
Zápis z jednání Přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka ze dne 8. 5. 2021

Přítomní:

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: Adam Hošek (AH)

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 9:30.

1. Diskuse o aktuální epidemiologické situaci a jejím vlivu na program festivalu

Usnesení č. 1: Nebude-li možné realizovat Šrámkovu Sobotku v klasickém režimu, festival proběh-
ne v hybridní podobě dle aktuálních hygienických opatření. LB a JT připraví pokyny pro účinkují,
které  budou  reflektovat  možné  varianty  průběhu  festivalu,  dramaturgové  jednotlivých
programových linií je následně rozešlou všem zainteresovaným.

2. Stravování a ubytování na festivalu

Usnesení č. 2: PH zkontaktuje sobotecké restauratéry ohledně řešení krizových variant týkajících se
stravování  na  festivalu.  Při  přípravách  příštího  ročníku  bude  již  v  průběhu  podzimu  uzavřena
smlouva s ubytovateli, aby bylo zamezeno případným kapacitním problémům či nepředvídanému
chování ze strany ubytovatelů.

3. Festivalové prostory

Usnesení č. 3: S p. děkanem bude dohodnuta částka za propůjčení fary a podepsána smlouva, bude
potřeba zajistit  rovněž úklid daných prostor.  PH vykomunikuje,  aby byla pověřena osoba, která
bude mít na starosti klíče a dohled nad objektem v průběhu festivalu. 

4. Dílny

Usnesení č. 4: Termín pro přihlášení či zrušení účasti na dílně bude prodloužen do poloviny června.
Platby  od  frekventantů  musí  být  na  festivalovém  účtu  nejpozději  do  3. července 2021.  Čestné
uznání pro frekventanty dílen se bude předávat neveřejně, text dodá JB.
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5. Webové stránky

Usnesení  č.  5:  Vzhledem k  problémům s  tvůrcem nového  webu,  které  vedly  k  odložení  jeho
spuštění, bude v průběhu festivalu užíván aktuální web. Problematika nového webu bude otevřena
opět na podzim.

6. Grafika

Usnesení  č.  6:  Komentáře  k  programové  brožuře  budou  členy  Přípravného  výboru  dodány  JT
do 15. května. 

7. 66. ročník Šrámkovy Sobotky

Usnesení č. 7: Téma příštího ročníku bude Genius loci.

Termín příštího jednání PV: 11. září 2021 od 10 hod v Sobotce.

Jednání PV bylo vedoucí MKS ukončeno v 15.00.

Zapsala: DH, doplnily PH a LB.
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