
   

  

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis z koordinační schůzky k přípravám projektu Divadelní festival základních škol, 

konaného dne 4. 6. 2019 v 14:45 hod. – 16:30 na Zámku Kačina. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Program: 

1) Prohlídka divadelního sálu, konzultace s technikem 

2) Doprava na festival (Diakonie, Kačina)  

3) Rozpis představení 

4) Doprava kulis  

5) Upomínkové předměty pro dětské herce 

6) Úkoly 

7) Ostatní  

 

 

1. S lektorkami jsme se sešli ve 14:45 před divadelním sálem na Zámku Kačina. 

Společně s paní Šárkou Kopeckou  - produkční Zámku Kačina jsme si prohlédli sál 

a zároveň dořešili ozvučení, pouštění hudby a světla. Technik připraví LED světla 

na balkon, kde je p. Kopecká na začátku zapne a zůstanou rozsvícené po celou dobu. 

Nebude tedy nutné se světly dále zabývat. 

 

Ozvučení možné není – akustika je dobrá, prostor je komorní.  

 

Hudba se bude pouštět z MP3 přes počítač do reproduktoru, který bude umístěn také 

na balkoně. Obsluhovat hudbu si budou soubory samy, případně p. Dvořáková 

 

Kulisy se připraví na podium předem, jen se schovají po bocích.  

Na představení je potřeba cca 10 židlí. Židle obstará p. Fiedlerová, převoz zařídí p. 

Kobela. P. Chejnová si židle vypůjčí 

 

V případě že bude p. Fiedlerová trvat na projekci, je třeba aby si zajistila takzvanou 

digitální promítačku. 

 

2. Doprava  

 

 18.6. – k Diakonii bude pouze pro ZŠ Vrdy. Odjezd od školy v 8:00, zpět ve 12:00 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

22.6. Na Kačinu  

 

12:50  ZŠ Vrdy 

13:00  ZŠ Čáslav Husova   

14:30  Gymnázium Čáslav, ZŠ Masarykova  z autobusového nádraží  

 

V 15:30 odvoz z Kačiny k ZŠ Čáslav Husova možno vzít děti ze ZŠ Vrdy, ale je potřeba to 

nahlásit dopředu 

 

3. Rozpis představení  

 

18.6. Diakonie Čáslav   

8:30 – 8:50 ZŠ Vrdy 

9:00 – 9:20 ZŠ Husova 

9:30 – 9:50 Žehušice 

10:00 – 10:20 – Gymnázium 

10:30 – 10:50 ZŠ Masarykova 

11:00 – 11:30 Gymnázium 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

22.6. Zámek Kačina 

14:00 – 14:20 ZŠ Vrdy 

14:30 – 14:50 ZŠ Husova 

15:00 – 15:20 Žehušice 

15:30 – 15: 50 Gymnázium 

16:00 – 16:20 ZŠ Masarykova 

16:30 – 16:50 Gymnázium 

 

4. Dopravu kulis zařídí p. Kobela. Kromě Žehušic potřebují všichni 



   

  

 

5. Pro děti budou na památku připraveny upomínkové placky (butony) – dodáme 

dodatečně, budou na nich fotky z představení 

 

6. Lektorky zajistí potvrzení od rodičů, že si děti vyzvednou na Kačině, případně že 

se přidají k někomu, kdo je odveze 

 

Děti budou mít od nás zajištěný pitný režim, jídlo je třeba mít vlastní 

 

7. Po konzultaci se zvukařem nebude v Diakonii k dispozici ruchový mikrofon. 

Prosím tedy počítejte s tím, a ještě věnujte poslední zkoušky trénování hlasitosti. 

Nelekejte se, děti to jistě zvládnou.  

 

 

 

Koordinační schůzka byla ukončena v 16:30 

 

 

Zapsala Denisa Dvořáková, koordinátorka projektu 

 

Kontrolu provedl Mgr. Norbert Kobela, manažer projektu 

  

 

 


