
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova  

ze dne 5. 8. 2022 v Hronově 
 

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

Čmelíková (KIS Hronov), Dita Poláková (KIS Hronov), Karel Tomas (SADAS), Petr Koleta (Město 

Hronov), Věra Bartošová (Město Hronov), Martin Houštěk (Hronov- občané),  Vladimír Michal (KPU 

ČR), Michal Drtina (UNIMA), 

Omluveni: Josef Kopecký (VSVD), Pavlína Čermáková (NIPOS-ARTAMA), Zuzana Malcová (MK ČR), 

Jaroslav Vondruška (SČDO), Antonín Krtička (Hronov – soubor), Helena Fikarová (KrHr kraj), 
 
Jednání zahájila Lenka Lázňovská ve 13, 00 hod 

Šárka Čmelíková připraví k přípravě tiskové zprávy na web MK počty vstupenek. Zprávu zpracuje a 

pošle L.Lázňovská. 

Šárka Čmelíková zhodnotila 92. JH z pohledu plnění rozpočtu. Prodej vstupenek byl nadprůměrný a 

překročil plánovaný rozpočet. Příjem od sponzorů překročil plán. Počet seminaristů také překročil 

plánované počty 

Hodnocení 92. JH: 

Petr Koleta – místní obyvatelé jsou spokojení. Prolnutí hudby a divadla hodnotí velmi pozitivně 

Martin Houštěk – místní obyvatelé chodí jak do divadla, tak na doprovodný program do parku 

Zaznamenal požadavky na dřívější zveřejnění programu nebo alespoň avíza, co bude program 

obsahovat 

Šárka Čmelíková – image plakáty byly dříve, ale jsou slyšet požadavky na kompletní program, kterým 

nelze vyhovět. 

Michal Drtina – program dříve není možný, divadelníci to vědí, hronovská veřejnost si snad zvykne 

Lenka Lázňovská  – DP Volyni posunout nelze z organizačních i věcných důvodů. Činoherní divadlo je 

největším oborem a každý rok se hlásí cca 200 inscenací, Ty procházejí krajskými cca 15 - 18 

přehlídkami. Květnové dva víkendy umožnily prezentaci cca 16 inscenací, červencový týden 24. I tak 

se nepodaří uplatnit všechny doporučené inscenace (kromě nominovaných). Na květnové víkendy 

přijelo pár lidí, v červenci mnohem více. Soubory v květnu odehrály a odjely, v červenci některé 

zůstávají. Jako podružný důvod uvádím kapacity ubytování, protože to by se samozřejmě muselo řešit 

tak jako na jiných přehlídkách. V květnu jsme obtížně sháněli odborníky do poroty, protože hrají a na 

s cestou skoro dva týdny se neuvolní. V červenci tento důvod odpadá. Uvědomujeme si, že to je pro 

JH velký problém. J.Julínek do týdne domluví a poskládá hlavní program, rychleji to opravdu nejde a 

snaží se ulehčit i práci Ditě, na které leží v této době odpovědnost za brožuru a programový plakát. 

Jan Julínek – můžeme více propagovat doprovodný program, případně dávat avíza o inscenacích, 

které postoupí na podzim (KDP a Popelka, ŠP květen). 



Festivalový výbor jednomyslně schválil termíny příštích dvou ročníků Jiráskova Hronova 

93. Jiráskův Hronov - 28.7.  – 5.8. 2023 

94. Jiráskův Hronov2.8. – 10.8. 2024 

Další jednání festivalového výboru bude svoláno na listopad 2022 

Zasedání ukončila Lenka Lázňovská ve 13,)50 hod 

Zapsal J.Julínek, aprobovala L.Lázňovská 


