
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova  

ze dne 20. 4. 2022 

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), Zuzana Malcová (MK ČR), Jitka Ferbarová (MK ČR), Martin Houštěk 

(Hronov- občané), Michal Drtina (UNIMA),  Helena Fikarová (KrHr kraj), Vladimír Michal (KPU ČR) 

Omluveni:   Dita Poláková (KIS Hronov), Pavlína Čermáková (NIPOS-ARTAMA),  Jaroslav Vondruška 

(SČDO), Antonín Krtička (Hronov – soubor), Věra Bartošová (Město Hronov),   

Zasedání FV zahájila Lenka Lázňovská v 10.00 hod 

Šárka Čmelíkova představila rozpočet festivalu pro rok 2002. 

Jan Julínek informoval o plánovaných změnách ve využití prostor JH oproti minulému roku. Tradiční 

myšárna nebude otevřena jako hrací prostor, ale bude do ní umístěn seminář SaT. Bude otevřen 

prostor Sokolovny. Program na náměstí bude letos z úsporných důvodů omezen. 

Zuzana Malcová informovala o situaci na MK – navrhované dotace pro rok 2022 pro JH zatím nejsou 

kráceny, ale čeká se na finální potvrzení. Příští rok bude potřeba počítat s nižšími příspěvky od MK ČR 

až na polovinu. 

Petr Koleta informoval o navýšení příspěvku města Hronov i o navýšení příspěvku Královehradeckého 

kraje. Informoval o potřebě vytváření rezerv v rozpočtu. 

Jan Julínek informoval, že rozpočet kalkuluje s rezervami v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Lze 

je kumulovat do jedné položky. 

Lenka Lázňovská informovala, že při tvorbě rozpočtu pro rok 2022 se nešlo na hranu, ale pod hranu. 

Například u lektorů, kterým byly odebrány různé benefity a výhody 

Lenka Lázňovská zahájila tajné hlasování o Ceně Pavla Dostála 

Bylo odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků 

6 pro RADAR/Hrobeso  - Praha 

4 pro Divadelní spolek  Jiří – Poděbrady  

FV JH rozhodl o udělení Ceny Pavla Dostála souboru RADAR/Hrobeso Praha 

 

Program: 

Jan Julínek informoval o přípravách programu a o plánu realizace letního kina v rámci JH. 

Zuzana Malcová nabídla filmy o lidových tradicích (v souvislosti s dotací na lidová řemesla) a  

dokumenty o ochotnických divadlech a loutkářích, které má MK k dispozici 



Helena Fikarová informovala o skutečnosti, že Muzeum východních Čech má výstavu lidových 

řemesel východních Čech a že tato výstava je putovní a lze ji využít i pro účely JH. 

Josef Kopecký nabídl možnost poskytnutí plátna pro projekci a venkovní výstavu 30 let VSVD  

Karel Tomas uvedl, že se jedná o účasti zahraničních souborů ze Slovenska. Informoval také o 

pracovní návštěvě slovenských hostů, kteří nabízí bezúplatnou spolupráci v rámci JH 

Jan Julínek představil připravované semináře 

Lenka Lázňovská představila propozice, které se připravovaly na poslední chvíli, jelikož se čekalo na 

výsledek rozpočtu 

FV vyslovil s Propozicemi souhlas 

Šárka Čmelíková informovala, že soubor, s nímž bylo dojednáno představení na předvečer JH odřekl 

účast a je nutno hledat náhradu. 

Dále informovala o stavu ubytování v Hronově 

Jan Julínek informoval o probíhajícím jednání na nový systém vstupenek, který může být využit i pro 

prodej seminářů a příslušenství 

V 11.15 Lenka Lázňovská zakončila jednání FV 

Zapsal J.Julínek, aprobovala L.Lázňovská 

 

 

 

 

 


