PROHLÁŠENÍ KULTURNÍHO CENTRA LANŠKROUN
K MIMOŘÁDNÉMU ZASEDÁNÍ ZM dne 15. 11. 2018 od 18 hodin

Vzhledem ke stále častějším dotazům, spekulování a domněnkám, jak to vlastně s prostory na
sále zámku bylo, rádi bychom vše za celý tým KC uvedli na pravou míru.
Nejdříve zcela všeobecně…
Každý, kdo má zájem o pronájem na zámku, toho odkážeme na naše webové stránky
www.kclanskroun.cz – sekce PRONÁJEM – OBJEDNÁVKA, kde nalezne google kalendář
s termíny. Následně je potřeba vyplnit formulář, kde dotyčný projeví předběžný nezávazný
zájem o prostory a technické zajištění. Poté se domlouvá vše ostatní individuálně.
Co se týká domluvy termínů na běžná zasedání ZM, která se většinou konají vždy ve středu od
16 hodin – probíhá kontrola s google kalendářem nejčastěji na základě telefonátu
s technickým pracovníkem, který má tuto problematiku na starosti. Následně je zaslána i
objednávka, aby bylo vše oficiálně podloženo.
V případě mimořádného termínu ZM ve čtvrtek 15. 11. 2018 k naplnění těchto
bodů/požadavků nedošlo. Sice mě jedna ze zaměstnankyň MÚ ve ST 7. 11. 2018 po schůzce
adventní komise sdělila, že se nemůže technickému pracovníkovi momentálně dovolat, ale
toho jsem však hned kontaktovala s instrukcemi, že se má hned ozvat zpět. Požadavek splnil,
volal jak na mobilní telefon, tak i na pevnou linku a nezdařilo se. S kolegyní (pokladní) byl
telefonicky komunikován pouze termín předchozího ustavujícího ZM, ale toto mimořádné ZM
nešlo ani přes ní. Poprosila jsem tedy všechny zaměstnance, aby mi podali zprávu, zda někdo
z nich nemá objednávku ve své e-mailové schránce, zda s nimi někdo z MÚ o této
problematice nehovořil. Všichni odpovídali, že tyto vazby neproběhly.
V google kalendáři máme celé taneční kurzy pro mládež zapsané již dlouho a termíny
prodloužených se profilují dle možností tanečního mistra – nebylo vše na začátku jasné, proto
informace o prodloužené nebyla hned specifikována. Navíc zcela původně jsme čekali na
termíny prodloužené a věnečku i v novém KD, ale nakonec jsme využili prostoru sálu
v Žichlínku. Zde přiznáváme, že mělo být v google kalendáři zaznamenáno, že se prodloužená
uskuteční v Žichlínku.
Zde rekapitulujeme důvody, proč nemohlo být zcela standardně ZM města ve ČT 15. 11. 2018
v sále lanškrounského zámku:
1) Neproběhl žádný oficiální hovor, kde by s námi někdo termín konzultoval.
2) Nepřijali jsme žádnou oficiální objednávku.
3) V tento den jsme měli setkání kulturních pracovníků v Rychnově nad Kněžnou, které se
koná vždy 1-2x ročně, a je velmi profesně přínosné se těchto setkání zúčastnit. Vrátili
jsme se se zaměstnanci v 15:30 hodin.
4) S předchozím argumentem souvisí i tento následující – o hodinu později, tj. v 16:30
hodin jsme již museli být na sále v Žichlínku, aby se vše stihlo nachystat na taneční

prodlouženou. Zde byli přítomni oba techničtí pracovníci (kmenový i externí).
Podotýkám, že standardní praxí je ozvučení ZM naším technickým pracovníkem.
5) Čistě teoreticky…
Ve ST 14. 11. 2018 (což je standardní den konání ZM) proběhla v prostoru zámku akce
– cestopis/beseda o Islandu Mgr. Karla Kocůrka, která začínala až v 18 hodin, a to v
přísálí, tudíž by bez větších komplikací mohlo ZM technicky proběhnout na sále,
samozřejmě po předchozí domluvě, abychom na tuto variantu byli technicky
připraveni.

Za tým KC Lanškroun Mgr. Jaroslava Havlíčková, ředitelka organizace
V Lanškrouně dne 19. 11. 2018

