
Zápis z jednání Festivalového výboru Jiráskova Hronova 
ze dne 02. 04. 2019 

 
 
 
Přítomni: Lenka Lázňovská (AITA/IATA), Pavel Hurych (ADA), Jan Julínek (NIPOS-ARTAMA),  Jaroslav 
Vondruška (SČDO), Markéta Machová (KIS Hronov), Dita Poláková (KIS Hronov), Karel Tomas (SADAS), 
Petr Koleta (Město Hronov), Věra Bartošová (Město Hronov), Klára Mikulíková (MK ČR), Pavlína 
Čermáková (NIPOS), Antonín Šimek (KHK), Michal Drtina (UNIMA), Vladimír Michal (KPU ČR) – 
 

Jednání FV zahájila Lenka Lázňovská v 10.00hod  

1. Vzhledem k obměně festivalového výboru Lenka Lázňovská představila všechny členy 

festivalového výboru a objasnila novým členům funkci festivalového výboru. 

2. Po seznámení FV s programem jednány byl do programu zařazen bod Cena Pavla Dostála. Po 

té byl program schválen. 

3. Pí. Machová představila vyúčtování Jiráskova Hronova 2018 a návrh rozpočtu JH 2019, který, 

dle jejích slov, vycházel ze stavu roku 2018. P. Koleta informoval, že situace se sponzory, 

včetně generálního sponzora je obdobná jako v minulých letech a nedošlo k žádné významné 

změně. Lenka Lázňovská informovala o plánovaném snížení seminářů na 10 – 12, s tím, že 

NIPOS bude koordinovat nabídku činoherních seminářů pro JH a Piknik Volyně, aby se 

nekryla. Jan Julínek upozornil na rozpory v položkách doprovodného programu a redakce, 

které byly oproti předchozímu rozpočtu sníženy. P. starosta navrhl zvýšení ceny za semináře. 

Po diskusi se FV usnesl, že cena za semináře zůstane stejná jako v roce 2018 a bude se 

navyšovat pouze cena za stravu podle kalkulace ze strany poskytovatele. Strava (oběd, 

večeře) bude navýšena max o 20%. Poloviční sleva na vstupné pro seminaristy bude 

zachována s výjimkou několika doprovodných představení. 

P. Julínek navrhl zvážení způsobu výpočtu cestovného souborům. FV rozhodl, že způsob 

výpočtu  (1Kč / osoba / kilometr) zůstane zachován, avšak plnění pro jednotlivé soubory bude 

vždy zváženo tak, aby bylo možné přihlédnout k dovozu materiálu (scéna apod.). Soubory 

mají dále nárok na studenou večeři v den představení a nocleh na 2 – 3 noci, podle počtu 

představení v hlavním programu. Na návrh p. Julínka se FV usnesl, že bude souborům 

nabídnuta možnost volných vstupenek na představení během pobytu. Tyto vstupenky bude 

adminovat p. Julínek v konzultaci s KIS Hronov. Pravděpodobně nebude možné zahrnout 

myšárnu z důvodu její omezené kapacity. 

FV vzal vyúčtování  JH 2018 i návrh rozpočtu 2019 na vědomí. 

4. Pí. Machová předložila návrh rozpočtu kapitoly propagace. Uvedla, že zahrnuje pouze 

prostředky, které zbyly po rozpisu všech ostatních nákladů .Po diskusi o možnosti využití 

služeb ag. HPCG bylo p. Julínkovi uloženo ještě jednat o ceně za tuto službu. FV apeloval na 

celostátní kampaň JH.  

5. Hrací prostory zůstávají stejné jako v minulých letech bez technických změn v rozsahu studie 

z roku 2017. P. Hurych upozornil na nevyhovující akustiku prostoru v parku a navrhl řešit 

situaci alespoň textilem. P. Koleta přislíbil vyřešení. Upozornil zároveň, že úpravy parku jsou 

ve fázi žaloby. Stan bude na stejném místě jako v roce 2018 – za radnicí. NIPOS se pokusí 



oslovit ze spolupracovníků divadelního architekta, který by posoudí využití prostoru vedle 

sálu J.Čapka a náklady na jeho případné zdivadelnění. 

6. Hlavní program zůstává oproti roku 2018 beze změn. Doprovodný bude záviset na konečném  

rozpočtu pro tuto kapitolu. Návrh pí. Lázňovské na představení v předvečer JH O lesích a 

lidech nebyl ze strany Hronova akceptován. V soudu s propozicemi JH byla uzavřena smlouva 

s jiným souborem. Představení poslední inscenace F.Zborníka bude zařazeno v doplňkovém 

programu v průběhu festivalu. Pí Lázňovská odmítla názor, že inscenace by svou atmosférou 

mohla narušit neoficiální zahájení festivalu, které se ponese v komickém duchu. Panel 

s F.Zborníkem bude součástí výstavky Zlatých Tylů. 

7. Počet seminářů bude snížen na 10-12. Struktura bude obdobná jako v minulých letech. Místo 

loňského diskusního klubu M.Vokouna bude hyde park s P.Macháčkem na domluvená 

témata, která mohou zasahovat do všech otázek českého amatérského divadla. Nabídka 

seminářů bude zveřejněna 15. května a bude ukončena 15. června, platba do 20.6. 

Objednávkový systém vstupenek zůstává v gesci KIS Hronov. Oproti minulému roku došlo 

k několika technickým zlepšením. Bude nabídnuta i možnost objednávek diváckých řad. 

8. Pí. Machová uvedla, že došel jediný návrh na Cenu Pavla Dostála pro ZUŠ F. L. Gassmanna a 

Pavla Skálu (předkladatel NIPOS). FV tento návrh schválil. Pí Machová osloví P.Skálu, zda by 

se v rámci zahájení soubor nechtěl prezentovat.  

Pí. Lázňovská ukončila jednání ve 12.55hod. 

Zapsal J.Julínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


