
Zápis z Dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy 2/2020 
       konané dne 2. 6. 2020 od 14,00 hodin 

Přítomni: Mgr. Renata Balašová, Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Petr Brestovanský,  

    Doc. Tomáš Šimerda, Ing. Josef Pošmourný, Ing. Jarmila Levko                

Host: Ing. Lucie Nejedlová 

Předsedkyně Dozorčí rady DFXŠ (dále jen DR) Mgr. Renata Balašová uvítala všechny přítomné  

a zahájila zasedání. Mgr. Balašová předložila návrh programu zasedání: 

1) Rozbor hospodaření DFXŠ za rok 2020 (zasláno emailem 17. 4. 2020) 

2) dopady na činnost a hospodaření divadla v souvislostí s epidemií koronaviru 

3) různé 

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

 

1. Rozbor činnosti a hospodaření  
Rozbor byl zaslán  e-mailem 17. 4. 2020, v tuto chvíli už je i schválena účetní závěrka a 
vypořádání s městem, divadlo hospodařilo se ziskem 133 720 Kč – 100 tisíc Kč bylo použito na 
úhradu ztráty minulých let, 33 720 Kč do rezervního fondu. 
Byl diskutován pokles abonentů (v r. 2018 - 1473, v r. 2019 - 1316), podle ředitelky divadla byl 
rok  poznamenaný uzavírkou Šaldova divadla kvůli rekonstrukci  od června 2019 do října 2019 
(včetně) a tím  zkrácení sezony v ŠD o tři měsíce. Na příští DR bude předložen podrobnější 
rozbor. 
- P. Balašová má požadavek na zaslání (do konce června) nákladů a tržeb k 31. 5. 2020 – 

zajistí p. Nejedlová – ekonomická náměstkyně 
 

2. Dopady na činnost v souvislosti s koronavirem 
Divadlo nehraje od 13. 3. 2020. Opatření: 
- Rekonstrukce v ŠD začala dřív a bude dříve ukončena (červenec 2020) 
- Dojede k posunu prázdnin, zkoušení od 3. 8 .2020 
- Všechny premiéry se podařilo zachránit, kromě projektu baletu na Malém divadle 
- První premiéra má být 21. 8. 2020 (Lovci Perel), následuje 28. 8. 2020 Blbec k večeři 

 a 4. 9. 2020 balet Sedmero Krkavců 
- Poté se harmonogram premiér vrátí k původního plánu  
- Po ekonomické stránce došlo samozřejmě k výpadku tržeb cca 6 200 tis. Kč 
- Ty budou sanovány navýšením dotace z MKČR  (navýšení „standartního“ programu plus 

speciální korona program), Liberecký kraj do výše 2 813 tis. Kč, vlastní úspory – nákup 
DDM, opravy a údržba, mzdy, honoráře 

- Následně bude řešeno se zřizovatelem, až budou známy výše ostatních dotací, snaha 
maximálně pokrýt nedostatek financí z jiných zdrojů a vlastními úsporami 
 

3. Různé 
- DFXŠ opět zabodovalo na festivalu Opera 2020 s inscenací Francesca da Rimini a Lakomý 

rytíř (hudební nastudování Martin Doubravský, režie Linda Keprtová) – získalo hlavní 
cenu poroty  a  Cenu diváků za individuální výkon získala naše kmenová zpěvačka Livie 
Obručník Vénosová 



- Od 1. 3. 2020 je na pozici šéfa marketingu p. Michaela Pompová, od srpna nastoupí další 
kolegyně 

- 21. 8. 2020, kdy se bude konat další zasedání DR, proběhne prezentace nového 
marketingového plánu 

 
 Termín příštího zasedání 21. 8. 2020 v 15 hodin. 
 Zapsala: Petra Kocourková 


