro studentská divadla. 

Antonín Krtička informoval FV, že v předvečer JH bude hrát Divadlo Police nad Metují inscenaci 

Světáci. 

Lenka Lázňovská uvedla, že z důvodu pandemické situace neproběhne Slovenský večer, ale 

v plánovaném rozsahu se uskuteční Den tradiční lidové kultury. 

Šárka Čmelíková informovala, že zakončení 90. JH bude bez ohňostroje a závěr provedou 2 vodníci 

(kteří budou JH i zahajovat) a divadlo Kvelb z Českých Budějovic. 

Jan Julínek informoval FV o rozšíření nabídky seminářů. Původně plánovaný počet 5 seminářů (z 

důvodu pandemické situace) je možno rozšířit o jeden. Umožňuje to zájem seminaristů i informace 

z Hygienické stanice. Bude nutno dodržet max 60 seminaristů ubytovaných ve škole. Semináře, které 

byly dojednány, a nemohou proběhnout, se pokusí přesunout na 91. ročník. 

Karel Tomas informoval FV o zrušení zahraničního semináře a o zrušení účasti zahraničních hostů a 

souborů. 

Lenka Lázňovská informovala FV, že pozvání na 90. JH přijal prof. Jan Císař 

Lenka Lázňovská informovala FV, že budou uděleny 2 ceny. Cenu ministra kultury za celoživotní 

přínos amatérskému divadlu  – Jana Urbanová a Cena Pavla Dostála - DS Bratří Mrštíků Boleradice – 

Ceny budou předány za přítomnosti ministra kultury ČR. 

Šárka Čmelíková představila upravený rozpočet, který reflektoval změny provedené v návaznosti na 

pandemickou situaci. FV vzal rozpočet na vědomí. 

Lenka Lázňovská upozornila, že částka, kterou přispívá na 90. JH Ministerstvo kultury (1,2mil Kč) je 

historicky mimořádný příspěvek a v příštích letech nelze očekávat stejnou výši. 



Antonín Krtička informoval FV, že místní soubor letos nebude připravovat tradiční snídaně v divadle. 

Důvodem jsou jednak hygienická opatření a jednak obava, zejména starších členů souboru. FV vzal 

tuto informaci na vědomí. 

Petr Koleta informoval FV, že partner festivalu Škoda auto potvrdil, že opět poskytne Festivalové taxi. 

Setkání se sponzory proběhne ve středu. 

Martin Houštěk upozornil, že od příštího roku se bude pravděpodobně rušit ubytování v radnici. 

Vyvstává otázka, kde festivalové hosty ubytovat. 

Jan Julínek uvedl, že rozhodně to musí být v Hronově a žádá, aby město připravilo in formaci 

k dalšímu postupu. 

11.00hod ukončeno 

 

Zapsal: Jan Julínek    Schválila: Lenka Lázňovská 

 

 

 

 

 

 

 


