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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Rok 2019 byl pro Novou síť plný změn. Podařilo se nám završit proces uvedení do života 
vzdělávacího programu ART GATE behind the scenes, na kterém jsme pracovali více než 
pět let, a který se díky iniciativě a úsilí Dagmar Kantorkové na konci roku osamostatnil a 
dále poskytuje své služby široké veřejnosti.  
 
Díky tomu jsme získali čas a prostor na realizaci nového, dlouho očekávaného online 
rezidenčního portálu ART-IN-RES, který předcházely rešerše, diskuze a mapping 
stávajících zahraničních portálů / vyhledávačů tvůrčích rezidencí. Podobná služba totiž 
v České republice stále chybí a my máme radost, že ji na podzim roku 2020 představíme 
veřejnosti. 
 
V roce 2019 jsme se rovněž stali členy jednoho z největších kulturních networků IETM a 
zúčastnili se hned několika setkání. To je pro organizaci, která sama network spravuje 
vždy obohacující a velmi inspirativní. Zorganizovali jsme i jedno z největších setkání 
Českého kulturního networku Nová síť ve Žďáru nad Sázavou a přivítali nové členy. 
Rozšířili jsme rovněž řady o novou kategorii „Začínáme spolupráci“ pro ty, kteří jsou na 
začátku a potřebují mimořádnou péči. 
 
Kromě toho jsme po celý rok za velmi vstřícných podmínek nabízeli naši zkušebnu Studio 
26. Práce v kanceláři je hned příjemnější, když můžeme slyšet některé z těch, kterým naši 
aktivitu směřujeme.  
 
Rok 2019 byl opravdu intenzivní. Činnostmi a propojováním regionů ČR s hlavním městem 
Prahou nám dává naše činnost smysl. Jedním z nejvíce viditelných je bezesporu festival 
Malá inventura a jeho regionální sekce, která se koná již v pěti dalších městech.  
 
Je nutné konstatovat, že za vším stojí nejen skvěle fungující tým zapálených lidí, ale také 
podporovatelé, kteří nám věří a důvěřují. Servisní organizace našeho typu to má s 
obhajobou vždycky o něco těžší. Výsledky ale mluví samy za sebe.  
 
Činnost Nové sítě je finančně velmi křehká, ale stabilizovaná. A tak i díky pozornosti 
zahraničních partnerů / například projektu PRALIN - kulturní spolupráce Prahy a Berlína/  
tak pokračuje do svého 17 roku existence.  
 
Věřím, že i rok 2020 bude pro naše spolupracovníky, samotný tým i širokou veřejnost, 
působící nejen v kultuře, minimálně stejně přínosný jako byl rok uplynulý.  

 
 
               
 
 

Mgr. Adriana Světlíková - ředitelka organizace 
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HLAVNÍ PROJEKTY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2019 

//// NOVÁ SÍŤ - ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK 
 

Český kulturní network Nová síť sdružuje více než 25 organizací v regionech ČR. 

V roce 2019 se český kulturní network rozrostl o další dvě organizace, členství 

jmenovitě získali Vzbuďme Vary z Karlových Varů a SE.S.TA ze Žďáru nad Sázavou. 

Rovněž přibyly organizace v sekci Začínáme spolupráci, na jejichž podporu a rozvoj 

klademe zvláštní důraz. Často jde o jediné neziskové subjekty, které v daném místě 

kulturu zastupují a rozvíjejí. V roce 2019 jsme dále rovněž rozšířili operační pole 

v oblasti mezinárodního networking, a to o členství v rámci mezinárodního kulturního 
networku pro performativní umění IETM. 
 

 
 
NOVÁ SÍŤ NA PLENÁRNÍM MEETINGU IETM / 28. - 31. 3. 2019 / HULL (UK) - 
Zástupci Nové sítě se od 28. – 31. 3. účastnili jarního plenárního meetingu IETM v britském 
přístavním městě Kingston upon Hull. Šlo první meeting po lednovém přijetí Nové sítě do 
této největší networkingové platformy pro současné performativní umění, která operuje 
na území EU. Hlavním cílem tak bylo prezentovat činnosti Nové sítě jako organizace 
podporující živé umění a spolupráci v kultuře, Český kulturní network Nová síť a najít 
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potenciální zahraniční partnery pro mezinárodní část festivalu nového divadla Malá 
inventura i aktivity Českého kulturního networku Nová síť. 
 
Formát meetingu umožňoval prezentovat činnost a záměry Nové sítě nejen při příležitosti 
setkání Newsround, určeného několika přihlášeným organizacím / projektům, ale i v 
rámci dalších programových sekcí věnovaných hlavním tematickým okruhům tohoto 
setkání, kterým byla otázka inkluze (v nejširším slova smyslu) a problematiky (evropské) 
kulturní mobility. Konference rovněž umožnila setkat se s berlínskými zástupci PRALINu, s 
kterými bylo plánováno další pokračování tohoto projektu přemosťujícího Prahu a Berlin. 
 
ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ SE SEŠEL V JIHOČESKÝCH KOMAŘICÍCH 
/ 2. - 3. 5. - REZI.DANCE / KOMAŘICE -  Na začátku května 2019 proběhl v 
rezidenčním domě Rezi.dance v Komařicích meeting členů Českého kulturního networku 
Nová síť.  Setkání přineslo nápady, inspiraci a plány do budoucnosti. Důležitým bodem 
jednání byla aktualizace Deklarace členství v českém kulturním networku Nová síť a s ní 
spojené dodatky. V této souvislosti byl také odhlasován roční členský poplatek. Proběhlo 
rovněž hlasování o přijetí spolku Vzbuďme Vary, který získal plnou podporu a stal se tak 
novým členem Českého kulturního networku Nová síť. Jedna z částí meetingu byla 
věnována tematickému bloku, ve kterém se diskutující především shodli na potřebě 
iniciovat sběr dat a širší publikační činnost v oblasti aktuálních kulturních témat a vývoje 
nezávislé kulturní scény v regionech. Dalším tématem byla například podpora cirkulace 
projektů v regionech a úvahy nad novým programem pro absolventy, tzv. „tour po 
regionech“. 
 
MEETING SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI / 6. 6. - STUDIO 26 / PRAHA 
Pořadově šlo o již třetí meeting skupiny Začínáme spolupráci v rámci Českého kulturního 
networku Nová síť. Během setkání proběhla prezentace nových členů. Rezonujícími 
tématy byly kulturní strategie měst a tvůrčí rezidenční pobyty. Meetingu se zúčastnili 
Marie Kinsky (Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA), Kateřina Bohadlová 
(THEATRUM KUKS), Honza Tomšů (Zvěřinec), Karolína Plachá (Naplaveno), Kateřina 
Špičková (Velvarská Kostka), Anička Strnadová (ArtproProstor), Juraj Augustína a Klaudia 
Klembarová (BURANTEATR) a Pavel Matela (Farmstudio). 
 
IETM RIJEKA PLENARY MEETING 2019 / 23. - 26. 10 - RIJEKA / CHORVATSKO 
Setkání se tentokrát zabývalo tématy spojenými s rozvojem práce s publikem a 
pokoušely se odpovídat např. na otázky: Je možné dnes - v době sólových hráčů - vytvořit 
stabilní komunitu, která společně někam směřuje a o něco usiluje? Měli jsme možnost 
poznat podmínky a možnosti síťování v kontextu balkánské oblasti performing arts a sdílet 
zkušenosti z České republiky týkající se networkingu a mezinárodní spolupráce. Výjezdu 
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se zúčastnili zástupci Nové sítě (Adriana Světlíková a Magdalena Špačková) a Českého 
kulturního networku Nová síť (Magdalena Petráková). 
 
PODZIMNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 25. - 27. 11. – ZÁMEK 
ŽĎÁR / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Na konci listopadu 2019 proběhl na Zámku Žďár nad 
Sázavou společný meeting Českého kulturního networku, kterého se poprvé zúčastnilo 
přes 30 jednotlivců - Partnerů networku i členů skupiny Začínáme spolupráci. Tři plné dny 
sdílení, společné práce a plánování aktivit pro nadcházející rok 2020. Úvodem setkání 
tým Nové sítě rekapituloval projekty, které byly realizovány v průběhu roku 2019, 
seznámil network s novými členy týmu Nové sítě a přiblížil plánované projekty pro rok 
2020, do kterých je zapojení networku velmi vítáno. Součástí rekapitulace bylo i pozvání 
na předávání cen Česká divadelní DNA a 18. ročník festivalu Malá inventura v Praze, který 
proběhne poslední týden v únoru 2020. Důležitou součástí setkání bylo vzájemné 
představení se všech zúčastněných navzájem, jelikož během posledního roku do skupiny 
Začínáme spolupráci přibyly nové organizace a mezi Partnery byly v roce 2019 přijaty 
organizace SE.S.TA a Vzbuďme Vary. Práce ve skupinách přinesla náplň pro rok 2020 v 
podobě nejpalčivějších témat, kterými by se chtěl network věnovat: Práce a komunikace 
v týmu i navenek; práce s publikem; poslání organizace. Práce s těmito tématy bude 
zahrnuta jak do jednotlivých seminářů během roku, tak do celoročních akcí Nové sítě 
(např. debat v rámci festivalu Malá inventura v Praze a regionech, apod.) Ze vzájemného 
sdílení vyplynulo, že Český kulturní network je pro organizace stále velmi důležitou 
platformou, jak v oblasti vzájemné inspirace, sdílení a společných projektů, tak v 
možnostech profesního rozvoje, a podpory a advokacie ze strany Nové sítě.  
 
NOVÁ SÍŤ NA KONFERENCI SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL / 3.9. - JIČÍN 

Nová síť společně se zástupci Českého kulturního 
networku vystoupili na 29. konferenci Sdružení 
historických sídel s podtitulem "Vztah k místu a 
způsob zprostředkování veřejnosti”. Nová síť 
prezentovala vybrané osobnosti a projekty, které 
v posledních letech rezonovali v rámci kulturní 
mapy ČR.  

Zástupci Nové sítě (Světlíková, Pola, Špačková) připravili v rámci programu 
konference čtvrteční odpolední blok. Promluvili na něm společně se čtyřmi členy 
Českého kulturního networku Nová síť. Jiří Vydra představil Valdštejnskou lodžii jako 
kulturní imaginárium v raně barokní památce, Magdaléna Petráková festival 
Luhovaný Vincent a jeho příspěvek k živé kultuře v lázeňském areálu, Roman Černík 
Moving Station jako inspirativní prostor v působivě revitalizované kulturní památce a 
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v neposlední řádě Marie Kinsky společně s Ladislavem Bártou aktivity SE.S.TA. ve 
Žďáru nad Sázavou, kde ožívá kultura v jedinečném komplexu bývalého kláštera. 

---- 
Členové Českého kulturního networku Nová síť v roce 2019: Centrum pro otevřenou 
kulturu (Pardubice), Cooltour (Ostrava), DIOD (Jihlava), Kontrapunkt (Hradec Králové), 
Kredance (České Budějovice), Luhovaný Vincent (Luhačovice), Moving Station (Plzeň), 
Opavská kulturní organizace (Opava), Resi.dance ( Komařice), S radostí (Varnsdorf), 
Valdštejnské imaginárium (Jičín), UFFO (Trutnov) 
 
V sekci Začínáme spolupráci spolupracujeme s ArtproProstor (Jablonec nad Nisou), 
AvantgArt (Vratislavice nad Nisou), BuranTeatr (Brno), Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná (Blatná), Farmstudio (Vysoká), Fujaré (Rožnov pod Radhoštěm), Jelení skok 
(Velvary), Industra STAGE (Brno), Naplaveno (Stružinec - Jistebnice), Tančírna v Račím 
údolí (Javorník), Theatrum Kuks (Kuks), Zlínský Zvěřinec (Zlín). 

 
//// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2019 
 

17. ročník festivalu byl výjimečný svým rozsahem, oproti minulým rokům téměř 

dvojnásobným. Díky nové festivalové sekci PRALIN se nám podařilo prohloubit 

spolupráci se zahraničím, propojili jsme pražskou a berlínskou divadelní scénu. Festival 

navštívilo 150 hostů ze 17 zemí světa. 
 

Festival Malá inventura se konal od 20. do 28. února na 19 místech pro současné divadlo 

v Praze / Studio ALTA, Divadlo Archa, PONEC – divadlo pro tanec, MeetFactory, Alfred 

ve dvoře, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce, Centrum současného umění DOX, La 

Fabrika, NoD, Divadlo Komedie, Divadlo X10, Národní galerie v Praze - Veletržní palác, 

Cross Attic, Kavárna U Hrdinů, Petrohradská kolektiv, A Studio Rubín, Punctum, Werichova 

vila. / Během devíti dní festival nabídl celkem 76 akcí, z toho 56 představení. 

Návštěvnost byla letos opět vysoká, celkový počet dosáhl 5000 diváků. 

 

Malá inventura každoročně přináší to nejlepší z nového divadla nejen veřejnosti, ale i 

divadelním profesionálům. Propojuje umělce s promotéry a inspiruje k vzájemné 

spolupráci. Úspěch měla letos především sekce Nová krev na scéně, která představuje 

začínající umělce a studenty uměleckých škol. Velký zájem byl například o Zápisky 

z volných chvil Anny Klimešové, horor na motivy klasické pohádky o Jeníčkovi a Mařence 

režisérky Rufiny Bázlové s názvem J+M nebo Šírání čirého jasného dne Niny Jacques. U 
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diváků, kteří sledovali program Domovských scén pak nejvíce bodoval Petr Nikl s 

poetickou „laserovou show“ Žlutá tma. Úspěch měla také myslivecká romance Lov 

v podání souboru Bratři v tricku a Holektiv nebo Pravda o 17. listopadu uměleckého 

seskupení 11:55. Ze 

sekce Tažní ptáci (tedy 

těch, kteří nemají stálé 

zázemí) byl asi největší 

zájem o dětské 

představení Poutníci po 

hvězdách autorky Hany 

Strejčkové či o po deseti 

letech obnovené 

představení Rain Dance 

souboru Handa Gote. 

Bohatý program letos 

nabídl také dvě desítky akcí doprovodného programu, včetně dětských výtvarných dílen 

pod vedením scénografky Mariany Stránské.  

 
NOVINKY FESTIVALU 
 

1) 
PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými 

scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého 

divadla. V rámci festivalu Malá inventura 2019 proběhlo:  

PRALIN / KULTURNÍ SPOLUPRÁCE PRAHA – BERLIN 

• Staff Exchange  

• Berlínská delegace  

• PRALIN - berlínská programová sekce 

 

STAFF EXCHANGE 

 

PRALIN Staff Exchange nabízí producentům a kulturním manažerům performativního 

umění v Berlíně a v Praze možnost rozvinout vzájemnou spolupráci na bázi krátkodobých 

manažerských rezidencí. V roce 2019 byli do Staff exchange výměny v rámci festivalu 

Malá inventura vybráni:  Lucie Špačková - CIRQUEON, Jakub Čermák - Venuše ve 

Švehlovce, Dagmar Radová - A Studio Rubín (PRAHA); Barbora Schnelle - Drama 
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Panorama, Lena Szirmay-Kalos - CHB - Collegium Hungaricum Berlin, Christine Dissmann - 

Ogalala- Junges Theater Kreuzberg (BERLÍN).  

 

Setkání bylo spojeno s akreditací na festival nabízející berlínským profesionálům vhled do 

pražské umělecké scény. V rámci interní diskuze byl sdílen vývoj v jednotlivých projektech 

účastníků jakožto i jejich dlouhodobějších plánů. Berlínským účastníkům byly sjednány 

individuální schůzky s MeetFactory, Divadlem Archa  a Studiem Hrdinů. 

BERLÍNSKÁ DELEGACE NA FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2019 

 

V rámci 17. ročníku festivalu Malá inventura byla připravena delegace berlínských 

profesionálů a umělců, kteří měli možnost blíže poznat české uměleckého prostředí a 

pražské nezávislé scény. Účastníci byli vybráni na základě open callu vypsaného 

Performing Arts Programm Berlin. Finální výběr byl založen na vzájemné konzultaci obou 

organizátorů projektu. Celkem bylo vybráno 11 účastníků z řad profesionálů, manažerů, 

organizátorů a umělců. 

 

PRALIN - BERLÍNSKÁ PROGRAMOVÁ SEKCE FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2019 

 

Přehlídkový festivalový formát zaměřený na prezentaci berlínských umělců v Praze byl 

konkrétním krokem, jak zvýšit povědomí mezi sousedními uměleckými obcemi a iniciovat 

tak nové možné vztahy a spolupráce. Akcentace berlínských umělců v Praze skrze ucelený 

prezentační rámec určený pro české publikum a divadelní tvůrce měl za cíl zvýšit zájem o 

berlínskou nezávislou divadelní scénu. Berlínská programová sekce festivalu zahrnovala 

pět uměleckých vystoupení. Kurátorským záměrem bylo představit netradiční divadelní 

postupy, nabídnout českému publiku nový pohled a formáty současného performativního 

umění s přesahem na dlouhodobý výzkum. Společně s programem byla publikována i 

brožura s rozhovory se všemi přítomnými umělci nabízející vhled do jejich tvorby a 

vnímání Berlína v jeho pozitivních i negativních ohledech. Rozhovory byly publikovány 

před festivalem v tištěné verzi Lidových novin a dále online na webu Divadelních novin.   

 

BERLÍNŠTÍ UMĚLCI - Claire Vivianne Sobottke,  Strange Songs (Fm4 award – ImpulsTanz), 

Lina Gomez, Restraint (Aerowaves 2019), PRAGMATA, Der Theaterautomat, SENTIRE, Lori 

Baldwin

 

, Tick Tock - Timeline Clock.  

 

2) RESIDENTI / NOVÁ PROGRAMOVÁ SEKCE 

https://www.divadelni-noviny.cz/nova-sit-informuje-no-23�
https://www.studiohrdinu.cz/predstaveni/strange-songs/�
https://www.linapgomez.com/�
http://www.angelina-kartsaki.com/objekte.html�
https://sentire.me/�
https://sentire.me/�
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RESIDENTS je nová programová sekce festivalu Malá inventura, která se zaměřuje na 

zahraniční umělce žijící v Čechách a České umělce žijící v zahraničí. Její vznik 

reflektuje význam Prahy jako mezinárodní křižovatky uměleckého života, který se již 

nějaký čas neomezuje pouze na české umělce.  

 

V rámci 17. Ročníku festivalu jsme v sekci Residents uvedli nové představení Christiny 

Maldonádo Telekinetic Asault Group, Soni Fierenčikové Ewerywhene jako inspirativních 

umělkyň působících v čechách, koprodukční projekt Bordel L´Amour, který vznikl ve 

spolupráci se organizací Taupunkt e.V. z Chemnitz a taneční představení Spektrum 

Johany Pockové, které vzniklo během jejího působení v Holandsku a zejména 

představení Cult of Busy skupiny T.I.T.S., která se do Prahy díky festivalu Malá inventura 

pravidelně vrací, a která sklidila velký ohlas jak ze strany divadelních profesionálů, tak 

umělecké kritiky.  

 

3) 
 

GUIDED TOURS / NOVÝ NETWORKINGOVÝ FORMÁT 

Guided tours umožňují festivalovým hostům lepší orientaci v městském terénu, 

kontaktně se seznámit vedoucími pracovníky daných divadel, směřováním a aktuálním 

programem a zároveň vždy přesahují do obecnějších otázek stavu a vývoje současného 

divadla, aktuálních trendů, kulturní politiky a ekonomické roviny kultury či práci 

s publikem.  V rámci 17. ročníku festivalu jsme uvedli celkově tři Guided tours: 
 

22. 2. CROSS ATTIC - ALFRED VE DVOŘE -  X10 

25. 2. DIVADLO ARCHA - DOX - LA FABRIKA 

26. 2. VILA ŠTVANICE - VENUŠE VE ŠVEHLOVCE - PETROHRADSKÁ KOLEKTIV 

 

NETWORKING a další doprovodný program 
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V rámci 17. ročníku festivalu se podařilo zprostředkovat řadu nových setkání, jak na úrovni 

umělecké (mezi umělci i divadelními promotéry), tak na úrovni manažerské (spolupráce 

mezi divadly, festivaly, institucemi). Výsledkem jsou na jedné straně rozjednané 

spolupráce mezi jednotlivými umělci, uměleckými skupinami na úrovni koprodukcí nových 

představení, rezidencí, hostování na zahraničních scénách či festivalech; na straně druhé 

rozšířená síť spoluprací mezi festivalem Malá inventura a dalšími tuzemskými a 

zahraničními festivaly, domovskými scénami společně s pozváním na zahraniční festivaly 

zahraničí - Bulharsko (ACT Festival Sofia, The Varna Summer International Theatre 

Festival), Německo (PAF Festival Berlin), Izrael (Intennational Exposure of Izraeli Theatre), 

Maďarsko (L1 Dance Festival), Litva (Plartforma Festival) a řadě dalších zemí. 

 

 
 

Další program: workshopy (např. dvoudenní workshop ART GATE behind the scenes na 

téma Základů střihu videa ve spolupráci s Instiutem Intermedí ČVUT), dílny pro děti 

spojené s výtvarnou instalací (KI-NE-TI-KÁ scénografky Mariany Stránské ve spolupráci 

s kurátory a pod vedením lektorského oddělení Národní Galerie – Veletržní palác), 

moderované diskuse reflektující uváděná představení i chod oborových organizací (Dvě 
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deci o tanci pořádané redaktory Tanečních aktualit; Vize nevize – diskuse o směřování 

Vize tance). 

 
POŘADATEL A PARTNEŘI FESTIVALU V PRAZE 
 

Festival pořádá Nová síť ve spolupráci s domovskými scénami / Studio ALTA, Divadlo 

Archa, PONEC – divadlo pro tanec, MeetFactory, Alfred ve dvoře, Studio Hrdinů, Venuše 

ve Švehlovce, Centrum současného umění DOX, La Fabrika, NoD, Divadlo Komedie, 

Divadlo X10, Národní galerie v Praze - Veletržní palác, Cross Attic, Kavárna U Hrdinů, 

Petrohradská kolektiv, A Studio Rubín, Punctum, Werichova vila / a regionálními partnery 

/Valdštejnské imaginárium, o.p.s., DIOD – divadlo otevřených dveří, Kredance z.s., 

Opavská kulturní organizace p. o. / za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu 

kultury, Hlavního města Praha, Městské části Praha 7, Art District 7, Českých center. 
 
 
MALÁ INVENTURA V REGIONECH ČR 
 

Pražská přehlídka pokračovala na podzim do regionů, kde vznikají svébytné regionální 

festivaly. Tento rok se konala Malá inventura Jičín, Jihlava, České Budějovice a Opava. 

 

Jičín (Valdštejnská lodžie)     19.-22. září 

Jihlaa (DIOD)       10.-12. říjen 

Opava (OKO – Opavská kulturní organizace)   22.-24. říjen 

České Budějovie (Kredance)     1.-2. Listopad 

 

Každou z lokálních Malých inventur dramaturgicky koordinuje daná spolupracující 

organizace, která Malou inventuru pořádá (Valdštejnské imaginárium, o.p.s. – JIČÍN, DIOD 

– divadlo otevřených dveří – JIHLAVA, Kredance z.s. – ČESKÉ BUDĚJOVICE, Opavská 

kulturní organizace p. o. – OPAVA). 

---- 

 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU MALÁ INVENTURA: ZDE 

MEDIÁLNÍ OHLASY: ZDE 

 

http://www.valdstejnskalodzie.cz/�
https://www.diod.cz/�
http://oko-opava.cz/�
https://kredance.cz/�
http://www.malainventura.cz/2019�
http://www.malainventura.cz/2019/fest_info-2/media/�
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//// PRALIN 
 
PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními 
městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě 
nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat 
komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o 
prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze. 

 
Projekt PRALIN od svého vzniku vzbudil velký zájem ze stran divadelních profesionálů 
umělců, institucí i širší veřejnosti. Fakt, že jsou si obě partnerská města velmi blízká a 
přesto nefunguje žádné stabilní spojení v oblasti nezávislého živého umění, díky projektu 
vyplynul na povrch a průběžně se nám ozývá stále vyšší počet zájemců o meziměstské 
spolupráce.  Zároveň se ukázalo, že si obě městské scény mohou být velkou inspirací ve 
sdílení zkušeností, výměně umělců i profesionálů. Skrze projekt se otevírá důležitá otázka 
o absenci zkušebních prostor pro umělce. Dostatek zázemí pro zkoušení je jedním z 
hlavních katalyzátorů rozvoje scény a vzájemná diskuze a sdílení know-how v komunikaci 
s městem a organizací podobných míst je výchozím bodem pro zlepšení pražské situace.  
 
PŘÍMÉ VÝSTUPY 

• 11 berlínských profesionálů navštívilo Prahu za účelem poznání pražské nezávislé 
scény 

• 10 pražských profesionálů navštívilo Berlín, aby prozkoumali vývoj berlínské 
nezávislé scény a navázali nové pracovní kontakty 

• 5 pražských zástupců Nové sítě opakovaně navštívilo Berlín, aby napomohli 
lepšímu napojení na  tamní scénu a pomohli pražským delegátům v cíleném 
networkingu 

• 5 berlínských zástupců Performing Arts Programm navštívilo Prahu, aby navázali 
nové kontakty a upevnili - vytvořili pražsko-berlínské vztahy 

• 3 zástupci z Prahy a 3 zástupci z Berlína v rámci programu STAFF EXCHANGE 
opakovaně navštívili partnerské město, aby rozvinuli vlastní aktivity v pražsko-
berlínské spolupráci 

• 5 berlínských uměleckých projektů bylo prezentováno v Praze 
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NEPŘÍMÉ VÝSTUPY 
• 3 pražské projekty byly prezentovány v berlínském divadle ACUD (ČBRSK, Neboj, 

What’ Happening) jako výsledek networkingu dramaturgyně Eleny Bolsuny 
s pražskou nezávislou scénou 

• 1 nová premiéra (Marie Stuartovna, rež. Jakub Čermák) v koprodukci s berlínským 
rezidenčním prostorem TATWERK jako výsledek projektu STAFF EXCHANGE 

• 1 prezentace pražského nového cirkusu na Berlin Cirkus Festivalu jako výsledek 
projektu STAFF EXCHANGE 
4 umělecké rezidence berlínských umělců v pražském prostoru Cross Attic 
(Mariana V. Nobre, Evgenia Chetvertkova, Matilde Basetti & Dakota Comin, 
Sophie Krause & Robin Plenio) a 3 hostující představení (Noemi Levovnik: Falling 
in Love Again, CoCompany: Birthday Party, CoCompany: Blind Date) 

• 2 nově započaté spolupráce (Montag Modus + Divadlo X10 a Divadlo Feste + B-
Tour), které by měly být realizovány v roce 2020 

• Řada individuálních konzultací, programových doporučení a propojení pražských a 
berlínských profesionálů.  

 
Celková zpráva projektu ke stažení: ZDE  
 
Projekt realizují: Performing Arts Program (Berlín), Nová síť z.s. (Praha) za podpory Česko-
německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Cross Attic - 
Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, Česká centra, 
PerformCZech, Německé velvyslanectví. 
 
 

//// ART GATE behind the scenes 
 
Program má několik úrovní podle technické způsobilosti jednotlivých účastníků. Cílem je 
profesionalizace podmínek a zázemí pro kulturní projekty, které jsou základem k 
dobrému fungování kulturní infrastruktury v ČR. 

Zrealizovali jsme třináct kurzů: 

• 19. 1 - 20. 1.  / Světlo pro pokročilé / Institut intermedií FEL ČVUT  
• 16. 2 - 17. 2. / Live zvučení Institut intermedií FEL ČVUT  
• 23. 2 - 24. 2. / Základy střihu videa Institut intermédií FEL ČVUT  
•  8. 3 - 10. 3. / Technické dovednosti: světlo, zvuk, video Institut intermédií FEL 

ČVUT  

http://www.novasit.cz/download/vyrocni-zprava.html�
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• 12. 4 - 14. 4. / Technické dovednosti: světlo, zvuk, video Institut intermédií FEL 
ČVUT  

• 10. 6. / Základy ZVUKU, Institut intermédií FEL ČVUT 
• 11. 10. - 13. 10. / Technické dovednosti: světlo, zvuk, video – workshop pro st. HAMU 

• 19. 10. - 20. 10. / Základy střihu videa, TÁBOR, Trafačka (MÚ Tábor): 

• 18. 10. - 20. 10. / Technické dovednosti: světlo, zvuk, video/ Jatka 78, Institut 
intermedií ČVUT 

• 2. 11. - 3. 11. / Live zvučení: zvuk pro pokročilé / Institut intermedii ČVUT 

• 30. 11. - 1. 12. / – Základy střihu videa / Institut intermedii ČVUT 

• 9. 12. / Pokračující zvuk I. – workshop pro technické pracovníky CAMP 

• 16. 12. / Pokračující zvuk II. - workshop pro technické pracovníky CAMP 

 

 

Dále jsme vyvíjeli pracovní sešit v oblastech zvučení, svícení, videa a stavby podia, který 
vychází jednak z postřehů a zkušeností našich lektorů a jednak z analýzy praktických 
potřeb a ohlasů účastníků základního technického workshopu. Manuál má obsahovat 
základní informace v typy zařízení včetně nákresů, modelové situace a nejčastější 
problémy a jejich řešení. Příprava materiálů probíhá ve spolupráci s lektory Petrem 
Voříškem a Janem Dubnem. Dále jsme připravovali podklady pro možnou MSMT 
akreditaci programu Technické dovednosti: světlo, zvuk, video a rozvíjeli spolupráci 
s partnery Nové sítě v regionech, kulturními organizacemi, vysokými školami (HAMU, 
ČVUT, Univerzita J. E. Purkyně atd.), a dalšími institucemi. 
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CELOROČNÍ AKTIVITY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2019 
 

//// PROGRAM NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2019 

 
Program pro mladé umělce, který prezentuje jejich uměleckou práci a poskytuje 
podmínky pro rozvoj a profesionalizaci. Vybrané projekty po celý rok 2019 
získávají produkční, administrativní a konzultační podporu s cílem vytvořit 
podmínky pro umělecký start up. 
 
 

ŇUN & VÍ: A ODKUD DOOPRAVDY JSTE 
 
Mají asijské rysy, ale české pasy – aneb když se dvě 
kultury sváří v jednom těle. Dokumentární hra o tom, jak 
se vnímá druhá generace vietnamských imigrantů v 
České republice. Děti vietnamských imigrantů se na 
rozdíl od svých rodičů zpravidla považují za Čechy. 
Narodily se tady, mluví výborně česky, ale přece jim v 
žilách proudí vietnamská krev. 
 
Autorský tým: Ňun & Ví, Fotografie: Jakub Novotný, Maya Dang, Veronika Hurtová, 
Technická výpomoc: Tasya Nafigina, Účinkují: Hong Nhung Dangová, Huyen Vi Tranová 

 
ANEŽKA KALIVODOVÁ: JANA 
 

„Saint heavy metal“ performance na tenké hranici mezi 
koncertem, tancem/pohybem v brnění a divadlem masky. 
Jana z Arku jako hrdinka i outsider. Rytířství jako kult 
minulosti snažící se být trendem současnosti. Ambientní 
zvuková krajina, která se postupně zahušťuje do 
intenzivních zvukových vln pohlcujících prostor jako černá 
díra. 
 
Režie: Anežka Kalivodová, Dramaturgie: Nataša Mikulová, 
Hudba: Jiří Rouš, Světelný design: Robert Palkovič, 
Scénografie: Klára Fleková, Robert Smolík, Kamera: Marek 
Brožek, Střih: František Týmal, Účinkují: Anežka Kalivodová  
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RUFINA BAZLOVA: J+M 
 
Jeníček+Mařenka. Světlo+tma. Pohádka+horor.  
 
V době, kdy Perníková chaloupka vznikla, panoval v Evropě hladomor. Byl tak krutý, že se 
občas rodiče museli zbavit vlastních dětí, aby uživili alespoň sebe. To už by se dnes stát 
nemohlo… anebo snad ano? A dokážete si představit, jaké je halucinovat z hladu? 
 
Režie: Rufina Bázlova, Účinkují: Šimon Dohnálek, Lenka Nahodilová, Daniel Horečný, 
Stephanie Van Vleet (nebo Edita Valášková), Dramaturgie: Anežka Berkmanová 
 
 

NINA JACQUES: ŠÍRÁNÍ ČIRÉHO JASNÉHO DNE 
 
Román „Všechna jitra světa“ byl napsán na začátku devadesátých let dvacátého století 
původně jako scénář ke stejnojmennému filmu. V inscenaci se setkávají dva barokní 
skladatelé Monsieur de Sainte-Colombe a Marain Marais. Žák přichází za mistrem s 
prosbou o hudební lekci, která se postupně stává lekcí životní. 
 
Režie: Nina Jacques, Petr Erbes, Scénografie: Karolína Kotrbová, Klára Fleková, Produkce: 
Karolína Soukupová, Účinkují: Maelane Auffray, Lucia Čižinská, Sebastian Jacques, Petr 
Kolman, Vratislav Šrámek, Mélusine de Pas 

 
ANNA KLIMEŠOVÁ A KOL.: ZÁPISKY Z VOLNÝCH CHVIL 
 
Je ticho, vlaštovky létají nízko a já 
čekám, jestli se něco stane. 
 
Bouřkový mrak je vysoký, nahoře 
široký a zploštělý. V létě, zejména v 
červenci a v srpnu, odpoledne a 
navečer, když je horko, dusno, bílé 
huňaté mraky jsou nízko, postupně 
rostou do výšky, odspodu tmavnou 
a mají rozšířený a zploštělý horní 
okraj. Autorská inscenace se 
inspiruje důvěrnými sešity dvorní dámy Sei Šónagon (konec 10. století) a zápisky 
poustevníka Kamo no Čómeie (13. století). 
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Režie: Anna Klimešová, Dramaturgie: Klára Fleková, Scénografie: Vendula Bělochová, 
Hudba: Matouš Hejl, Michal Cáb, Michal Grombiřík, Pohybová spolupráce: Tomáš 
Wortner, Produkce: Jan Búrik, Emílie Formanová, Tereza Kaucká, Účinkují: Martin 
Belianský, Kateřina Císařová, Anita Gregorec 
 
 

JOHANA URBANOVÁ & ADAM SVOBODA: DRAMALABEL 
 
Nabízí mladé, české, alternativní a loutkové divadlo na mezinárodní scéně. Aktuální výběr 
zahrnuje osmnáct inscenací, zejména z Katedry alternativního a loutkového DAMU v 
Praze. Hlavním cílem projektu je podpořit tyto mladé tvůrce v pronikání na mezinárodní 

festivaly a umožnit jim prezentovat svou práci ve 
světovém kontextu. Zastoupené inscenace se 
pohybují na hranici žánrů a vyznačují se netradičním 
přístupem k loutkovému a pohybovému divadlu.  
 
Motto DRAMA LABELU: „Mladý, ale profesionální“ 

 

 
//// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  
 
Realizovali jsme 24 výjezdů projektů zařazených do programu Nová krev na scéně a 
projektů vybraných na základě prezentace na v rámci festivalu Malá inventura Praha. 
 
Seznam realizovaných výjezdů: 
     

• Nina Jacques: Šírání čirého jasného dne – festival Momentum, Polička 30.3. 

• Monstrkabaret Freda Brunolda: JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! Diváci si 

volí vlastní díl! Studio Hrdinů Praha 10.4. 

• Anna Klimešová a kol.: Zápisky z volných chvil – Move in Station, Plzeň 13.5. 

• Ňun & Ví: A odkud jste doopravdy? - Move in Station, Plzeň 14.5. 

• Ňun & Ví:  A odkud jste doopravdy? Prague Fringe, Praha 28., 29., 31.5., 1.6. 

• Monstrkabaret Freda Brunolda: JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! 16. díl 

Studio Hrdinů Praha 6.6. 

• Rufina Bazlova a kol.: J+M, Open Air Program, Hradec Králové 23.6. 

• Nina Jacques: Šírání čirého jasného dne, Theatrum Kuks, Kuks 23.8. 
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• Anežka Kalivodová: Jana, Divadlo Plzeň, Plzeň 16.9. 

• Nina Jacques: Šírání čirého jasného dne, Městké divadlo Varnsdorf  8.10. 

• Teatr Novogo Fronta: Ademenato! Karlovy Vary 9.11. 

• Teatr Novogo Fronta: Ademenato! Karlovy Vary 9.11. 

• Teatr Novogo Fronta: Ademenato! Varnsdorf Vítr z hor, Varnsdorf 16.11. 

• Monstrkabaret Freda Brunolda: JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! 19. díl, 

Městké divadlo Varnsdorf 9.12. 

• Anežka Kalivodová: Jana, Valdštejnská lodžie, Jičín, 20.9. 

• Rufina Bazlova a kol.: J+M, Valdštějnská lodžie, Jičín, 21.9. a 22.9. 

• Divadlo Continuo: Poledne, DIOD, Jihlava 11.10. 

• FysioART: Poutníci po hvězdách, DIOD, Jihlava 12.10. 

• FysioART: Poutníci po hvězdách, Loutkové divadlo, Opava, 24.10. 

• Anežka Kalivodová: Jana, Výměník1, České Budějovice 1.11. 

• Ňun & Ví:  A odkud jste doopravdy? Výměník1, České Budějovice 2.11. 

 

 

//// UMĚLECKÉ REZIDENCE  
 
Visegrad Performing Arts Residencies 
Nová síť z.s. je partnerem partnerem programu rezidenčních pobytů pro 
Performing Arts v zemích Visegradu. Každoročně vypisujeme pro Českou republiku 
výzvu a kontaktujeme zejména partnery Českého kulturního networku Nová síť, 
kteří následně poskytují své prostory a zázemí pro zájemce o rezidenční pobyty.  
 
Více než polovina z celého objemu uchazečů žádala o svou rezidenci právě v České 
republice. Celkem se hlásilo 17 žadatelů do České republiky, 5 do Maďarska, 5 do 
Polska a 6 na Slovensko. 
Mezinárodní visegrádský fond podpořil z každé země V4 dva projekty. Do České 
republiky míří celkem čtyři vybrané projekty, Maďarsko bude hostit jeden stejně jako 
Polsko, Slovensko dva projekty. 

 
Za Českou republiku byly vybráni ProFitArt (rezidence v Polsku: Fundacja Pałac 
Gorzanów) a Nela Kornetová / T.I.T.S. (rezidence na Slovensku: Záhrada - Centrum 
nezávislej kultúry, n.o). 
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Umělecké rezidence ve Studiu 26 
Během celého roku jsme poskytovali prostory Studia 26 pro potřeby umělců, 
uměleckých skupin a divadel pro účely rezidenčního zkoušení.  
 
Dlouhodobé rezidence využili především umělkyně Ňun a Ví zařazené do programu Nové 
krev na scéně a inscenační tým Studia Hrdinů:  
 

• srpen – prosinec / Ňun a Ví 
• říjen – listopad / Studio Hrdinů – zkoušení inscenací Jiřího Adámka Oči v sloup a 

Miroslava Bambuška Kacířské eseje. 

 
//// STUDIO 26 
 
Prostor pro zkoušení, workshopy a semináře: prostor poskytujeme za dotované ceny pro 
přípravu a realizaci projektů nezávislého divadla v Praze, a dále pro účely pořádání 
workshopů, seminářů a veřejných akcí jiného charakteru.  
 

• Studio 26 pravidelně využívají umělci vybraní do programu Nová krev na scéně; 
součástí programu je garantovaných 20 hodin měsíčně pro každý projekt formou 
rezidenčního pobytu. V první polovině roku jsme poskytli 90 hodin zkoušení pro 
Ňun a Ví. 

• 9. 1. 2019 - Školení s Olgou Mendlíkovou v rámci projektu ART GATE behind the 
scenes 

• leden – březen 2019/ workshopy Divadelně-taneční skupiny Tierra Lo-r-ca, 
Akademie tanečního umění a sportu Duende, z.s. 

• 12. - 15. 3. 2019 / workshopy festivalu Bazaar 

• 26. - 27. 3. 2019/ zkoušení Spitfire Company - Bezhlaví z.s. 

• 23., 24., 27. 3. 2019/ zkoušení Ondřej Holba, Florent Golfier 

• 23. 3., 1. a 4. 4. 2019/ workshopy Barbora Látalová a kol. - Ostružina z.s. 

• březen – květen 2019/ workshopy choreografky Denisy Musilové 

• 3. 4. 2019 / zkoušení tYhle z.s. 

• 4. 4. 2019 / Koučink Divadlo evropských regionů  

• 26. 4. 2019 / Máme otevřeno 2019 

• 8. 5. 2019 / Poeziomat nezávislého nakladatelství – Perplex 
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• 21. 5. 2019 / Generálka předávání Cen Via Bona 

• 6. 6. 2019 / Setkání skupiny Začínáme spolupráci v rámci Českého kulturního 
networku Nová síť 

• 7. 6. / Grantový seminář 

• Srpen – říjen / Tantehorse 

• 29. 8. / Se.s.ta 

• Srpen – prosinec / Ňun a Ví 

• 17. 9. / Mapování současného stavu absence zkušebního domu v Praze / za účasti 
Yvona Kreuzmannová (TANEC PRAHA), Šárka Maršíková (CIRQUEON), Lída 
Vacková (Studio ALTA), Jiří Šimek (Ufftenživot, nezávislý umělec), Kryštof Koláček 
(Asociace nezávislých divadel ČR), Ewa Zembok (Divadlo X10), Braňo Mazúch 
(KALD DAMU), ad. 

• Říjen / Anička a letadýlko  

• Říjen – listopad / Studio Hrdinů – zkoušení inscenací Jiřího Adámka Oči v sloup a 
Miroslava Bambuška Kacířské eseje 

• 24. 11. / Tanec Praha workshop pro děti 

• Listopad – prosinec / Divadlo utlačovaných 

• Prosinec / Tanec Praha 

• Celoročně / Herecké kurzy a další vedlejší aktivity 

 

//// PORADENSTVÍ, MEDIÁTORSTVÍ, KOUČINK 
 
Celoročně poskytujeme konzultace v oblasti grantových výzev a žádostí, financování a 
produkce či networkingových příležitostí. Z tohoto důvodu vznikl program bezplatných 
konzultací s možným přesahem do dlouhodobějšího koučinku. 
 

• 102 bezplatných hodinových konzultací v kanceláři Nové sítě v Holešovicích / 
konzultace uměleckých projektů se zacílením na oblast financí, grantů, produkce, 
ad. v pondělí a ve čtvrtek v kanceláři Nové sítě - Osadní 26, Praha 7 /. 

• 38 konzultací, které jsme realizovali v terénu. Jde o případy, kdy je vhodnější se 
sejít na místě. Dále cca 150 konzultací, které jsme řešili na dálku (telefonicky, 
skype). Jde o případy, kdy je třeba řešit akutní problémy (nejčastěji grantová 
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problematika, orientace v právních normách, autorského práva, poradní hlas pří 
volbě strategie rozhodování v neodkladných případech). 

• Koučink týmu organizátorů mezinárodního festivalu Divadlo evropských reigonů 
(Kontrapunkt, z.s., Klicperovo divadlo, Divadlo Drak). Koučink probíhal v průběhu 
celého jara 2019 střídavě v Praze a v Hradci Králové.  

• 16. 4. Jablečné lázně – Jablonec / Beseda o budoucnosti Jablečných lázní, kterou 
pořádal spolek ArtproProstor, z. s. spolu s náměstkem primátora pro rozvoj 
Jakubem Chuchlíkem. Účelem setkání bylo zahájit veřejnou debatu o možnostech 
využití tohoto výjimečného objektu. Za Novou síť se zúčastnily a diskutovaly 
Adriana Světlíková a Magdalena Špačková. 

• 7.6 Studio 26 – Praha / Grantový workshop - seminář pro žadatele aktuální 
grantové výzvy pro profesionální divadlo Hlavního města Prahy.  

• 3. 6. Konference tanec v kulturní politice HAMU - Praha / Konference o tanci v 
kulturní politice. Hlavními tématy byly zejména absence společné komunikace a 
argumentačních strategií, ale rovněž absence rezidenčního domu. Příspěvek měla 
za Novou síť Adriana Světlíková. 

• 26. 10. Festival Moonride – Tabčka Košice. “Vytrvalost“ – budoucnost nezávislých 
kulturnych center. Jak udržet nezávislou kulturu v těchto náročných časoch. Duch 
doby součastných nezávislých kulturnych center na Slovensku. V panelu zasedl 
Petr Pola. 

• 5. 11. – Praha. Komentovaná prohlídla pro bývalé stážisty Czech Center New York 
a ostatní dobré přátele kultury, kteří se pravidelně schází v rámci Klubu mladého 
kulturního diplomata. Konalo se v MeetFactory, kde proběhla prohlídka pod 
vedení Adriany Světlíkové a Barbory Karpetové a Studio Hrdinů za následné 
představení Pan Theodor Mundstock ve Studiu Hrdinů. 

 
 
//// PREZENTACE - ČESKÝ KULTURNÍHO NETWORK, 
MEZINÁRODNÍ FESTIVALY A KONFERENCE 
 
Každý rok se zástupci Nové sítě zúčastní několika regionálních i mezinárodních 
festivalů, symposií a přednáškových cyklů, kde vybírají program pro festival Malá 
inventura a zároveň prezentují Český kulturní network Nová síť a potažmo českou 
kulturu v zahraničí. 
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V roce 2019 jsme například navštívili: IETM Hull 28. – 31. 3., Divadelní Flóra 
Olomouc 17. – 20. 5., Cirk UFF Trutnov 31.5. - 3. 6., Performing Arts Festival Berlin 28. 
5. - 2. 6., Open Air Program Hradec Králové 23. - 28. 6., Luhovaný vincent 27. – 30. 6., 
Industry Get Together Berlin 5. - 7. 9., Festival Moonride Tabačka Košice 28. – 31. 10., 
International Dance Exposure Israel 5. – 8. 12. 2019.  
 
 

//// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE + NOVINKY Z REGIONŮ  
 

Série rozhovorů s inspirativními osobnostmi zejména z regionů ČR publikované v 

pražském čtrnáctideníku pro divadelníky – Divadelní noviny a v kanálech Nové sítě.  

Rozhovory, glosy, aktivity nejen členů networku. V roce 2019 vyšlo 10 rozhovorů s 

osobnostmi, které „hýbou“ kulturním děním a 3 infomativní novinky z regionů ČR. 
 
Blog Nová sít informuje 
 

• No. 22 / Honza Petružela: Tvořit mosty mezi centrem a periferií 
• No. 23 / Marcello Lussana, Olga Kozmanidze: Prohloubit smyslové vnímání 
• No. 24 / Honza Tomšů: Zájem o regiony roste 
• No. 25 / Pavel Matela: Všichni na světě jsme tak nějak místní 
• No. 26 / Zdeňka Morávková: Nastupující generace je nadějná 
• No. 27 / Marie Kinsky: Tanec je součástí života každého z nás, jen si to málo 

uvědomujeme 
• No. 28 / Kateřina Bohadlová: Nikdo není jen ctnostný, ani pouze neřestný  
• No. 29 / Kateřina Kuchtová: Město dělají lidé  
• No. 30 / Kredance má svůj Výměník1 
• No. 31 / Karolína Plachá: Vystupovat z našich bublin 

 
Novinky z regionů 
 

• PRÁZDNINY V REGIONECH – Trutnovský CIRKUFF a špičkoví australští artisté, 
Jindřich Štreit ve Farmstudiu ve Vysoké, letní program ve Valdštejnské lodžii 
v Jičíně, BuranTheatr v Brně a hostování Praze, letní program Fujaré v Rožnově 
pod Radhoštěm, SE.S.TA ve Žďáru nad Sázavou a festival  KoresponDance, Kuks a 
festival THEATRUM KUKS zaměřený na baroko, Moving Station a letní rezidence 
nebo Festival ProART v Plzni. 
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• PODZIM V REGIONECH - Podzim v regionech byl ve znamení Malé inventury v 
Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích a Opavě. Dále řada open airových festivalů, 
divadelních představení, seminářů, workshopů a diskuzí. 

 
• ZIMA V REGIONECH - ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK - Tradice, vánoční a 

seberozvojové dílny, koncerty, živé betlémy ale i rezidence a open cally. To vše 
přinesl Český kulturní network Nová síť v zimních měsících. 
 

 

//// ARTS ADVOKACIE  
 
Nová síť z.s. se účastní jednání, zasedání a konferencí na úrovni státních 
příspěvkových organizací jako je IDU, městských zastupitelstev, Ministerstva 
kultury České republiky a Vlády České republiky. V roce 2019 jsme se účastnili 
řady akcí, jejichž smyslem bylo pozvednout úroveň kulturní politiky a zasadit se o 
důstojné financování kultury v ČR.  
 
Výrazným příspěvkem bylo setkání nazvané Mapování současného stavu absence 
zkušebního domu v Praze, které přineslo diskuze o zhoršení již tak nesnadné 
existenční situaci pro nezávislé performativní umění. Téma absence zkušebního 
domu výrazně rezonuje napříč pražskou nezávislou scénou. Otevřené setkání 
předních představitelů pražské nezávisle scény poukázalo na neutěšenou situaci, 
možná řešení a funkční budoucí modely nápravy. 
 
Na setkání promluvili: Yvona Kreuzmannová (TANEC PRAHA), Šárka Maršíková 
(CIRQUEON), Lída Vacková (Studio ALTA), Jiří Šimek (Ufftenživot, nezávislý umělec), 
Za odbornou veřejnost: Kryštof Koláček (Asociace nezávislých divadel ČR), Ewa 
Zembok (Divadlo X10), Braňo Mazúch (KALD DAMU), ad. 
 
V tomto kontextu proběhly také diskuse o končícím působení Studia ALTA 

v prostorách holešovických industriálních hal, jak na úrovni hlavních aktéru pražské 

nezávislé scény, na úrovni místní samosprávy i Magistrátu hl. m. Prahy, tak v rámci 

českého kulturního networku Nová síť. Včetně publikačních výstupů v Divadelních 

novinách s názvem Po Altě potopa. 

 
 
 
 

http://novasit.cz./novinky/nova-sit-informuje-no-31-.html�
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//// DALŠÍ AKTIVITY   
 
Hodinový produkční 
Snadná cesta k realizaci vašeho projektu. Magdalena Špačková, která působí v 
organizaci Nová síť, z.s., a v Českém centru fundraisingu, z.s., konzultovala v oblasti 
fundraisingu ze soukromých zdrojů, vícezdrojového financování, produkce a 
networkingu. Realizovali jsme 28. 6. 2019 v Luhačovicích v rámci 10. ročníku 
festivalu Luhovaný Vincent. 
 

Máme otevřeno v Nové síti  
Nová síť se již počtvrté připojila k veřejné akci Máme otevřeno, která probíhá 
v rámci projektu Art District Praha 7. Připravili jsme si prezentaci regionální 
spolupráce v podobě Českého kulturního networku, shrnutí toho, co se událo za 17 
let na festivalu nového divadla Malá inventura, a novinky z projektu PRALIN, který 
přispívá k cílené spolupráci mezi pražskou a berlínskou nezávislou scénou. Dále jsme 
prezentovali prostor pro zkoušení a projekt ART GATE behind the scene.  Měli jsme 
otevřeno 26. 4. 2019. 
 
Ceny Via Bona 
Nová síť z.s. byla partnerem 21. ročníku Ceny Via Bona a měla na starosti dramaturgii 
programu večera, který proběhl 22. 5. 2019 v Kině OKO.  
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2019: 
Mgr. Adriana Světlíková 

Předsedkyně Nová síť z. s., finanční management, ředitelka festivalu Malá inventura, koordinátorka 
networku, konzultantka a spolupráce se zahraničím 

Mgr. MgA. Petr Pola, PhD. 

Místopředseda Nová síť z. s., koncepce a dramaturgie, umělecký ředitel festivalu Malá inventura 

Bc. Tereza Rybová 

Produkce Nová síť z.s., produkce festivalu Malá inventura 

Mgr. Zuzana Kopáčová 

Mediální propagace a komunikace festivalu Malá inventura (leden – únor) 

Mgr. Simona Rybová  

PR Nové sítě (květen – prosinec) 

Mgr. Magdalena Špačková 

Koordinátor Českého kulturního networku Nová síť, koordinace hostů na fest. Malá inventura 

Dagmar Kantorková 

Vedoucí programu Art Gate behind the scenes, konzultace a poradenství  

Lucie Šeflová 

Produkce programu Art Gate behind the scenes 

Jan Duben, Petr Voříšek  

Technické konzultace, lektoři programu Art Gate 

Tereza Lacmanová 

Office manažerka, Studio 26, 

Markéta Palečková  

Účetní, externí spolupráce  

Mgr. Jakub Štěpánek, Ph.D 

Spolupráce tvorbě grafických materiálů Nové sítě 

ak. mal. Kakalík 

Autor vizuálu a grafik festivalu Malá inventura 

+ externí spolupracovníci jednotlivých projektů 
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ke dni 31.12.2019

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

NOVÁ SÍŤ, z.s.

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

čís.
řád.

Běžné účetní obdobíOznačení AKTIVA
Brutto Korekce Netto Netto

a 2 3 41b c

Minulé úč. období

268AKTIVA CELKEM 547Součet A. až D. 1 268

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. Stálá aktiva Součet B.I. až B.III. 3

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 6

C. 268Oběžná aktiva 547Součet C.I. až C.IV. 7 268

C.I. Zásoby 8

C.II. 63Pohledávky 321Součet II.1. až II.3. 9 63

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 10

C.II.2. 63Krátkodobé pohledávky 32111 63

C.II.3. Časové rozlišení aktiv 29

C.III. 205Krátkodobý finanční majetek 22612 205

C.IV. Peněžní prostředky 13

D. Časové rozlišení aktiv 14



b

čís.
řád.

6a

Stav v minulém
účetním období

5c

Stav v běžném
účetním obdobíOznačení PASIVA

268PASIVA CELKEM 707Součet A. až D. 15

A. -315Vlastní kapitál -59Součet A.I. až A.VI. 16

A.I. Základní kapitál 17

A.II. Ážio a kapitálové fondy 18

A.III. Fondy ze zisku 19

A.IV. -227Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 6720

A.V. -88Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -12621

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 22

B. + C. 518Cizí zdroje 701Součet B. + C. 23

B. Rezervy 24

C. 518Závazky 701Součet C.I. až C.III. 25

C.I. Dlouhodobé závazky 26

C.II. 518Krátkodobé závazky 70127

C.III. Časové rozlišení pasiv 30

D. 65Časové rozlišení pasiv 6528

nezisková organizace
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne: 28.05.2020
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Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

NOVÁ SÍŤ, z.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Skutečnost v účetním obdobíOznačení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2
789Tržby z prodeje výrobků a služeb 7101I.

Tržby za prodej zboží 2II.

A. 5 713Výkonová spotřeba 5 2953

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 4

C. Aktivace (-) 5

D. 161Osobní náklady 6

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 7

53Ostatní provozní výnosy 538III.

F. 9Ostatní provozní náklady 69

-5 041Provozní výsledek hospodaření (+/-) -4 538I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 10*

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 11IV.

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13V.

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 14

Výnosové úroky a podobné výnosy 15VI.

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17

4 973Ostatní finanční výnosy 4 56918VII.

K. 20Ostatní finanční náklady 15719

4 953Finanční výsledek hospodaření (+/-) 4 412IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 20*

-88Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -126* (ř. 10) + * (ř. 20) 21**

L. Daň z příjmů 22

-88Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -126** (ř. 21) - L. 23**

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24

-88Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-)

-126** (ř. 23) - M. 25***

5 815Čistý obrat za účetní období 5 332I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 26*

nezisková organizace

28.05.2020

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:
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