
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova  

ze dne 23. 11. 2022 

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

Kopecký (VSVD), Šárka Čmelíková (KIS Hronov), Karel Tomas (SADAS), Zuzana Malcová (MK ČR), Jitka 

Ferbarová (MK ČR), Michal Drtina (UNIMA),  Kristýna Šimáková (KrHr kraj), Vladimír Michal (KPU ČR), 

Jaroslav Vondruška (SČDO), Věra Bartošová (Město Hronov),   

 

Omluveni:   Dita Poláková (KIS Hronov), Pavlína Čermáková (NIPOS-ARTAMA), Petr Koleta (Město 

Hronov),  Martin Houštěk (Hronov- občané), Antonín Krtička (Hronov – soubor),  

 

Zasedání FV zahájila Lenka Lázňovská v 10.00 hod a představila novou zástupkyni Královehradeckého 

kraje 

Vyzvala přítomné členy ke schválení programu jednání. Program byl jednomyslně schválen 

Hodnocení 92 JH 

Lenka Lázňovská informovala o výsledku jednání činoherní Odborné rady. Ta ve shodě s názorem 

odborných pracovníků NIPOS doporučila vrátit se k původní koncepci PC. Postupem času se z PC stal 

hodnotící seminář a přestal plnit funkci nadstavby JH. K tomu má sloužit, mimo jiné obměna lektorů, 

mezi nimiž by měl být také sociolog, psycholog, arteterapeut, teatrolog apod. Hodnocení inscenací 

bude ve zpravodaji ve formě recenzí. 

Lenka Lázňovská informovala o změně pořadatele celostátní přehlídky Otevřeno Kolín. Nově jím bude  

– Amatérské divadlo a svět, z.s. To by mělo přispět zejména k jasnějšímu profilování přehlídky. Karel 

Tomas se pokusí oslovit více souborů zabývajících se nonverbálním divadlem. 

Lenka Lázňovská informovala o záměru NIPOS nabídnout do programu JH jeden den, který se bude 

věnovat tanci -  Den tance – kromě nonverbálního divadla a tance bude program zahrnovat také  

jevištní choreografie folklorních souborů. Do lektorského sboru PC na ten den budou přizváni 

odborníci na tanec v celé šíři. Podporu zajistí spolupráce s HAMU. 

Program 92. JH v části hlavní, doprovodné i inspirativní byl hodnocen pozitivně. 

Koncepce JH je smysluplná a je třeba v ní pokračovat. JH není výkladní skříň amatérského divadla, ale 

jeho obraz, jak ve skutečnosti vypadá. 

JH má také mimořádný mezinárodní kredit, což je výsledek mnohaletého úsilí. Pro 93. JH se pokusíme 

znovu naplnit mezinárodní seminář. 

Rozpočet 92. JH 

Šárka Čmelíkova představila vyúčtování 92. JH s tím, že investice do digitalizace systému je 

dlouhodobá a bude potřeba v ní dále pokračovat. 

Výsledný rozpočet reflektuje situaci v ČR 

92. JH zaznamenal velmi významný nárust počtu návštěvníků 



Rozpočet 93. JH  

Předložený rozpočet na 93. JH je zatím rámcový, protože ještě nejsou zřejmé všechny příjmové 

položky. Zejména přidělená dotace a podpora sponzorů. 

Jan Julinek předeslal, že na jarním zasedání FV JH bude třeba řešit navýšení nákladů na dopravu 

souborů tak, aby reflektoval situaci na trhu s PHM. Vždy však se bude jednat pouze o příspěvek. 

 

Propozice 93. JH 

Propozice jsou beze změn oproti minulým letům. 

V současné době jsou nominace a doporučení ze 3 celostátních přehlídek (KDP, Popelka Rakovník a 

Seniorské divadlo Česká Třebová)..  

Hlasování – Souhlas s předloženými propozicemi. pro – 9,  proti - 0, zdržel se - 1 

V 11:20 Lenka Lázňovská ukončila jednání FV JH 

Zapsal J.Julínek, aprobovala L.Lázňovská 

 

 

 

 

 

 

 

 


