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ZMĚNA KULTURNÍ PRAXE 

 

NOVÁ SÍŤ JE SERVISNÍ ORGANIZACE, KTERÁ PODPORUJE ŽIVÉ UMĚNÍ A 

OTEVŘENOU KULTURU. AKTIVNĚ VYTVÁŘÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO SPOLUPRÁCI 

MEZI REGIONY, PRAHOU I ZAHRANIČÍM, POSILUJE KOMUNIKACI MEZI 

JEDNOTLIVÝMI AKTÉRY KULTURNÍHO ŽIVOTA A VEŘEJNOU SPRÁVOU, USILUJE 

O DECENTRALIZACI, ROZVOJ A KULTIVACI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČR. 

 

NOVÁ SÍŤ Z.S. V ROCE 2021 SPRAVUJE ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ 

SÍŤ, POŘÁDÁ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA MALÁ INVENTURA, REALIZUJE 

PROJEKT NA PODPORU REZIDENČNÍCH POBYTŮ ART-IN-RES, KOORDINUJE 

PLATFORMU MEZI PRAHOU A BERLÍNEM PRALIN A ORGANIZUJE KONFERENCI O 

SPOLUPRÁCI V KULTUŘE CULTURE GET-TOGETHER. CELOROČNĚ POSKYTUJE 

PORADENSTVÍ A DALŠÍ SERVISNÍ AKTIVITY PRO KULTURNÍ OBEC V ČR. 
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Úvodní slovo 
 
Ohlédnutí za rokem 2021 je opět specifické. Nová síť si prošla dalším netradičním rokem. 

Jako servisní organizace jsme se museli adaptovat na aktuální výzvy a nastavit fungování 
nejen chodu organizace, ale i jednotlivých aktivit, tak aby odpovídaly reálným potřebám 
kulturní obce. Důležitým aspektem těchto potřeb se stal požadavek na změnu. Nebylo a 

dále nebude možné pokračovat ve stávajících modelech fungování. Proto jsme se 
zaměřili na klíčování změny kulturní praxe a otevřeli toto téma pro širší veřejnost. 

 
Díky podpoře EHP - Norským fondům jsme mohli výrazněji podpořit aktivity jednotlivců a 
organizací v regionu a udržet kontinuitu rozvoje, a to zejména v rámci programu ART-IN-

RES na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů. Adaptovali jsme také program Nová krev 
na scéně pro čerstvé absolventy uměleckých škol. Realizovali jsme výjimečný hybridní 
ročník festivalu Malá Inventura v on-line i off-line verzi a získali Cenu Divadelních novin.  

Uspořádali jsme jedno z největších setkání Českého kulturního netwroku v broumovském 
klášteře. Zareagovali jsme v rámci pořádání konference Culture Get-Together na aktuální 
dění kolem Iniciativy Ne!musíš to vydržet a kontinuálně poskytovali poradenství, 

konzultace a vzdělávací programy.  
 

Při tom všem jsme rozšířili řady o nové spolupracovnice a spolupracovníky a i z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli přestěhovat do nových prostor, jen pár kroků od původních 
kanceláří. Nyní máme zázemí ve stejném objektu jako spřízněná La Fabrika.  

 
Nová síť je i nadále mediátorkou, konzultantkou a asistentkou pro mnohá jednání na 
rozličných úrovních expertízy. 

 
Jako organizace směřujeme i k vnitřnímu auditu našich činností. Z něho budeme vycházet 
pro budoucí zejména mezinárodní spolupráce. Výčet našich aktivit je třeba redukovat i s 

ohledem na dlouhodobé vytížení a ohodnocení naší práce a jejich podmínek. Pevně 
věříme, že i naším krokem změníme kulturní praxi v České republice.  

 
Za Novou síť  

 
 
               

Mgr. Adriana Světlíková - ředitelka organizace 
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Servisní aktivity 
//// KANCELÁŘ PRO SPOLUPRÁCI V KULTUŘE 

 

Nová síť z.s. v Praze provozuje kancelář , která je kontinuálně otevřena 
převážně divadelním profesionálům nezávislé scény. Sedmnáct let existence 

Nové sítě umožnilo rozvinout široké portfolio kompetencí odpovídajících 
konkrétním problémům, se kterými se na nás umělci, divadelní profesionálové 

i veřejnost obracejí (nejčastěji financování, konkrétní oblasti kulturní politiky 
na lokální i širší úrovni, mediátorství, atp). 

 

 
 
Právě proto si umělecká obec i divadelní profesionálové zvykli tzv. navštěvovat 

Novou síť právě jako svého druhu veřejnou kulturní KANCELÁŘ. V případě, že se 
ocitnou v nouzi, jsme dostatečně flexibilní, abychom mohli zareagovat, vyvinout 
aktivitu, která často vede k posunu či celkovému vyřešení situace. 

Akceschopnost Nové sítě z.s. v poslední době důkladně prověřila zejména 
situace kolem pandemie coronaviru Covid19.  
 

Nová síť z.s. funguje jako ambasador v nouzi, flexibilně řeší akutní problémy, ať 
již jde o oblast arts advokacie, mediátorství, nalezení optimálního řešení 

finančních deficitů , nalezení správného partnera pro projekt či nejvhodnější 
spolupráce. Toto vše je spojené s určitou časovou investicí a nutnosti udržovat 
se v obraze jak po informační, tak koncepční stránce.  

 
Jednou z nejvýraznějších celoročních servisních aktivit Nové sítě je tak 
konzultační a poradenská činnost. Mezi zájemci jsou především iniciátoři a 
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producenti nových projektů , začínající i etablovaní umělci, umělecké skupiny i 
celé instituce.  

 
V roce 2021 jsme zúročili zkušenosti z předchozího roku, pokud jde o krizovou 

situaci související s důsledky pandemie Covid19. Standardní konzultace 
v kanceláři Nové sítě jsme doplnili online konzultacemi. Vedle zacílení na 

běžná témata, tj. na oblast financí, standardních grantů , produkce, orientace 

v právních normách, autorského práva, poradní hlas pří volbě strategie 
rozhodování v neodkladných případech bylo třeba konzultovat možnosti 
vypořádání se s aktuální situací, kterou přinesla pandemie.  

Součástí poradenství bylo rovněž pořádání seminářů , nejčastěji tématem je 
problematika grantových dotací, plánování kulturních akcí, strategie 
financování, sestavování rozpočtů apod.  
 

Aktivity v rámci konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti Nové sítě: 

• 480 konzultací fyzických + online, např. ZOOM 

• Video katalog servisních organizací pro kulturu jsme připravili ve 
spolupráci s czechmobility.info 

• “Video Tutorial” - 13 otázek pro MKČR s Terezou Sieglovou 

• 1 hromadná zoom konzultace 20 účastníků , prototyp, pravidelně od 2022. 

• 100 e-mailových konzultací a krátké tel. konzultace (cca 600) 

• Seminář na téma fundraising – Jan Kroupa / 24. - 25. 3.  

• Seminář pro příjemce dotací s Petrem Kiškou a Adrianou 

Světlíkovou 13.5.  

• Seminář pro žadatele o dotaci MK ČR 19.10.  

• Promo-video servisních organizací v oblasti nezávislé kultury a jeho 

prezentace a distribuce.  

• Obec Velvary - konzultace koncepce pro využití rekonstruované 

budovy Záložny 

• Obec Vodňany - Quo Vadis - kam kráčíš živá kulturo - konzultace, 
mediátorství a networking Jižní Čechy 

• Obec Blatná - Quo Vadis - kam kráčíš živá kulturo - konzultace, 
mediátorství a networking Jižní Čechy  

• Město Varnsdorf - Quo Vadis - kam kráčíš živá kulturo - konzultace, 

mediátorství a networking Severní Čechy  

• Klášter Opočno - spolupráce s Královéhradeckým krajem / analýza 
potřeb pro využití objektu bývalého kapucínského kláštera pro účely 

budoucí rekonstrukce. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//// UMĚNÍ    //// VZDĚLÁVÁNÍ    //// NETWORKING    //// ARTS ADVOKACIE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6 

//// STUDIO 26 
 

Prostor pro zkoušení, workshopy a semináře: prostor jsme poskytovali za 

dotované ceny pro přípravu a realizaci projektů nezávislého divadla v Praze, 

a dále pro účely pořádání workshopů , seminářů a veřejných akcí jiného 
charakteru. Provoz Studia 26 jsme k 31. 9. 2021 ukončili z důvodu stěhování 

do nových prostor.  

 

LEDEN  

• THIRD SPACE // TŘETÍ PROSTOR - zkoušení představení s názvem 
Nov. Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Kristýna Břeská - studentka Divadelní fakulty AMU. V důsledku 
nemožnosti studia v prostorách školy využila pro vzdělávání zkušebnu 

Nové sítě. 

• Eva Urbanová - tanečnice využívá pravidelně Studio 26 pro zkoušení 

vlastních projektů.  

• tYhle z.s. - zkoušení projektu s názvem Atlas.  
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ÚNOR  

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem Árbakkinn. 
Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Kristýna Břeská - studentka Divadelní fakulty AMU. V důsledku 
nemožnosti studia v prostorách školy využila pro vzdělávání 
zkušebnu Nové sítě.  

• Eva Urbanová - tanečnice využívá pravidelně Studio 26 pro zkoušení 
vlastních projektů. V tomto měsíci využila zkušebnu v celkovém součtu 
30. hodin.  

• Jiří Pokorný - lektor využil pronájem pro natočení výukových pohybových 
videí.  

• Jiří Šimek // Ufftenživot - využití prostoru pro zkoušku inscenace This 

is not a love song.  

BŘEZEN  

• Eva Urbanová - tanečnice využívá pravidelně Studio 26 pro zkoušení 
vlastních projektů. V tomto měsíci využila zkušebnu v celkovém součtu 
30 hodin.  

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem Árbakkinn. 

Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Kristýna Břeská - studentka Divadelní fakulty AMU. V důsledku 

nemožnosti studia v prostorách školy využila pro vzdělávání 
zkušebnu Nové sítě.  

• Soubor SZ² taneční grupa - zkoušení projektu s názvem Není to hračka. 

Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Divadelní fakulta AMU - pronájem prostor pro individuální konzultace se 
studenty.  

DUBEN  

• Divadelní fakulta AMU - pronájem prostor pro individuální konzultace 
se studenty. - Eva Urbanová - tanečnice využívá pravidelně Studio 26 
pro zkoušení vlastních projektů. 

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem Árbakkinn. 

Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Kristýna Břeská - studentka Divadelní fakulty AMU. V důsledku 
nemožnosti studia v prostorách školy využila pro vzdělávání 

zkušebnu Nové sítě  
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KVĚTEN  

• Soubor SZ² taneční grupa - zkoušení projektu s názvem Není to hračka. 

Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem NomHades. 

Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Kristina Zaytseva 
 

ČERVEN  

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem NomHades. 
Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Eva Urbanová - tanečnice využívá pravidelně Studio 26 pro zkoušení 
vlastních projektů.  

• Eva Rezová - pohybové zkoušky k inscenaci Back to Antwerp. 

• Divadlo Pocity - pronájem pro workshopy herectví.  

• Kristina Zaytseva - individuální pohybové a taneční zkoušky za 

účelem přípravy na přijímací řízení na vysokou školu.  

• ART-GATE: Behind the scenes - pronájem prostor pro workshop.  

SRPEN  

• Manus Art Collective - týdenní rezidence, tvorba nové inscenace 

NomHades. Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

ZÁŘÍ  

• Manus Art Collective - zkoušení projektu s názvem NomHades. 
Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

• Jakub Borkowicz - příprava inscenace First Tattoo. 

• THIRD SPACE // TŘETÍ PROSTOR - zkoušení představení s názvem. 
Nov. Soubor je zařazen do programu Nová krev.  

 
 

//// PROGRAM NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 

 

Příležitost pro mladé umělce, nové umělecké skupiny a čerstvé absolventy 
uměleckých škol. Výběr probíhá prostřednictvím open callu. Mladí umělci na 

sebe každý rok poutají zvláštní pozornost. Mezi stálice nezávislé scény s 
pevně danou uměleckou historií vnášejí nové impulzy a prvky oživení. Nová 

krev svými uměleckými prvotinami stimuluje představivost a navozuje 
očekávání spojená s dalšími cestami nového divadla do budoucna. 
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                        Program Nová krev na scéně - Fras / Za dveřmi  

 

Účastníci programu Nová krev na scéně měli možnost zúčastnit se seminářů 
pořádaných Novou sítí, využívali hojně konzultací, možnosti zkoušení ve 

Studiu 26 i rezidenčních pobytů. 
 

Výjezdy: 

• Není to hračka / 30. 5. 2021 / Plzeň , festival Nastevřeno, 
Moving Station 

• Pět knih / 11. 6. 2021 / Zlín, Zlínský zámek, spolek 

Zlínský Zvěřinec  

• Pět knih / 21. - 22. 6. 2021 / Hradec Králové, festival Regiony, 
kontrapunkt, z. ú.  

• Nov / 24. 6. 2021 / Hradec Králové, festival Regiony, 
kontrapunkt, z. ú.  

• Pět knih / 28. 8. 2021 / Hradec Králové, festival Sýpka 

2021, Offcity z.s.  

• Pět knih / 28. 9. 2021 / Karlovy Vary, Malá inventura v 
regionech  

• Pět knih / 30. 10. 2021 / Jihlava, MFDF Ji.hlava  

• Není to hračka / 19. 11. 2021 / Varnsdorf, festival Vítr z hor, Městské 

divadlo Varnsdorf  
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//// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  

 
Realizovali jsme 6 výjezdů zejména mladých umělců a umělkyň: 

• Alica Minar, EXPLOSION , Error 404 - outdoor stage nezávislé kultury, 

BuranTeatr, Brno, 10. 7. 

• Nitish Jain a kolektiv , Lžička pod nos , Luhovaný Vincent, Luhačovice, 26. 
a 27. 6. 

• Baumann and Henderson , How Things Go , Přístav 18600, Praha, 24. 8. 

• Martin Talaga, FAUNUS , Pivovar Kocour, Varnsdorf, 5. 10. 

• Kde budeme bydlet, Městské divadlo Varnsdorf, Varnsdorf, 14. 11. 

 

 

//// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE  
 

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 2021 vyšly 4 rozhovory s osobnostmi, které „hýbou“ kulturním děním 

v ČR. 
 

• No. 38 / Kateřina Churtajeva: kulturní strategie v Královéhradeckém kraji 

• No. 39 / Karolína Koubová: kulturní strategie v Jihlavě 

• No. 40 / Olga Škochová: kulturní strategie v českém prostředí 

• No. 41 / Zaměřeno na rezidence: Naplaveno na Jistebnicku 
 

 

Projekty Nové sítě 
 

//// NOVÁ SÍŤ - ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK 
 

Český kulturní network Nová síť sdružuje více než 30 organizací. V roce 2021 network 

získal dva nové Partnery - spolek Fujaré (Rožnov pod Radhoštěm) a Theatrum Kuks 
(Kuks). V kategorii Začínáme spolupráci jsme přivítali Městské kulturní středisko 

Vodňany a Městská kulturní zařízení Jeseník. Z této kategorie se do skupiny Ve spojení 
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přesunula organizace INDUSTRA působící v Brně a nadále zůstáváme v kontaktu. Úzkou 

vazbu udržujeme i s dalšími kulturními hybateli z regionů ČR jako je Šárka Zahálková, 
Martina Erbsová, Jan Kunze, ale i organizacemi Move Ostrava, Kulturní plantáž Blatná 
či AvantgArt. Od roku 2021 jsme nově Ve spojení i s Divadelním festivalem Kutná Hora 

a Kulturními službami města Moravská Třebová. Díky mírnějším pandemickým 
omezením jsme se mohli setkávat, sdílet zkušenosti a rozvíjet spolupráci naživo. 

 

 

        Jarní meeting Českého kulturního networku Nová síť / 11. – 12. 6. 2021 / Co.Labs Brno 

 

 

MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ – SKUPINA ZAČÍNÁME 

SPOLUPRÁCI / 17. – 18. 5. 2021/ SLADOVNA PÍSEK  
 
První oficiální meeting Českého kulturního networku se členovy skupiny „Začínáme 

spolupráci“ proběhl v písecké Sladovně. Pozornost jsme věnovali aktuálním projektům 
jednotlivých organizací, stejně jako překážkám a úskalím, kterým ve své činnosti čelí. 
Důležitou součástí programu bylo představení programu Národního plánu obnovy. 

Podrobnější informace k tomuto setkání zveřejňujeme zde. 
 
Meetingu se zúčastnili: Lenka Trantírková (Zvěřinec), Pavel Matoušek a Pavel Matela 

(Farmstudio), Jan Petružela (Fujaré), Kateřina Špičková (Jelení skok - Velvary), Kateřina 
Bohadlová a Alice Kofláková (Theatrum Kuks), Petra Fusová a Lucie Vobořilová (Městské 
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kulturní zařízení Jeseník), Adam Langer (Sladovna), Karolína a Luboš Fendrychovi 
(Naplaveno), Richard Němec a Veronika Kyrianová (Goglmogl produktion - Bohatická 

rychta). Za Novou síť: Adriana Světlíková, Aneta Hladovcová, Anna Strnadová, Františka 
Jesenská, Tereza Rybová, Petr Kiška, Petr Pola 

 
 

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ – SKUPINA 

PARTNEŘI / 11. – 12. 6. 2021 / BURANTEATR BRNO  

 

Organizace Buranteatr byla hostitelem pro jarní setkání členů Networku ze skupiny 
„Partneři“. Věnovali jsme se tradičně aktuálním projektům jednotlivých členů a 

možnostem, jak si vzájemně pomoci v jejich realizaci. Velká pozornost byla věnována 
jednak programu „Národní plán obnovy“ a především pak práci s divákem v kontextu 
regionů. Součástí bylo také představení situace nezávislých subjektů v Brně, které si pro 

nás připravil Jakub Liška, následované moderovanou prohlídkou Centra experimentálního 
divadla, divadla Husa na provázku a HaDivadla. Z tohoto meetingu vznikla řada podnětů, 
které by měly pomoci zlepšovat práci s publikem regionálním kulturním centrům. 

Podrobnější informace k tomuto setkání zveřejňujeme zde. 
 
Meetingu se zúčastnili: Martin Pavlík – Kredance / Barbora Hodonická – Kontrapunkt / 

Marie Kinsky – Se.s.ta / Martin Musílek – Městské divadlo Varnsdorf, S radostí / Eva 
Kraftová – Johan: Moving Station / Jana Ryšlavá – MOVE Ostrava / Juraj Augustín – Buran 

Teatr / Jiří Vydra – Valdštejnské imaginárium /. Za Novou síť: Adriana Světlíková, Petr 
Pola, Petr Kiška, Aneta Hladovcová, Anna Strnadová, Františka Jesenská 
 

 

MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / SKUPINA PARTNEŘI 

NETWORKU / 15. – 16. 9. 2021 / DOX  
 

Konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together se již druhým rokem stala místem 
pro dialog zástupců nezřizované, zřizované kultury a státní kulturní správy. Dvoudenní 
setkání v Centru současného umění DOX v Praze zprostředkovává komunikační kanál, 

který jednou za rok přibližuje obě sféry ve snaze odstraňovat bariéry a usnadňovat 
komunikaci.  
 

Druhý den konference byl opět věnovaný regionům ČR a setkání členů Českého 
kulturního networku Nová síť. Tématem dne byla problematika spolupráce zřizované a 
nezřizované kultury, o níž v panelové diskusi hovořili regionální kulturní aktéři a zástupci. 

Šárka Zahálková, programová ředitelka Galerie města Pardubic, zdůraznila 
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potřebu propojování jednotlivých lokálních organizací a spolků, Jan Kvasnička shrnul 
problémy kultury v Ústeckém kraji, Daniela Zarodňanská seznámila posluchače s novou 

koncepcí pro kulturu města Ostravy a Jan Petružela, oživující kulturu v Rožnově pod 
Radhoštěm, ocenil účast zástupců měst a možnost kultivovaného dialogu. Následně Věra 

Vinklátová představila činnost Asociace krajů ČR. Závěrečné moderované panelové 
diskuze na téma podmínky nezávislé scény v regionech se účastnili Petr Kiška, Markéta 
Málková, Martin Musílek, Jana Ryšlavá a Jan Žůrek, kteří mají dlouholeté zkušenosti s 

kulturní praxí v regionech. 

 

MANAŽERSKÁ REZIDENCE ČLENŮ ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU V 

NORSKU / 25. 10. – 3. 11. 2021 / SURNADAL BILLAG 

 
Na programové období 2021/2022 otevřela Nová síť společně s partnerskou organizací 

Surnadal Billag program podpory rezidenčních pobytů, který je určen pro umělecké a 
kulturní manažerské týmy z České republiky a Norska. V rámci tohoto česko-norského 
rezidenčního programu, zaměřeného na výměnu know-how mezi českými a norskými 

sítěmi a umělci, podporu mobility a posilování kapacit členů networku, se na podzim roku 
2021 uskutečnila první manažerská rezidence.  
 

Manažerský tým složený z Markéty Málkové, Aleše Hrdličky, Jan Kunze a Martina Musílka 
se v rámci rezidence věnoval následujícím tématům: Jak pořádat výtvarné rezidence, 

výstavy, plenéry, krajinářské intervence v odlehlých regionech. Jak oživovat uměním 
nepoužívané industriální a sakrální prostory. Jak pracovat s místní komunitou a jak ji 
zapojovat do dění v kultuře aj. Manažerský tým nasbíral mnoho zážitků a vjemů, podnikl 

setkání s manažery norských kulturních organizací a věnoval se přípravě konceptu nového 
tanečně-výtvarného projektu. 

 

PODZIMNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 15. – 18. 11. 2021 / 

KLÁŠTER BROUMOV  
 
Celoregionální meeting Českého kulturního networku Nová síť proběhl tentokrát v 
klášteře Broumov. Čtyřdenní setkání všech členů bylo vyvrcholením celoročního snažení o 

kulturní vyžití v regionech. Toto setkání bylo plné prezentací a diskusí: projednávali jsme 
Národní plán obnovy a věnovali se práci s publikem v době ovlivněné pandemií.   
 

První den jsme dali prostor novým partnerům networku, kterými jsou rožnovské Fujaré a 
festival Theatrum Kuks. Nováčky v kategorii Začínáme spolupráci se stala Městská kulturní 

zařízení Jeseník a Městské kulturní středisko Vodňany. Všichni účastníci se seznámili se 
stávajícím fungováním i plány do budoucna těchto organizací. Spolupráci započala Nová 
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síť i s Divadelním Festivalem Kutná Hora a Kulturními službami města Moravská Třebová, 
jejichž pestrou činnost nám též zástupkyně organizací představily.  

 
Další den jsme se intenzivně věnovali Národnímu plánu obnovy, který je v řešení na 

Ministerstvu kultury ČR a pro partnery networku představuje mnohé příležitosti a 
očekávání. Z toho důvodu Nová síť představila konkrétní výzvy, které jsou pro účastníky 
meetingu relevantní. Následující den jsme se v rámci tématu práce s divákem během 

aktuální divácké krize propojili s Terezou Strmiskovou, která představila networku Asociaci 
divadelních lektorů a sdílela příklady dobré praxe z regionálních divadel. Podrobnější 
informace k tomuto setkání zveřejňujeme zde. 

 
Meetingu se zúčastnili zástupci organizací: Centrum současného umění EPO1, Luhovaný 
Vincent, REZI.DANCE, Městská kulturní zařízení Jeseník, CO.LABS, Bohemia Farmstudio, 

Kredance, GOGLMOGL produktion, Produkční skupina Jelení SKOK, Tančírna v Račím 
údolí, Centrum uměleckých aktivit, Theatrum Kuks, Valdštejnské imaginárium, Městské 

kulturní středisko Vodňany, DIOD, SE.S.TA, Johan: Moving Station, Kulturní služby města 
Moravská Třebová,  Fujaré, Městské divadlo Varnsdorf, S radostí, Divadelní festival Kutná 
Hora, Kontrapunkt, GAMPA, Offcity , MOVE Ostrava  a zástupci Nové sítě. 

---- 
Partnery Českého kulturního networku Nová síť v roce 2021 jsou Centrum pro 

otevřenou kulturu (Pardubice), Moving Station (Plzeň), Valdštejnské imaginárium (Jičín), 

Kredance (České Budějovice), DIOD (Jihlava), Kontrapunkt (Hradec Králové), REZI.DANCE 
(Komařice), S radostí (Varnsdorf), Luhovaný Vincent (Luhačovice), UFFO (Trutnov), 
Vzbuďme Vary (Karlovy Vary), SE.S.TA (Praha / Žďár nad Sázavou),  BuranTeatr / CO.LABS 

(Brno), Fujaré (Rožnov pod Radhoštěm) a Theatrum Kuks (Kuks). 
 

V kategorii Začínáme spolupráci jsme spolupracovali s Farmstudio (Vysoká), Spolek 

Zlínský Zvěřinec (Zlín), Tančírna v Račím údolí (Javorník), Naplaveno (Stružinec), 

Velvareum (Velvary), Sladovna (Písek), Městská kulturní zařízení Jeseník, Městské 
kulturní středisko Vodňany.  

 

Ve spojení jsme s Šárkou Zahálkovou, Martinou Erbsovou, Janem Kunze a organizacemi 

AvantgArt (Vratislavice nad Nisou), Kulturní Plantáž Blatná, MOVE Ostrava, INDUSTRA 
(Brno), Kulturní služby města Moravská Třebová, X10 Kutná Hora a Divadelní festival Kutná 

Hora. 
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//// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 

 

       
Praha / 19. – 27. února 2021 
 

Festival nového divadla se podařilo i přes nepřízeň současné situace 

zrealizovat „offline“. Představení, která proběhla fyzicky, například ve Studiu 
Hrdinů , v MeetFactory, Divadle Ponec, ve Studiu ALTA, Divadle X10 a dalších 

byla přístupná pouze profesionálům – promotérům, dramaturgům, ředitelům 
regionálních scén a festivalů a novinářům s antigenním testem. Zájemci z řad 
veřejnosti pak viděli streamovaný kabaret PiNKBUS, velký úspěch měly 

komentované online prohlídky pražských nezávislých scén 360° kamerou, 
speciální Covid-19 edice burzy projektů s názvem Sbal ho!, i série Život On Air 

– rozhovory s výraznými uměleckými osobnostmi. Online doprovodný program 
vidělo v rámci devíti festivalových dní 3350 diváků. Youtube kanál Malá 

inventura zůstává i nadále přístupný a vše je tedy možné prohlédnout si i 
zpětně. 
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 Zhodnocení 19. ročníku festivalu Malá inventura 
 
Za největší pozitivum považujeme, že se nám podařilo udržet offline část 

uměleckého programu a naživo jsme uvedli 13 představení. Festival 
pochopitelně musel reagovat na pandemickou situaci, ale jeho cíle byly 
realizovány v plném rozsahu. Zdravotní situaci jsme přizpůsobili vybrané 

programové linky zejména ty spojené s účastí zahraničních umělců a 
profesionálů. 
 

Výběr programu proběhl standardním způsobem, navzdory situaci jsme do 
programu zařadili celkem 40 představení. V rámci festivalu jsme naživo uvedli 
13 a v online podobě pro registrované hosty festivalu 10 představení. 

Profesionálové z ČR i zahraničí získali přístup k interaktivnímu festivalovému 
katalogu, který obsahuje informace o představeních a umělcích, kontakt a 

odkaz na záznam. 
 
Široká veřejnost společně s profesionály z ČR i zahraničí měla letos příležitost 

nahlédnout pod pokličku nezávislé scény v Praze – připravili jsme streamované 
zahajovací představení ve spolupráci s platformou PiNKBUS, interaktivní 
prohlídky vybraných domovských scén 360° kamerou Guided Tours, pětidílnou 

sérii rozhovorů se zajímavými hosty Život on Air, virtuální Sbal Ho! nebo 
semináře o financování uměleckých projektů v Praze / ČR pro zájemce ze 

zahraničí ad.    

                 
       MI tým: P.Kiška, F.  Jesenská, S.  Rybová, T .  Rybová, A. Světl íková, A. Strnadová a P. Pola 
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Účastníci festivalu (z důvodu hybridního programu festivalu jsme letos pracovali 
s větším počtem diferencovaných skupin účastníků-diváků): 

- profesionálové z ČR, kteří se účastnili živého programu festivalu v Praze, 
získali přístup k online showcasu a interaktivní katalog festivalu. 

- profesionálové z ČR, kteří se účastnili online programu festivalu získali 
přístup k online showcasu a interaktivní katalog festivalu. 

- profesionálové ze zahraničí, kteří se účastnili online programu festivalu:  

a) blíže spolupracující s festivalem, kteří získali interaktivní katalog 
b) profesionálové ze zahraničí, kteří získali pouze přístup k veřejným 
online akcím a showcase 10 online představení vysílaných během 

festivalu 
 
Počet účastníků (k 1.3. 2021): 

- Offline účastníci 
celkem 265. 

- Online účastníci 
během festivalu 
celkem 3350. 

- Interaktivní katalog 
jsme poskytli 302 
českým a zahraničním 

hostům festivalu. 
-                           Adriana Svět l íková a Petr Pola přebírají  cenu od Divadelních novin 

 
Kromě zmapování současného stavu, podmínek a možností Malá inventura 
upozornila i na to, jak důležitou roli kultura ve společnosti má – přispívá k 

sounáležitosti, psychické rovnováze jedinců , ale i zdravé občanské společnosti a 
její kultivaci a je také výborným anti-konfliktním nástrojem.  

 
Regiony / 16. září – 23. října 2021 
 
Festival na podzim pokračoval do	regionů ČR, kde vznikly čtyři svébytné 

regionální festivaly v Jičíně, Jihlavě, Karlových Varech a přilehlém Ostrově a 

Českých Budějovicích. 
 
Každou z lokálních Malých inventur dramaturgicky koordinuje daná 

spolupracující organizace, která Malou inventuru pořádá /Valdštejnské 
imaginárium, z.ú. – JIČÍN, DIOD – divadlo otevřených dveří – JIHLAVA, Kredance 

z.s. – ČESKÉ BUDĚJOVICE, Vzbuďme Vary, z. s. – KARLOVY VARY/. 
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16. – 19. září 2021 / Valdštejnská lodžie a veřejný prostor Jičína 

Náročné stavební úpravy Valdštejnské lodžie, kde každoročně probíhá většina 
Malé inventury, nečekaně zasáhly období festivalu. „Malá inventura Jičín 2021 

měla v letošním roce podtitul Za hranicí. Když tento slogan vznikl, nenapadlo by 
mne, jak symbolický bude jeho význam,“ říká k nečekaným nesnázím 
spolupořadatel a dramaturg festivalu a dlouholetý partner Českého kulturního 

networku Nová síť Jiří Vydra. 

24. – 28. 9. 2021 / Karlovy Vary a Ostrov 

Do přilehlého Ostrova přivezla Malá inventura například osobité pohybové dílo 
Felixe Baumanna a Seana Handersona s názvem How Things Go. Inscenace 

kombinující tanec, fyzické a vizuální divadlo s cirkusem bavila plné hlediště v 
Domě kultury Ostrov. Festivalový program ve Varech se skládal také z tvůrčích 
dílen a happeningů. „Po několika letech se povedlo proniknout do prostor 

karlovarského Thermalu, což považuji za velký komunikační úspěch a velké 

štěstí,“ říká Dvořáková. 

12., 15., 22. října 2021 / DIOD 

Jihlavský festival návštěvníkům naservíroval site-specific představení Rise 
Again, Rise My Dust! v režii Miřenky Čechové, které se konalo v továrně 
Modeta. I letos festival vznikl díky spolupráci s DIODem v čele s vedoucím 

produkce Přemyslem Martínkem a dramaturgem Adamem Hruškou a návštěvníci 
se mohli festivalu ponořit do divadelního dění i akcí, které každoročně festival 

doprovázejí.                 

12. – 23. října 2021 / Výměník1 

Budějovický kulturní prostor Výměník1 je partnerem Českého kulturního 
networku Nová síť a o jeho vznik se zasloužila ředitelka neziskové 

organizace Kredance Hedvika Drenčeni. Diváci zhlédli například vizuálně-

pohybovou výpravu za hrdinou dneška – představení Růžový Samuraj – příběh 

zuřivého větru, které vzniklo v produkci tanečního uskupení Burki&com. 

Do Výměníku1 dorazil také spolek Ufftenživot se svojí inscenací This is not a 
love song, ve které tři ženy, tři herečky, zkoumají všudypřítomnost a sílu 

populárních písní , které nás neustále obklopují.  

 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//// UMĚNÍ    //// VZDĚLÁVÁNÍ    //// NETWORKING    //// ARTS ADVOKACIE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19  

                                   Malá inventura České Budě jovice - Růžový  Samuraj – př íběh zuř ivého větru / BURKI&COM 
 
//// ART-IN-RES  
 

ART-IN-RES je platforma, která se zaměřuje na kultivaci situace spojenou s 
poskytováním uměleckých a manažerských rezidencí v ČR. 

 
Webový portál artinres.cz zprostředkovává informace o možnostech 
rezidenčních pobytů v oblasti performing arts v ČR. Portál, který se zaměřuje na 

oblast divadla, tance, performance a nového cirkusu nabízí informace o 
rezidenčních místech a aktuálních výzvách. Na konci roku 2021 portál sdružoval 

celkem 32 rezidenčních míst z celé České republiky. Součástí platformy je dále 
program na podporu uměleckých a manažerských rezidencí. Ve spolupráci s 
Visegradským fondem vznikl projekt Art-in-res Connecting V4, který mapuje 

situaci v zemích V4. Nová síť je rovněž partnerem programu rezidenčních 
pobytů pro Performing Arts v zemích Visegradu (Visegrad Artist Residency 
Program- VARP-PA). 
 

ÚNOR  

• 18. 2. vyhlášení výsledků rezidenčního programu ART-IN-RES / 
podpořeny 4 individuální, 3 skupinové a 1 manažerská rezidence v ČR 
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• 23. 2. Kick-off meeting partnerů projektu Cinnectung V4 ART-
IN-RES  

 

BŘEZEN 

● 17.-19. 3. rezidence v CO.LABS / Roberta Legros Štěpánková, Tomáš 
Janypka - EIGHT CUPS AND THE DEVIL  

 

             
 

 

DUBEN  

● 12.-18. 4. rezidence ve Švestkovém dvoře / Lucia Kašiarová – 
MNOHODINEC 

● 12.-18. 4. rezidence v Rezi.Dance / Jitka Čechová, Tereza Lenerová - DIS 

PLAY 

● 21.-23. 4. rezidence v CO.LABS / Roberta Legros Štěpánková, Tomáš 

Janypka - EIGHT CUPS AND THE DEVIL  

● 24.-30. 4. rezidence v Moving Station / Jitka Čechová, Tereza Lenerová - 

DIS PLAY  
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KVĚTEN  

● 18.-21. 5. rezidence v CO.LABS: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš 

Janypka - EIGHT CUPS AND THE DEVIL  
 

ČERVEN  

● 28. 6. - 11. 7. rezidence v Bohatické rychtě / Veronika Kyrianová - 

ZÓNA KONTAKTU  

● 13. 6. Uvedení představení Kaffeklatch (Holektiv) v Katowicích (Teatr 
A Part) v rámci projektu Connecting V4 ART-IN-RES 

● 14. 6. Konference na téma uměleckých rezidencí v Polsku v rámci 
projektu Connecting V4 ART-IN-RES 

 

SRPEN  

● 2.-8. 8. rezidence v UFFO / Alžběta Tichá, Daniel Kvašňovský , 

Mara Procacci – ČAS  

● 2.-8. 8. rezidence v rámci programu Nová krev na scéně v 

Bohemia Farmstudio / third // space – ENAI  
 

ZÁŘÍ  

● 1. 9. Uvedení představení Rite of Spring (Teatr A-Part) v Budapešti 
(Bakelit MAC) v rámci projektu Connecting V4 ART-IN-RES 

● 2 9. Konference na téma uměleckých rezidencí v Maďarsku v rámci 
projektu Connecting V4 ART-IN-RES 

● 7.-14. 9. rezidence ve Švestkovém dvoře / Martin Talaga & kolegové – 
projekt SARX  

 

ŘÍJEN  

● 2. 10. Konference na téma uměleckých rezidencí na Slovensku v rámci 

projektu Connecting V4 ART-IN-RES 

● 25. 10. – 3. 11. manažerská rezidence v Norsku / Markéta Málková, 
Aleš Hrdlička, Jan Kunze, Martin Musílek  

● 30. 10. - 2. 11. rezidence ve Švestkovém dvoře / Depresivní děti 
toužící po penězích – ÉDOUARD LOUIS: KDO ZABIL MÉHO OTCE 

 

LISTOPAD  

● 25. 11. vyhlášení 1. kola open callu na rezidenční program ART-IN-RES   

● 26.-28. 11. rezidence v Naplaveno / Spielraum Kollektiv – 
MANAŽERSKÁ REZIDENCE  
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PROSINEC  

● vyhlášení výsledků česko-norského rezidenčního programu 

 
CELOROČNĚ: 

● správa webu artinres.cz / sdílení novinek, open callů rezidenčních míst, 
propagace na FB Nová síť , aktualizace webu  

● koordinace rezidenčního programu ART-IN-RES / vypisování open callů , 
výběr projektů , zprostředkování rezidenčních pobytů vybraným 
rezidentům v ČR, smluvní zajištění, finanční podpora, zpětná vazba / 

2021 podpořeno 9 rezidencí  

● koordinace česko-norského rezidenčního programu / vypisování open 

callu, výběr projektů , zprostředkování rezidenčních pobytů vybraným 
rezidentům v ČR a Norsku, smluvní zajištění, finanční podpora, zpětná 
vazba / 2021-22 podpořeno 6 rezidencí  

 

//// CULTURE GET-TOGETHER  

 

Druhý ročník konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together 
zprostředkovala nezbytný dialog aktérů v kultuře a v oblasti živého umění. 

Konference otevřela potřebný dialog zástupců nezřizované, zřizované 
kultury a státní kulturní správy. Konference se uskutečnila v Centru 

současného umění DOX v Praze. 
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Hlavním zaměřením dvoudenního setkání s podtitulem “Měníme kulturní 
praxi”, byla spolupráce v kultuře, a s tím spojené jednotlivé tematické okruhy - 

Status umělce, meziresortní spolupráce, komunikace a kultivace, Národní plán 
obnovy, funkce a role Ministerstva kultury České republiky, kultura v 

tuzemských regionech.  
 
Na konferenci se svými příspěvky vystoupili například Pavla Petrová, ředitelka 

Institutu umění – Divadelního ústavu, Jakub Vedral, Člen Prezidia Českého 
střediska ITI nebo Lenka Havlíková předsedkyně Asociace nezávislých divadel.  
 

Značný prostor na konferenci získala kauza, kterou rozhýbala studentská 
iniciativa Ne!musíš to vydržet reflektující alarmující problémy na pražské 
DAMU. Mezi ty nejkřiklavější patří například sexuální obtěžování, atmosféra 

strachu, nebo střet zájmů. Diskuzního panelu o iniciativě se účastnili: student 
DAMU a dramaturg Národního divadla v Brně Jaroslav Jurečka, prorektorka 

AMU Eliška Děcká, studentka DAMU Marie – Luisa Purkrábková, proděkanka 
DAMU Alice Koubová, proděkan DAMU Karel František Tománek. Moderovala 
publicistka a pedagožka Eva Marková. Do času vyhrazeného pro diskuzi s 

publikem přispěl například šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar , který 
důrazně apeloval na obměnu vyučujících v prostředí uměleckých škol.  
 

Celý druhý den konference se zaměřil na situaci v regionech, které jsou v centru 
zájmu Nové sítě. Nebývalý ohlas získala náměstkyně pro kulturu, památkovou 

péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová se svým příspěvkem 
představujícím Asociaci krajů ČR. Zástupci jednotlivých regionů , ředitelé a 
provozovatelé tamních organizací, i zástupkyně státní správy v čase vyhrazeném 

pro regiony, reflektovali současnou situaci. Zazněla četná úskalí, jako například 
nedostatek lidských zdrojů nebo absence půjčoven techniky, ale také praktické 
kroky, které mohou kulturu v regionech pozvednout. 
 

Konference byla určena profesionálům v oboru (oborovým organizacím, 
nezávislým profesionálům v kultuře, umělecké obci, odborné veřejnosti), 
zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva Kultury ČR, kulturním 

referentům grantových řízení.  
 
Partnery konference byli Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, 

Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-
německý fond budoucnosti, Magistrát hlavního města Prahy a jednotlivé 
oborové organizace, které na konferenci vystoupily. Součástí konference byl 
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umělecký program zajišťovaný ve spolupráci s Performing Arts Programme 
Berlin.  
 

Program konference: 

 

15/09/2021  
 
9:30 - 9:45 ZAHÁJENÍ A ÚVOD   
Uvítání / Hana Třeštíková – radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové 
péče, výstavnictví a cestovního ruchu  
Představení struktury konference / Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka 
Prezidia Českého střediska ITI   
 
9:45 - 13:00 PRVNÍ BLOK  
Reflexe vybraných témat z předchozího ročníku konference a prezentace Asociace 

českých divadelních kritiků - Karel Král – předseda Asociace a šéfredaktor časopisu 
Svět a divadlo 
 • Status umělce / porovnání situace v ČR a Německu - Pavla Petrová – ředitelka 
Institutu umění - Divadelního ústavu a Aurora Kellermann - Performing Arts Programm 
Berlin  
 • Státní kulturní politika – Lenka Havlíková – předsedkyně Asociace nezávislých 
divadel ČR  
 • Meziresortní spolupráce – Jakub Vedral – zakladatel a ředitel ART Prometheus z.s., 
člen Prezidia Českého   střediska ITI  
 • Komunikace a kultivace – Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka TANCE 
PRAHA z.ú.,   Prezidentka Českého střediska ITI 
 • Funkce a role MK ČR – Martina Pecková Černá – vedoucí Oddělení mezinárodní 
spolupráce Institutu   umění - Divadelního ústavu a tajemnice Českého střediska ITI a 
Zuzana Zahradníčková - Zástupkyně ředitele   odboru umění, literatury, knihoven, 
kulturních a kreativních průmyslů  
 
14:30 - 16:00 DRUHÝ BLOK   
Moderovaná diskuze na téma: „Ne!musíš to vydržet“ / Eliška Děcká – prorektorka pro 
vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost AMU, Jaroslav Jurečka - student  
DAMU, Alice Koubová – proděkanka pro akademicko – vědeckou činnost DAMU, Marie 
- Luisa Purkrábková - studentka  DAMU, Karel František Tománek – děkan DAMU 
(moderuje: Eva Marková)  
 
17:00 - 18:30 KULTURNÍ OPEN MIC na téma: „Ne!musíš to vydržet“ - necenzurované 
pětiminutové příspěvky Eva Kyselová, Klára Laurenčíková, Hana Malaníková, Jana 
Ryšánek Schmiedtová, David Šiktanc, Jiří Šimek, Daniel  Špinar, Jan Štěpánek, Jitka 
Vrbková (provází: Jakub Čermák) 
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19:30 Doprovodný program v rámci projektu PRALIN: First Tattoo - Kuba Borkowicz 

 

               
                              Adriana Světl íková diskutuje s Martinem Brendou (předsedou grantové komise hl .  města Prahy) 
 

16/09/2021  
 
10:00 - 10:15 TEMATICKÝ ÚVOD - zaměřeno na regiony  
Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a členka Prezidia Českého střediska ITI  
 
10:15 - 13:00 PRVNÍ BLOK   

Moderovaná panelová diskuze na téma: „Spolupráce zřizované a nezřizované kultury“ 

Jan Kvasnička – 2. místopředseda Asociace nezávislých divadel ČR a ředitel KULT z.s., 
Jan Petružela - šéfredaktor časopisu Divadelní revue a ředitel spolku Fujaré, Šárka 
Zahálková – manažerka galerie Centra pro otevřenou kulturu a spoluzakladatelka 
Offcity z. s., Daniela Zarodňanská - koordinátorka pro kulturu města Ostravy  
 

Prezentace Asociace krajů ČR  / Květa Vinklátová – místopředsedkyně Komise pro 
kulturu a památkovou péči AK ČR, radní pro kulturu, památkovou  péči a cestovní ruch 
Libereckého kraje  
 

Představení Národního plánu obnovy MK ČR  / Hana Bakičová – ředitelka Odboru 
strukturálních fondů MK ČR a Pavel Zingl – vedoucí oddělení Kulturních a kreativ ních 
odvětví MK ČR  
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14:00 – 15:30 DRUHÝ BLOK   
Moderovaná panelová diskuze na téma: „Podmínky nezávislé scény v regionech“  
Petr Kiška - koordinátor Českého kulturního networku Nová síť , Markéta Málková – 
ředitelka rezidenčního domu  REZI.DANCE Komařice, Martin Musílek – ředitel 
městského divadla Varnsdorf a předseda S radostí z.s., Jana Ryšlavá -  ředitelka MOVE 
FEST Ostrava, Jan Žůrek – radní pro oblast kultury a památkové péče Olomouckého 
kraje   
 
Doprovodný program v rámci projektu PRALIN (Praha - Berlín):   
14/9 uvedení představení PiNKBUS, 19:00, X10  
15/9 uvedení představení First Tattoo - Kuba Borkowicz, 19:30, X10  
16/9 uvedení představení Hyenaz Knowbody - Hyenaz, 19:00, Cross Attic  
 

//// PRALIN 

 
Komunikační platforma pro spolupráci mezi Prahou a Berlínem v oblasti 

performing arts do září 2021 aktivně propojovala nezávislou divadelní scénu 
v Praze a Berlíně, iniciovala vznik nových společných projektů a výměn, 

informovala o uměleckých aktivitách na jednotlivých scénách a otevírá další 
možnosti spolupráce. Platforma od října 2021 utlumuje své aktivity a přechází 

do tzv. stand-by režimu. 
 

 
                      Online komunikační prostředí festivalu PAF Berlín, který je partnerem Nové sítě v projektu PRALIN 
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• Výjezd do Berlína Plata Company + mir.theatre (CZ) / PREFABY, ACUD 
Theater / 4 + 5. 6. 2021 

• Uvedení 3 projektů berlínských umělců v Praze – doprovodný umělecký 
program konference Culture Get-Together: 14. 9. 2021 PiNKBUS, Divadlo 

X10; 15. 9. 2021 First Tattoo, Divadlo X10; 16. 9. 2021 Hyenaz Knowbody, 
Cross Attic  

• Výměnný program Staff Exchange , který proběhl rovněž v rámci konference, 

za účasti Eleny Bolsuny (ACUD Theater), Caroline Galvis (Performing Arts 
Programm Berlin), Aurory Kellermann (Performing Arts Programm Berlin).  

• Prezentace příspěvku “Status umělce” (v rámci konference Culture Get-

Together), ve kterém Aurora Kellermann přiblížila ukotvení této „instituce“ v 
německém zákoně a popsala výhody pro umělce zejména v oblasti 
sociálního pojištění.  

 
Projekt realizovala Nová síť z.s. (Praha) a Performing Arts Program (Berlín) za 

podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a ve 
spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem, Goethe Institutem Prag, 
Českými centry, PerformCZech. 

 

Personální zajištění 
Adriana Světlíková / Ředitelka Nové sítě 

Petr Pola / Programový ředitel Nové sítě 

Aneta Hladovcová / Vedoucí produkce a provozu 

Petr Kiška / koordinátor, projektový manažer 

Magdalena Špačková / projektová manažerka (leden – říjen) 

Anna Strnadová / projektová manažerka (do května 2021) 

Tereza Lacmanová / projektová manažerka (od září 2021) 

Simona Rybová / PR, propagace (leden – květen 2021) 

Kateřina Pekárková / PR, propagace (září – prosinec 2021) 

Markéta Jiroušková / Projektová manažerka (září – prosinec 2021) 

Tereza Rybová / Produkce 

Františka Jesenská / Office manažerka, Studio 26, produkce 

Jana Karásková / Účetní, externí spolupráce  
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Přílohy 
• Program Festivalu Malá inventura v Praze 2021 

• Finanční závěrka / Výkaz zisku a ztrát + rozvaha 
 

 

Program festivalu Malá inventura 2021 v Praze 

 

PÁTEK 19. 2. 

• 20:00 Zahájení 19. ročníku festivalu Malá inventura PiNKBUS / Venuše ve 
Švehlovce / stream / CZ + EN 

 
SOBOTA 20. 2. 

● 16:00 Sbal ho! / online / EN 

● 17:00 Život on Air – host Petr Pola/ stream / Klub Letka / CZ + EN tlumočení 
 

NEDĚLE 21. 2. 

● 16:00  Guided Tour – Venuše ve Švehlovce / online / EN 

● 16:00  Hang Out Eliška Brtnická / Cirkus Mlejn / KD Mlejn / offline / CZ 
● 17:00  Život on Air – host Honza a Vendula Tomšů / stream / Klub Letka / CZ  

● 20:00 Feranre Club / Studio Hrdinů/ offline / CZ 
 

PONDĚLÍ 22. 2. 

● 14:00 Seminář Pralin - financování performativních umění v ČR / Klub Letka / EN 

● 16:00 Guided Tour – Alfred ve dvoře / online / EN 

● 18:00 Průvodce peklem_Lido di Dante ANTENA / Ateliér performera 

● 18:00 Árbakkinn / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 20:00 Zahradníček / Vše mé je tvé JEDL / Divadlo X10 

● 20:00 Růžový samuraj / online showcase / jazykově bezbariérové 
 

ÚTERÝ 23. 2.  

● 16:00 GUIDED TOUR – Klub Letka / online / EN 

● 17:00 Život on Air - host Karel Vaněk / živý stream / Klub Letka / CZ 

● 18:00 Jáma Lvová POCKETART / PONEC / jazykově bezbariérové 

● 18:00 Jáma Lvová / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 20:00 Zámek na Loiře Lachende Bestien / Venuše ve Švehlovce / CZ 
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● 20:00 Hic sunt dracones / online showcase / jazykově bezbariérové 
 
STŘEDA 24. 2. 

● 13:00 Kick Off CONNECTING V4 ART-IN-RES / Online / EN 

● 15:00 Prezentace projektu CONNECTING V4 ART-IN-RES / online / EN 

● 16:00 Neviditelná tržnice Pomezí / Holešovická tržnice / CZ 

● 16:00 Guided Tour – Studio Alta - Invalidovna / online / EN 

● 17:00 Život on Air - host Marta Ladjanszki / živý stream / Klub Letka / EN 

● 18:00 How Things Go / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 20:00 Otcovrah DIVADLO X10 / Divadlo X10 / CZ 

● 20:00 Badman / online showcase / jazykově bezbariérové 
 
ČTVRTEK 25. 2. 

● 15:00 90 minut s Novou sítí / Zoom konference / CZ 

● 16:00 Guided Tour – MeetFactory / online / EN 

● 18:00 Explosion / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 18:00 Árbakkinn MANUS Art Collective / Studio ALTA 

● 20:00 I am the problem / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 20:00 This is not a love song Ufftenživot – zrušeno / Venuše ve Švehlovce / CZ 
 
PÁTEK 26. 2.  

● 13:00 Diskuze / Co dělat? Touring po Covidu! / offline + online / CZ 

● 16:00 Diskuze / Co dělat? Touring po Covidu / výstup pro veřejnost / online / CZ 

● 18:00 nov / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 18:00 Hladinou Zdenka Josefi / Divadlo X10 

● 18:00 Brave New Life / online showcase / jazykově bezbariérové 

● 20:00 Serotonin Divadlo MeetFactory / MeetFactory 

● 20:00 FUGA 89 - online vysílání / CZ + DE 
 
SOBOTA 27. 2.   

● 14:00 místo / third // space /  Divadlo X10 / 
● 16:00 GUIDED TOUR – Studio Hrdinů / online / EN 
● 17:00 Život on Air - Lenka Vagnerová / stream / Klub Letka / CZ 
● 18:00 Tvá ústa měla hořkou chuť Depresivní děti / Venuše ve Švehl. 
● 20:30 Jeskyně slov Divadlo X10 - zrušeno / Divadlo X10 / CZ 
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A.III. Osobní náklady    

A.IV. Daně a poplatky    

A.V.. Ostatní náklady    

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky    

A.VIII. Daň z příjmů    

 
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.) 

   

 

Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 
 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2021

(v celych tisících Kc)´ ˇ

Nova sít z.s.´ ’

Komunardu 885˚
2 6 6 7 9 6 2 1 Praha

17000

7 109 7 109

0 0

85 85

5 5

9 9

0 0

0 0

0 0

7 208 7 208

6 874 6 874

51 51

385 385

0 0

0 0

7 310 7 310

102 102

102 102

06.04.2022

SPOLEK Jana Karaskova´ ´

kulturní projekty Jana Karaskova´ ´

724308416

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení AKTIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Označení PASIVA 
Stav k prvnímu dni účetního 

období 
Stav k poslednímu dni účetního 

období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem   

A. II. Výsledek hospodaření celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 

ve zkráceném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky 
 

IČO 

 

 
 

31.12.2021
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Nova sít z.s.´ ’

Komunardu 885˚
Praha

2 6 6 7 9 6 2 1 17000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 146 723

0 0

8 151

1 131 559

7 13

1 146 723

-335 -232

0 0

-335 -232

1 481 955

0 0

0 0

1 481 471

0 484

1 146 723

06.04.2022

SPOLEK Jana Karaskova´ ´

kulturní projekty Jana Karaskova´ ´

724308416

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ


