
ZÁPIS z jednání Přípravného výboru ŠS dne 7. 11. 2020

Přítomni:
Členové PV: L. Blažejová (LB), J. Bílek (JB), V. Čech (VČ), D. Haasová (DH), I. Lubino-

vá (IL), M. Sekerová (MS), J. Smolka (JS), J. Trč (JT), I. Vaňková (IV)

Hosté: G. Haasová (GH)

Omluveni: P. Havlová (PH), příchod cca 12.00

Přípravný výbor (PV) probíhá kvůli  epidemiologické  situace  on-line na platformě  Google
Meet.  Kvůli  zdravotní  indispozici  nemůže být  PH přítomna od počátku schůze,  o  vedení
setkání požádala LB.

Schůze byla zahájena v 10.05.

1. Webové stránky festivalu  

Usnesení č. 1: 
Do  16.  11.  2020 bude  na  serveru  WEBTRH  poptávána  tvorba  nového  webu,
LB následně zpracuje nabídky a rozešle k úvaze PV. Závazný termín pro výběr tvůrce
nového webu je 22. 11. 2020.

2. „Jak na ŠS“  

Usnesení č. 2:
Nově zřízené cloudové úložiště bude nasdíleno zbývajícím členům PV. Sdílené úlo-
žiště bude časem kolektivně upravováno.

3. Dílny  

Usnesení č. 3:
LB  osloví  Maria  Kubaše  ve  věci  celodenního  semináře.  JS  zajistí  komunikaci
s Borisem  Klepalem.  LB  osloví  Libora  Vacka  jako  lektora  dopoledního  inter-
pretačního semináře, JT osloví Reného Nekudu a Jana Křečka.

4. Program  

Usnesení č. 4:
JB  dořeší  poslechové nokturno o Boženě Němcové a vykomunikuje sobotní pořad
o  regionálním  folklóru.  PH  pokračuje  v  komunikaci  se  soubory  o  možnostech
scénických  čtení,  osloví  soubor  BodyVoiceBand  ve  věci  zkrácené  verze  inscenace
Láska,  vzdor  a  smrt.  LB a  JT  zajistí  improvizovaný  black  box  v  prostorách
sokolovny.  PH  zjistí,  jaká je situace s horňáckým vypravěčem,  JT  dořeší folklórní
večer  a  zjistí,  zda  by případně bylo možné propojit  ho s  horňáckým vypravěčem.
IV vykomunikuje páteční pořad o Havlíčkově korespondenci.



5. BARCAMP  

Usnesení č. 5:
PV se poohlédne po možných vnějších  subjektech  schopných zajistit  průběh akce,
následně bude pokračovat diskuze o formátu.

6. Rozpočet festivalu  

Usnesení č. 6:
Jakmile to bude možné, PH zpraví PV o výsledku jednání s městem. PH zajistí přístup
PV k měsíčnímu vyúčtování, připraví účetní tabulku.

7. Tisková mluvčí  

Usnesení č. 7:
PH rozešle portfolia uchazečů na pozici tiskového mluvčího ke konzultaci PV.

8. Propagační akce ŠS  

Usnesení č. 8:
Jednání o konkrétní podobě propagačních akcí proběhne v novém roce na základě epi-
demické situace.

9. Grafik a propagační materiály  

Usnesení č. 9:
Bude  zřízena  pracovní  skupina,  která  vyřeší  s  grafikem  budoucí  spolupráci,
vykomunikuje merchendise, grafický design webu, komiks, nadročníkové tiskoviny,
etc.

10. Krizový plán ŠS  

Usnesení č. 10:
Případné krizové varianty festivalu budou komunikovány v průběhu března.

Další PV se uskuteční 23. ledna 2021.
Jednání bylo ukončeno v 15.00.

Zapsal: Jan Trč


