
Zápis z Dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy 1/2020 
 konané dne 15. 1. 2020 od 14,00 hodin 

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

Nepřítomen: p. Ondřej Hink 

Host: Ing. Lucie Nejedlová, PhDr. Mgr. Ivan Langr, 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)  hlasování o účasti p. Šimerdy jako hosta na jednání 

2) představení dramaturgického plánu na r. 2020 - balet 

3) srovnání divadel 

4) různé 

Mgr.Renata Balašová dala  hlasovat o navrženém programu.  
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -  0. Návrh byl jednomyslně přijat.  

 

1. Mgr.Renata Balašová navrhla, aby se zasedání DR zúčastnil Doc. Tomáš Šimerda, který zatím 
nebyl jmenován členem Dozorčí rady DFXŠ a dala o tomto návrhu hlasovat. 
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -  0. Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

2. Dramaturgický plán na r. 2020 – balet 
- Jako host byla pozvána paní Marika Mikanová, šéfka baletu DFXŠ Liberec 
- Za balet podala informace o plánovaných premiérách v roce 2020 – Sedmero krkavců,  

Liliom, Mauglí 
 

3. Porovnání DFXŠ s jinými divadly  
– k dispozici dva dokumenty  „Porovnání vybraných českých divadel – Je naše divadlo 
drahé?“, zpracovalo DFXŠ a „Srovnání vícesouborových divadel“ – zpracovala Economic 
Impact Art s.r.o 
- každý člen obdržel složku v tištěné formě 
- paní ředitelka Levko podala ke každému bodu stručné vysvětlení  
- paní Balašová nabídla pomoc při tvorbě marketingové strategie, sejde se na toto téma 

s paní ředitelkou 
- byla diskuse nad cenami vstupenek – DFXŠ od 1.2.2020 navýšilo ceny o cca 30 Kč na 

jednu vstupenku, dle názoru pana Šimerdy by měly být vstupenky do divadla výrazně 
dražší 
 

 
4. Různé 

- p. Levko informovala o proběhlém výběrovém řízení na rekonstrukci hlediště, kterého se 
zúčastnili jako členové hodnotící komise také zástupci Libereckého kraje a DR ( Ing. Květa 
Vinklátová) a Magistrátu města Liberec (Mgr. Pavel Kalous). Zakázku získala firma Jiránek 
CZ s.r.o., celková cena je Kč 3,6 mil. bez DPH 

- Člen dozorčí rady p. Ondřej Hink rezignoval na funkci, zatím nebyl odvolán, musí řešit 
Magistrát města Liberec 



- P. Balašová upozornila na klesající soběstačnost divadla, která je jednou z podmínek 
MKČR při udělení dotace  –  paní ředitelka Levko uvedla, že v souvislosti s navyšováním 
platů klesá soběstačnost i ostatním divadlům a byla vedena jednání s MKČR o snížení 
hranice.  

- Témata na příští zasedání – Rozbor činnosti hospodaření, marketing 
            
 
Termín dalšího zasedání bude upřesněn. 

 

Zapsala: Petra Kocourková 

 


