
Zápis z Dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy 1/2021 
  konané dne 9. 3. 2021 od 14,00 hodin online 

Přítomni: Mgr. Renata Balašová, Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Petr Brestovanský, 
                  Ing. Josef Pošmourný, Doc. Tomáš Šimerda, Ing. Jarmila Levko                   

Host: PhDr.Mgr. Ivan Langr, Ing. Lucie Nejedlová, Michaela Pompová, MgA. Linda Hejlová Keprtová 

Předsedkyně Dozorčí rady DFXŠ  (dále jen DR)  Mgr. Renata  Balašová  uvítala  všechny přítomné  
a zahájila zasedání. Mgr. Balašová předložila návrh programu zasedání: 

1) Zpráva marketing – šéfová marketingu Michaela Pompová 
2) Představení nové šéfky opery – Linda Hejlová Keprtová 
3) Účetní závěrka, rozpočet 2021 – ekonomická náměstkyně Lucie Nejedlová 
4) Různé 

Mgr. Renata Balašová dala  hlasovat o navrženém programu.  

Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -  0. Návrh byl jednomyslně přijat.  

1. Zpráva marketing 
Zpráva o marketingu byla zaslána členům DR s předstihem, Michaela Pompová doplnila o připravované 
akce. Mgr. Balašová požádala o zaslání plánu na rok 2021 písemně v termínu do 14 dnů. 
     

2. Představení šéfky opery MgA. Lindy Hejlové Keprtové 
MgA. Linda Hejlová Keprtová vystřídala, k 1. 11. 2021 na postu šéfa opery Martina Doubravského, který 
v divadle nadále působí jako šéfdirigent. MgA. Hejlová Keprtová představila krátce sebe a svojí vizi 
vedení liberecké opery. Představila také dramaturgický plán a změny v letošním dramaturgickém plánu 
způsobené omezením provozu z důvodu epidemie.       

 
3. Účetní závěrka – přednesla  Lucie Nejedlová, ekonomická náměstkyně 

Účetní závěrka a stručný přehled činnosti byl zaslán členům DR s předstihem. Ing. Lucie Nejedlová 
okomentovala některé náklady a výnosy, konstatovala, že došlo k úsporám v důsledku vládních 
opatření, kdy divadla nehrála a šetřila tak meziročně náklady zejména na honoráře, tantiémy ve výši 6 
mil., na cestovném cca 1,2 mil. atd. Celkově se však tržby propadly oproti loňsku o téměř 10 mil., ale 
na příspěvcích z vládních institucí (Liberecký kraj a Ministerstvo kultury) se výnosy zvýšily meziročně o 
6,5 mil. Kč. Zisk 2 021 tis. Kč je tedy z části dán zaúčtováním dotace od Libereckého kraje na pokrytí 
ztrát způsobených pandemií, která má být v rámci schvalování účetní závěrky zřizovatelem převedena 
na rezervní fond DFXŠ a použita v letošním roce. 
 

4. Různé 

 Informace o výběrovém řízení na výměnu sedadel v ŠD - proběhlo 8. 3. 2021, nebyly splněny 
podmínky na židle do lóží – nosnost 120 kg a ani esteticky nebyly vhodné, sedadla do přízemí 
a na balkony esteticky i funkčně vyhovovala. VŘ bylo zrušeno a bude obratem vypsáno znovu 
s tím, že se budou soutěžit pouze sedačky do hlediště, židle budou řešeny zvlášť později. 

 Připravované akce – projekt činohry – Divadelní klání – účastní se 12 dalších divadel, zapojení 
do Křišťálového údolí, točí se poděkování zdravotníkům, natočení představení k derniérám 
(činohra), nazkoušené hry – Moje první židovské vánoce, Burian,  Společenstvo vlastníků, Král 
Lear, Blanche a Marie (generálka dnes), rozezkoušené inscenace Jolanta (opera), Mauglí 
(balet), letní open air – Svijany, Lemberk, Grabštejn, Lidové sady, Jindřichův Hradec 

 Transformace abonmá - na sezónní, platnost do června 2022 
 
         
 
  Zapsala: Petra Kocourková 


