
Zápis z     jednání Přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka ze dne 23. 1. 2021  

Přítomni: 

Členové PV: Pavlína Havlová (PH), Jan Bílek (JB), Lada Blažejová (LB), Vlastimil Čech 
(VČ), Daniela Haasová (DH), Marie Sekerová (MS), Jan Smolka (JS), Jan Trč (JT), Irena 
Vaňková (IV)

Hosté: Gabriela Haasová (GH, obsahová stránka webu festivalu), Magdaléna Šrůtová (MŠ, 
pověřena vedoucí MKS zápisem z jednání), Barbora Dušková (BD, tisková mluvčí), Václav 
Koubek ml. (VK, grafik)

Přípravný výbor probíhal vzhledem k epidemické situaci on-line na platformě Google Meet.

Schůze přípravného výboru (dále jen PV) byla vedoucí MKS Pavlínou Havlovou zahájena 
v 10.07.

1 Z  ápis z     minulého jednání PV  

Usnesení č. 1: 
Zápisy z PV budou do budoucna nahrávány na sdílené úložiště, kde je bude možné 
dále kolektivně připomínkovat. Jednotlivé změny bude možno vysledovat v historii 
úprav dokumentu.

2 Propagace festivalu  

Usnesení č. 2: 
PV vzal na vědomí plán propagace 65. ročníku FŠS připravený novou PR Barborou 
Duškovou, aktuální připomínky PV budou dotyčnou zapracovány. Na sdíleném 
úložišti vznikne seznam možných PR partnerů, tamtéž budou také ukládány výsledky 
spolupráce BD a PH na marketingové části propagace. Zodpovídá BD, PH, LB, JT.

3 Webové stránky festivalu  

Usnesení č. 3:
PH bude nadále kontrolovat postup práce nového tvůrce webu a bude o jeho vývoji 
PV průběžně informovat.

4 Grafika festivalu  

Usnesení č. 4: 
VK seznámil přítomné s postupem prací na grafické podobě propagačních materiálů a 
webových stránek, vzal na vědomí upřesnění vzešlá z dnešního jednání. Případné další
připomínky PV bude shromažďovat JT, který je dále poskytne VK.



5 Komiks pro FŠS  

Usnesení č. 5: 
JT zjistí podmínky ilustrátorky včetně finančních.

6 Sdílené úložiště  

Usnesení č. 7: 
PV se podrobněji seznámí s prostředím sdíleného úložiště, bude aktivnější 
při komunikaci v tomto prostředí.

7 Granty, financování festivalu  

Usnesení č. 8: 
PV bude průběžně zjišťovat další možnosti financování festivalu, PH ve spolupráci 
s účetním a JT dokončí tabulku financování festivalu. 

8 Propagační materiály festivalu ŠS  

Usnesení č. 9: 
Korekturami je pro aktuální ročník FŠS pověřena Hedvika Landová, PV bude 
na základě tohoto jednání na propagačních materiálech ŠS dále pracovat. Zajistí HL, 
PV.

9 Program festivalu  

Usnesení č. 10: 
PV bude na chystaných pořadech dále pracovat, o výsledku jednání budou jednotliví 
členové informovat celý PV.

10 Mandáty PV  

Usnesení č. 11: Prodloužení mandátů stávajících členů PV – předložení radě města 
Sobotka ke schválení: zajistí PH. Schválení mandátů kulturní komise: zajistí MS.

Příští jednání PV proběhne 13. 3. 2021 od 10.00 v Sobotce.

Jednání PV ŠS bylo vedoucí MKS ukončeno ve 17.15.

Zapsala: MŠ, doplnila PH


