
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova v Hronově  

ze dne 7. 10. 2019 

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

Vondruška (SČDO), 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 (KPUCR), Klára Mikulíková (MK 

ČR), Zuzana Malcová (MK ČR), Michal Drtina (UNIMA), Lucie Barešová (KrHr kraj), Pavlína Čermáková 

(NIPOS-ARTAMA) 

Omluven: Nikdo 

Zasedání FV JH zahájila Lenka Lázňovská v 10.15 

FV schválil program jednání. Nikdo tento program nedoplnil 

Lenka Lázňovská představila nové členy FV JH - Šárka Čmelíková (KIS Hronov)  a Mgr Lucie Barešová 

(Královehradecký kraj) 

Hodnocení 89. JH 

ORAD pro činoherní divadlo se na svém posledním zasedání zabývala Jiráskovým Hronovem. Některá 

stanoviska se neopírají o fakta. Zejména nedošlo k výraznému snížení počtu seminaristů. Pokud by 

neodešel KPR do Volyně, počet hronovských seminaristů by zůstal na stejných číslech jako v minulých 

letech. ORAD se přimlouvá za pestřejší nabídku seminářů. Josef Kopecký uvedl, že je větší zájem o 

činoherní semináře. 

Jan Julínek přednesl hodnocení seminaristů, z něhož vyplynula spokojenost účastníků seminářů s 89. 

ročníkem. Ve všech sledovaných okruzích bylo hodnocení cca 75% účastníků jako velmi spokojen a 

spíše spokojen. 20% v hodnocení ani spokojen ani nespokojen. 

V reakci na hodnocení nízké mezidruhovosti hlavního programu uvedl Jan Julínek, že  řada souborů, 

které obdržely nominaci nebo doporučení, v termínu JH nemohly přijet. Drtivá většina doporučených 

i nominovaných souborů, které termínově mohly přijet, byla v programu zastoupena. 

Lenka Lázňovská doporučuje pestřejší doprovodný program, který ale doporučuje nedávat do stanu,  

nýbrž do prostoru parku. Toto je závislé na reálném rozpočtu ročníku. 

Profesionální program nebere místo amatérům. Navíc představení se setkala s velkým zájmem (viz 

mimořádný zájem o obě představení R.Vizváryho. 

Josef Kopecký a Petr Koleta jednali o využití šapito Divadla Drak pro produkce v parku. Bude třeba 

dotvořit elevaci, která není součástí šapito. J.Kopecký nabízí možnost zapůjčení praktikáblů z České 

Třebové. 

Pavel Hurych – stan na parkovišti bude třeba vybavit vyšším podiem, což vyžaduje vyšší stan. Firma 

dodávající stávající stan takovým nedisponuje, bude třeba hledat jiného dodavatele. 



Josef Kopecký doplnil požadavek ORAD pro činoherní divadlo, aby se přidaly mobilní sprchy. 

 Šárka Čmelíková předložila vyúčtování za 89. ročník s poznámkou že se bude ještě měnit, protože 

nejsou zatím vyúčtovány všechny položky. Zdá se však, že rozpočet skončí jako vyrovnaný. 

Zuzana Malcová doporučila podat žádat o finanční podporu v okruhu Regionální kulturní tradice 

(almanach k 90.JH, případně výstava) a tradiční lidová kultura (tematický večer tradiční lidová 

kultura) 

Lucie Barešová doporučila žádat u Královehradeckého kraje dotaci na individuální výročí. 

Lenka Lázňovská představila programový rámec pro 90. ročník. Petr Koleta navrhl další jednání 

v lednu 2020. Bude už známo, zda se podařilo dojednat spolupráci s novými sponzory. 

FV s tímto souhlasil. 

Festivalový výbor obdržel žádost o navýšení počtu nominací pro Šrámkův Písek a Mladou scénu. FV 

odhlasoval zachování stávajícího stavu počtu nominací z jednotlivých celostátních přehlídek.  

Josef Kopecký uvedl, že JH potřebuje seminaristy. I z hodnocení seminaristů je zřejmá spokojenost 

účastníků JH s přístupem festivalu. Navrhuje vrácení počtu seminářů na 15 s důrazem na činoherní 

semináře.  

FV odsouhlasil počet seminářů 15 s podmínkou minimálního obsazení 10 frekventantů. 

Jan Julínek navrhl zavést storno poplatky pro odhlášení ze semináře. K 15.6. ve výši 50% k 15.7. ve 

výši 100%. FV toto odsouhlasil. 

Návrh rozpočtu pro 90. ročník se bude upravovat podle konečného vyúčtování 89. ročníku a podle 

získaných sponzorů. 

Lenka Lázňovská představila plán pro zahraniční účastníky 90. JH a Mezinárodní seminář s SK 

lektorem pro cizince. 

Ve 12.20 hod Lenka Lázňovská ukončila zasedání 

 

 

 

 


