
Zápis z Dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy 2/2020 
       konané dne 20. 8. 2020 od 15,00 hodin 

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

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

Host: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Lucie Nejedlová, Michaela Pompová 

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

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

1) Prezentace nového marketingového plánu 

Mgr .Renata Balašová dala  hlasovat o navrženém programu.  

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

1. Představení nové šéfové marketingu p. Michaely Pompové 
- Reorganizace – 2 kolegyně na ½ úvazek, p. Kabeš celý úvazek 
- Přítomným byla předložena kompetenční matice oddělení marketingu DFXŠ 

 
2. Prezentace marketingového strategie 

- Každý z přítomných obdržel rozpracovanou marketingovou strategii, přehled 
předplatného a ceny vstupenek  vybraných divadel 

- 1.  Analytická část  
a) Rozbor silných a slabých stránek: 

 Firma Elset – v minulosti Statutární město Liberec nakoupilo pro všechny 
firmy, špatný  prodejní systém, je to letitý problém, není možnost on-line 
platby kartou, za software se platí vysoké částky, nemáme licenci…  
úkol pro p. Pompovou: zajistit do konce října nové moduly od Elsetu, např.  
prodej vstupenek „last minute“  

 Limitní rozpočet na podporu prodeje 
    úkol pro p. Pompovou: zaslat poslední schválený rozpočet 

b) Statistika fanoušků na Facebook podle pohlaví a věku 

 Úkol pro p. Pompovou: doplnit celkový počet fanoušků, uvedeno pouze v % 
c) Analýza předplatného ABO  

 Lidé se v současné době (v době koronaviru) nechtějí vázat a kupovat si 
abonentku na celý rok 

 Paní Levko navrhuje nahradit novým systémem – blokové předplatné, 
věrnostní programy atd. 

- 2. Návrhová část – marketingová strategie 
a) dílčí cíl 1 – navýšení tržeb nakoupených představení  

 paní Vinklátová upozornila na to, že jsou zde uvedeny cíle, ale ne opatření 
b) dílčí cíl 5 – navýšení tržeb z Fundraisingu  - Sponzoři, donoři, mecenáši 

 paní Balašová doporučuje hledat generálního partnera 
 
Paní ředitelka Levko požádala přítomné o případné zasílání dalších námětů a připomínek k 
marketingové strategii elektronickou poštou na její e-mailovou adresu. 
Paní Balašová požádala o zasílání tiskových zpráv všem členům dozorčí rady (paní Vinklátové a p. 
Langrovi nezasílat). Paní Kocourková předá e-mailové adresy na marketing. 
 
Termín příštího zasedání: operativně, bude upřesněn, cca v říjnu 
Zapsala: Petra Kocourková 


