
Zápis z Dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy 2/2021 
       konané dne 25. 6. 2021 od 14,00 hodin 

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

Host: Ing. Lucie Nejedlová, Michaela Pompová 

Omluveni: Doc. Tomáš Šimerda 

 

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

1) Zpráva o aktuální činnosti divadla a nejbližších plánech – ředitelka divadla Jarmila Levko 
2) Rozbor činnosti 
3) Zpráva marketing – šéfová marketingu Michaela Pompová 
4) Účetní závěrka, rozpočet 2021- čerpání rozpočtu – ekonomická náměstkyně Lucie Nejedlová 
5) Různé 

 
Mgr. Renata Balašová dala hlasovat o navrženém programu.  

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

1. Zpráva o aktuální činnosti 
 
- divadlo hraje na 50% kapacity, začalo se, v květnu, červnu se realizuje 5 premiér, 5 

premiér zůstává do nové sezóny 
- nejbližší akce – open airy, zahájení sezony na náměstí, premiéry na podzim 
- proběhlo výběrové řízení na sedačky do Šaldova divadla – smlouva podepsána, sedačky 

jsou již ve výrobě 
- rekonstrukce foyer MD – vypisuje se výběrové řízení na dodavatele 
- další plánované opravy – dámské šaty v ŠD, příprava prostoru půjčovny kostýmů pro 

veřejnost 
 

     
2. Rozbor činnosti 

 
- předložen k nahlédnutí, bude rozeslán elektronickou poštou všem členům dozorčí rady 

      
3. Zpráva marketing 

 
- paní Pompová informovala o činnosti marketingu: 
- podpora prodeje starých a sponzoring nových sedaček 
- podpora prodeje open airů 
- „Křišťálové údolí“ – nyní dotočeno úvodní video, akce se rozeběhne zač. nové sezony 

v srpnu 
- „Divadelní klání – Vitamín D“ – DFXŠ jako organizátoři 
- billboardy a světelné reklamy po Liberci 
- vydání dalšího čísla Xavera – nový formát, více stránek, distribuce pro abonenty, na 

open-airy, info centra, pokladnu divadla 
- Akce nová sedadla – „Sedadlo pro mé divadlo“ - dary od veřejnosti – akce 1. vlna do října  

 



 
 

4. Účetní uzávěrka, rozpočet 2021, čerpání rozpočtu  
 
- p. Nejedlová informovala o čerpání rozpočtu  
- dotace z Ministerstva kultury ve výši 30,6 mil. Kč – významné navýšení oproti roku 2020 
- byla předložena tabulka počtu zaměstnanců jednotlivých úseků 
- požadavek na zaslání srovnání počtu zaměstnanců za r. 2019, 2020, 2021 – v září  
 
 

5. Různé 
 

- být připraveni i na možnou rekonstrukci ŠD – buď podzemí nebo návrh paní Balašové na 
výstavbu nové sousedící budovy spojené lávkou na trojúhelníkovém pozemku SML 
Sokolovská ul., před zastávkou MHD, což už bylo v návrzích realizováno na ČVUT  
 

- paní Balašová vznesla dotazy na základě neformálních informací od zaměstnanců DFXŠ, a 
to na úbytek počtu členů ve sboru opery, zvyšování zaměstnanců v administrativě a 
průběh soudu zabývajícím se dorovnáním platových tříd, paní ředitelka Levko 
odpověděla, že na 3 místa do sboru je vypsán konkurz, počet zaměstnanců 
v administrativě nebyl navýšen, jen došlo k časovému souběhu na jedné pozici vzhledem 
k předávání agendy z důvodu odchodu pracovnice, a k soudu podala paní ředitelka 
informaci, že probíhá zatím bez výsledku, a že již předtím byly dorovnány platové třídy na 
12  

 

- další jednání dozorčí rady se bude konat v neděli 22. 8. 2021 od 17,30 hod. v ředitelně, 

poté jsou všichni zváni na premiéru představení Společenstvo vlastníků v MD, vstupenky 

zajistí p. Kocourková  

 

 

 
          Zapsala: Petra Kocourková 


