
Zápis z jednání přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka ze dne 13. 11. 2021

Přítomni: 
Členové PV: Pavlína Havlová (PH), Jan Bílek (JB), Lada Blažejová (LB), Vlastimil Čech (VČ), 

Daniela Haasová (DH), Iva Lubinová (IL), Marie Sekerová (MS), Jan Smolka (JS), 
Jan Trč (JT), Irena Vaňková (IV)

          Hosté: Gabriela Haasová (GH), Magdaléna Šrůtová (MŠ, pověřena vedoucí MKS zápisem 
z jednání)

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

Schůze přípravného výboru (dále jen PV) byla vedoucí MKS Pavlínou Havlovou zahájena v 09.05.

1. Nový grafik festivalu

Usnesení č. 1: Novým grafikem festivalu Šrámkova Sobotka bude Vojtěch Rejl, kontaktovat jej 
bude JT. PH zajistí, aby všem uchazečům bylo vyplaceno symbolické skicovné.

2. Ideový text

Usnesení č. 2: Konečná podoba ideového textu bude PV předložena na příštím PV, verze 
pro sociální sítě bude vytvořena do konce roku. Zodpovídá IV, JB, JT.

3. Granty pro nadcházející ročník

Usnesení č. 3: Skupina ve složení LB, JT a PH vypracuje předběžný rozpočet festivalu, bude 
následně předložen PV. Ve stanovené lhůtě dojde k podání zbývajících grantů.

4. Akreditace přednášek

Usnesení č. 4: IL bude ve spolupráci s JT a LB dále pracovat na výše zmíněných akreditacích. PH 
zjistí dle zřizovací listiny, zda MKS má v náplni vzdělávací činnost a bude informovat PV.

5. Přednášky

Usnesení č. 5: PV je s rozvržením přednášek srozuměn. Konkrétní seznam přednášek včetně anotací
a medailonků přednášejících bude dodán do 24. 12. 2021, neb je nutný pro akreditaci přednášek. 
Zajistí IV a PČ.
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6. Témata dalších ročníků ŠS

Usnesení č. 6: PV budou své konkrétní náměty průběžně zasílat do složky na sdíleném úložišti, 
kterou založí JT.

7. Programové linie 66. ročníku festivalu, programová struktura dne, dramaturgie dílen

Usnesení č. 7: PV bude na chystaných pořadech dále pracovat, o výsledku jednání budou jednotliví 
členové informovat celý PV.

8. PR festivalu

Usnesení č. 8: PV souhlasí se jmenováním JT do pozice PR festivalu.

9. Složení přípravného výboru

Usnesení č. 9: O náhradě za Adama Hoška bude jednáno na příštím PV.

10. Delegáti festivalu na vysokých školách

Usnesení č. 10: VČ do konce roku dodá podklady, které následně budou zapracovány do příslušné 
sekce na webových stránkách festivalu.

Příští jednání PV proběhne 29. ledna 2022. Místo a způsob setkání budou určeny operativně 
dle stávající epidemiologické situace.

Jednání PV ŠS bylo vedoucí MKS ukončeno ve 14.30.

Zapsala: MŠ, doplnili PH, LB a JT.
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