
 

 130 

Přílohy 

 

 

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 - Zdroje použitých vyobrazení 

 

 

Příloha č. 2 - Program korunovace Karla IV. a Blanky z Valois (1347) 

(Petráň, 1985, str. 946-947) 

 

 

Příloha č. 3 - Organizační struktura Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 

– Uffo  

(Dostupné z WWW: http://www.uffo.cz/index.php?gid=380, 9. 10. 2011) 

 

 

Příloha č. 4 - Ukázka předběžného scénáře kulturní akce  

(Poskytnuto organizátorem Davidem Novotným.) 

 

 

Příloha č. 5 - Ukázka z Eventového katalogu, Telefónica O2  

(Poskytnuto společností Telefónica Czech Republic, a.s.) 

 

 

Příloha č. 6 - Rozhovory 

 
 



 

 131 

Příloha č. 1 - Zdroje použitých vyobrazení  

 
 
Obr. 1 – Několikadenní festival Roskilde, Dánsko. Dostupné z WWW: 

http://roskilde-festival.dk/, 29. 9. 2011 

 

Obr. 2 – Sarkofág organizátora Marcuse Aurelia Prosenese. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 31. 7. 2008 

 

Obr. 3 – Model mechanického bubínku dle návrhu L. da Vinci. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 31. 7. 2008 

 

Obr. 4 – Organizátor Francois Vatel za doby Ludvíka XIV. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 2. 4. 2009 

 

Obr. 5 – Gérard Depardieu jako Francois Vatel. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 2. 4. 2009 

 

Obr. 6 - Plakát studentského festivalu Okultění 2010. Dostupné z WWW: 

http://www.culto-ako.cz/cs/, 12. 6. 2010 

 

Obr. 7 - Program workshopu studentů kulturního managementu a mladých 

profesionálů. Dostupné z WWW: http://www.tcwlm.net/, 6. 4. 2010 

 

Obr. 8 – Tvůrčí a netvůrčí styly v managementu kultury. Pramen: ADAIR, J.:  

100 Tipů jak úspěšně řídit a vést lidi. Brno: CP Books, 2005 

 

Obr. 9 - Maslowova hierarchie potřeb. Diagram: PhDr. Karel Hnilica, Přednáška  

Kulturní psychologie I., 26. 3. 2007 

 

Obr. 10 - Model procesu komunikace. Pramen: KOONTZ, H. – WEIHRICH, H. 

Management. Praha: Victoria Publishing, 1993 

 

Obr. 11 - Pozvánka na akci od zadavatele. Pramen: archiv autorky. 

 

Obr. 12 - Uspořádání konferenčních prostor před akcí KICK OFF 2010. Pramen:  

archiv autorky. 

 

Obr. 13 - Matěj Ruppert z hudební skupiny Monkey Business při koncertu na akci 

KICK OFF 2010. Pramen: archiv autorky. 

 

Obr. 14 – Zina Rýgrová tajemnice Společenského centra pro kulturu a volný čas UFFO. 

Fotografie: Vilém Fischl. Dostupné z WWW: http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 14. 

10. 2011 

 

http://roskilde-festival.dk/
http://www.culto-ako.cz/cs/
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Obr. 15 - Budova Uffa spolu s bronzovou sochou od Michala Gabriela. Fotografie: Vilém 

Fischl. Dostupné z WWW: http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 14. 10. 2011 

 

Obr. 16 – Organizátor Open Air Music Festivalu Martin Věchet s Evou Pilarovou. 

Dostupné z WWW: http://www.festivaltrutnov.cz/, 5. 4. 2010 

 

Obr. 17 - Hlavní scéna Open Air Music Festivalu 2010. Pramen: archiv autorky. 

 

Obr. 18 - Organizátor Vedoucí David Novotný na své akci: Sestřička roku 2009. Pramen: 

poskytnuto z archivu Davida Novotného. 

 

Obr. 19 - Organizátoři z agentury Štěk při přípravě Grabštejn World Festu. Dostupné z 

WWW: http://www.stek.cz/foto2/worldfest/2003/poradatele//fot_05.jpg, 11. 4. 2010 

 

Obr. 20, Obr. 21 – Park live. Kulturní akce zaměřená na oživení parků, hřišť a zeleně. 
Dostupné z WWW: http://divozemi.rajce.idnes.cz/PARK_LIVE_09/#album, 5. 4. 2010  

 

Obr. 22 – Sculpture Grande 2007, pořádané Olgou Dvořák. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), – 17. 7. 2011 

 

Obr. 23 - Sir Nicolas Winton a organizátorka akce Winton Train Olga Menzelová. 

Dostupné z WWW: http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 17. 7. 2011 

 

Obr. 24 - Pražská část výstavy Winton Train na Vyšehradě. Dostupné z WWW: 

http://www.google.cz/ (záložka obrázky), 17. 7. 2011 

 

Obr. 25, 26, 27, 28, 29 – Grafické znázornění výsledků empirického šetření. Pramen: 

archiv autorky. 

 

http://www.festivaltrutnov.cz/
http://www.stek.cz/foto2/worldfest/2003/poradatele/fot_05.jpg
http://divozemi.rajce.idnes.cz/PARK_LIVE_09/#album
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Příloha č. 2 – Program korunovace Karla IV. a Blanky z Valois (1347)  

 
 

Předvečer korunovace 

Průvod na Vyšehrad 

● 

Modlitby (Nešpory) ve Svatovítské katedrále 

● 

Průvod do královy ložnice 

 

Den korunovace 

korunovace krále 

Průvod z královy ložnice do kostela 

● 

Kázání 

● 

Skrutinium 

slib krále: bude sloužit bohu, bránit církev i 

království 

● 

Aklamace 

shromáždění slibuje poddanost a poslušnost králi 

● 

Litanie 

Vyprošování pomoci světců, hlavně zemských 

patronů 

● 

Světící modlitby 

● 

Mše, Průvod se světícím olejem 

přinesou dva opati ze svatováclavské kaple 

 

 

Pomazání hlavy, prsou, plecí, paží krále 

Provádí arcibiskup 

● 

Oblékání korunovačního roucha: 

přes tuniku, v níž přišel do chrámu, král oblékne 

obřadní roucha biskupů 

● 

Pomazání rukou krále 

● 

Modlitby 

● 

Odevzdání insignií: 

korunovačního pláště, meče, náramků, prstenu, 

obětování a vykoupení meče, odevzdání žezla a 

jablka, korunovace 

● 

Požehnání 

● 

Nastolení krále 

● 

Holdování 

kapitulní sbor žáků zpívá Te deum, shromáždění 

zpívá česky Hospodine, pomiluj ny a třikrát 

provolává slávu králi 

● 

Slib králův 

spravedlnost a pokoj církvi i poddaným 

 

Korunovace královny  

Žehnání královny 

přivedena dvěma arcibiskupy za asistence 

svatojiřské abatyše, měla rozpuštěné vlasy a 

nepokrytou hlavu 

● 

Pomazání na prsou a na zádech 

Proto musila mít tuniku vpředu i vzadu rozvírací 

● 

Odevzdání žezla, prutu a prstenu 

● 

Korunovace 

dostává jinou korunu než král, na hlavu královny 

ji klade arcibiskup, přední aristokrati ji přidržují 

● 

Uvedení na trůn 

Ukončení obřadu korunovace krále a královny 

● 

Požehnání královy korouhve, 

Požehnání krále a královny 
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Příloha č. 3 – Organizační struktura Společenského centra Trutnovska - Uffo
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Příloha č. 4 – Ukázka předběžného scénáře kulturní akce  

(organizátor vedoucí David Novotný) 

___________________________________________________________________ 

Scénář na 26. 3. 2010 od 19 hodin Divadlo v Jaroměři 

 

Večer pro dobrou věc, 10. Ročník 

 
Začátek v 19.00 hodin 

Mažoretky Scarlet Jaroměř 

 

Vlasta Korec a Lucie Koňaříková: zahájení, přivítání lidí, poděkování generálním partnerům 

akce – pořadatelé Večera pro dobrou věc děkují generálním partnerům. Poslání kasičky ve 

prospěch Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují, Martinovi Zachovi a Základní škole 

internátní v Jaroměři, který obdrží i celý výtěžek z dnešního večera. Akci připravil David 

Novotný za podpory Města Jaroměře a Městského kulturního střediska. Produkci zajistila 

Petra Jansová. Generální partneři akce: Rund a.s. Profi market Jaroměř, Autoprodej Rohan 

Česká Skalice, PROST orientační systémy Velichovky, Stavebniny Třasák s.r.o. Jaroměři, 

Elza s.r.o. Předměřice nad Labem, Papírnictví Jarpa Jaroměř. Záštitu nad touto akcí převzali 

starosta města Jaroměře Ing. Jiří Klepsa a poslankyně ČSSD Poslanecké sněmovny Hana 

Orgoníková. 

 

Leona Machálková, 4 písničky 

 

Heidi Janků, 3 písničky  

 

Křest knížky: Tomáš Magnusek si pozve Josefa Somra, proběhne křest knihy Pamětnice, 

který se odehrával v Královéhradeckém kraji. Přichází i David Novotný. 

 

Martina Balogová, 2 písničky 

 

Martina Balogová a Sámer Issa – duet 

 

Sámer Issa, 2 písničky  

 

Světlana Nálepková, 3 písničky 

 

Zdravice - starosta města Jaroměře Ing. Jiří Klepsa a poslankyně Hana Orgoníková. 

 

Lucie Koňaříková a Vlasta Korec: pozvání organizátora Davida Novotného, který si pozve 

zástupkyni Základní školy internátní v Jaroměři Helenu Spurnou. A ředitelku Janu 

Potočkovou ze Stacionáře Nona. 

 

Míša Nosková, 3 písničky 

 

Rozloučení  

Celou akcí provází Lucie Koňaříková a Vlasta Korec 

 

Konec  

Program bude trvat 110 minut. 
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Příloha č. 5 – Ukázka z Eventového katalogu, společnost Telefónica   

 

 
 

 

6/20/2010 1:24 PMObsah Slide30

Španělský večer

Popis akce:
Flamenco je snad nejznámějším a nejvýznamnějším projevem španělské lidové kultury. Vyznačuje se 
především dramatickou formou a sofistikovanými rytmy. Krása, atraktivita, umělecká hodnota a náročnost 
způsobily, že se jako jedno z mála lidových umění dostalo daleko za hranice země svého původu.
Flamenco není jen hudebním stylem, nýbrž životní filozofií, strhující svojí bezprostředností a intenzitou 
umĕleckéhoprožitku.

Nechte se alespoň na jeden večer strhnout tímto španělským rytmem a propojením tradičních pokrmů a
nápojů ze Španělska, což skýtá neopakovatelný zážitek. 

Doporučená lokace:

Praha, Frýdek Místek

Dle finálního počtu účastníků možná i jiná regionální města 

Doporučený termín:

celoročně 

Možné termíny:

Termíny volné dle domluvy na základě vybraného počtu účastníků

6/20/2010 1:40 PMObsah Slide35

Kabaret

Popis akce:
Kdo by neobdivoval kabarety let 30. jak z naší, tak světové kinematografie. Dobu gentlemenů, 

šantánových tanečnic, dobu kankánu, dobu, kdy šampaňské teklo proudem…
Rádi bychom Vám tuto zkušenost zprostředkovali.Skvěle Vás pobaví a uvolní pohotový a tak 

trochu drzý moderátor, který ale udrží zábavu na úrovni.

Tanečnice Vás rozehřejí jak svými tanečními dovednostmi, tak svou krásou.
Špičková jazzové swingová kapela vytvoří nezapomenutelnou kulisu celého večera. Co teprve 

když se přidá skvělá zpěvačka! A kdo ví, možná přijde i kouzelník…

Doporučená lokace:
Akce se dá uspořádat v jakémkoliv prostoru s dostatečnou kapacitou pro 100 - 150 hostů. 

Výhodou je samozřejmě vysoký strop.

Indoorakce, celá ČR. Př. Dinitz Café, Palác YMCA, Praha

Doporučený termín:

Celý rok

Program – příklad:

Moderátor přivítá hosty na akci a pokračuje rozhovory s nimi v průběhu celého večera. Poté 
přijdou na řadu tanečnice s tanci ve stylu kabaretů 30 let .Čas mezi jednotlivými 
vystoupeními bude vyplňovat jazzové těleso a samozřejmě moderátor.
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6/20/2010 1:24 PMObsah Slide68

O2 Skotské hry

Popis akce:
Kdo by nechtěl poznávat nové země a jejich kultury. Jednou takovou zajímavou kulturou, historií 
a tradicí se může pyšnit Skotsko. Pro hosty budou uspořádány skotské hry, které jsou stejně jako 

kilt, tartan, whisky a dudy nedílnou součástí skotské historie a skotského kulturního dědictví.
V dnešní době se Skotské hry (nebo též Highland Games) pořádají prakticky po celém světě. 

Dnes se však již nejedná o soutěže válečníků, 
ale o společenská a rodinná setkání spojená 
se sportovním zápolením, vystoupením 

hudebníků a tanečníků. 

Doporučená lokace:

Akce se dá zorganizovat ve všech regionech 
s historickým hradem. 
Např. hrad Roštějn, hrad Točník…

Doporučený termín:

Květen až září

6/20/2010 1:24 PMObsah Slide69

Timing dne – příklad:
13:30 – 14:00 příjezd hostů
14:00 – 14:15 uvítání hostů, seznámení s programem

14:15 – 17:30 program, soutěžní zápolení, poslech hudby, raut
17:30 – 18:00 oficiální ukončení

Program – příklad:

 skupina skotských dudáků, která vítá hosty hudbou
 skotský pětiboj – pro hosty akce budou připraveny 

odlehčené, žertovné varianty těchto soutěží, 
které mohou vykonávat jak dospělí, tak děti

 hudební vystoupení skupiny hrající skotskou hudbu

 sokolnická exhibice, kdy si i sami hosté mohou 
nechat přistát dravce na rukavici

 personál ve skotských kostýmech
 ochutnávka tradičních skotský jídel
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Příloha č. 6 – Rozhovory 
 

Zadavatelé 

 

Respondentka: Pavlína Paroulková 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádala)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Pořádám pro společnost Telefónica nejrůznější eventy. Rozlišují se podle cílové skupiny našich zákazníků, 

existují čtyři: Top, Medium, Small segment a rezidentní zákazníci. Nejvíce eventů se dělá především pro segment 

Top. Pro residentní zákazníky se organizují nejrůznější „promošňůry“ (například v zimě snowparky 

s nejrůznějšími aktivitami pro stávající i nové zákazníky). Akce samotné dělíme na čtyři skupiny: Individuální 

eventy (pro ředitele, IT manaţery a další), kde nalezneme akce jako semináře s večerním programem, 

konference, pracovní pobyty na horách a jinde. Druhou skupinou jsou pak tzv. Super eventy (kdy je zvaný i 

partner nebo rodina od klienta) a účastníci těchto eventů se celkově více zapojují do programu. Dále Loajalitní 

eventy (např. divadelní představení) a eventy pro Government (státní správu). 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Pracujeme v týmu čtyř osob v útvaru nazvaném Eventy a sponzoring a celkově jsme ve struktuře pod 

Marketingem. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Nakupujeme různé varianty. Za prvé si akci tvoříme samy „brainstormujeme“, vymyslíme program, vybereme 

lokaci, vytvoříme pozvánku. Celé to organizujeme. Druhá varianta je, ţe máme například zadání – společenská 

akce, 30 osob. Máme na to určitý budget a poptáme přímo agenturu, která nám dá návrhy, jak by mohla daná 

akce pro 30 osob vypadat. My si vybereme agenturu, kterou následně supervisorujeme a ona uţ sama všechno 

připravuje. A třetí varanta je, ţe nakupujeme eventy účastnické. Například teď připravuji akci MOTO GP, kdy uţ 

je připraven program akce, který dělá jiná agentura a my od ní nakupujeme pouze 50 vstupenek. Uţ je tam od 

nich připraven stan, catering a my tam pouze pozveme naše zákazníky. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

U nás je to hodně individuální, záleţí podle typu akce, a kdo ji organizuje. Pokud ji organizujeme samy, tak 

děláme veškerou organizační práci, pokud je to s agenturou, tak tam zajišťujeme supervizi. Náplní je, ţe 

kontroluji ţe jsou všichni na svém místě, catering je v pořádku, hostesky jsou instruovány, agentura je 

připravená, umělci vědí, co mají dělat. Správně se střídají, správně je připravená technika a podobně. 

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sama „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátorka dané akce? 

Je známo, ţe to dělá Telefónica, nikdy nesmí být uvedeno, ţe to dělá jiná agentura. Vţdy musí být zřejmé, ţe je to 

akce naší společnosti. Moje jméno přímo vidět není, ale obchodní tým, pro kterou tu akci dělám, ví, ţe tím 

garantem jsem já. Ale ţe by to věděli zákazníci, to ne. Pro zákazníky je také důleţité, ţe to pořádá manaţer 

daného úseku nebo ředitel a ten jek také nejviditelnější. 

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Spolupracujeme s celou řadou agentur. Na nás je zadání, nápad. Ostatní od cateringu, hostesky někdy i další 

věci jako lokalita apod. jsou na agentuře. Rozlišujeme je na Eventové agentury (pro ČR, např. Ogilvy) a 

Insentivní agentury (pro Zahraniční akce, např. Čedok). Získávání umělců má většinou na starosti agentura 

nebo jen společně korigujeme nejrůznější nápady. Je to větší mnoţství lidí. 



 

 140 

Smlouvy řešíme minimálně, je to spíše aktivita oddělení Sponzoringu. Ale teď se to bude měnit. Doposud to 

fungovalo tak, ţe jsme jednou za 2 roky uspořádali velký tendr, kde se oslovilo cca 50 agenturur. Z těch se 

vybralo plus/minus šest agentur, se kterými se podepsala smlouva na dva roky. Neznamená to, ţe s nimi 

automaticky spolupracujeme, ale znamená to, ţe jsou přizváni do tendrů v průběhu dvou let. Abychom totiţ 

neoslovovali spoustu agentur, ale pouze 3-4 agentury. V současné době to chceme změnit. Nebude ţádný tendr, 

ale chceme oslovovat agentury libovolně. Vybereme tak 4 – 5 agentur. Bude to náročnější, ale vybereme nejlepší 

a s ní podepíšeme smlouvu na danou akci. U výběru záleţí, zda se agentura vejde do rozpočtu a na jejím 

kreativním konceptu (někdy to můţe být zajímavá lokalita, někdy kreativní program…to záleţí).  

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Strategie akcí a rozpočet se vytváří více neţ rok dopředu a na celý rok. Všichni včetně generálního ředitele s ní 

musí souhlasit. Velké konference se organizují dopředu přibliţně půl roku. Loajalitní eventy za pomoci agentury 

2-3 měsíce. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Ano, máme několik ověřených „šablon“. Atmosféra se liší podle eventu. 

 

9. Zpracováváš si sama ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Určitě, umím a dělám. Kdyţ mi zavolá obchodník, musím rychle během 5 minut dát dohromady, kolik můţe daná 

akce přibliţně stát. Catering, technika… Uţ to máme v hlavě, kolik stojí daný prostor pro určitý počet lidí. Dáš 

to pak rychle celkově dohromady. 

 

10.  Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

My sami jsme většinou sponzory různých kulturních akcí. Ale samozřejmě spolupracujeme s řadou různých 

společností, které jsou většinou naši známí 

 

11.  Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Snaţíme se vyhledávat vhodné lokality pro tu akci. Pro společensko-kulturní akce by to měla být nějaká 

atraktivní lokalita, která není příliš známá a mělo by to být osvěţení pro ty zákazníky, abychom je nezvali do 

stejné lokality několikrát. Kdyţ chce obchodník nebo manaţer nějakou vytypovanou lokalitu, tak si necháme 

poradit, ale většinou zkoušíme něco nového. Co se týká konferencí, tak tam jedeme podle poţadavků zadavatele 

z firmy. Jedem podle programu, a aby nám to k té akci sedělo. 

 

12.  Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak 

velkým dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Za eventy tam není příliš velké PR. Jde více za oddělením Sponzoringu, ale jsou specifické akce, kde PR děláme 

např. akce Struny podzimu, kde jsme partnerem, tak kontrolujeme např. přístupy na stránky, jejich čtenost. 

Spolupracuje se také s Externí komunikací, která připravuje tiskové konference. Informují také o větších akcích 

jako je Open air festival. Spolupráce s Externí komunikací u sponzoringových projektů určitě je, vţdy je nutné to 

provázat. Moje akce spíše propagujeme interně ve společnosti. 

 

13.  Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Mají podle mého názoru funkci zábavnou, poznávací a vzdělávací. Nebo se o to alespoň snaţíme. 

 

14.  Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Vţdy pro cílovou skupinu našich zákazníků, případně pro interní zákazníky – zaměstnance společnosti 

Telefónica. 

 

15.  Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Existuje tzv. eventová databáze, kde máme seznam potenciálních účastníků na akce. Naši obchodníci z nich pak 

ještě mohou dále vybrat klíčové klienty. Kdo se nezúčastní první akce, zve se na druhou, třetí, poté jiţ většinou 
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ne. Aktivní spoluúčast záleţí na typu akce. Individuální eventy jsou obecně pasivnější povahy a Super eventy 

často zaměřené na aktivní spoluúčast zákazníků.  

 

16.  Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Poslední problém byl s technikou…většinou máme připraveny záloţní varianty. Vţdy mokrou a suchou variantu 

programu. Například, kdyţ prší, vţdy je náhradní varianta někde pod střechou. Nikdy nejdeme do programu, kdy 

by nebyla připravena mokrá varianta. Co se týče techniky, nemáme poptány další náhradní dodavatele, ale 

kdyby se něco nepovedlo, máme připraveny kontakty. Ihned zavoláš a hned řešíš. Existuje spousta situací, které 

nemůţeš předem odhadnout, je to individuální. Na to nejsou ţádná pravidla, musíš začít ihned řešit, nepanikařit. 

Nebo kdyţ Ti nedojede umělec, tak se musí program narychlo upravit nebo někoho rychle sehnat. Je to těţká 

situace, ale nesmíš se zhroutit, ale začít řešit. Nebo kolegyně nedávno řešila, ţe jim nefungoval diaprojektor 

v Herlíkovicích. Rychle se na internetu řešil záloţní dataprojektor v okolí, volali jsme kontakty, ale naštěstí se ho 

nakonec podařilo spustit.  

Občas se také stane, ţe není naplněná kapacita pro akci. Zváţíme proto tento typ akce - většinou jiţ zákazníkům 

nevyhovuje a snaţíme se ho nahradit jiným, novým. 

 

17.  Pozorovala jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučila ses z předchozích nezdarů? 

Máš pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Určitě nějaké byly, ale těmi se člověk učí. Praxí získáte zkušenosti a na kvalitě eventu je to poté znát. 

 

18.  Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Nápady čerpám z nejrůznějších zdrojů. Nápady na konkrétní části programu vytvářejí většinou agentury. 

 

19. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Kreativita, organizační schopnosti, týmovost a komunikační vlastnosti. 

 

20.  Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle Tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Celkem v této oblasti pracuji deset let. U 02 jsem čtyři roky a zatím jsem neměla pocit vyhoření. Vţdy se dá 

alespoň něco změnit, takţe předpokládám, ţe budu nadále pracovat v této profesi.  

 

21.  Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Velmi razantně se sníţil náš rozpočet na všechny eventy, coţ má samozřejmě vliv na kvalitu a také mnoţství akcí. 

Hodně akcí jsme byli nuceni zrušit úplně. Je to oblast, kde se ve společnostech šetří nejvíce.  

Eventů děláme méně a nejsou tak zajímavé. Dalším ukazatelem je, ţe eventy většinou děláme samy, tolik uţ 

nevyuţíváme agenturu, která by mohla přinést něco nového, ale vše si jedeme po vlastní ose. Zveme zákazníky na 

akce, které uţ nejsou tak kvalitní. Ty akce jsou menší a levnější. Uţ se skoro nedělají super eventy v zahraničí, 

které byly velmi populární. Moţná tak jednou do roka pro velmi malý počet osob a ještě to organizuji většinou 

sama. Sice akci nakoupíme přes agenturu, ale s účastníky jedu sama. Kdeţto dříve byl celý organizační tým, 

který tam zařizoval program a staral se o zákazníky. 

  

22.  Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sama směřovat se svými 

akcemi? 

Mám pocit, ţe tímto směrem uţ se dlouho nedá jít. Klienti uţ většinu věcí zaţili, vyzkoušeli, je těţké je něčím 

nadchnout nebo překvapit. Důleţité je propojování nejrůznějších nových kombinací, zkoušet na první pohled 

neslučitelné. Obecně se dle mého názoru eventy brzo změní, jak přesně se ještě uvidí. 

 

23.  Vnímáš nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jsi žena, pro pořádání kulturních akcí? 

Pokud pracuješ v týmu ostatních lidí, jak Tě podle tvého názoru berou ostatní muži/ženy? 

Je to určitě výhoda. Ţena se umí více vcítit do potřeb a nálady druhých lidí. Ţeny dokáţou častěji více ocenit a 

zhodnotit estetickou kvalitu akce. V kolektivu jsme samé ţeny a osobně nevnímám nějaký problém.  
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Kdyţ jsi ţena organizátorka, tak máš výhodu u dodavatelů, kteří jsou většinou muţi, tam pomůţe charisma. 

S nimi to člověk umí. Přetrhnout se, aby Ti poţadavek splnili. Náš nadřízený se nás snaţí přimět, abychom měli 

v týmu muţe, ale nám se muţi příliš neosvědčili a já musím říct, ţe je to spíše ţenská práce. Ţeny to mají 

připraveny od začátku do konce, jsou puntičkářky, kdeţto muţ má na to „muţský nadhled“, kdy akci vidí spíše 

jako koncept a nezaobírá se tolik detaily. Jaký bude welcome drink, kde bude stát číšník… Ze zkušeností vím, ţe 

tohle chlapi v oku příliš nemají. Určitě by se nějaký našel, ale 90% jich to nemá. Chlap není příliš ideální pro 

naši práci – nebude to dělat dlouhodobě, vydrţí třeba půl roku, ale vyţaduje to i dost administrativy, po čase by 

tak hledal něco jiného. 

 

24. Jak se vnímáš Ty při své práci - používáš ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáš více věcí najednou 

(jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáš pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou by bylo 

možné využít pro tvou práci? 

Snaţím se vyuţívat své kvality jako člověka obecně, kaţdý jsme jiný. Myslím si, ţe pro tuto práci se musíte 

„narodit“. Pokud cítím, ţe mi nějaká schopnost nebo vlastnost pomůţe, vyuţiji ji. Myslím si, ţe od muţů nás 

obecně odlišuje lepší komunikační schopnost, ale samozřejmě existuje nespočet výjimek. 

 

Bohumil Stibal 

1. Jaké kulturní akce pořádáte (jste pořádal)? Rozsah Vašich činností a pravomocí. 

Pořádal jsem a stále pořádám nejrůznější akce. Například: Mezinárodní malířské Art Sympozium, jiţ 6 ročníků, 

Kuchařskou soutěţ „O putovní pohár M.D.Rettigové (5 ročníků), Staročeské máje, Masopust a Zámecké večery. 

Jde o organizační činnost, zajištění finančních prostředků, rozhodující pravomoc – pořádat nebo nepořádat 

danou akci. 

 

2. Máte svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Tým máme na kaţdou akci jiný, většinou jde o skupinu od 2 do 5 členů. 

 

3. Popište mi prosím detailně, jak tvoříte program akce. Vytváříte celý program od počátku sám, tzn. 

detailně tvoříte obsah a průběh akce nebo skládáte program z již existujících čísel, případně nakupujete 

již hotový program? 

Celý program tvoříme po jednotlivých bodech, dle tipu akce vkládáme jiţ existující čísla, nikdy nenakupujeme 

celý program. 

 

4. Podílíte se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Vaší náplní práce? 

Ano, je závislé na druhu akce. Většinou jsem namístě a sleduji, zda je vše připraveno. 

 

5. Tvoříte projekty, pod které se i sám „podepíšete“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jste organizátor dané akce? 

Ano je známo, ţe jsem organizátor akce. Jde o akce pořádané obcí pod záštitou starosty. 

 

6. Jaké osoby s Vámi dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváte pro své projekty? Podílíte se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Různé smlouvy podepisuji a sám je i tvořím. Umělce oslovujeme na základě předpokladu, co by mohlo být pro 

naše obyvatele zajímavé. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříte plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Záleţí na tipu akce od 14 dnů do 1 roku. 

 

8. Máte nějaký model-šablonu, podle které organizujete akce? Používáte často nějakou atmosféru 

(tajemno, romantika, adrenalin apod.)? 

Tajemno a romantiku nepouţíváme, adrenalin pouze sportovní. Šablonu máme pouze na akce dlouhodobé. 

 

9. Zpracováváte si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).  

Ano, vše sám. 
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10. Máte nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Ano, dle druhu akce a jsou spíše stabilní. 

 

11. Podle čeho volíte místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Vlastní prostory obce nejčastěji nebo v ulicích. 

 

12. Podílíte se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak 

velkým dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Sám i za pomoci ostatních organizací a firem. 

 

13. Jaké funkce podle Vás plní (nejčastěji) Vaše akce a jaké jsou jejich cíle? 

Řekl bych, ţe jde o rozvoj kulturního ţivota na venkově. 

 

14. Pro koho jsou Vaše akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Lidé z obce a jejího okolí. Potenciální i skuteční. 

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáte metody k získání aktivní spoluúčasti? 

V rámci Masopustu je vţdy velmi dobrá spolupráce s občany. Zapojení návštěvníku do programu je vţdy závislé 

na moderátorovi akce a druhu akce. Většinou s tím nemáme problém. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máte nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Řešíme rychle, operativně a bez zbytečných emocí. 

 

17. Pozoroval jste na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil jste se z předchozích nezdarů? 

Máte pocit, že jsou Vaše akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Chyby jsem samozřejmě pozoroval, kdo se nepoučí, nemůţe úspěšně pokračovat, akce jsou zhruba stejně 

úspěšné. 

 

18. Jaké jsou podle Vás důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Chuť něco dělat, nebát se organizační práce a trocha adrenalinu, jak akce dopadne, jaké bude počasí atd. 

 

19. Kde vznikají Vaše nápady. Jak rozvíjíte svou kreativitu? 

Různě, podle situace. Ve svém okolí, od ostatních organizátorů. 

 

20.  Jak dlouho působíte v této profesi? Myslíte, že se dá dělat stále? Existuje podle Vás v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Přibliţně 10 let, pokud člověk chce a je ochoten sledovat trendy, nebo si nechat poradit asi lze. Vyhoření 

existuje, ale někdy pomůţe nový impulz a člověku se vrátí radost do práce. 

 

21.  Jak se u Vašich akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozorujete zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Úbytek sponzorů se neprojevil. Situace se nelepší a naopak asi bude hůř. Krize zatím zaţehnána není, naopak je 

moţno sledovat pokles návštěvníků – lidé nechtějí pouštět peníze. 

 

22. Jaká je Vaše prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chcete do budoucna Vy sám směřovat se svými 

akcemi? 

Snaţit se akce udrţet a nabízet lepší záţitek za stejné peníze. 
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Ema Bayerová 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádala)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Mám na starosti Open Air Festival (OAF), to je ta největší akce a pak mám na starosti ještě dva sportovnější 

projekty - Snow hill a Ski tours. Moji povinností je hlídat projekt, aby správně proběhl, v souladu se sponzorskou 

smlouvou a zkoordinovat projekt tak, aby informace doputovali do oddělení, kam mají. Do všech oddělení, které 

se na projektu dále spolupodílí, např. Nadace O2, Interní a externí komunikace a tak dál. 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Svůj tým hierarchicky přímo nemám, ale mám pracovní skupinu, která vznikne právě z různých oddělení. Za 

kaţdý segment mám jednu kontaktní osobu, s kterou řeším jednotlivé aktivity. Ohledně Open Air festivalu 

všechno konzultuju s organizačním štábem, s kterým jsem v dennodenním kontaktu. Je to agentura, která vlastní 

práva na festival. My jsme generální sponzor a partner festivalu, ale tím, ţe jsme byli i spoluzakladatelem a stáli 

jsme u vzniku, tak máme velké slovo v organizaci. Dá se dohodnout na změnách, pokud se nám např. něco nelíbí. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Ohledně OAF to bylo tak, ţe jsme měli dlouhá léta Sázava fest a pak to partnerství skončilo. Tak jsme se 

rozhodli, ţe si zaloţíme vlastní festival, protoţe u některých větších festivalů uţ partneři byli, dokonce ty větší 

zastupovali přímo naši konkurenti. Tak jsme potřebovali něco nového, chtěli jsme, abychom byli v pozici 

partnera a mohli jsme to přizpůsobit našemu obrazu. 

Co se týče programu, „line-upu“ festivalu, tvoří ho přímo dramaturgyně festivalu. Je to jedna dáma – 

„bookerka“, která je schopná dostat sem do republiky známá jména tzv. “headlinery“. Ty sem umí dostat jen 

pár lidí. Je s tím také spojeno obrovské mnoţství finančních investic, různých záloh v zahraničních bankách, aby 

se management kapely s tím člověkem začal vůbec bavit, musí tu mít vytvořenou nějakou tradici. Dramaturgii 

tvořila na základě nejrůznějších poţadavků. Nějaké poţadavky na kapely mohou vzejít přímo od agentury, která 

má festival na starosti, ona zjistí, zda jsou dostupní, pokud ne, navrhuje alternativy v podobné finanční hladině. 

Většinou se nám podařilo dostat headlinery, kteří měli v Evropě uţ nějaké turné a mohli tak přijet rovnou k nám, 

čímţ se potom sniţují náklady. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Jsem tam většinou nejméně den předem, starám se především o naše - O2 zóny. Řeším stavby stanů, orientuju se, 

co kde chybí, co je potřeba dodělat. Spíše kontroluju, ujišťuju se, proč je něco jinak neţ mělo být a tak. 

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sama „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Festivalový organizátor je Abaton systém a moje jméno tak moc nepadá. Na tiskových konferencích mluví buď 

můj přímý nadřízený nebo náš tiskový mluvčí – Tomáš Ţabka. Takţe pod akcí „podepsaná“ nejsem. Zastupuju 

společnost Telefónica.  

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Různí lidé. Tak třeba u moderátorů -  dělám projekt Online přenos po internetu k festivalovému programu. Kde 

spolupracuji s organizátory festivalu a vyjednávám práva kapel, abychom je mohli streamovat.  Dále máme 

agenturu, která celý přenos zajišťuje technicky. Tam je na to koordinátor, který všechny „honí po place“. Já se 

podílím na výběru moderátorů a té agentury. Je to i na dohodě s nákupním oddělením. Fotografy také instruuji. 

Smlouvy řeším minimálně. Loni jsme měli s moderátory smlouvu, letos to bylo na rychlo, takţe ani nebyla. 

Moderátory na festivalu vybírá agentura, ale vţdy po dohodě. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Další ročník se začíná plánovat ihned po skončení ročníku předešlého. Takţe teď jsme na konci srpna a jsme ve 

fázi vyhodnocování, sbíráme materiály od různých dodavatelů, scházíme se s agenturami, které na tom 

pracovali. Schůzujeme s dodavateli z firmy, kteří tam měli různé projekty. Např. nadace tam měla CSR projekt, 
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loajalitní program, marketingové aktivity. Jsme v kontaktu s interní komunikací, takţe vyjde v interním časopise 

článek. Do konce září se bude vyhodnocovat a pak se začne pracovat intenzivně na novém ročníku, protoţe 

kampaň pravděpodobně vyjede jako loni uţ v prosinci. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Mám projekt pevně zadaný – připrav OAF, ale třeba různá marketingová proma, tak tam konzultujeme, v jakém 

duchu se to bude odvíjet. Dělá se tendr na agenturu a ta pak také něco vymyslí a pak se z toho něco vybere. 

Šablonu tedy přímo nemám, čerpám různě ze zkušeností, od předchůdkyně a pak tvořím v průběhu příprav. 

 

9. Zpracováváš si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).  

Úplně celého festivalu to určitě ne. To má na starosti finanční oddělení. My za naše oddělení přispíváme určitou 

částkou do celého rozpočtu festivalu. Finance já nehlídám. Ekonomickou rozvahu festivalu dává do kupy ředitel 

festivalu s jeho nejbliţšími spolupracovníky. 

  

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Ty řeší taky organizátorská agentura. Mimo hlavního partnera Telefóniky, tam jsou i jiní. Třeba mají na starosti 

PR festivalu. Ale sponzory získáváme všemoţnými způsoby. Nebo kdyţ máme nápad na nějakého sponzora a 

máme s ním nějaký kontakt, domluvíme se s nimi napřímo, ne agentura. Snaţíme se o to, aby to bylo 

v přátelském duchu. Náš budget tak není nafukovací, takţe rozhodně partnery vítáme.  

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Pro první ročník festivalu se lokalita samozřejmě hledala. Bylo několik vytipovaných míst, některé nesplňovali 

technické poţadavky. Např. letošní hlavní skupina Chemical Brothers vyţadovala, ţe scéna musí být na betonu, 

takţe to nesmělo být na poli. Museli jsme odhadnout, co je potřeba pro dokonalý festival. Tím, ţe je to na letišti, 

tak je fajn, ţe se tam nedrţí voda. Je tam zase vítr, ale nikdy to není ideální. Sázava zase byla u vody, kdy pořád 

hrozilo, ţe se rozvodní. Nebo někde státní orgány a lokální samosprávy nedovolí pořádání akce, takţe nakonec 

padla volba na Panenský Týnec. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Částečně, jsme v kontaktu s naším oddělením PR, kdy řešíme, pokud je něco nového, zajímavého k festivalu, co 

by se mohlo publikovat. Řešíme vlastní O2 tiskové zprávy nebo komentujeme převáţně v průběhu roku tiskové 

zprávy, které nám posílá přímo „festival“. V průběhu roku takto posíláme novinky, snaţíme se PR budovat, aby 

o nás bylo slyšet. 

 

13. Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Cílem je zaměření na určitou skupinu 15 – 40 let a navíc se snaţíme být i rodinný festival. Pořádáme proto 

aktivity pro děti, stavíme rodinné stanové městečko, které bylo oddělené od klasického kempu, takţe rodiny měly 

komfort a nebáli se na festival jezdit. Funkce jsou jasné – uspořádat festival a pro nás jako pro Telefóniku – 

zvýšit pozitivní povědomí o značce O2. 

 

14. Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Jsou to osoby, které mají zájem o hudbu přibliţně kolem dvaceti let. Plus ti rodinní příslušníci, jak uţ jsem 

říkala. 

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Odhady počtu návštěvníků dělají organizátoři z festivalu na základě zkušeností z okolních festivalů a jiných akcí, 

kdy je headliner schopný přitáhnout tolik a tolik lidí. Uţ to vědí a jsou schopni to odhadnout a podle toho se pak 

určuje velikost celého festivalu. Velikost stanového městečka, zázemí, voda a vše další. Není to největší festival, 

ale to ani není našim cílem. Chceme být nejkvalitnější festival. Největší je u nás tuším Rock for People. 
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16. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Záleţí, jakého charakteru je ten problém. Pokud se jedná o problém s našimi O2 aktivitami, tak mám pod sebou 

produkční tým, který je chyby technického typu schopný opravit. Např. kdyţ vypadne elektřina. Pokud je něco 

horšího, např. nějaká přírodní pohroma, tak to samozřejmě řeší organizační štáb festivalu, který mají klasický 

evakuační plán. Například jsem byla svědkem toho, co se stalo v Belgii na festivalu, kde spadla celá scéna. 

Někteří lidé tam dokonce zemřeli. Nebo třeba Pohoda na Slovensku před několika lety, kde jsem také shodou 

okolností byla - jasná ukázka toho, ţe se ta krizová organizace nezvládne.  Za určité rychlosti větru se musí 

zrušit program na stage, protoţe se stává velmi nebezpečné v eventu pokračovat, ale organizátoři jdou do 

krajnosti, udrţují program, aby běţel dál. Ale tam uţ hrozí obrovské riziko pro návštěvníky. V tom jsme 

zodpovědní a ve čtvrtek na festivalu kapela Skyline hrála jenom čtvrt hodiny, protoţe pak byly tak velké poryvy 

větru, ţe museli koncert přerušit, neţ foukat přestalo. 

 

17. Pozoroval jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil ses z předchozích nezdarů? Máš 

pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

No, zatím ten festival vţdycky nějak proběhl, člověk se postupně zlepšuje. Například máme lepší PR i interní 

komunikaci. Dodavatelé občas selţou nebo nějaký lidský faktor, ale vţdy se to podařilo vyřešit. 

 

Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Projekty loni byly všechny nové – ekologický projekt jsem dělala se CSR oddělením, ale většinou je to týmová 

práce a ten prvotní nápad nevymýšlím. Není to tak, ţe bych si řekla, tak a teď jdeme dělat ekologický projekt. 

Většinou ty základní cíle vejdou z toho konkrétního oddělení a podle toho se to pak dělá na míru.  

 

18. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Člověk musí být precizní, flexibilní, bere to hodně času. A musí mít vůli dotáhnout ty věci do konce. 

 

Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi syndrom 

vyhoření (tvůrčí blok)? 

Festivaly konkrétně dělám asi čtyři roky v Telefónice. V T-Mobilu jsme dělala v oddělení Korporátních eventů, 

takţe se kolem toho „ochomýtám“ déle. Ale tuto konkrétní práci dělám teď posledních pár let. Syndrom 

vyhoření…to záleţí na nátuře. Občas mám chvíle, kdy si říkám, ţe bych s tím nejraději praštila, ale záleţí. Vím, 

ţe třeba ředitel festivalu s tím má strašné nervy a celý ţivot se to určitě dělat nedá, protoţe je to obrovská 

zodpovědnost za lidi, ţe to ani člověk nemůţe ovlivnit. Třeba to počasí nikdy neovlivníš… 

 

Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

U nás ve společnosti určitě. Hodně se seškrtaly eventy. Kdyţ to srovnám se situací před pěti lety, kdy Telefónica 

převzala Eurotel, tak těch projektů bylo několikanásobně víc. Například festivaly jsme měli tři. Postupně se to 

všechno utlumovalo. Sponzorské projekty se také škrtají a pořád jsou zprávy, ţe se má dále škrtat. Tak se musí 

vybírat. 

 

Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sama směřovat se svými 

akcemi? 

Co se týče festivalů, tak tady hodně chybí festivaly, které by měli dobré zázemí a byly komfortní. Třeba Pohoda, 

ta je hodně dobře organizovaná. To je pro mě takový vzor ze Slovenska. Já osobně bych chtěla zlepšovat, co se 

týče kvality neţ kvantity. Aby se tam návštěvníci cítili komfortně a vše proběhlo tak, jak má. 

 

Vnímáš nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jsi žena, pro pořádání kulturních akcí? 

Pokud pracuješ v týmu ostatních lidí, jak Tě podle tvého názoru berou ostatní muži/ženy? 

To nevnímám, nikdy jsem se nesetkala s nějakou diskriminací nebo s něčím takovým. Osoby, které se pohybují 

v této branţi, zrovna takové věci moc neřeší, mi přijde. V naší pracovní skupině jsou i muţi, ale všichni mě berou 

bez problému. 
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19. Jak se vnímáš Ty při své práci - používáš ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáš více věcí najednou 

(jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáš pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou by bylo 

možné využít pro tvou práci? 

Chování k muţům je asi u mě občas trochu jiné neţ k muţům, člověk zavtipkuje a tak, ale výrazně, ţe bych cíleně 

toho vyuţívala, to se říct nedá. Všechno to máme na kolegiální bázi a všichni víme, co si můţeme dovolit. Máme 

to dobře nastavené. 

 

Tajemníci 
 

Zina Rýgrová 

1. Jaké kulturní akce pořádáte (jste pořádala)? Rozsah Vašich činností a pravomocí. 

Jsem vedoucí produkce ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas, coţ je městská příspěvková 

organizace. Sídlíme v novém Společenském centru Uffo.  Zodpovídám za práci a chod oddělení produkce, které 

zajišťuje produkci všech akcí, jejichţ pořadatelem je SCT. Osobně mám produkčně na starosti všechna divadelní 

představení pro dospělé, dále taneční akce – Reprezentační ples města Trutnova, taneční přehlídky a festivaly, 

taneční kurzy pro dospělé. A také profilové akce, coţ je např. Trutnovský jarmark, Dny evropského dědictví, 

festival nového cirkusu Cirk-UFF apod. 

 

2. Máte svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Jsme oddělení produkce o čtyřech lidech, kde jsou rozdělené činnosti. Pokud jde o větší akci, spojíme se a na 

projektu spolupracujeme. Například Trutnovský jarmark: já zajišťuji program, celkovou organizační přípravu, 

objednávky týkající se techniky a provozního zabezpečení. Můj kolega má na starosti zajištění stánkařů – tedy 

prodejců a řemeslníků. Při samotné akci pak je samozřejmě pracovně zapojena celá naše produkce i ostatní 

zaměstnanci.  

 

3. Popište mi prosím detailně, jak tvoříte program akce. Vytváříte celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříte obsah a průběh akce nebo skládáte program z již existujících čísel, případně nakupujete 

již hotový program? 

Vyuţíváme všechny moţnosti: některé programy tvoříme sami, u některých akcí program skládáme – tvoříme 

z jiţ hotových čísel. A samozřejmě také nakupujeme jiţ hotové programy. U kaţdé akce je to jiné, tak to raději 

vysvětlím na příkladech. Akce pro děti pod názvem Strašidláci. Je to v podstatě cesta pohádkovým lesem, kde 

však děti nepotkávají tradiční pohádkové postavy, ale netradiční strašidla – tedy Strašidláky. Tyto postavy si 

vymýšlíme sami a vzhledem k tomu, ţe akci pořádáme více neţ 15 let, vytvořili jsme jiţ celou plejádu těchto 

neznámých stvoření, jejich počet uţ přesahuje číslo 150. Znamená to vymyslet charakteristiku Strašidláka, jeho 

popis a zajímavé jméno (např. Zavinutka ukřivděná, Pařezníček krotký, Chňapák stromový, Unašečka tajemná, 

Plivajzník mourovatý…). Sestavit či ušít kostým, vytvořit masku, třeba i vyrobit potřebnou konstrukci (např. pro 

obří hlavu), vyrobit pomůcky. Určit a projít trasu, připravit její plánek, vyrobit strašidlácké noviny, propagaci, 

zajistit účinkující – představitele jednotlivých postav, zajistit dostatečný počet pořadatelů a další řadu malých i 

větších organizačních záleţitostí. To je tedy program, který tvoříme, připravujeme a realizujeme kompletně sami. 

A je to akce velice úspěšná, kaţdoročně ji v polovině května, kdy ji pravidelně pořádáme, navštíví téměř 3 000 

návštěvníků.   

Trutnovský jarmark: program tvoříme – skládáme z jiţ existujících čísel. Příprava probíhá tak, ţe celá produkce 

společně projedná nápady a návrhy, co by se do programu jarmarku mohlo zařadit. Víme, ţe jde především o 

hudební vystoupení různých stylů a ţánrů, protoţe to má na jarmarku největší ohlas. A to se doplňuje 

drobnějšími vystoupeními ve stylu: pohádka pro děti, kouzelník, kejklíř, humorista atd. Na základě toho sestavím 

základní pracovní návrh scénáře – programového harmonogramu. Tento návrh - dramaturgii schvaluje náš pan 

ředitel. Následně ověřuji, zda mají účinkující volný termín, jaké jsou technické podmínky, aby bylo moţné 

vystoupení realizovat. A samozřejmě také zjišťuji ceny vystoupení. To je pochopitelně jedna z nejdůleţitějších 

informací, protoţe na kaţdou akci máme finanční limit. Například na jarmark máme maximálně 400 000 Kč. 

Tato částka zahrnuje výdaje na propagaci, veškeré provozně technické zajištění akce, atrakce pro děti a 

samozřejmě celodenní program, ve kterém by neměla chybět nějaká ta „hvězda“ – populární osobnost. Letos to 
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byl např. Petr Spálený. Jeho koncert přilákal na náměstí 3 000 diváků. Celkově letošní jarmark navštívilo 

v průběhu dne téměř 10 000 lidí. Počty uţ umím odhadnout, pracuji v této oblasti 30 let, takţe to pro mě není 

problém. 

Třetí moţností při zajišťování akcí je nákup jiţ hotových programů, coţ jsou samozřejmě jednotlivá divadelní 

představení, koncerty různých ţánrů, pohádky pro děti, zábavné pořady apod. 

 

4. Podílíte se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Vaší náplní práce? 

Kaţdý produkční v SCT, tedy i já, zodpovídá za finální výsledek akce, kterou zabezpečuje. Při „svých“ akcích 

jsem tedy hlavním organizátorem, pořadatelem a inspicientem celého programu. Jsem v kontaktu s účinkujícími, 

zajišťuji i sluţby uvaděček, řeším také potřebné záleţitosti s návštěvníky. Jsem tedy tím, kdo má při akci hlavní 

organizační slovo. Znamená to, ţe musím být vzadu v zákulisí, ale také vepředu v sále a ve vstupních prostorách 

- pořád v poletu. Není to tak, ţe bych vše připravila a pak byla uţ jen pozorovatelem akce, to jsem ještě nezaţila. 

 

5. Tvoříte projekty, pod které se i sám „podepíšete“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jste organizátor dané akce? 

I kdyţ jsem třeba autorkou scénáře či projektu, tak stále jako zaměstnanec, takţe jako autorka dané akce nejsem 

uvedená. Podepsané je pod tím SCT.  

 

6. Jaké osoby s Vámi dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváte pro své projekty? Podílíte se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Spolupracujeme se všemi, koho jste jmenovala. Stálé umělecké partnery však nemáme, protoţe kaţdá akce 

vyţaduje něco a někoho jiného. Kdyţ třeba volíte moderátora akce, tak víte, ţe se nehodí pro určitý typ akce, ale 

pro jiný zase ano. Ale hlavně Trutnovští rádi vidí, kdyţ se účinkující mění, kdyţ je např. jeden rok jarmark 

takový, druhý rok zase jiný. Neměl by se tam objevit jediný stejný účinkující. Samozřejmě jsme si vybudovali 

dobré vztahy s některými agenturami či divadly, se kterými spolupracujeme řadu let. Není však moţné nazvat je 

stálými partnery. Můţeme se však na základě předešlé dobré spolupráce a zkušenosti s nimi více spolehnout na 

jejich doporučení nějakého pořadu či představení. Nestíháme totiţ předem vidět úplně všechno, co chceme do 

naší nabídky zařadit. A určitou roli zde samozřejmě hrají i finance. Umělce často zastupuje více agentur - takto 

funguje cca 90 % individuálních umělců. Hledáme tedy agenturu, se kterou máme dobré zkušenosti a jejíţ 

agenturní poplatky za zprostředkování nejsou 30 %, ale třeba jen 10 %, protoţe pořád je to samozřejmě i o 

penězích.  

A co se týká smluv: jsme příspěvková organizace, která je povinna vést přesné účetnictví, jehoţ součástí jsou i 

smlouvy. Smlouvy jsou však potřebné nejen proto, ţe jejich uzavření určují předpisy o účetnictví, ale i 

z praktického hlediska – sjednáváme v nich nejen finanční podmínky, ale i provozně technické podmínky pro 

realizaci dané akce. Formy, jak smlouvy vznikají, jsou však různé. Některé agentury mají vlastní smlouvy, které 

nám zašlou k potvrzení. Někteří umělci smlouvy nemají a pro ně smlouvu připravuji. Za naši organizaci smlouvy 

potvrzuje ředitel. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříte plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Je to různé, dle typu akce. Uvedu to na jiţ zmíněných typech programů. Strašidláci: Hned po realizaci této akce, 

kdy máme ještě v ţivé paměti, co se líbilo, co se v rámci programu povedlo nebo naopak zaskřípalo, je nejlepší 

čas na vymyšlení nových postav pro další rok. Tyto své nápady necháme nějaký čas, třeba půl roku tak zvaně 

uleţet. Pak se k tomu vrátíme, upřesníme to a konkretizujeme kostýmy a pomůcky, aby se stihly připravit. Šijí a 

tvoří se průběţně 3-4 měsíce. Asi 2-3 měsíce před akcí projdeme trasu a vţdy se snaţíme, aby byla jiná a vhodná 

pro vymyšlené strašidlácké postavy. Ve stejné době se připravuje také propagace a v posledním měsíci před akcí 

se zajišťují ostatní organizační záleţitosti. Práce tedy v průběhu celého roku, ale čistého času přibliţně tři 

měsíce příprav. 

Divadelní představení: Nabízíme je v rámci několika skupin předplatného. Dramaturgie na divadelní sezonu 

(říjen – květen) tedy musí být připravena nejpozději do konce února. Během března musím představení sjednat 

s jednotlivými divadly a zajistit propagační podklady, (informace a fotografie ke všem představením) do 

nabídkového bulletinu předplatného. V dubnu je bulletin vytištěn a dostanou ho k dispozici předplatitelé, aby si 

mohli od května kupovat abonentky. Pak se průběţně uzavírají smlouvy o jednotlivých představeních, ale 

samotnou organizaci těchto představení zajišťuji aţ bezprostředně před termínem jejich konání. 
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8. Máte nějaký model-šablonu, podle které organizujete akce? Používáte často nějakou atmosféru 

(tajemno, romantika, adrenalin apod.)? 

Ne, je to vţdy různé podle akce, kterou připravuji. 

 

9. Zpracováváte si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Ano, kaţdý z produkčních si kalkulaci akce umí připravit. Vycházíme přitom z informací o ceně pořadu, které 

zjistíme u zprostředkovatelské agentury, ale také z finančních výsledků uţ realizovaných pořadů - víme, jaké 

výdajové poloţky musíme započítat, a dokáţeme odhadnout jejich výši. Obtíţnější je odhad výše příjmů, protoţe 

to znamená především správně odhadnout, jaký bude počet diváků, a tedy v jaké výši stanovit vstupné.        

 

10. Máte nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

SCT existuje zatím pouze jeden rok. Město jej zřídilo jako novou organizaci v souvislosti s otevřením nově 

vybudovaného Společenského centra UFFO. Před tím tu fungoval Dům kultury, který se s SCT sloučil. V případě 

Domu kultury byli sponzoři ochotni přispívat na konkrétní akci, která je zajímala, a ne na chod organizace jako 

takové. Tím, ţe vzniklo UFFO, o které je velký zájem - je to nová krásná budova, je to zviditelnění, tak pan 

ředitel zvolil strategii, ţe „přispíváte na UFFO a jeho činnost jako na celek“. Partnerství je tedy sjednáváno 

jako celoroční, je dohodnut konkrétní finanční příspěvek a podmínky partnerství. Spíše výjimečně jsou však i 

partneři, kteří podpoří jen konkrétní akci, třeba hudební festival Trutnovský podzim. Oblast sponzorství a 

partnerství však není v mé kompetenci. Řeší ji osobně pan ředitel, administrativně ji pak vyřizuje oddělení 

marketingu. Jednání se sponzory není jednorázová záleţitost, ale neustálá aktivní činnost. Potěšující však je, ţe z 

počátku musel pan ředitel partnery přesvědčovat, ale nyní uţ někteří pochopili, ţe partnerství s SCT je pro ně 

zajímavé a ke spolupráci se sami hlásí. 

 

11. Podle čeho volíte místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Podle charakteru akce. Nejvíce samozřejmě pořádáme akce v Uffu, protoţe je variabilní. Díky tomu vznikl třeba 

festival Cirk-UFF, mohli jsme realizovat i představení se vzdušnou akrobacií. To ve starém Národním domě 

prostorově nešlo. Například představení La Putyka, které je úţasné, jsem si několik let přála nabídnout i 

trutnovskému publiku, ale nebylo moţné ho v prostorech Národního domu uskutečnit. V nové budově UFFO se 

to povedlo a představení mělo obrovský úspěch. Další lokality vycházejí z toho, co chceme divákům nabídnout. 

Strašidelná místa – jdeme do parku, tajemných zákoutí a podobně. 

 

12. Podílíte se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak 

velkým dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Ne, produkční se na tom u nás nepodílejí, pouze okrajově. PR má na starosti pan ředitel a jeho asistentka. 

Propagaci akcí zajišťuje oddělení marketingu. Produkční akcí se na budování vztahu s veřejností však mohou 

podílet například i tím, jaké vytvářejí vztahy s návštěvníky a účinkujícími, jak vystupují a jak se chovají při 

akcích. I to vytváří image kulturního zařízení.    

 

13. Jaké funkce podle Vás plní (nejčastěji) Vaše akce a jaké jsou jejich cíle? 

Oddech, zábava, poznání, vzdělání... Kaţdý pořad nabízí záţitky a setkání. Setkání s lidmi, umělci, s uměním, 

něčím krásným, zajímavým. Návštěva kulturního pořadu by měla znamenat vybočení ze všedního dne, 

návštěvníkům by měla přinést proţitek, vnitřní obohacení. 

 

14. Pro koho jsou Vaše akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Nezaměřujeme se výhradně jen na některou z věkových či sociálních skupin. Jsme městská organizace, takţe 

naše činnost probíhá napříč generacemi – koncerty a divadelní představení navštěvuje mládeţ i střední 

generace, v nabídce máme pořady Akademie třetího věku i představení pro děti. Zajímavé je, ţe kdyţ 

uspořádáme karneval pro děti, tak je tam nakonec víc dospělých neţ dětí, protoţe na dítě se jde podívat 

maminka, tatínek, babička, případně i teta. A pokud by někdo tvrdil, ţe nemůţe navštívit ţádný náš kulturní 

pořad proto, ţe finančně nezvládne vysoké vstupné, neříká pravdu. U některých programů je vstupné stále spíše 

symbolické a na některé akce (zejména venku) je vstup zdarma.  

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáte metody k získání aktivní spoluúčasti? 
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Jde zase o charakter akce. Ale třeba v případě akce pro děti se uţ podle předešlých zkušeností připravuje 

program tak, aby se děti mohly aktivně zapojit, zvedly se ze ţidlí a dobře se bavily. Nepamatuji, ţe by se nám 

stalo, ţe by děti seděly, nereagovaly a zůstaly pasivní. Záleţí samozřejmě na správné volbě programu pro daný 

věk dětí. U všech pořadů je také důleţitá příjemná atmosféra. Často je hodně důleţitý moderátor, který 

návštěvníky pobaví, zaktivizuje, ale neobtěţuje. Osobně nemám ráda akce typu, kde je to vynucené: „Tak pojďte 

tančit – všichni na parket… Pojďte do toho s námi… Tleskejte…!“ Akcí, které byly málo divácky úspěšné, bylo 

za první rok existence SCT málo, protoţe Uffo se stalo fenoménem, jenţ přitáhl lidi. Chtěli se sem podívat. Měli 

pocit, ţe jdou do něčeho lepšího, neţ mohli kdykoliv předtím. Například dříve jsem měla jednu skupinu 

předplatného a k tomu jednotlivá představení. A jen výjimečně bylo zcela vyprodáno. První sezonu v Uffu jsme 

měli tři řady předplatného a v nabídce byla i divadelní představení mimo předplatné. V případě činoherního 

divadla zájem o abonentky vysoce převyšoval kapacitu míst. Na představení v rámci dalších dvou skupin počet 

abonentek postačoval, ale jednotlivé vstupenky uţ pak byl vzhledem k velkému zájmu také problém koupit. Lidé 

si stěţovali, ţe „divadlo je zase jen pro prominenty“. Ale není to jen tím, ţe je Uffo nové, ale i v kvalitě hlediště. 

Návštěvníci mají moţnost pohodlnějšího sezení v hledišti s elevací a bez problémů vidět na jeviště (v Národním 

domě bylo hlediště sestaveno z ţidlí na rovné podlaze bez elevace). V první sezoně jsme tedy neměli s účastí na 

našich akcích v podstatě problémy. Ale je to první sezona a těţko se nyní posuzuje, jak to bude dál. Uvidíme 

druhou sezonu i sezony další. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máte nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

V oblasti produkční práce, organizačního a pořadatelského zajištění je jedinou metodou v případě vzniklého 

problému operativně vše řešit. A nejlépe věcně, bez zbytečných emocí, coţ je v práci s lidmi občas dost obtíţné. 

S realizací akce jsou však samozřejmě spojeny i záleţitosti týkající se bezpečnosti. Pro tuto oblast jsou 

samozřejmě dané metody a předpisy, které je nutné dodrţovat. Ovšem - kdyţ to jde. V našem společenském 

centru je např. poţární systém, který v případě poţárního nebezpečí zajistí, ţe se zastaví a otevřou výtahy, 

naopak se zavřou mříţe, které zahradí průchody tak, aby lidé mohli odcházet jen stanovenými únikovými 

cestami. Především však je spuštěno zvukové hlášení, které oznamuje, ţe se objevilo poţární nebezpečí, a vyzývá, 

aby všichni opustili prostory společenského centra. Hlášení je velice hlasité, nedá se přeslechnout, bohuţel se 

nedá ani překřičet a jeho hlasitost se nedá regulovat. Takţe produkční, který by chtěl návštěvníkům vysvětlit, aby 

opravdu odešli, nasměrovat je apod., nemá šanci, protoţe ho návštěvníci neslyší. Je to velice nepříjemné. Zaţila 

jsem to uţ třikrát a jako produkční jsem byla naprosto bezmocná. O to víc, ţe reakce lidí byla naprosto 

neuvěřitelná. Lidé u rautu nereagovali - svůj talíř neopustili, maminky s dětmi dál seděly v kavárně... Taková je 

asi česká povaha - nevidím oheň, necítím kouř, tak to je určitě jen planý poplach a nebudu se vzrušovat. V našem 

případě sice k ţádnému poţáru nedošlo (šlo o přehřátý reflektor apod.), ale kdyby opravdu hořelo, musela bych 

(předpis nepředpis) situaci řešit operativně dle svého uváţení a okamţitého rozhodnutí. A i v tom je práce 

produkční obtíţná, ale zajímavá.        

 

17. Pozorovala jste na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučila jste se z předchozích nezdarů? 

Máte pocit, že jsou Vaše akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Kaţdopádně kaţdý, kdo začíná, tak začátečnické chyby má a dělá. Zkušenostmi se dá řada z nich odstranit. Ale i 

kdyţ zkušenost máte, tak stejně mohou nastat situace, kdy chybu uděláte, protoţe tu situaci nedokáţete nebo ani 

nemůţete předvídat. Díky dlouholeté praxi uţ spoustu věcí předvídat a odhadnout umím, ale nikdo není 

neomylný… A zda jsou akce, které organizuji stále lepší? To by měli zhodnotit spíše jejich návštěvníci. Já 

doufám, ţe ano, ale sama sebe nemohu a ani asi neumím posoudit. 

 

18. Jaké jsou podle Vás důležité vlastnosti pro tuto práci? 

V našem oboru nejde dobře pracovat, pokud vás práce nebaví. Musíte mít k této práci vztah a cit jako ke 

koníčku, věnovat ji víc, neţ je limitováno mzdou. Počítat s tím, ţe nepracujete jen osm hodin denně – jsou to 

večery, víkendy… A i kdyţ nejste v práci, stejně často vlastně pracujete – vnímáte nové podněty, pořád se učíte, 

neustále sledujete nejrůznější trendy umění a zábavy. Měli byste mít tvůrčí invenci, dobré organizační 

dovednosti a schopnost komunikovat s různými typy lidí. A nenechat se úplně „zdecimovat“ televizí. Jen proto, 

ţe je něco populární, nemusí to být také vkusné, kvalitní, dobré… Divákům se sice snaţíme vycházet vstříc, 

nabízíme jim to, co by rádi viděli, ale ne za kaţdou cenu. 
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19. Kde vznikají Vaše nápady. Jak rozvíjíte svou kreativitu? 

Tady, v hlavě. Třeba teď jsem viděla úţasné vystoupení. Hned jsem zauvaţovala, do jakého programu by bylo 

vhodné jej zakomponovat, vypátrala jsem kontakt na účinkujícího a zavolala mu, zda s vystoupením také 

„zájezdově„ hostuje a byl by ochotný vystoupit v našem programu. A on na mou nabídku kývnul, ţe přijede. A 

tak mám pro trutnovské návštěvníky skvělé vystoupení. Takţe musíte pořád sledovat dění okolo a také 

kombinovat. Jet se podívat i ke „konkurenci“, do ostatních kulturních zařízení. Tím si i navzájem pomáháme. 

Například ve Dvoře Králové mají zajímavý koncert, informují nás o tom a vědí, ţe příště jim zase my doporučíme 

třeba výborné divadelní představení. 

 

20. Jak dlouho působíte v této profesi? Myslíte, že se dá dělat stále? Existuje podle Vás v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Působím v oboru 31 let, z toho jsem měla před dvaceti lety tři roky „pauzu“. Tehdy nastoupil nový ředitel, který 

naši práci pošlapával, coţ jsem nezvládla. Odešla jsem do jiného oboru a vrátila jsem se do kultury, aţ kdyţ on 

opět skončil. Ovšem - nechal nám dluh dva a půl milionu korun, který náš Dům kultury splácel ještě několik let. 

Doufám a chci věřit, ţe stejně jako řada dalších profesí, tak i práce v oblasti kultury se dá dělat stále. I kdyţ 

někdy máte pocit, ţe uţ ty lidi nemůţete ani vidět. Syndrom vyhoření určitě existuje. Mohou dojít nápady, tvůrčí 

invence, můţete si vytvořit určitý blok vůči novým formám, ţánrům… Zatím mám pocit, ţe se mne tento problém 

netýká, ale je otázka, jestli je člověk natolik objektivní, ţe si přizná, ţe uţ nestíhá, nemá takové nápady jako 

mladá generace apod. Nevím, jestli si to budu umět říct, snad ano. 

 

21. Jak se u Vašich akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozorujete zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Krize podle mě nedoznívá, ale důsledky na lidi dopadají teprve teď. Řada lidí si myslí, ţe uţ to proběhlo a je za 

námi, ale myslím si, ţe se to ve skutečnosti začíná projevovat aţ nyní. I v Trutnově se v této souvislosti projevily 

obavy, jak se v tak ekonomicky obtíţné době rozběhne nové UFFO, ale ta zvědavost a nadšení lidí, ţe konečně 

máme důstojné kulturní místo, pomohly tomu, ţe jsme to překonali. Kdyţ to porovnám s Domem kultury, který 

pořádal akce ve starém Národním domě: koncert se vstupným 200 Kč nebyl vyprodaný, tentýţ koncert ve 

společenském centru UFFO se vstupným dokonce 300 Kč a bylo zcela vyprodáno. Skutečně tu působil fenomén 

nového UFFA. A teď nás čeká nová sezóna, která ukáţe mnohem více neţ ta první. A mám z toho trochu strach, 

protoţe na lidi to začíná doléhat více. Jsou také připravována a avizována další a další opatření, která lidem 

z peněţenek vytahají více peněz. Plánují se změny DPH – samozřejmě zvýšení. Ti „nahoře“ vůbec nepočítají 

s tím, ţe by DPH mělo plnit i určitou sociální funkci vůči lidem. Tak prostě uvidíme, co přijde. Vím, ţe kulturní 

zařízení v okolí počet akcí sníţila, velmi opatrně zjišťovala, jestli můţou realizovat nějaký draţší pořad, protoţe 

by je taky větší akce mohla poloţit nebo by se muselo zrušit jiných pět levnějších pořadů.  

 

22. Jaká je Vaše prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chcete do budoucna Vy sám směřovat se svými 

akcemi? 

Díky tomu, ţe mám dceru, která vystudovala produkci na DAMU, a mám známé, kteří působí v různých 

uměleckých uskupeních, mám trochu přehled o mladší generaci produkčních. Nechci paušalizovat, ale ze 

spolupráce s mladými produkčními mám pocit, ţe mají jiný styl práce – pokud se to dá stylem nazvat. My jsme 

byli zvyklí něco vymyslet, podrobně a důkladně vše projednat a pak uţ si to jen potvrdit. Oni realizují stovky 

telefonátů a pošlou spoustu e-mailů pouze s dílčími informacemi, ale přesto pořád na něco zapomínají. A vše na 

poslední chvíli. Takţe jsou moţná kreativnější, nebojí se pustit do riskantnějších věcí, ale bude je to víc stát, 

protoţe tím vším náklady narůstají. Ty akce mají třeba parádní nápad, ale jsou často nedotaţené. Například, 

kdyţ se pořádá šermířské vystoupení, tak my automaticky počítáme s tím, ţe musí být okolo zábrana, aby šermíři 

měli dostatečný prostor a divákům nehrozil úraz. Mladý produkční přijde na místo a začne zjišťovat, jestli tam 

náhodou někdo nemá provaz, kterým by šermíře oddělil od diváků. To jen zjednodušeně pro porovnání. Na 

organizátory a produkční budou kladeny stále větší nároky, ale kdyby se naučili dodrţovat termíny a být 

spolehliví, polovina práce by jim ubyla. 

A celkově trend ve vývoji kultury? Záleţí na tom, v jakém prostředí se bude vyvíjet. Myslím, ţe tady u nás stále 

zůstanou akce typu divadlo, koncert atd. Jednooborové záleţitosti. A budou mít stále své publikum. Budou však 

vznikat i multiţánrové festivaly, protoţe mladí nepůjdou jen na hudební festival, ale budou očekávat širší 

ţánrové zaměření. Tak proč jim nenabídnout místo, kde bude úţasný projekt nového cirkusu, do toho skvělý 
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koncert, výstava, workshop… Vţdycky tu však bude střední generace, která tvoří divácký základ. A záleţí na tom, 

jaká ta střední generace bude. Teď má ráda čisté jednooborové ţánry a uvidíme, kam to dále půjde. 

A kam chci směřovat já osobně? Některým novým trendům se nejspíš dokáţu přizpůsobit a třeba i přispět vlastní 

invencí. Ale pokud by se mělo jednat o naprosté vybočení ze současných ţánrů a forem, nejsem si jistá, zda 

dokáţu „udrţet krok“.   

 

23. Vnímáte nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jste žena, pro pořádání kulturních akcí?  

Pokud pracujete v týmu ostatních lidí, jak Vás podle Vašeho názoru vnímají ostatní muži/ženy? 

Nevýhodou, kdyţ jsem byla mladší, bylo v této profesi, která je kromě jiného náročná časově, ţe jsem měla 

mateřské povinnosti. Bylo občas velice obtíţné vše skloubit. Má práce, kterou jsem se snaţila dělat naplno, byla 

určitě často na úkor mých dětí. Jinak si však myslím, ţe má profese je především o kontaktu a komunikaci 

s lidmi. Záleţí tedy na individuálních schopnostech člověka, jak to zvládá, jaké si vybuduje vztahy s ostatními. 

Pokud jsem byla vnímána ostatními špatně, pak to bylo jen o tom, ţe jsem to nezvládla jako člověk. Není to o 

tom, ţe je někdo muţ či ţena. 

 

24. Jak se vnímáte Vy při své práci - používáte ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáte více věcí 

najednou (jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáte pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou 

by bylo možné využít pro Vaši práci? 

Nejsem v ţádném případě feministka, ale zkušenost mi říká, ţe ţeny dokáţou dělat víc věcí najednou. A jsou také 

spolehlivější, protoţe dokáţou zorganizovat svůj čas celkově účelněji: Teď jsem v práci, neodbývám ji, ale 

musím vymyslet, co bude mít rodina k večeři, a taky to zajistit. Večer mám akci, ale ráno uţ musí být zase děti 

připravené do školy. Nemůţu to odloţit, musím to zvládnout, tak si to umím zorganizovat. Ale ani tohle nelze 

paušalizovat. Je to individuální.     

 

Simona Andělová 

1. Jaké kulturní akce pořádáte (jste pořádala)? Rozsah Vašich činností a pravomocí. 

Od roku 2009 pracuji v Kulturním centru Vltavská a mám zde na starosti organizování všech kurzů pro 

veřejnost, výstav, přednášek, divadelních představení a z části i koncertů. Mým úkolem je najít vhodné lektory, 

přednášející nebo interprety a naplánovat s nimi akci vhodnou pro naše účely – měli bychom naplňovat zadání 

našeho zřizovatele, MČ Praha 7, tedy nabízet všem vrstvám obyvatel Prahy 7 kulturní a volnočasové vyţití. 

Samotná organizace se liší akce od akce, některé zvládnu zorganizovat od začátku do konce sama, někde si 

musím přizvat na realizaci kolegu produkčního nebo závaţnější rozhodnutí konzultovat s ředitelem apod. 

 

2. Máte svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

V současnosti funguje kolektiv v KC Vltavská spíše na bázi jednotlivých zodpovědných osob za kaţdé oddělení, 

konkrétně já mám k dispozici jednu asistentku a kolegu produkčního si najímám na jednotlivé akce. Fungujeme 

více jako samostatné jednotky, které vzájemně spolupracují. 

 

3. Popište mi prosím detailně, jak tvoříte program akce. Vytváříte celý program od počátku sám, tzn. 

detailně tvoříte obsah a průběh akce nebo skládáte program z již existujících čísel, případně nakupujete 

již hotový program? 

Domlouvám spíše jednotlivá vystoupení, ne komponované programy, tzn. ţe najímám většinou pouze jednoho 

interpreta a nevymýšlím sloţení akce. Občas ovšem stanovujeme nějaká kritéria vhodná pro naše účely, je těţké 

to zobecňovat, protoţe organizuji dost různorodé akce – od divadelních vystoupení pro děti, přes koncerty 

různých ţánrů po duchovní přednášky apod. 

 

4. Podílíte se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Vaší náplní práce? 

Pokud se jedná o akci typu přednáška, setkám se s přednášejícím osobně před akcí, dohlíţím na to, jak je 

připraven sál, technika, personál (pořadatelky apod.), počkám na začátek akce a někdy se jí i účastním jako 

divák. U sloţitějších akcí typu koncert předávám některé kompetence produkčnímu a účastním se podle časových 

moţností.   
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5. Tvoříte projekty, pod které se i sám „podepíšete“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jste organizátor dané akce? 

U nás se jedná spíše o vlastní program, který si „vymýšlíme“ sami a jsme přímí organizátoři, ale samozřejmě 

dáme i na podněty návštěvníků a inspirujeme se jimi. 

 

6. Jaké osoby s Vámi dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváte pro své projekty? Podílíte se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Spolupracuji buď přímo s umělci a interprety nebo jejich manaţery a zastupujícími agenturami. Často tvoříme 

program na míru nebo si alespoň vybíráme z několika moţných variant představení apod. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříte plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Obvykle to trvá několik měsíců od nápadu ke konání akce, samozřejmě záleţí na její velikosti – přednášku pro 50 

osob lze zrealizovat během dvou měsíců, aby se stihla alespoň základní propagace, ovšem při objednávání 

známějších umělců musíme počítat s tím, ţe mají termíny i na rok či déle dopředu rezervované.  

 

8. Máte nějaký model-šablonu, podle které organizujete akce? Používáte často nějakou atmosféru 

(tajemno, romantika, adrenalin apod.)? 

Vymýšlení akcí probíhá v určité rovině vlastně neustále, nápady přichází i mimo obvyklou pracovní dobu, ale 

ţádný rituál k tomu nepouţívám. 

 

9. Zpracováváte si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Ano, kalkulaci si ke většině akci zpracovávám, pro stanovení výše vstupného a nákladů je to nutné.  

 

10. Máte nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Ne, jsme pouze příspěvkovou organizací MČ Prahy 7. 

 

11. Podle čeho volíte místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Prostory máme k dispozici stále stejné, rozhodujeme se pouze mezi několika místnostmi podle jejich kapacity a 

vybavení. 

 

12. Podílíte se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak 

velkým dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Spolupracuji poměrně úzce s kolegou PR manaţerem a asistentkou, často komunikuji s novináři přímo, takţe se 

dá říct, ţe se podílím na PR naší organizace. 

 

13. Jaké funkce podle Vás plní (nejčastěji) Vaše akce a jaké jsou jejich cíle? 

Naše akce by měly nabízet volnočasové a kulturní vyţití především obyvatelům Prahy 7, coţ doufám splňují. 

 

14. Pro koho jsou Vaše akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Pro různé věkové a zájmové okruhy obyvatel Prahy 7 – od malých dětí a jejich rodičů, přes mládeţ, aktivní ţeny, 

aţ po seniory. 

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáte metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Naše akce jsou různorodé, nelze to zevšeobecnit. Na přednášce se nepředpokládá tak vysoká míra spoluúčasti 

jako například na tvořivých kurzech, ale myslím, ţe se nám daří zapojovat návštěvníky do akcí, kde je to účelem. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máte nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Ano určitě, ale nic co bych mohla konkretizovat. Neumím odpovědět. 

 

17. Pozoroval jste na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil jste se z předchozích nezdarů? 

Máte pocit, že jsou Vaše akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 
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Ano, zpočátku je těţké vysledovat různé cykly v průběhu roku, kterými se řídí návštěvnost různých akcí, ale 

časem se to samozřejmě zlepšuje. 

 

18. Jaké jsou podle Vás důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Komunikativnost, flexibilita, vstřícnost, ochota se dohodnout, kreativita a zároveň i pečlivost. 

 

19. Kde vznikají Vaše nápady. Jak rozvíjíte svou kreativitu? 

Vznikají neustále, při komunikaci s kolegy, při sledování aktuálního dění, při odpočinku… 

 

20. Jak dlouho působíte v této profesi? Myslíte, že se dá dělat stále? Existuje podle Vás v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Zatím tuto práci dělám něco přes dva roky a myslím, ţe se dá provozovat dlouhodobě, protoţe se člověk neustále 

setkává s novými lidmi a podněty. Pro mě je ale nutné si občas odpočinout na dovolené a získat na chvíli odstup 

a třeba i nové nápady. 

 

21. Jak se u Vašich akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozorujete zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Lidé méně navštěvují akce, je vidět, ţe si vybírají, do čeho investují peníze a asi se i více rozhodují podle výše 

vstupného. Projevuje se to v podstatě pořád, zlepšení jsou nepatrná, je třeba se neustále snaţit a nepolevovat. 

 

22. Jaká je Vaše prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chcete do budoucna Vy sama směřovat se svými 

akcemi? 

Prognózu nedokáţu odhadnout, nedělám v tomto oboru dostatečně dlouho. Já sama bych se chtěla stále učit, jak 

vše dělat lépe, získávat zkušenosti a časem se moţná zaměřit jen na pár typů akcí, to ukáţe čas. 

 

23. Vnímáte nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jste žena, pro pořádání kulturních akcí?  

Pokud pracujete v týmu ostatních lidí, jak Vás podle Vašeho názoru vnímají ostatní muži/ženy? 

Nepociťuji přílišné rozdíly, moţná jen občas při jednání s techniky, protoţe této části práce zatím příliš 

nerozumím a musím se spolehnout na názor jiných. 

 

24. Jak se vnímáte Vy při své práci - používáte ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáte více věcí 

najednou (jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáte pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou 

by bylo možné využít pro Vaši práci? 

Určitě zvládám více různých činností najednou, ale jinak se snaţím přistupovat ke kaţdému stejně, bez ohledu na 

pohlaví. 

 

Jaroslav Raušer 

1. Jaké kulturní akce pořádáte (jste pořádal)? Rozsah vašich činností a pravomocí. 

Zorganizoval jsem přibliţně 5 000 kulturních akci (hudba, divadlo, multimedia, výtvarné uměni, design). Akce, 

kterých se zúčastnilo cca 2,5 milionů návštěvníků. Snaţím se o „nemainstreemovou“ orientaci mých akcí. Jsem 

jednatelem, ředitelem a manaţerem.  

 

2. Máte svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Náš tým má přibliţně šest členu. 

 

3. Spolupracujete s někým dalším nebo si vše vymýšlíte, organizujete sám? 

Ano, spolupracuji s různými lidmi z nejrůznějších oblastí, ale nápady přináším osobně já sám. 

 

4. Kolik osob s vámi dále spolupracuje? (Spolupráce s umělci, moderátory, se známými osobnostmi 

apod.)? Jak je získáváte pro své projekty? 

Spolupracuji s velkým mnoţstvím osob. Bez sympatie a afinity umělců je spolupráce nemoţná. 

 

5. Jaké funkce podle vás plní (nejčastěji) vaše akce a jaké jsou jejich cíle? 
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Během celoročního působeni plní všechny moţné funkce - estetickou, zábavnou, rozvojovou, vzdělávací a další. 

 

6. Pro koho především jsou vaše akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční 

účastníci? 

Jsou ze segmentu 18 - 45 let.  

 

7. Jaká je úspěšnost získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáte metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Balancujeme někde mezi inovativností a "dojnými krávami". To je manaţerský slovník. Pouţíváme „trend 

settery.“ 

 

8. Jak dlouho dopředu vytváříte plán akce? Rozpočet je předem stanoven, je daná maximální cena akce 

nebo ho vytváříte nějakým jiným způsobem? Máte nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo 

pokaždé jiní? Přispívají spíše většími částkami nebo větším množstvím drobných příspěvků? 

Plánuji půl roku aţ jeden rok. Rozpočet stanovuji předem, filantropie neexistuje. 

 

9. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Vznikají v mé hlavě. Kde jinde. 

 

10. Pokud se vyskytne problém, máte nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Ano mám, ale nechám si je pro sebe. Reakce byly extrémně pozitivní. 

 

11. Pozoroval jste na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud nějaké byly, poučil jste se z předchozích 

nezdarů? Máte pocit, že jsou vaše akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Začátečnické chyby jistě byly. Popsal bych to jako kulturní dţungle. Doufám, ţe jsou mé akce stále lepší. 

 

12. Jaké jsou podle vás důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Především intuice. 

 

13. Máte nějaký model-šablonu, podle které organizujete akce? Používáte často nějakou atmosféru 

(tajemno, romantika, adrenalin apod.)? 

Ano mám. Atmosféru pouţívám, ale spíše jen částečně. 

 

14. Jak dlouho působíte v této profesi? Myslíte, že se dá dělat stále? Existuje podle vás v  

této profesi syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Působím v této profesi 25 let. Dá se dělat stále a stále lepe, ne však v České republice, ale v zahraničí. 

 

15. Jak se u vašich akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozorujete zlepšení situace, jsou již důsledky krize zažehnány? 

Projevila se určitě, bohuţel důsledky nejsou ještě úplně zaţehnány. (Po profinancování grantové podpory - 

ztráta sedmdesát tisíc za rok 2009). 

 

16. Jaká je vaše prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chcete do budoucna Vy sám směřovat s vašimi 

akcemi? 

Vidím to jako krásnou cestu aţ ke smrti. Do budoucna chci směřovat zásadně proti mainstreemu (kvalitou, 

originalitou, efektivitou a alternativní volbou).   

 

Vedoucí 
 

David Novotný 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádal)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 
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Pořádám uţ od patnácti let různé akce, začalo to charitativní akcí Den nezávislosti, kterou jsem uspořádal, kdyţ 

jsem studoval Podnikatelskou školu v Náchodě a poté jsem to rozšířil na další akce. V současné době dělám 

různé akce, tiskovky, koncerty, plesy, ale starám se třeba i o zahraniční osobnosti, kdyţ třeba některá zavítá do 

Prahy. Chystám i různým firmám projekty přímo na míru. 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Svůj tým mám, co se týká hostesek, choreografa, zvukaře, to ano. Ale jméno nemáme, jedu na sebe. Přesný počet 

osob je různý - záleţí na typu akce. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sám, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Nejdříve to musí být nápad, mám rád neotřelé a dlouhodobé nápady, protoţe jestli chci udělat jenom koncert 

nějaké osobnosti, tak to není dlouhodobý záměr, letošní muţ roku se uskuteční jiţ podvanácté, a to je dlouhodobý 

záměr. Měl jsem jiţ několik myšlenku parfému roku, letos jsem uskutečnil první ročník v divadle Hybernina 7. 6. 

2011, bylo to velmi úspěšné, protoţe to bylo něco nového a neokoukaného. Po nápadu přichází místo konání, 

rozpočet, média, jaké osobnosti by tam měly být, co je to za program, pro koho je určen, jestli je to charita či má 

to být komerční akce. Jaké sponzory oslovit, aby to byla cílená reklama pro partnery. A vţdy si ten program 

skládám sám, protoţe jen já vím, jak to má vypadat, jsou i akce, na kterých se podílím, tak i tam si řeknu, jak by 

měl vypadat program a většinou se mi stalo, ţe klient to respektoval. Musím si hlavně říct, zda to má být festival, 

koncert, tiskovka, kulturní akce, sportovní akce, koncert, podle ţánru se pak vyvíjí vše ostatní. 

 

3. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Mým úkolem je, aby akce se povedla maximálně ke spokojenosti lidí v sále, osobností, partnerů i pořadatelů 

dalších, kteří se na tom podílí. A je to od posazení lidí aţ po květiny, ubytování, či v případě zahraniční 

osobnosti a čím dál více mám i zahraniční osobnosti na akcích, tak i po její program, řidiče, ochranku. 

 

4. Tvoříš projekty, pod které se i sám „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Mám rád, kdyţ dělám konkrétní akci, a ten klient to chce, abych se pod danou akci podepsal, mám to raději. Ale 

na některých akcích se spolupodílím organizačně, zajišťuji média, osobnosti či někde i sponzory. Mám stálé akce 

a to je Nej sestřička, Muţ roku, Večer pro dobrou věc, pomáhám však také Magdě Malé na vánočním turné, její 

nadaci, dále letos poprvé jsem dělal Parfume De Luxe, celostátní projekt o vyhlášení parfému roku. Mám ještě 

pár nápadů, ale nechám si je pro sebe, protoţe se stalo, ţe kdyţ jsem svěřil daný nápad, tak ho pak začal někdo 

jiný dělat. 

 

5.  Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami?  

Většinou uţ dané osobnosti znám osobně, tak moc smlouvy nevytvářím, některé osobnosti zastupují agentury 

nebo jednotliví manaţeři, tak s nimi mám smlouvu, já vytvořím objednávku, kde je napsáno, v kolik, kde, za kolik 

je vystoupení, zvuková zkouška, fakturační údaje a oni připraví smlouvu na danou akci.  

Akce vymýšlím sám, to ano. Ale mám třeba kamarády a konzultuji s nimi akce, zda mají smysl či nikoliv. Jinak 

spolupracuji s řadou uměleckých agentur, modelingových, divadly, kulturními domy, myslím, ţe je to důleţité, 

protoţe jinak by člověk ztrácel spojitost mezi osobnostmi, médii, je to vše velmi provázané. Někdy mě napadlo 

pouze to, ţe jsem byl v cirkuse a poté jsem tam vymyslel akci pro klienta, kde osobnosti cvičili se zvířaty, klient 

byl nadšen a spokojen, protoţe to obletělo dost médií. Za ty roku to budou určitě stovky lidí, s kterými jsem 

spolupracoval, protoţe se mi povedlo oslovit řadu osobností jako je paní Hana Zagorová, Věra Martinová, Jitka 

Zelenková… opravdu celá řada lidí, kterých si váţím. Spolupracuji snad se všemi misskami, a také mám rád 

Agátu Hanychovou, na kterou řada lidí pohlíţí jako na hloupou modelku, ale kdyţ jsem jí oslovil, zda bychom 

nejeli do dětského domova, tak souhlasila a řekla mi, ţe k tomu nechce zvát ţádná média, coţ mě opravdu 

překvapilo a bylo vidět, ţe tam jede kvůli dětem a ne kvůli tomu, aby druhý den byla vyfocena ve všech médiích. 

Agáta je takový vzor toho, kdyţ máte dostatečnou publicitu, tak máte dost zakázek. 
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Kdyţ jde o charitu, tak osobnosti jdou za skutečné náklady, které s tím mají spojené. Kdyţ je to akce pro klienta, 

tak záleţí, o co se jedná, jaké je mediální pokrytí a kolik klient uvolní finančních prostředků, a myslím, ţe se vţdy 

dá domluvit na nějaké rozumné ceně.  

 

1. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Třeba ten daný nápad nosím v hlavě rok, třeba i dva roky, a aţ uzraje čas, tak se do něho pustím, opravdu to 

záleţí na náhodě, ale pak mi vnukne myšlenku něco dosti zajímavého a chci to udělat hned, ale to jsou většinou 

krátkodobé projekty. Samotná příprava např. Muţe roku nebo Nej sestřičky je rok, příprava, tiskovka, PR, 

sehnat partnery, osobnosti, program, aţ po smlouvy s mediálními partnery, je to velmi náročné časově i 

psychicky. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Nejdříve kde, co to má být, za kolik, pro koho a poté se to jiţ nějakým způsobem dá tvořit. Udělá se první návrh a 

pak uţ se to propracuje a je to v pohodě. Atmosféru ţádnou specifickou nepouţívám. Akce jsou pro mě osobně 

spíše časový adrenalin. Při kaţdé akci je to stres. I kdyţ bych na to měl být zvyklý, tak mě vţdy něco rozhodí, 

pokaţdé. Třeba před Muţem roku mi volá tak dva tisíce lidí za týden a to je opravdu hukot, to ti řeknu.  

 

9. Zpracováváš si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Ano, zpracovávám, nemám finance na agentury či firmy, aby mi vytvořily rozpočet, a člověk sám nejlépe ví, kolik 

za co můţe pořídit, pronájem sálu, různé poplatky – OSA, město, od zajištění květin, po tuţky na danou akci, 

ubrusy, osobnosti, zvukový a světelný aparát, ubytování, občerstvení, výlep plakátů, tisk vstupenek, plakátů, 

reklama na daný projekt. Člověk si to spočítá a začne škrtání, protoţe situace je pořád horší, protoţe firmy si 

vybírají projekty, které jim mohou něco přinést ať uţ zviditelnění na trhu, nové zákazníky nebo chtějí podpořit 

danou věc. Musí ten daný projekt umět spojit s jejich firemní politikou dané firmy. Mé akce nejsou zaloţené na 

vstupném, protoţe jsou to většinou akce pro pozvané. Rozpočet je většinou předem dán, protoţe musí být 

odsouhlasen klientem. Kdyţ dojde k nějakému navýšení, tak ho o tom ihned informuji a domluvíme se, zda to tak 

můţe být či nikoliv. 

 

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Příspěvky sponzorů na charitativní akce jsou spíše drobné od 1000,- Kč a více. Většinou do toho chci zapojit co 

nejvíce firem a řídím se heslem: korunka ke korunce… Vím, ţe se akce poté můţe uskutečnit. Většinou mám stalé 

sponzorské firmy, ale někdy se mi vymění. Letošní rok si myslím, ţe bude díky krizi hodně obtíţný. 

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Záleţí na daném nápadu a druhu akce, poté vymyslím prostředí, jestli je to venkovní akce či akce v sále, poté 

město či region, kde by se to mohlo uskutečnit. Musím říct zajímavý poznatek, ţe většina praţských divadel čím 

dál více stojí o akce, protoţe jim to přinese publicitu a oni vyjdou vstříc s výhodným pronájmem. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Reklama je velmi důleţitá věc, protoţe musí být vidět daný projekt, aby byly osobnosti spokojené, dále i klienti. 

Nejlépe oslovit různé druhy periodik, od ekonomických, aby to přistálo i na stole ředitele banky a manaţerů aţ 

po bulvární, aby si to přečetlo co největší mnoţství lidí po celé zemi. Chce do toho zapojit rozhlasovou, televizní, 

tiskovou kampaň. A uţ i čím dál více pořadatelé zapojují firemní předměty, např. slevové karty – např. Sphere, 

mám je i já na muţe roku, dále i tašky, propisky, kalendáře, aby i společnosti byly zapojeny do čím dále více 

dalších projektů provázanou danou akci. 

 

13. Jaké funkce podle tebe plní (nejčastěji) tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Tak snaţím se, aby se lidé na charitativních akcích dobře bavili, a pomohlo se dobré věci, coţ je důleţité, aby 

bylo vidět, kam jdou finanční prostředky. Kdyţ je to projekt pro klienta, tak se především snaţím, aby byl 

spokojen. Záleţí, jakou to má plnit funkci- většinou reklamní a propagační, má to zviditelnit produkt či název 

společnosti. Snaţím se, aby akce byla cílená na přání klienta a zákazníka.  
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14. Pro koho především jsou tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční 

účastníci? 

Tiskovky jsou určeny pro média, kde se informuje veřejnost o nějaké novince či akci. Akce samotná je určena pro 

širokou veřejnost. Záleţí opravdu na tom, co klient chce. Například jeden klient chtěl ode mne akci pro své 

zákazníky ze zdravotnictví, tak jsem mu vymyslel vyhlášení Nej sestřičky. Byl spokojen a letos plánuji další 

ročník.  

 

15. Jaká je úspěšnost získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Od klienta spíše pasivní účast, s ním musím vše konzultovat. Kdyţ je to koncert, tak si program a scénář 

vymýšlím sám, do toho nikoho dalšího neangaţuji. Jestli se jedná třeba o Muţe roku, tak tam mám choreografa, 

který řekne, ţe takto to bude a já musím na tu variantu přistoupit. Diváci většinou nejsou příliš aktivní a spíše 

pasivně přijímají, co jim připravím. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Nestalo se mi to, tak nemohu posoudit. Opravdu nevím. Asi bych přišel na pódium, omluvil se a snaţil bych se je 

nějak rozesmát. Jednou se mi stalo, ţe zvukař pustil jinou písničku. Účinkující se omluvila a odešla, ale to se 

stalo naštěstí jenom jednou. 

 

17. Pozoroval jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud nějaké byly, poučil ses z předchozích 

nezdarů? Máš pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Myslím si, ţe s postupem doby se člověk vypracuje po profesní stránce. Rád si nechám poradit. Nikdo z nás neví 

všechno a chybami se člověk učí. Snaţil jsem se dělat programy dlouhé, aţ jsem zjistil, ţe lidem se dlouhé akce 

nelíbí, ţe stačí dělat akce tak na dvě hodiny a to stačí bohatě, chtěl jsem jim dát co nejvíce, aby si odnášeli 

spoustu záţitků, ale musí se najít ta správná hranice. A myslím, ţe jsem se vypracoval, co se týká komunikace, 

protoţe v patnácti letech jsem se bál přestoupit před třídu a přečíst referát. Postupem doby mi nevadí 

komunikovat i s politiky či kýmkoliv jiným. 

 

  18. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Pokaţdé je co vylepšovat. Například u akce Muţ roku jsem měl muţe roku pro ČR, přibral jsem si letos i 

Slovensko, aby to bylo atraktivnější. Je neustále co vylepšovat a nemohu se spokojit s tím, co mám. A sleduji 

konkurenci, ale snaţíme si poradit a respektovat se, neţ ţe bychom po sobě nějak šli. 

 

19. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Vydrţet, trpělivost, být komunikační typ. Kdyţ ho firmy s něčím odmítnou, tak vydrţet a zase to zkusit s něčím 

novým a neokoukaným. A myslím, ţe by člověk měl být přizpůsobivý a tvořivý. 

 

20. Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Já uţ od patnácti let, kdy jsem začal s malými regionálními akcemi. Myslím, ţe jsem se vypracoval na poměrně 

velkou úroveň, ale je to díky píli a člověk musí vydrţet. Myslím, ţe syndrom vyhoření tu je. Měl jsem takový pocit 

před třemi lety. Uţ jsem nevěděl, co mohu těm akcím přinést a chtěl jsem skončit, ale poté jsem si vymyslel Muţe 

roku SR a najednou mi tato akce přinesla řadu jiných akcí a bylo to a šlo to. V současné době mám řadu nápadů, 

tak myslím, ţe zatím nepotřebuji odejít do organizátorského důchodu. 

 

21. Jak se u tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace, jsou již důsledky krize zažehnány? 

Minulý rok jsem se velmi bál, co bude, ale nakonec to byl jeden z lepších roků. Dostal jsem na starost dva nové 

projekty, tak to bylo moc fajn. Spíše vidím tento rok jako velmi obtíţný, protoţe řada firem měla zakázky ještě z 

předcházejícího roku, ale letošní rok jiţ třeba nemají ţádné. Tento rok vidím obecně velmi špatně v oblasti 

reklamy, eventů, akcí a propagace, protoţe firmy ve svých rozpočtech tuto poloţku dost omezily. 
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22. Jaká je tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sám směřovat se svými 

akcemi? 

Já myslím, ţe tento rok bude velmi bojovný a bude to o přeţití. Poté jiţ očekávám, ţe se to začne zlepšovat. 

Firmy budou chtít ale vidět výsledky a budou více rozmýšlet, do čeho budou investovat, zda to bude tištěná 

reklama, rozhlasová reklama, propagační materiály či kulturní a společenské akce. 

 

Eva Petáková  

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádala)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Mám 100% pravomocí, není nic, co bych nemohla dělat, protoţe jsem jednatelkou a majitelkou agentury. Člověk 

je od generálního ředitele, který dělá strategii a vizi aţ po uklízečku a sekretářku, která vaří kávu. Člověk, kdyţ 

je na volné noze v tomto oboru, tak dělá opravdu všechno. Akce jsem dělala od nejmenších narozeninových oslav 

pro děti aţ po velké hudební festivaly. Také firemní akce, dále tzv. „šňůry“ kdy se jede soubor akcí pro jednoho 

klienta, např. pro Českou Spořitelnu v různých středočeských městech, angaţmá v zahraničí, které jsem 

organizovala pro svoji taneční skupinu, ale také pro jiné soubory, které byly dány dohromady z externistů. Pak 

„konferencoidní“ typy eventů, kdy se setkávají manaţeři (jedna z těch největších akcí byla pro manaţery 

z různých zemí – Afrika, Asie). Tam je důleţité vše - odvézt z letiště, ubytování v hotelu, udělat jim program na 

dva dny, hlídat, ţe se vejdeš do rozpočtu. Večerní eventy, výlety. Také jsem schopná uspořádat různá školení a 

semináře, ale více se soustředím na kulturní akce. Ráda pracuji s kapelami, tanečníky, kouzelníky, artisty, 

šermíři atp. 

 

1. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Mám, jiţ 15 let a jmenuje se Crashproduction a Crashdance. Členů bylo nejméně v průběhu let 12 a nejvíce asi 

32. V současné době to fluktuuje kolem 20-25 lidí. Tu stabilní základnu si drţím na 12 lidech, aby se daly 

zvládnout dvě akce za den. 

 

2. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Všechny tři moţnosti jsou správně. Vţdy to záleţí na poţadavcích klienta, ale hlavně rozhoduje budget, protoţe 

ve chvíli, kdy má klient nějakou představu a chce ji realizovat, tak ví, ţe je potřeba určitý obnos. To je ta 

nejradostnější práce, kdy to člověk můţe postavit včetně všech skvělých čísel, včetně pódia. Jsou to věci na klíč, 

můţu pouţít nějaké starší číslo, ale většinou pokud mají nějaký nápad, staví se všechny sloţky programu na 

míru. Stojí to více peněz, protoţe se musí počítat i s věcmi jako je např. scénografie, kostýmy – půjčovny nebo 

ušití. Kdyţ nemá klient ţádný nápad, vycházím z mého nápadu a často ze starých známých ověřených čísel a 

programů. Pokud uţ s námi víckrát spolupracoval, tak se snaţíme vymýšlet něco nového. Všechno to ale 

ovlivňuje cena. Kdyţ klient přijde a řekne, chci udělat večer ve stylu pravěku a mám na to ty a ty peníze, tak se 

na tom všichni vyřádíme a je to super. Nejhorší akce se dělají, kdyţ řekne:“ Nabídněte mi, co máte, já nevím, co 

chci a zatím ani kolik na to mám peněz“. Snaţím se, tyto klienty pokud moţno odmítat, i kdyţ té práce tady není 

moc. Protoţe tyto akce se často kradou a nezaplatí se ani za nápad, scénář…stalo se mi to x krát. Většinou jim 

řeknu, jestli to chtějí dělat se mnou nebo jde o výběrové řízení, pokud je to druhá moţnost, snaţím se akci 

nedělat, protoţe je velmi často výsledek nulový. Snaţím se tak neztrácet svůj čas výběrovými řízeními, i kdyţ jsem 

to dříve dělala. Dnes se snaţím více zaměřovat na svůj tým a mít něco, co nikdo jiný nemá. Stalo se mi třeba, ţe 

mi vykradli celý scénář, obvolali všechny ty umělce, které jsem tam dohodla…a pak si to buď udělali sami, nebo 

vyškrtali polovinu lidí a akce pak neměla vůbec spád a celou ji zničili a nakonec si pak stěţovali na naši 

agenturu. Takţe pokud to není podle mě – snaţím se to minimalizovat. 

 

3. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Kdyţ je malá, tak dělám všechno, kdyţ je velká, tak mám sebou další osoby, které mi to pomohou realizovat. A 

kdyţ tu akci spolupořádám, tak si jen hlídám svůj tým, případně pomůţu agentuře, která to oficiálně pořádá. 

Hodně se totiţ teď spojují agentury při realizaci akcí, uţ je to delší dobu, ale vůči klientovi, vţdy vystupuje jedna 

jako hlavní. Agentury se hodně spojují díky krizi a na základě zákona, který vešel v platnost v roce 2008 (ţe se 

náklady na eventové umělce nesmějí dávat do daní jako nákladová poloţka). Agentury hodně zkrachovaly a ty, 

které přeţily, tak na základě jiného obchodu, který měly vedle (např. stavební firma a kulturní agentura nebo já 
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mám taneční tým a pod ním mám agenturu. Tu jsem nezavřela, protoţe pod ní jede skupina). Nebo jede agentura 

zredukovaná jen na pár lidí a nemá ani asistentku. Tak se pak spojujeme všichni dohromady, abychom si 

nemuseli najímat další externí produkční. Jednoho maximálně dva lidi najímám, kdyţ to jedu celé sama plus 

mám lidi, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé úseky (např. stavba pódia).  

 

4. Tvoříš projekty, pod které se i sáma „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátorka dané akce? 

Ano, určitě. Je to hrozně moc důleţité. Snaţím se hodně marketingově fungovat. Já jsem ochotná si vzít i menší 

marţi, pokud mi z toho plyne nějaká reklama a je to zajímavý klient. To jsme dělali např. s Mladou Frontou, kdy 

velká část provize šla na inzerci a byly jsme opravdu velmi vidět. V případě, ţe jde o hudební festival, visí velký 

plakát pod pódiem jako další sponzoři. Nedělám skryté akce, leda, ţe se spojujeme s dalšími agenturami. 

 

5. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Smlouvy se v téhle branţi téměř nedělají. Kdo má čas dělat smlouvy, tak je to divné. Je to samozřejmě vţdycky 

lepší, ale je to úplně k ničemu, nikdo ty smlouvy moc nedělá a trh je natolik průhledný a všichni se známe, ţe si 

nikdo nemůţe dovolit tomu druhému nezaplatit, protoţe s ním pak nechtějí pracovat další umělci. Dělám úplně 

napříč tímto trhem, od moderátora, který pracuje v regionálním rádiu po Aleše Hezuckého, kdy se peníze velmi 

liší. Kapely, které hrají country odrhovačky, lidmi z divadel, VIP osobnostmi… Ale ten trh je tak malý, ţe si 

opravdu nemůţu dovolit někomu nezaplatit. Často platím dopředu DPH nebo ze svého celou částku neţ dostanu 

zaplaceno od klienta. 15 let praxe mě přesvědčilo, ţe je jedno, jestli smlouvu máš nebo nemáš. Na opravdu velké 

akce, se smlouvy dělají, klienti jako Vodafone, Coca-Cola, Nestlé smlouvy musí mít, ale na menší firemní akce, 

tam se smlouvy moc nedělají. S lidmi, s kterými spolupracuji dlouhodobě, tak s nimi mám smlouvu na dobu 

neurčitou, abychom nemuseli pořád dělat smlouvu novou. Často je to u těch „jednorázovek“ tak, ţe umělci mají 

ţivnostenský list a večer mi dají fakturu a já jim zaplatím. Důleţitá je emailová komunikace, kde je oficiálně 

potvrzená objednávka. To úplně stačí a byl by to případně i právní podklad, kdyby něco nevyšlo.  

 

6. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Podle velikosti akce. Pokud je to nový klient, tak mám předpřipravené nabídky, které jen optimalizuju do toho 

jeho zadání. Např. event ve francouzském stylu - dám tam aktuální fotky a je za chvíli hotovo. Kdyţ je to velká 

akce, tak nejdéle jsme dělali festival nebo akci pro OVB a to bylo cca ¾ roku dopředu.  

 

7. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Mám, často je to Francie, 30. - 40. léta. To jsou věci, které mám ráda, a mají úspěch. Outdoor akce příliš 

nedělám, protoţe nás to moc nebaví. Dělá to spousta agentur, ale kdyţ mám vlastní tým, který hezky vypadá a 

má tanečně co nabídnout, je škoda postavit je na stanoviště v lese. 

 

8. Zpracováváš si sama ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Rozpočet dělám celý já nebo moje asistentka. 

 

9.  Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Nárazově, je to minimální. Neumím chodit za lidmi a přemlouvat je, ať mi dají svoje peníze. Ano, dostali jsme 

batohy, westernové klobouky, na kterých jsme nosili Lucky Horse (coţ je jeden z westernových obchodů). Raději 

jdu na ten sál a dřu a pak to prodám, neţ abych si ty peníze vyprosila. Příčí se mi to.  

 

10.  Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Mám v rezervě tři aţ čtyři luxusní hotely v Praze, to je standardní nabídka. Pak technické zázemí lokace, kolik 

chtějí za pronájem. Protoţe některé hotely teď začaly nabízet, ţe kdyţ tam uděláme event, tak nechtějí pronájem 

sálu. Teda pokud je tam raut. Záleţí to i na vztazích. Kdyţ mají svoji techniku, je to fajn, ale lepší je ověřený 

dodavatel. Ovšem oni preferují svoji techniku a na tom to můţe celé zkrachovat. Já raději zaplatím o 10 % víc 

ověřenému člověku, kterému řeknu: „Tady postavíš pódium a bude tak a tak velké“ a uţ vím, ţe se o to nemusím 

starat. Tohle všechno ovlivňuje výběr lokality. 
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11.  Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak 

velkým dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Ano a všechno to dělám já. 

 

12.  Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Je to určitě uvolnění. Často to jsou zaměstnanecké večírky, takţe je to pro ně zábava a uvolnění po celodenním 

školení nebo jde o zaměstnanecký večírek. Jde o veselý umělecký záţitek. 

 

13.  Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Jsou to zaměstnanci nejrůznějších společností, veřejnost (i kdyţ veřejné akce tolik nedělám). A často jsou to 

zaměstnanci společností, které mají větší mnoţství muţů neţ ţen. 

 

14.  Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Určitě animační programy a techniky (např. krásné tanečnice, které si pro účastníky dojdou, a také sympatické 

hostesky). 

 

15.  Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Vlítnu tam a moderuju. Vše z povzdálí sleduji a v pravou chvíli se do věcí vloţím.  

 

16.  Pozorovala jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučila ses z předchozích nezdarů? 

Máš pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Určitě byly. Pozoruji u sebe vývoj. Ze začátku jsem byla přehnaně perfekcionistická a měla jsem přehnané 

nároky na lidi a hlavně jsme neuměla delegovat. Vše jsem si udělala nejlíp a rychleji neţ všichni ostatní. Často 

jsem dělala vše: řidiče, šičku kostýmů, organizace akce a navíc jsem tam i vystupovala. Deset let jsem to takto 

dělala, ale zjistila jsem, ţe se to nedá. Začala jsem se více spoléhat na lidi a dát jim větší prostor a důvěřovat 

jim. A vznikají neuvěřitelně krásné nápady. A kdyţ organizátor akce není nervní, tak se to na akci zobrazí. 

Člověk nesmí být laxní, ale ani přehnaně perfekcionistický, oba extrémy jsou špatně. 

 

17.  Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Jsem člověk, který je spíše „dotahovací“ neţ klasický kreativec. Mám kolem sebe spoustu lidí a kamarádů, kteří 

mají také agenturu, ale nejsou tolik úspěšní, i přesto ţe mají obrovské mnoţství skvělých nápadů. Oni ty akce 

neumí většinou zrealizovat. Já jsem člověk, který kdyţ získá ten prvotní nápad - ten třeba někde vidím: 

v zahraničí, v nějakých show, v akcích, skupinách. Třeba dlouho v módě byla black & white party, pak to sem 

přišlo. Ale kdyţ tohle vidím, tak uţ si vše ostatní domyslím a navrhnu sama. Nejsem tvořič, ale dokáţu ty věci 

dostrkat dohromady. Jde mi skvěle, aby to všechno klaplo, dobře navazovalo… 

 

18. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Odhad na lidi, musíš odhadnout, koho máš před sebou. Je důleţitá i vytrvalost a nehamiţnost. Nesnaţit se urvat 

za kaţdou cenu peníze na dané akci a určitě komunikativnost. Jakmile není člověk komunikativní, tak tu práci 

neseţene. Je také jednodušší, kdyţ dobře vypadáš. Je důleţité otrkat se i v oblékání. Nemůţu přijít v kostýmku na 

jednání s umělci a ani v dţínách na jednání do OVB. Někdy se to těţko odhaduje, ale obecně je důleţitý první 

dojem. 

 

19.  Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle Tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Jsem 23 let v uměleckém trhu. Agenturu mám trochu kratší dobu. A „můza je čůza“, ta chytí člověka za srdce a 

uţ Tě nikdy nepustí. Agentura se dlouhodobě vést nedá. Je to velmi fyzicky, psychicky náročné. Člověk má jen 

tohle, „ryblíče“  je malý. Kamarád to dobře vyjádřil tím, ţe si vůbec nemůţeš psychicky odpočinout, protoţe si 

raději nebereš dovolenou, co kdyby přišel „kšeft“. A kdyţ náhodou přijde a ty jsi na dovolené, tak máš často 

smůlu. Půl roku nic a pak máš jednu větší akci, která tě zase na dva tři měsíce uţiví. Člověk ví, ţe má větší 

volnost a můţe na pár dní na dovolenou, ale stejně má s sebou počítač a dva telefony. A i kdyţ je s sebou nemá, 

tak má stejně pocit, ţe o něco přichází. Ţe ti někdo tu práci vezme. Často je to tak, ţe kdyţ tě klient osloví, musíš 
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mu do dvou hodin dát nabídku, ideálně mu ji musíš říct po telefonu s cenovou kalkulací. Jinak nemáš šanci tu 

práci dostat a kaţdá akce se počítá. Syndrom vyhoření v kreativitě určitě existuje, ale na to si vţdycky můţeš vzít 

nadšeného dvacetiletého produkčního, ale kdyţ se to nedělá s tím nadšením, tak je to tam cítit. Znám dost lidí, 

kteří si po několika velkých akcích raději otevřeli hospodu nebo začali dělat něco vedle, co je ţivilo. Holky, co 

měly agenturu, většinou otěhotněly a nechaly toho anebo je skolila finanční krize. Produkční se také velmi často 

střídají a berou nápady, pak si otvírají vlastní agentury, člověk se tak o práci neustále bojí.  

 

20.  Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Obrovsky se projevila. První rok jsme se dostali na 30 % původní produkce. Češi ale mají večírky rádi, kdybych 

dělala catering nebo bych měla hospodu, tak bych ty úbytky na trţbě kompenzovala právě akcemi. Pustili to na 

všech televizních stanicích třikrát, takţe to všichni věděli. A neţ se vzpamatovali a naučili se dávat do účetnictví, 

dlouho to trvalo. Taky se změnil trh akcí. Dříve se plánovaly vánoční večírky půl roku dopředu nebo na Silvestra 

jsem měla smlouvu v březnu nejpozději v květnu a loni mi třeba zavolali 14 dní před Silvestrem, ţe nás chtějí, 

protoţe jim zbyly peníze. Nedovolí si to plánovat dopředu, coţ je pro umělce a organizátory opravdu těţké. 

 

21. Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sama směřovat se svými 

akcemi? 

Utopistická myšlenka pro mě by byla, kdyby byla lepší legislativa na kradení nápadů na know-how. Ale je to spíš 

neţ o legislativě o cti. Ideální by bylo, kdyby bylo pár agentur opravdu obrovských, které by měly zázemí 

zaměstnanců a zakázky od těch největších nadnárodních korporací, a ty by chodily do tendrů, ale uţ by se 

nemohlo stát, ţe by vymysleli skvělé věci a pak by si někdo na to konto zaloţil ţivnostenský list v Kotěhůlkách a 

celé se to jelo na jeho ţivnostenský list. Dnes si všichni myslí, ţe akce umí dělat, především asistentky ve velkých 

společnostech. To je také problém, dnes a denně na to naráţíme. Buď se o to starají osoby, které nemají eventy 

ve firmě na starosti, nebo tam vůbec takový člověk není. A nakonec to zůstane u asistentky oddělení a pak do 

toho kaţdý mluví. Byla bych ráda, kdyby se do budoucna zvedlo povědomí o tom, ţe agentura není jenom to, co 

je pro vás nákladově vyšší, ale je to záruka zkušeností, dobrých a kvalitních umělců a záruka spokojenosti lidí. A 

budget v případě uměleckých výkonů můţe ovlivnit kvalitu výkonů. Lidé si neumí představit, kolik umělec musí 

investovat sám do sebe, kolik ho to stojí peněz, času a úsilí, aby vystoupil na pár minut a aby to účastníci 

dokázali ocenit. Momentální trend je: ţádní umělci, reprodukovaná hudba, video diskotéka, případně karaoke a 

všechny peníze na raut. Takţe umělci dělají pokladní v Hypernově. Všechno to záleţí na lidech, kteří organizují 

eventy ve firmách, kteří bohuţel nemají pravomoc na to, aby zároveň podepsali budget. Kdyby tam byl člověk, 

který by měl na eventy budget, bylo by to o něčem jiném. Ale to tak moc nefunguje.  

 

22.  Vnímáš nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jsi žena, pro pořádání kulturních akcí? 

Pokud pracuješ v týmu ostatních lidí, jak Tě podle tvého názoru berou ostatní muži/ženy? 

No, kdyţ jednám s chlapem, tak je to výhoda, kdyţ se ţenou, je to nevýhoda. I kdyţ je to spíše výhoda, protoţe 

kdyţ jednám se ţenou, která je sama se sebou v pohodě, tak je to bez problému. Kdybych byla chlap, jedná se mi 

dobře s ţenami i muţi, protoţe se chlapi umí mezi sebou srovnat. Ale mám informace, ţe kdyţ jsou organizátoři 

kreativci a jdou na jednání, tak pokud se setkají s takových „macho typem“ klienta, je to docela velká nevýhoda. 

Takţe pro tuto práci je výhoda být ţenou, i kdyţ je to někdy tvrdé.  

 

23. Jak se vnímáš Ty při své práci - používáš ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáš více věcí najednou 

(jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáš pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou by bylo 

možné využít pro tvou práci? 

U mě je to určitě multitasking. Najednou dělám třeba čtyři věci a na dalších deset myslím, coţ muţ často 

nezvládá. Někdy je to nevýhoda, kdyţ se potřebuješ koncentrovat na jednu věc, ale mě velmi pomáhá výpočetní 

technika. S ní to jde. 

 

Helena Macháčková  

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádala)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Divadelní aktivity jako opery a muzikály jsem pořádala díky svému studiu – hudební manaţerství na HF JAMU. 

Buď jako součást týmu, později i vedoucí veškerého organizačního konání. Tyto akce byly buď pod hlavičkou 
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školy, nebo škol o úplně nezávazné akce.V současné době pracuji pro svou agenturu Solis Art, která se zatím 

specializuje na hudební produkci, pořádání akcí a zastupování umělců. 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Agentura jako nejstabilnější seskupení, má 5 důleţitých členů/kolegů. Stojíme kaţdý oficiálně na jedné nějaké 

pozici, ale doplňujeme se. 

 

3.  Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Asi toho dělám příliš mnoho rozdílného. Takţe se na toto nedá odpovědět. Hodně improvizujeme, sbíráme 

inspiraci apod. Pokaţdé jinak. Kdyţ pomáhám produkovat dokumentární film, vycházím z přání reţiséra, kdyţ 

vinobraní, z přání obce, kdyţ event, tak podle zadavatele, kdyţ si dělám svůj festival, jedu podle vlastních tuţeb. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Tvářit se mile a vytvářet všem pocit pohody a jistoty. Většinou veškerá práce, která se namane. Jsme malá firma. 

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sám „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Ţe je naše firma organizátorem, se ví vţdycky.  

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Člověk není ostrov sám o sobě, takţe tisíce kolegů, parterů, přátel a spolupracovníků jak v ČR, tak po celém 

světě. Jinak má práce nemá smysl. Čím déle člověk je v oboru, tím se mu postupně zvětšuje okruh a představy. 

Kaţdopádně jsem si jistá, ţe právě kultura je paradoxně jednou z oblastí, kde je nejtěţší prosadit se v cizině. Bez 

kontaktů jsou (orgnaizátoři) rozhodně namydlení. 

Smlouvy jsou předpřipravené právníky a účetní a pouţívají se stále dokola. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Poslední projekt, který dělám, vytvářím dva měsíce. Někdy rok, někdy měsíc, někdy týden dopředu. Průměrně od 

jednoho týdne po 2 roky. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Jak říkám, já jsem praktik. Já připravuju to, co si umělci vymyslí tak, aby to co nejlépe fungovalo, takţe pokaţdé 

jinak a přesto podobně. 

 

9. Zpracováváš si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Vţdycky.  

 

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Otázka rozpočtu a fundraisingu je na dlouhou diskuzi. U sponzorů je to různorodé dle akce. Některé stálice jako 

vinaři se drţí po našem boku. 

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Podle typu projektu. Osvědčená místa opakujeme. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Tisk se snaţím řešit sama, grafiku grafik, osobní kontakty s firmami na půl s kolegou. 

 

13.  Jaké funkce podle tebe plní (nejčastěji) tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 
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Zábavné. V poslední době se pokouším i o lehce edukativní a kaţdopádně vţdycky umělecké cíle (aspoň se o to 

snaţím). 

 

14. Pro koho především jsou tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční 

účastníci? 

Nedokáţu přesně odpovědět. Skladba účastníků je příliš různorodá. 

 

15. Jaká je úspěšnost získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Pokud je otázka míněna jako jak získávám diváky/ publikum, pak je to ta nejošemetnější otázka na světě. 

Peníze, prosby, úsměv, výstřih, čest a slávu ;) 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Prostě to vyřešit. Většinou si popláču, „zahysterčím“, odedřu to sama a předstírám pohodu. V tom bych se 

chtěla zlepšit. V klidném řešení krizových situací. 

 

17. Pozorovala jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud nějaké byly, poučila ses z předchozích 

nezdarů? Máš pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Kaţdý den znova a znova. Vidím, jaké chyby jsem dělala a uvědomuju si, ţe dělám zase jiné. Ţe někteří lidé ze 

mě dokáţou jen svým pohledem udělat zase rozklepanou středoškolačku a ţe prostě dokonalá nikdy nebudu. A 

snad jsou moje akce stále lepší.  

 

18. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

V hospodách, kavárnách, u internetu… ale nemyslím si, ţe tolik omílaná kreativita je právě to, co musí kulturní 

manaţer mít. Já většinu nápadů přejímám od „svých umělců“ a ty, kterým věřím, dotahuji. Nemusím umět 

všechno. 

 

19. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Komunikativnost, rozvaha a schopnost najít přátele/kolegy tak, abyste se na sebe mohli spolehnout. To je asi 

štěstí, nikoliv vlastnost. 

 

20. Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Řekněme 4 roky. Jedním tvůrčím blokem uţ jsem si stihla projít. Zachránila mě stáţ v Anglii. Je potřeba mít 

hodně zpětné vazby, aby to člověk nevzdal. Netvrdím, ţe další krize nepřijde tak rychle, ţe s radostí uteču do 

kanceláře od devíti do pěti. 

 

21. Jak se u tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace, jsou již důsledky krize zažehnány? 

Projevila, nezlepšuje, nýbrţ zhoršuje se to ještě stále. Je to zaklínadlo. Netuším, jestli je to opravdu tak váţné, 

nebo se tím jen dobře maskuje, ţe potenciální sponzory tvůj projekt nezaujal. 

 

22. Jaká je tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna ty sama směřovat se svými 

akcemi? 

Kdo ví…uvidíme. Nemám přesnou představu. 

 

23. Vnímáš nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jsi žena, pro pořádání kulturních akcí? Pokud pracuješ v 

týmu ostatních lidí, jak tě podle tvého názoru berou ostatní muži/ženy? 

To je jako s jakoukoliv jinou aktivitou. Být ţenou je prostě jiné neţ být muţem. Má to svá pozitiva i negativa. Já 

osobně necítím zatím ţádný typ diskriminace ani závaţných nevýhod. Prostě se člověk musí snaţit být co 

nejlepší. A buď je - nebo není. Výstřih někdy pomůţe. Ţenský půvab často otevírá první kontakt snáze, ale pokud 

okamţitě neprokáţu, ţe jsme víc neţ hezká, pak je to přibouchnutí asi rychlejší, neţ by bylo u muţe. 
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Stejně  tak ale často uškodí, ţe nepůsobím dost autoritativně, ţe nejsem na pohled dost silná nebo vyrovnaná, ale 

to se časem spoluprací srovná. 

 

24. Jak se vnímáš ty při své práci - používáš ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáš více věcí najednou 

(jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáš pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou by bylo 

možné využít pro tvou práci? 

Více aktivit naráz zvládám a je to samozřejmě výhoda v krizových situacích. V delším horizontu mi ale chybí 

organizovanost a sebekázeň (coţ asi není genderový problém). Neumím si představit, jaké je to být muţem, nikdy 

jsem nebyla finančně hodnocena jinak neţ muţi a nikdy se mi nestalo, ţe by mě někdo jako ţenu poniţoval. 

Sama raději spolupracuji s muţi nebo s opravdu výjimečnými ţenami, ale naštěstí mám na obě tyto kategorie lidí 

zatím štěstí. 

 

Dobrovolníci 

 

Radka Železná 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádal)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Jelikoţ pracuji v rodinném centru (Mum o. s.) naše akce jsou převáţně zaměřeny na rodiče s dětmi. Tento rok 

2011, jsme například pořádaly Maškarní pro děti, na které pak navazoval ples pro dospělé, To bola čarodějnice 

2011 (ve spolupráci s úřadem městské části) a Pohádkový les. Rozsah činností a pravomocí je různý dle 

konkrétní akce. 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

No, teoreticky jsme dvě, které se staráme o fundraising – tudíţ i o organizaci akcí, ale jelikoţ jsme občanské 

sdruţení tak fungujeme na bázi dobrovolníků a pak taky máme pár úvazků. To znamená, ţe vţdy je jedna aţ dvě 

hlavní osoby a pak hromada dobrovolných pomocníků. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sama, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Program si vţdy tvoříme sami, jelikoţ kupovat hotový program by pro nás byl příliš velký luxus. Jelikoţ se nám 

akce převáţně kaţdý rok opakují, máme většinou jiţ program předpřipravený, jen ho měníme dle aktuálního 

tématu akce. Pokud máme nějakou novou akci, tak nejdříve ustanovíme odpovědné osoby (organizátory) a pak 

postupně sestavujeme časový harmonogram akce, poptáváme případné spolupracovníky (kapely apod.), 

rozdělují se jednotlivé úkoly lidem atd. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Většinou kdo má akci na starost tak se i podílí na organizaci v průběhu akce. Náplní práce je jednoduše ohlídat, 

aby vše probíhalo tak jak má.  

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sama „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Akce na zakázku děláme zatím jen minimálně (jednou nás například vyuţila místní firma, která organizovala pro 

svou propagaci program pro děti, a nás oslovili, zda jim můţeme zajistit dětský program – soutěţe, malování na 

obličej. Byla to úţasná zkušenost, firmu to vyšlo finančně mnohem lépe a úspěch u dětí byl úţasný. Jinak jsou 

občas akce, kde je známa konkrétní osoba organizátora, ale spíše vystupujeme jako celek – akci pořádá rodinné 

centrum MUM. 

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Dodavatele pro své projekty většinou hledáme na základě doporučení či známosti, pak také často vyuţíváme 

internet. Z umělců jsme oslovili např. klauny, divadélka pro děti, hudební či taneční program, kapely apod. Jinak 

já osobně se na přípravě smluv podílím minimálně. 
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7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Plán našich akcí děláme v tuto chvíli rok dopředu, jelikoţ ve spolupráci s místím úřadem dávají naše akce do 

kalendáře našeho regionu. Samotné akce pak plánujeme 1-2 měsíce dopředu. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Jelikoţ se akce opakují, pouţíváme modely z předchozích let, jen je různě inovujeme. Nějakou speciální 

atmosféru nepouţíváme – max. tak dětskou tématiku. 

 

9. Zpracováváš si sama ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Cenovou rozvahu převáţně děláme společně 1-3 lidé, dle dané akce. 

 

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Sponzory jiţ máme a musím říci, ţe jsou spíše stálí, jelikoţ firmy jsou radši, kdyţ sponzorují a podepisují se pod 

jednotlivou akci neţ jen ţe jsou sponzory našeho centra. 

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Místo volíme hlavně podle regionu, jelikoţ převáţně oslovujeme lidi z našeho okolí, ale pak třeba jednou za rok 

pořádáme pohádkový les, jehoţ tradice a úspěšnost se jiţ tak rozkřikla, ţe přijíţdí lidé z celé prahy a i přilehlého 

okolí. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sama, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Na PR máme další dvě dobrovolnice, ale jsme s nimi v kontaktu a vţdy se společně radíme, stejně většinu věcí 

pak také schvaluje rada. 

 

13. Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Naše akce nečastěji plní funkci příjmu. Jelikoţ jsme „neziskovka“ a nechceme spoléhat na dotace, různé akce 

jsou pro nás zdrojem financí na naše další fungování a rozvoj. 

 

14. Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Akce jsou primárně určeny dětem, coţ jsou pak i ve skutečnosti účastníci akce tedy i v doprovodu rodičů. Ale jiţ 

jsme také dělali např. ples pro dospělé. 

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Na akce zveme lidi pomocí letáků, e-mailu, osobně, či máme v časopise regionu svou stránku, kde také uvádíme 

aktuální akce. Pokud je akce cílená na děti tak většinou zapojujeme formou her. 

 

2. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Pokud nastane problém, snaţíme se ho operativně vyřešit, nejlépe tak aby to účastník vůbec nezjistil, ţe je nějaký 

problém. (Většinou to však byli maličkosti – na akci došlo pití – zajeli jsme do nejbliţší večerky, těsně před akcí 

nám vypadl člověk apod.). 

 

3. Pozorovala jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil ses z předchozích nezdarů? Máš 

pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Je fakt, ţe pokud člověk organizuje akce poprvé, tak určité chyby dělá. U nás se spíše na něco zapomínalo a pak 

se to honilo na poslední chvíli. Kdyţ uţ se podobná akce opakuje, člověk uţ ví, co a jak a jde vymýšlet i různé 

vychytávky. 

 

4. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 
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Nápady přicházejí různě, někdy něco člověk vidí na internetu, jindy zase přijde myšlenka jen tak, a hodně se nám 

osvědčila týmová spolupráce – jednoho něco napadne a kaţdý něco přidá aţ je z toho úţasný projekt. 

 

5. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Podle mě člověk musí být organizačně schopný, komunikativní, kreativní, inspirativní. 

 

6. Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Na této pozici působím cca dva roky. Jelikoţ jí vykonávám při mateřské tak se stále dělat nedá, ale dokáţu si 

představit, ţe při nástupu zpět do zaměstnání bych dělala něco podobného. Jinak všeobecně těţko říct, zda by se 

to dalo dělat stále – to je prostě dost individuální. 

 

7. Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

V našem sektoru se krize moc neprojevila – moţná v oblasti sponzoringu. 

 

8. Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sama směřovat se svými 

akcemi? 

Tento obor má rozhodně budoucnost (co se týče pořádání akcí). My chceme našimi akcemi oslovit více lidí (tím 

pádem pro nás větší zdroje příjmu), abychom nemuseli být závislí na dotacích a na vlastních zdrojích.  

 

9. Vnímáš nějakou výhodu/nevýhodu toho, že jsi žena, pro pořádání kulturních akcí? 

Pokud pracuješ v týmu ostatních lidí, jak Tě podle tvého názoru berou ostatní muži/ženy? 

Pracuji převáţně pouze s ţenami, takţe nemohu úplně posoudit. U mé práce je to spíše jedno, jakého jsem 

pohlaví, člověk musí být komunikativní a mít rád ruch kolem sebe. 

 

10. Jak se vnímáš Ty při své práci - používáš ženské zbraně, schopnost vcítění, zvládáš více věcí najednou 

(jak se o ženách tradičně tvrdí)? Nebo nemáš pocit nějaké zásadní odlišnosti od mužů, kterou by bylo 

možné využít pro tvou práci? 

Myslím si ţe, v klasickém zaměstnání, tam bych to moţná vyuţívala, ale v mé dobrovolnické práci jde spíše o jiné 

hodnoty. Spíš asi vyuţívám to, ţe jsem maminka a snaţím se maximálně zapůsobit na city. To je ale na druhou 

stranu také pouze doména ţen. 

 

Martin Konvičný 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádal)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Jsem spolupořadatel série netradičních běhů do schodů RUN UP. Mé pravomoce jsou sportovní ředitel a první 

asistent hlavního organizátora a zakladatele této série (Chris Delattre). Součástí akce RUN UP jsou i kulturní 

vystoupení, které mám na starosti. 

 

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Jsem součástí týmu lidí a jméno? Asi RUN UP tým. Kaţdý závod v sérii RUN UP má různý počet pořadatelů, co 

se týče kulturní sloţky, tak je za nás jeden technický ředitel, který má na starosti zvuk, elektřinu, pódium a 

domluvu s technickým týmem dané hudební skupiny či vystupujícího tělesa. Dále je stálý moderátor, který také 

komunikuje se mnou a hlavním organizátorem. A pak hlavní organizátor Chris Delattre, který má na starosti 

komunikaci s manaţery skupin, případně s asistentkou, která mu pomáhá a má na starosti kulturní program 

celého dne. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sám, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Náš kulturní program velmi záleţí na finanční otázce. Kaţdý program vytváříme s daného rozpočtu. Tím, ţe jsme 

netradiční závod spojený s velkou řádkou doprovodných akcí a zakončené hudebním vystoupením známé či méně 

známé hudební skupiny, vše záleţí na rozpočtu a volna dostupných skupin (zatím s námi vystupovali skupiny No 
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Name, Buty, Mňága Ţďorp, U2 Stay Revival a některé regionální kapely). Program vytváříme společně 

s hlavním organizátorem, moderátorem a technickým ředitelem. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Co se týče kulturního průběhu během akce, tak mám na starosti spíše hladký průběh koncertu a případně řeším 

drobné poţadavky či problémy během koncertu, dále také zajišťuji přípravu prostoru pro akci a konečný úklid po 

akci. 

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sám „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Jsem spíše „muţ v pozadí“, co se týče kulturního programu. Mám na starosti také sportovní sloţku akce RUN 

UP (zajištění tratě, styk s médii, hladký průběh závodu, vyhlášení, výsledky apod.) 

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Co se týče získávání skupin, tak to je plně v reţii hlavního organizátora akce. Také samozřejmě kontakty, 

domluva termínu, podmínek, smlouvy, ceny… 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování.  

Celou sérii RUN UP pro kalendářní rok plánujeme na podzim. Kulturní program se vytváří většinou 1-2 měsíce 

před koncertem, vzhledem k tomu, ţe nemáme generálního partnera na celou sérii, tak vše záleţí, jaké prostředky 

získá hlavní organizátor, coţ můţe být velmi různé. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Na akci nemáme vzorový model, některé vystoupení místních tanečních skupin či umělců je v reţii moderátora a 

asistentky pro kulturní program a co se týče hlavního vystoupení večera, tak tam řešíme jen časový 

harmonogram. Kapely mají většinou svého zvukaře či to řeší náš technický ředitel, coţ je i někdy zvukař. 

 

9. Zpracováváš si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu).   

Rozpočet mám moţnost vidět, ale podílím se na něm jen částečně. Vše záleţí dle ceny hudebního tělesa. Koncert 

je pro všechny zdarma, takţe jsme odkázáni dle sponzorských příspěvků či grantů státních institucí. 

 

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Co se týče sponzorů, tak tam se to stále pohybuje o známých firmách, ale na úrovni republiky je to měnící se 

kaţdý rok, i kdyţ se někteří sponzoři opakují a také podpora regionálních státních institucí (místní jsou města, 

krajské úřady, magistrát…). 

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

U nás je to dané výškou budovy, velikosti a přístupnosti prostoru kolem budovy a také velikostí města. RUN UP 

sérii pořádáme v těchto městech: Ostrava, Zlín, Olomouc (jedná se o Brně, kde vyroste nejvyšší budova ČR), 

Liberec, Plzeň, Praha, také se jedná o Mostě. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Pomáhám s propagací na dvou vlnách: jako sportovní ředitel také rozesílám emaily jménem RUN UP 

organizátorů a také nově pomocí občanského sdruţení Sportuj.org. Také zajišťuji komunikaci s některými 

internetovými médii, webovými stránkami, mám na starosti facebookové stránky RUN UP, kde dělám události či 

kampaně. 

 

13. Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Naše akce by měla splňovat hlavně zábavu pro celé generace a rodiny. Nabízíme program a závody pro děti, 

mládeţ. Zajišťujeme sportovní a kulturní vyţití i pro dospělé či seniory. Takţe sportovně-kulturní akce pro 

všechny. 
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14. Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Primární zaměření nemáme. Máme několik skupin, které často musíme marketingově rozdělovat a to jsou: děti a 

mládeţ, pro které máme závody i doprovodné akce (snaţíme se hodně spolupracovat se školami a dnes také 

facebook pro cílovou skupinu mladistvých), dále sportovní část – kde se snaţíme oslovit mnoho sportovních 

klubů, webových stránek se sportovní tématikou – převáţně běţeckou, dále pokulháváme s kategoriemi ţen a 

seniorů či seniorek (nad 40 let), tyto skupiny se z našeho pohledu těţko zaměřují nějakou cílenější reklamou, coţ 

bychom chtěli pro další ročníky zlepšit a pak je finální skupina lidí a to jsou diváci – převáţně večerního 

koncertu, kde se dělají různé samostatné kampaně – polepy plakátů v místě konání, reklama spřátelených webů 

či facebookové kampaně.  

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Co se týče získávání na aktivní účast, tak je to velmi sloţité – pro některé běţce RUN UP není během, tak to 

neuznávají, ale pomalu si získáváme databázi našich stálých běţců. Kaţdým rokem tím pádem máme jednoduší 

oslovování, snad se to stane ţádanou sportovně-kulturní akcí. Co se týče dalších dobrovolníků na pomoc 

s organizací, tak to mám na starosti já. Na kaţdou akci musím sehnat kolem 20 dobrovolníků, kteří tráví celý den 

jen za stravu a tričko. Ale i tady si děláme mnoho přátel, kteří nám kaţdý rok rádi pomohou. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Metody asi neexistují, snaţím se vyjít vţdy vstříc s ochotou, nebojím se přiznat chyby a snaţím se o jejich 

náhradu, bohuţel musím řešit mnoho chyb, které jsem nezpůsobil já. Takţe mojí prioritou je získat si co nejvíce 

informací a poté to řešit v klidu. Reakce jsou různorodé od slušného dotazu či stíţnosti aţ po uráţky, tam hlavně 

musí přijít na řadu uklidňování. Někdy je důleţité nespokojeného člověka posadit a nabídnout mu třeba 

občerstvení, to většinou lidé nečekají a odzbrojí to první vztek. 

 

17. Pozoroval jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil ses z předchozích nezdarů? Máš 

pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Chyb bylo a bude určitě mnoho, snaţím se po kaţdé akci o zpětnou vazbu od mých spolupracovníků, abychom 

chyby co nejvíce eliminovali, coţ nelze s novými a novými lidmi, ale začíná se usazovat hlavní tým, tak to snad 

bude lepší. 

 

18. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Nápady asi vznikají ze zkušeností z předchozích akcí. 

 

19. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Kreativita, nebát se oslovovat lidi z různých oblastí a činností, pohotovost reakce, rychlé analytické myšlení, 

nemít horkou hlavu při řešení problémů, pečlivost – která mi bohuţel chybí. 

 

20. Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Kolem RUN UP série se pohybuji 3 roky, dělám to při práci jako koníček, tak to naopak mám jako prostředek 

k nevyhoření ze stávající pracovní pozice. Asi by se to dalo dělat dlouhodobě, ale nedokáţu si to představit jako 

pracovní náplň na celý ţivot, i kdyţ je to velmi pestré. 

 

21. Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Myslím, ţe krize stále pokračuje – firmy velmi přemýšlí, kam vloţí své peníze. U nás se to projevilo zhoršením 

shánění sponzorů. 

 

22. Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sám směřovat se svými 

akcemi? 
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Myslím, ţe v ČR jsou lidé velmi namlsáni různými akcemi a to kulturními převáţně, myslím, ţe se to velmi 

specializuje. Přeţijí velké komerčně zaměřené akce s velkou podporou médií. Také doufám, ţe přeţijí i malé akce 

nekomerčního typu, takové akce, které stojí na dobrovolnících. Co se týče RUN UP série, tak doufám, ţe si 

kaţdým rokem najde více a více účastníků z řad závodníků, tak i těch co se na naší akci přijdou jen podívat. 

 

Tomáš Gavlas 

1. Jaké kulturní akce pořádáš (jsi pořádal)? Rozsah tvých činností a pravomocí. 

Majáles, Studentský Jarmark, Okultění, Apríles, Miss UK, Indie Night, Párty na Hradě a další. 

  

2. Máš svůj tým? Pokud ano, jak se jmenuje a kolik má členů? 

Mám různé týmy. Na Majálesu jsem pracoval s cca 60 ti lidmi, na Aprílesu cca 15, Okultění, Párty na Hradě, 

cca 10, Miss UK se snaţím udrţet core jen ve třech s maximálním nasazením. 

 

3. Popiš mi prosím detailně, jak tvoříš program akce. Vytváříš celý program od počátku sám, tzn. 

detailně tvoříš obsah a průběh akce nebo skládáš program z již existujících čísel, případně nakupuješ již 

hotový program? 

Program skládám z jednotlivých „čísel“. Dávám dohromady lineup, moderátora, dramaturgii, další vystoupení, 

projevy atd. 

 

4. Podílíš se na finální organizaci v průběhu akce? Co je v tu chvíli konkrétně Tvou náplní práce? 

Většinou nechci, ale musím. „Platzprodukci“ nemám rád, raději kontroluji chod akce a zaměřuji se na 

nedostatky a nápady pro příště, komunikuji s partnery atd. 

 

5. Tvoříš projekty, pod které se i sám „podepíšeš“ nebo jde o akce na zakázku pro objednatele? Je 

známo, že jsi organizátor dané akce? 

Část je moje, Majáles dělám „pro“ někoho a vidět to je, vedu Praţský team. Studentský Jarmark děláme pro 

Studentskou Unii UK a podepsání pod tím nejsme. 

 

6. Jaké osoby s Tebou dále spolupracují? (Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé apod.)? Jak je 

získáváš pro své projekty? Podílíš se na přípravě smluv s těmito osobami? 

Umělci, moderátoři, agentury, dodavatelé ano, získávám je osobními kontakty, případně oslovením přes web a 

osobní schůzkou, snaţím se fungovat „bez smluv“ – pokud je třeba tak se podílím. 

 

7. Jak dlouho dopředu vytváříš plán akce? Průměrná doba od nápadu/ zadání akce po zrealizování. ¨ 

Přes půl roku, většinou. 

 

8. Máš nějaký model-šablonu, podle které organizuješ akce? Používáš často nějakou atmosféru (tajemno, 

romantika, adrenalin apod.)? 

Šablonu spíše jako nějakou strukturu procesů, které se musí udělat. 

 

9. Zpracováváš si sám ekonomickou rozvahu? (Kalkulace vstupného/ cena projektu). 

Ano, nic jiného mi nezbývá. 

   

10. Máš nějaké sponzory? Pokud ano, jsou spíše stálí nebo pokaždé jiní? 

Ano, záleţí na druhu akce – snaţím se partnery, které nepřispívají barterem, ale finančně drţet. 

 

11. Podle čeho volíš místo pořádání? (Stabilní vlastní prostory, vyhledávání atraktivních lokalit…). 

Záleţí na typu akce, dispoziční moţnosti, open air/klub, lokalita v Praze, atraktivita, komunikační kanály klubu, 

cenová nabídka, další nadstandardní sluţby. 

 

12. Podílíš se na budování vztahu s veřejností (PR), reklamě a propagaci projektu? Pokud ano, jak velkým 

dílem (vše sám, někdo jiné z organizace, dodavatelé…).  

Koordinuji pressoffice, ale PR mě baví, proto si nějaké věci dělám – uţitečná síť kontaktů atd. 



 

 171 

 

13. Jaké funkce podle Tebe plní (nejčastěji) Tvé akce a jaké jsou jejich cíle? 

Kvalitní zábava, pocit sounáleţitosti, oslava studentství. 

 

14. Pro koho jsou Tvé akce primárně určeny? Kdo jsou potenciální a kdo ve výsledku skuteční účastníci? 

Cílová skupina je 16-30 let a většinou odpovídá reálným návštěvníkům. 

 

15. Jaká je úspěšnost při získávání osob k účasti na akcích? Jaká je míra aktivní spoluúčasti účastníků na 

průběhu akcí? Případně jaké používáš metody k získání aktivní spoluúčasti? 

Aktivní spoluúčast nevyţaduji, stavím akce, aby fungovali bez aktivní spoluúčasti, samozřejmě na Majáles se 

musí sehnat kandidáti, na Výstavu umělci a na Miss holky, to je náročná část, kdy člověk „nikdy neví“ co to 

přesně tento rok bude. Jsou to proměnné, které člověk neovlivní, a tím pádem práci mohou komplikovat. 

 

16. Pokud se vyskytne problém, máš nějaké metody pro záchranu situace? Jaké byly případné reakce 

účastníků? 

Problém se musí komunikovat s účastníky, správnou krizovou komunikací se dá leccos zachránit. Kaţdý akt by se 

měl rozprocesovat na co nejméně úkolů – heslo KISS – keep it stupid simple mnoha problémům zabrání, 

samozřejmě problémy z vyšší moci se řeší těţko, ale opět je to moţné správnou komunikací. 

 

17. Pozoroval jsi na sobě nějaké začátečnické chyby? Pokud ano, poučil ses z předchozích nezdarů? Máš 

pocit, že jsou Tvé akce stále lepší, větší? Lépe plní své cíle? 

Rozhodně. Chyby dělám stále. 

 

18. Kde vznikají tvé nápady. Jak rozvíjíš svou kreativitu? 

Komunikuji s lidmi, ptám se, co chtějí, co se jim líbí. 10 % z toho se dá vyuţít, myslím, ţe mozek sám vychází ze 

zkušeností a dává dohromady nové nápady. 

 

19. Jaké jsou podle Tebe důležité vlastnosti pro tuto práci? 

Spolehlivost – 50 % lidí je nespolehlivých a zodpovědnost. 

 

20. Jak dlouho působíš v této profesi? Myslíš, že se dá dělat stále? Existuje podle tebe v této profesi 

syndrom vyhoření (tvůrčí blok)? 

Uţ v prvním ročníku jsem dělal v produkční agentuře, takţe s přestávkami cca 5 let, intenzivně cca 2 roky. 

Myslím, ţe já bych jí nechtěl dělat stále, 30 je strop, poté bych chtěl dělat nějaký obyčejný marketing. 

 

21. Jak se u Tvých akcí projevila finanční krize? (Méně akcí, úbytek sponzorů…). Pokud se projevila, 

pozoruješ zlepšení situace? Jsou již důsledky krize zažehnány? 

Sponzoři dávají méně peněz, lidé za zábavu stále utrácí dost – minimálně v metropoli. 

 

22. Jaká je Tvá prognóza vývoje tohoto oboru? A kam chceš do budoucna Ty sám směřovat se svými 

akcemi? 

Věřím, ţe firmy začnou investovat více peněz, protoţe event marketing je silná BTL komunikace, spojení emocí 

s produktem je účinná zbraň.  Mám rád projekty, které nejsou jen party, ale mají zásah do hlubších emocí, 

vytvoří si s člověkem pouto a stanou se unikátními. Co mi vadí, je, ţe se objevují sedmnáctiletí „promotéři“ 

s penězi od rodičů a dělají si party, které jsou nevkusné, hloupé, bez rozvahy a navíc jim prodělávají. 

 

 

 

 


