
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova 
ze dne 10. 8. 2018 

 
 
 
Přítomni: Lenka Lázňovská (AITA/IATA), Pavel Hurych (ADA), Jan Julínek (NIPOS-ARTAMA),  Jaroslav 
Vondruška (SČDO), Josef Kopecký (VSVD), Markéta Machová (KIS Hronov), Dita Poláková (KIS 
Hronov), Karel Tomas (SADAS), Hana Nedvědová (Město Hronov),  p. Houštěk (Hronov) 
 

Jednání FV zahájila L. Lázňovská ve 13.00hod 

L. Lázňovská shrnula program JH 2018. Až na čtyři inscenace (dvě nemoci + dvě doporučené) se 

podařilo uplatnit všechny nominace a doporučení z národních přehlídek. Také doplňkový program byl 

poměrně bohatý. Stan je na šťastném místě, mohlo tam víc představení. 

J. Julínek – Může. Ale na kvalitní rozšíření programu chybí částka v rozpočtu. Dále se program ve 

stanu ruší s programem v parku. 

P. Hurych – Posílení programu ve stanu by bylo vhodné. Vznesl dotaz, zda by pomohlo zavést do 

stanu vstupné. 

Toto bylo hromadně zamítnuto. 

L. Lázňovská doporučila hledat program na krajských přehlídkách 

J. Julínek uvedl, že obesílal všechny celostátní i krajské přehlídky. Nejen činoherní. 

J. Julínek sdělil požadavek DS Bouda, kteří jsou nespokojeni s formou vyúčtování nákladů na dopravu 

a požadují vyšší částku. 

J. Kopecký – uvedl, že pravidla znají. Jde o výhodnou volbu dopravy. Konkrétně DS Bouda měli 

dopravu předimenzovanou 

L. Lázňovská – program se skládá podle propozic. 16 nominací. Prioritně jdou do programu nominace. 

Pak doporučené. Podařilo se zvládnout situaci s DP Piknik Volyně. Znovu vysvětlila, proč byl změněn 

termín přehlídky. O postup se hlásí 18 postupových přehlídek, dosavadní Piknik mohl nabídnout 16 

inscenací. Jiný termín pro rozšířenou přehlídku není možný. Jde také o problém týkající se ubytování. 

V dřívějším termínu Pikniku byla k dispozici pouze část internátu, v novém termínu je internát volný 

celý.  

Podle informací zaznamenaných na veřejnosti se šíří názor, že Svitavy C se nedostaly do programu JH 

protože bylo v programu mnoho profesionálů a na ně nezbylo místo.  

J. Julinek – Po Pikniku Volyně je na skladbu programu jen pár dní. Obvolal všechny soubory  a požádal 

o rychlou reakci. Svitavy se ozvaly pozdě, až byl program v podstatě hotov. I přes snahu je dostat do 

programu, už to nebylo kvůli prostoru možné.  

J. Julínek – Profesionální inspirativní představení musí dojednávat dlouhodobě dopředu 



H. Nedvědová – J. Julínek skládal program poprvé a řekli jsme si, kde je třeba nechávat větší časové 

rezervy mezi představeními.  

J. Kopecký -. Řekněme jen co zlepšit 

M. Machova – stravování – fungovalo, bylo ve škole. Je problém kapacitní.  Škola je jen pro stravování 

seminaristů. Ne pro redakci. Bylo nahlášeno 35 jídel navíc 

Ubytování – kapacity jako vloni. Žádá zachovat rozdělený prostor. Škola jen seminaristy – soubory na 

internát 

Julinek – bude třeba řešit možnosti dalšího ubytování ve škole 

H. Nedvědová – bude jiná možnost ubytování v centru, než je pro  seminaristy – možná tělocvična. 

M. Machová - Vstupenky – rezervy budeme řešit. Uvidí se, jak se to technicky vyřeší 

D. Polákova – všichni byli uspokojeni. 

Propagace PR  

H. Nedvědova – agentura – pomáhala – musí zhodnotit KIS – víme kam přidat. Nové logo a agentura 

stála hodně. Na některé aktivity nebylo více financí. 

J. Kopecky projevil nadšení, jak  komunikace fungovala celostátně. Rozhlas, TV – je nebývalé – 

Nadšen ze sociálních síti –   

J. Julínek – mimo jiné pomáhala s celostátní kampaní agentura, která ji zajišťovala 

J. Kopecký – vznesl dotaz, zda je čím plnit sociální sítě – je nutno řešit i mezidobí mezi JH 

D. Poláková – se dotázala, kdo je bude plnit 

J. Julínek – my a agentura upraví 

P. Hurych – centrálně oslovit přehlídky s podklady pro doplňování soc. sítí 

J. Julínek – výsledková listina není pro fb cílovou skupinu vhodné plnění 

Zpravodaj  

K. Tomas -. Hodně bílého místa 

L. Lázňovská aj. Vondruška požadují upravit titulní stránku. 

J. Julinek – chci změnu – souhlas. Byl jiný lamač. Změníme 

J. Vondruška – U recenzí chybí název představení 

H. Nedvědová - Není doprovodný program v brožuře. 

Prodej 



L. Lázňovská – JD není vyprodáno až poloprázdno 

D. Polakova průměrně ¾ prodaná 

P. Hurych –uvedl, že se prodávalo i na místě 

L. Lázňovská – besedy se osvědčily, ale chce to větší propagaci  

J. Vondruška –na přednášce Dr. Srstky bylo málo lidí 

J. Julinek – Informace o přednášce chyběla to v brožuře – jako celý doprovodný program 

J. Julinek – Pro příští rok uvažujeme o dalším prostoru – nezávislá scéna. Tematický stan. Musí se 

požádat o granty. 

L. Lázňovská –  stan nezávislých divadel je možný jen za podmínky samofinancování. 

J. Julinek je nutno oslovit více a větších sponzorů 

P. Hurych – problém bude, kam se tento prostor postaví, aby se nerušily produkce 

M. Houštěk – je nutno dostat do divadla více lidí. Propagace v regionu regionálním měřítku chybí. 

M. Machová – větší regionální propagace – letos nebyla -  a byl menší prodej 

H. Nedvědova – z přehledu KISu budeme řešit obsazenost – JD 

J. Kopecký  -  k otázce na koho propagaci cílit -  region se nemusí oslovovat..  

D. Poláková -  přehled jednotlivých prodejů – do 10.9. dodáme  

H. Nedvědová – více hracích míst znamená menší obsazenost 

J. Julínek – je potřeba rozšíření počtu diváků. Je nutno oslovit další obory. 

P. Hurych –Navrhl seminář jak natočit divadelní představení 

Rozhodnutí FV – další prostor ano, ale musí být samofinancovatelný – (otázka elektřiny) a musí se 

najít místo 

L. Lázňovská – termín Hronova 2019 –  2. – 10. srpna 2019 

L. Lázňovská a H. Nedvědová navrhly další jednání FV JH po volbách 

Činoherní rada je posunuta na 27.září.  

Zasedání bylo ukončeno ve  14.15hod 

Zapsal Jan Julínek 

Schválila Lenka Lázňovská 

 



 


