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POSLÁNÍM NEZISKOVÉ ORGANIZACE NOVÁ SÍŤ JE PROPOJOVAT ORGANIZACE A 

JEDNOTLIVCE TAK, ABY SE TVORBA A ŽIVÉ UMĚNÍ STALY ORGANICKOU SOUČÁSTÍ 

BĚŽNÉHO ŽIVOTA. PODPOROU KREATIVITY A SVOBODNÉHO JEDNANÍ SE PODÍLÍME NA 

ROZVOJI SOUČASNÉHO UMĚNÍ A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Úvodní slovo 
 

Společenské klima, politické nálady a postoje i vnímání kultury se dají za poslední rok přirovnat 

k nezdařilé kombinaci koktejlového drinku.   

Na začátku je žízeň, napijete se, zachutná vám, rázem přijde omámení, dezorientace, oslabení, 

agresivita, únava a deziluze....a žízeň je tu zas. Ani nevíte, co se stalo. Takový byl rok 2016. Politicky 

vulgární a společensky zmatený.  

Kultura, jak je dobře známo, je lakmusovým papírkem či zrcadlem okolního dění.  A lidé, zejména 

ti, kteří jsou v kultuře činní, jsou ještě citlivější a vnímavější. Aniž by často i chtěli, či věděli...stávají 

se nechtěným filtrem všech společensko-politických nálad. Někteří tak činí však vědomě a 

dokonce i uvědoměle angažovaně. To jsou ty silnější povahy.  

I po více než 13 letech nemůžeme bohužel konstatovat, že je snadné spravovat neziskovou 

organizaci, jejíž hlavní činností je právě práce s takovými lidmi. Lépe řečeno pro lidi, kteří jsou 

kreativní, kulturně i společensky angažovaní a v době arogantní nejen ke kultuře, ale zejména 

k neziskovému sektoru, neztrácí entusiasmus, nápady a chuť měnit své okolí a prostředí, ve kterém 

žijí.  

Kultura je bezpochyby tím nejlepším nástrojem pro pozitivní změny. Ať už společenské či 

ekonomické. A mnoho vyspělých zemí tento fakt bere jako naprostou samozřejmost, pracuje s 

ním, ba na kulturu přímo spoléhá či do ní / u nás „nedejbože“ / investuje.  

Nová síť je tu celoročně pro všechny, kteří chtějí začít věci měnit, zpestřit a obohatit místo, ve 

kterém žijí. Je tu pro ty, kteří právě začínají své profesní cesty i pro ty kteří dlouhodobě zasvětili 

kultuře svůj čas a je důležité, aby inspirovali a předávali své zkušenosti dál, ale nezapomínali sami 

na sebe a okolí na ně.  

Každý z našich programů je pečlivě zvažován pro nadcházející rok a reaguje na poptávku 

veřejnosti.  Kromě pravidelných konzultací, couchingů, mediátorství a podpory živé kultury máme 

proto za rok 2016 radost, že jsme spustili nový vzdělávací program Art Gate. Dlouhodobě 

připravovaný a chystaný projekt, s cílem změnit neutěšené technické dovednosti ve světle, zvuku 

a videu, a to nejen v regionech. Dát ale také šanci všem, kteří se chtějí zdokonalit, a jejich profesní 

vytíženost jim často nedává příležitost.  

Nová síť jako organizace, je složena s empaticky smýšlejících jedinců, s výjimečnými zkušenostmi 

v oboru. I v roce 2017 je sedmičlenný tým připraven pokračovat ve své misi v umění, vzdělávání, 



  

 
 

 

arts advokacii a v neposlední řadě networkingu. Nová síť je i funkční kulturní network, platforma 

s nadstandardními vztahy a péčí o každého jejího člena.  

Děkujeme všem podporovatelům, kolegům a našim rodinám, že můžeme pokračovat i 14 rokem. 

Ohlédněte se v této výroční zprávě za tím, co máme za sebou. Přestože velkou část naší energie 

věnujeme stále i finančnímu zabezpečení této neziskové organizace. 

Spojujeme lidi, místa, nápady. Na zdraví!              

 

 

 

 

                Adriana Světlíková – místopředsedkyně organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Celoroční aktivity NOVÉ SÍTĚ v roce 2016: 
 

 

/// NOVÁ KREV NA SCÉNĚ  

 

Program pro mladé umělce, který vybraným umělcům nabízí příležitost prezentovat své 

projekty nejen v České republice. Vybraným projektům po celý rok 2016 zajišťujeme 

produkční, administrativní a konzultační podporu s cílem vytvořit podmínky pro umělecký 

start up. 

 

 

Dramaturgická komise Nové sítě se rozhodla podpořit tři projekty: 

   

 

SYNOVIAL 

 

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti. 

 

Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob, jak ho vnímají, 

jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a 

zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a 

interakci s okolním světem. 

 

 

Koncept, choreografie, 

interpretace: Marek Zelinka, 

Martin Talaga 

Light design: Šimon Kočí 

Supervize: Radim Vizváry 

 

Premiéra: 5. 3. 2015, Divadlo 

Disk 

40 min. / jazykově bezbariérové 

 

 

 



  

 
 

 

PRÁCE 

 

Úkol, který nelze splnit. Zadání bez řešení. Robot s tanečními prvky nezkušeného truhláře. 

Dobře odvedená práce s nejasným výsledkem. Pracovní úraz, který nikomu nezmění život. 

Opatrné žehlení v kombinaci s nezřízeným řezáním.  

 

Autorský tým: Anežka Kalivodová, 

Tereza Magnan Benešová, René 

Vitvar 

Performeři / performerky: Anežka 

Kalivodová a Tereza Magnan 

Benešová 

Světlo a zvuk: René Vitvar 

 

Premiéra: 13. 10. 2015, Meetfactory 

50 minut / jazykově bezbariérové 

  

 

 

HEYDRICH 

 

Fyzické divadlo – o citu, svědomí a jeho zavržení. Heydrich přináší pohled do nitra člověka, 

který svých výjimečných schopností naprosto zneužije. Jsme skutečně schopní rozeznat, kdy 

nás ostatní korumpují? Zavrhujeme teror a totalitu z těch správných důvodů? 

 

Koncept a režie: Alexej Byček 

Účinkují: Alexej Byček, Tomáš Brummel 

Pohybová spolupráce: Jindřiška 

Křivánková 

Dramaturgie: Jan Zeman 

Scéna a kostýmy: Samiha Malehová 

Světelný design: Martin Bitala 

 

Premiéra: 4. června 2015, Studio ALTA, 

Praha 

35 min. / jazykově bezbariérové 



  

 
 

 

/// BEZPLATNÉ KONZULTACE a PORADENSKÁ ČINNOST 

 

Jako organizace máme sídlo v 

pražských Holešovicích a 

poskytujeme zde každý čtvrtek 

bezplatně konzultace 

veřejnosti.  Reagovali jsme tak 

na stále vzrůstající poptávku. 

Konzultace poskytujeme 

začínajícím i zkušeným 

promotérům, produkčním a 

iniciátorům. Konzultace 

obvykle trvají 1 hodinu a je 

možné se domluvit na dalším 

setkání, nezřídka jednotlivá 

setkání přerostou do 

kontinuálního koučingu.  

 
Konzultace jsou zacílené na oblast financí, grantů, produkce pro umělce, umělecké skupiny, 

managery i kulturní aktivisty pohybující se převážně v oblasti divadla. Máme pro konzultace 

vyhrazené čtvrtky v čase od 10 do 17 hod v kanceláři Nové sítě. Rovněž konzultujeme 

průběžně během celého roku formou výjezdů do regionů ČR. V roce 2016 jsme celkově 

realizovali 91 konzultací – z toho 72 konzultací v	Praze pro pražské i mimo pražské 

zájemce, 19 konzultací s	výjezdem do místa v	regionech. 

 

 

 

/// KOUČINK KULTURNÍCH PROJEKTŮ  

 

V roce 2016 jsme koučovali projekty Zpěvomat, z. s., Vzbuďme Vary z. s. a ceny Via Bona 

(Nadace Via), jejíž slavnostní předání proběhlo 19. 10. v pražském Studiu Hrdinů. Koučink 

má mnoho podob, které závisejí na druhu projektu, jeho zacílení, složení a velikosti týmu. 

Nejčastěji se na nás obracejí projekty v okamžiku, kdy stojí před nějakým závažným 

problémem, který vyžaduje asistenci třetí strany. Nezřídka se koučink pohybuje na hraně 

„kulturní terapie“. Těchto projektů, které každoročně koučujeme je více, profesionální etika 

nás však vede k tomu, zde tyto projekty nejmenovat. Držíme palce!  



  

 
 

 

/// ARTS ADVOKACIE  

 

Nová síť 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 2016 jsme se účastnili řady akcí, jejichž smyslem bylo 

pozvednout úroveň kulturní politiky a zasadit se o důstojné financování kultury v ČR. 

 

 

 

/// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2016 

 

 

 

14. ročník festivalu Malá inventura v	Praze zahájila slavnostní událost předávání cen Česká 

divadelní DNA v	divadle Archa. Pražská přehlídka se konala celkem 8 dní a krom 

slavnostního zahájení nabídla dalších 36 akcí na 8 domovských scénách / divadlo Ponec, 

divadlo Archa, Alfred ve dvoře, Venuše ve Švehlovce, Studio Hrdinů, Studio Alta, Národní 

galerie - Veletržní palác, Meetfactory/. 

 

Festivalu se zúčastnilo přes 110 

účinkujících a více než 70 českých a 

zahraničních divadelních profesionálů. 

Uvedená představení se těšila téměř 

90 % divácké návštěvnosti. Celkový 

počet se přiblížil k	4000 divákům. Cíle 

festivalu, kterými jsou podpora 

cirkulace projektů, prezentace české 

kultury v zahraničí a v neposlední řadě 

kulturní networking, byly během 14. 

ročníku festivalu Malá inventura 

bezezbytku naplněny. Vizuál festivalu opět ztvárnil ilustrátor a animátor David Kalika alias 



  

 
 

 

Kakalík. Díky mediálnímu partnerství s Českou televizí byla zajištěna širší publicita 

festivalového dění, ke které přispěl zejména internetový přenos Cen Česká divadelní DNA v 

I-vysílání. 

 

Pořadatelem festivalu byla opět Nová síť – český kulturní network a jeho kurátory (ve 

spolupráci s	networkem): Adriana Světlíková, Dagmar Kantorková a Petr Pola. 

 

Podrobný program festivalu naleznete na www.malainventura.cz/2016. 

 

 

FESTIVALOVÉ CENTRUM  

Malá inventura každoročně přináší výrazné výtvarně-performativní ztvárnění festivalového 

centra. Zázemí tento rok poskytlo holešovické Studio ALTA, ve kterém vznikla putovní 

interaktivní divadelní kavárna Café Theatroom. „Kavárna byla netradičním místem pro 

setkávání návštěvníků, umělců a festivalových hostů, ale také originálním jevištěm 

divadelních performancí a workshopů pod vedením autorů jednotlivých instalací.“ (Autor 

konceptu a kurátor Jiří Vydra- dramaturg, grafik a kastelán). Každý z osmi stolků kavárny 

představoval jeden divadelní svět, všechny společně tvořily příjemné prostředí nevšední 

divadelní kavárny.  

 

Café Theatroom byla od počátku 

inspirována myšlenkou 

vzájemného sdílení, a to nejen pro 

účely pražské části festivalu. 

Kavárna je putovní a pokračuje do 

regionů, kde bude uvedena 

jednak v	rámci regionální části 

festivalu Malá inventura a dále 

v	rámci sítě partnerů kulturního 

networku Nová síť.  

 

 

NOVINKY FESTIVALU  

Letošní ročník přinesl hned několik novinek. Kromě intenzivnější pozornosti na doprovodný 

program a zejména networkingové akce, to byla zcela nová programová sekce Tažní ptáci. 

Bylo tak možné prezentovat i projekty mimo síť domovských scén a bez stálého zázemí. 



  

 
 

 

Nabídli jsme i bonusový zahraniční program. Ten se tentokrát zaměřil na Francii a vedle 

představení Cow Love rovněž prezentoval projekt Give me 10 seconds, který vznikl na 

základě vícefázové rezidence. Ojedinělá spolupráce Nikoly Križkové, Damiana Biggi a 

Amadora Artigi mimo jiné upozornila na skutečnost, že ne vždy je nutné premiérovat 

projekt v	Praze. Give me 10 Seconds byl poprvé uveden ve Varnsdorfu, dále v	Plzni a 

posléze teprve na festivalu Malá inventura v Praze. Festival nabídl v	nebývalém rozsahu i 

bohatý program pro děti. Workshopy ve Veletržním paláci, Studiu Alta, představení 

v	divadle Ponec a další aktivity v	rámci interaktivní kavárny tak přivedly širší dětskou 

diváckou obec.  

 
 

ZHODNOCENÍ 

Letošní ročník se setkal s	výjimečnou diváckou návštěvností a to napříč všemi generacemi 

diváků. Rovněž jsme hostili rekordní počet profesionálů a nabídli silný doprovodný program. 

Díky udílení cen byl obecně zaznamenán zvýšený zájem ze strany medií i laické veřejnosti.  

Premiéry minulého roku 2015 nezarezonovaly v	zahraničí v	takovém rozsahu jako 

v	minulých ročnících. Zájem českých promotérů byl však setrvale vysoký. Uváděná 

představení měla (k překvapení pořadatelů) konkurenci hlavně v  networkingových 

setkáních, interaktivní mobilní kavárně, poskytované konzultační činnosti a informací 

obecně a programu pro děti.  

 

Nejlepší ohlasy a reakce ať ze strany veřejnosti či odborného publika měli projekty: 

 

Pičus není kretén – Anička a letadýlko, Fur die Macht – Halka Třešňáková, Uhozené květinou 

– Petra Tejnorová a kol., Synovial – PlayBoyZ, Cow Love – SPPI, Mutus Liber – Handa Gote, 

Let me die in my footsteps – Me-Sa. 

 

 

POŘADATEL A PARTNEŘI FESTIVALU  

Festival pořádá Nová síť ve spolupráci s domovskými scénami / divadlo Ponec, divadlo 

Archa, Alfred ve dvoře, Venuše ve Švehlovce, Studio Hrdinů, Studio Alta, Národní galerie - 

Veletržní palác, Meetfactory / za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, 

Českých center a Hlavního města Praha. 

 

Hlavní mediální partner festivalu: Česká televize 

 



  

 
 

 

Mediální partneři: Aerofilms, Radio 1, EuroAwk, Taneční zóna, Pražský deník, Expats.cz, 

Taneční aktuality, divadlo.cz, I-divadlo 

 

Dále podpořili: Francouzský institut, Spectacle vivant en France, Ebel, Metamorfosis, Extol 

Inn, Institut umění, Insight cities, Pernod Ricars 

 

Label: EFFE 

 

 

MALÁ INVENTURA V	REGIONECH ČR 

 

Pražská přehlídka pokračuje na podzim v	regionech, kde 

vznikají svébytné regionální Malé inventury. V roce 2016 se 

konala Malá inventura Jičín, České Budějovice a Opava.  

 

Každou z	lokálních Malých inventur dramaturgicky 

koordinuje daná spolupracující organizace, která Malou 

inventuru spolupořádá (Valdštejnské imaginárium, o.p.s. - 

JIČÍN, Kredance z. s. – ČESKÉ BUDĚJOVICE, Opavská kulturní organizace p. o. - OPAVA/. 

 

 

PROGRAM MALÉ INVENTURY PRAHA 

Program domovských scén: 

23. 2. út  20:00 /	Für die Macht / Meetfactory 

24. 2. st   18:00 / Třetí lež / Meetfactory 

25. 2. čt   18:00 / Pirát a lékárník / Alfred ve dvoře 

  20:00 / Kabaret de Sade / Venuše ve Švehlovce 

26. 2. pá    18:00 / Sniper´s Lake / Divadlo Ponec 

  20:00 / Let Me Die In My Footsteps / Studio ALTA 

27. 2. so     16:00 / Mezi námi / Divadlo Ponec / Pro děti 

  18:00 / Mutus Liber / Alfred ve dvoře 

  20:00 / Uhozené květinou / Studio ALTA 

  21:30 / Festivalový večírek / Studio ALTA 

29. 2. po     18:00 / Marbot / Studio Hrdinů 

 

 



  

 
 

 

Nová krev na scéně: 

25. 2. čt   16:00 / Synovial / La Fabrika 

26. 2. pá    16:00 / Práce / Meetfactory 

29. 2. po     16:00 / Heydrich / Alfred ve dvoře 

 

Tažní ptáci: 

23. 2. ut  18:00 /	Lessons of Touch / NoD 

28. 2. ne    16:00 / Tranzmutace / Alfred ve dvoře 

28. 2. ne    18:00 / Pičus není kretén / Venuše ve Švehlovce 

29. 2. po     20:00 / Jožka lipnik / Studio ALTA 

 

Zahraniční program: 

28. 2. ne     20:00 / Cow love / La Fabrika 

24. 2. st   20:00 / Give Me 10 Seconds / La Fabrika 

 

Doprovodný program: 

Café Theatroom (program festivalového centra) + doprovodný program: 

23/02   16:00  Vernisáž & Kavárenská perf. s	A. Duchaňovou / Studio ALTA 

24/02   15:30 Otevřená výtvarná herna / Veletržní palác 

25/02   15:00  Workshop Stolní divadlo / Studio ALTA 

25/02   10:15  & 15:30 Otevřená výtv. herna / Veletržní palác 

25/02   15:00  Workshop Stolní divadlo / Studio ALTA 

26/02   15:00  Workshop Stolní divadlo / Studio ALTA 

26/02   19.30  Kavárenská perf. s Andreou Miltnerovou / Studio ALTA 

27/02   19:30  Kavárenská performance s Wariot Ideal / Studio ALTA 

29/02   12:30  Insight Cities Prague / Veletržní palác 

29/02   19:30  Kavárenská performance s Dorkou Bouzkovou / Studio ALTA 

29/02   21:00  Závěrečný večírek / Studio ALTA 

 

Networking: 

27/02   11:00 / Sbal ho! / Studio ALTA 

28/02   11:00 / Diskuze / Národní galerie v Praze - Veletržní palác 

28/02   13:00  Společný nedělní oběd / Studio ALTA 

29/02   11:00  Looking for New Partners / Studio ALTA 

 

 



  

 
 

 

PROGRAM MALÉ INVENTURY v REGIONECH ČR 

 

Malá inventura Jičín 

15. 9. 19.00 FUNEBRÁCI / WARIOT IDEAL & SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 

16. 9. 11.00 - 12.00 & 13.00 - 17.00 HODINOVÝ PRODUKČNÍ / NOVÁ SÍŤ 

16. 9. 18.00 CAFÉ THEATROOM - VERNISÁŽ / NOVÁ SÍŤ & JIŘÍ VYDRA 

16. 9. 19.00 WOMAN IN TAXI CROSSING NEW YORK / VANIŠOVÁ, KRUŠELNICKÝ, 

BOUZKOVÁ  

17. 9. 15.00 DÍRKOVNÉ KINO / RYBA ŘVOUCÍ  

17. 9. 19.00 KAVÁRENSKÁ PERFORMANCE "THE BIRD" / ANDREA MILTNEROVÁ & JAN 

KOMÁREK 

17. 9. 20.00 COW LOVE / SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE PETITES IDÉES (F) 

17. 9. 21.30 FEKETE SERETLEK / FESTIVALOVÝ KONCERT 

18. 9. 19.00 PIČUS NENÍ KRETÉN / ANIČKA A LETADÝLKO 

www.valdstejnskalodzie.cz 

 

Malá inventura České Budějovice 

27. 9. 19.00 ŠIROKO / Otevření interaktivní divadlení kavárny Café Theatroom a zahájení 

festivalu / KAVÁRENSKÁ PERFORMANCE "THE BIRD" / ANDREA MILTNEROVÁ & JAN 

KOMÁREK 

28. 9. 14.00 - 16.00 ŠVESTKOVÝ DVŮR MALOVICE - COW LOVE WORKSHOP / SOCIÉTÉ 

PROTECTRICE DE PETITES IDÉES (F) 

28. 9. 17.00 ŠVESTKOVÝ DVŮR MALOVICE - KOCOUR / MAREK MENŠÍK, SLÁVA ZUBKOV 

28. 9 20:00 ŠVESTKOVÝ DVŮR MALOVICE - NOW..? / DIVADLO CONTINUO 

29. 9. 12.00 - 16.00 ŠIROKO - HODINOVÝ PRODUKČNÍ / NOVÁ SÍŤ 

29. 9. 17.00 ŠIROKO - SETKÁNÍ S MISTREM / KAKALÍK A JEHO KUŘE 

29. 9. 18.30 JIHOČESKÉ DIVADLO - MALÉ DIVADLO - KAREL - TÁTA VLASTI / PETR HAŠEK, 

HELENA KEBRTOVÁ 

30. 9. 13.00 - 15:00 ŠIROKO - PANELOVÁ DISKUZE  - JIŽNÍ ČECHY PROPOJENÉ 

30. 9. 20.00 - 22:00 ŠIROKO - NAPIŠ PŘÍBĚH ZA MĚSÍC - WORKSHOP, PŘEDNÁŠKA, 

POVÍDÁNÍ 

30. 9. 20.00 SLAVIE - COW LOVE / SOCIÉTÉ PROTECTRICE DE PETITES IDÉES (F) 

1. 10. 18:00 SLAVIE - SYNOVIAL / [PLAY] boyz 

1. 10. 20:00 SLAVIE - KABARET KAJBAR / FRŸDA ON AIR 

2. 10. 13:00 - 15:00 SLAVIE - THEATROOM WORKSHOP / DORKA BOUZKOVÁ 



  

 
 

 

2. 10. 14:00 JIHOČESKÉ DIVADLO - MALÉ DIVADLO - INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA DIVADLA 

/ ATELIÉR 3D 

2. 10. 18:30 ŠIROKO - PIRÁTI ZE SALÉ - PROJEKCE FILMU  

www.kredance.cz 

 

Malá inventura Opava 

23. 10. 20.00 STANDARD'ARTNÍ KABARET / VOSTO5 

24. 10. 20.00 UHOZENÉ KVĚTINOU / PETRA TEJNOROVÁ A KOL. 

25. 10. 13.00 - 17.00 HODINOVÝ PRODUKČNÍ / NOVÁ SÍŤ 

25. 10. 20.00 TŘETÍ LEŽ  / AGOTA KRISTOF / ALEŠ ČERMÁK / MATĚJ SAMEC 

26. 10. 20.00 FÜR DIE MACHT  / HALKA TŘEŠŇÁKOVÁ STIFTUNG  

www.klubart.cz 

 

 

 

/// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  

 

V roce 2016 jsme realizovali 24 

výjezdů projektů zařazených do 

programu Nové krev na scéně, dále 

úspěšných projektů 

prezentovaných v rámci festivalu 

Malá inventura, performancí a 

workshopů. 

 

 

 

 

Seznam realizovaných výjezdů: 

Moving station  –  18. 4. –  Třetí lež 

Move Fest –  25. 5. –  Workshop - Bez práce nejsou koláče 

Move Fest –  28. 5. - SYNovial 

Open Air –  19. 6. –  Jana je panna 

Open Air –  20. 6. –  Workshop - Vyrob si své tajné já 

Open Air –  21. 6. –  Heydrich 

Open Air –  26. 6. –  Workshop - Bez práce nejsou koláče 



  

 
 

 

Výletnění –  21. 8. –  Der Hermann, das Lipnik 

Pianka Dalibor –  25. 8. –  Práce 

Marienbad Film Festival –  1. 9. –  Der Hermann, das Lipnik 

Jičín město pohádky –  8. 9. - Práce 

Moving station –  11. 9. –  Worshop - Bez práce nejsou koláče 

Moving station –  11. 9. –  The Bird - Miltnerová & Komárek 

Vzbuďme Vary  –  24. 9. –  Der Hermann, das Lipnik 

Vzbuďme Vary –  24. 9. –  The Bird - Miltnerová & Komárek 

Vzbuďme Vary –  24. 9. –  Workshop - Vyrob si divadlo do krabičky 

Zákolany –  13. 10.  –  Práce 

Unidram (Německo) – 9. 11. –  Heydrich 

D29 – 11. 11. – Pičus není kretén 

Vítr z hor – 16. 11. – Mezi námi 3x 

Vítr z hor – 17. 11. – Kavárenská performance 

UFFO – 13. 12. – SYNovial 

 

 

 

/// TOURING ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ  - COW LOVE /fr/ 

 

Každý rok Nová síť zajišťuje tour inspirativních 

zahraničních projektů nového divadla, tento 

rok jsme realizovali tour francouzské „nové 

krve“ s představením Cow love.  Tento 

pozoruhodný autorský počin variuje na hranici 

sportovní, pohybové a hudební performance, 

která rozehrává rozmary lásky s chronickou 

hloupostí a rozkošemi nedokonalosti v duetu 

plném gagů a vtipu.  

 

Představení jsme uvedli v Praze v rámci 

festivalu Malá inventura (28. 2. – La Fabrika), 

v Jihlavě v Diodu (26. 2.), v Jičíně – Malá 

inventura (17.9.), v Pardubicích v D29 (21.9.) a 

v Českých Budějovicích – Malá inventura 

(30.9. 2016).  



  

 
 

 

/// NETWORKING 

 

Jednou z hlavních aktivit Nové sítě je správa networku Nová síť. Každodenní péče a 

komunikace se zástupci jednotlivých organizací je nezbytnou činností, bez které by 

fungování kvalitního kulturního networku nemělo smysl. Díky spolupráci je možné 

reflektovat různé situace a skutečnosti. Pomáhat s mediátorstvím a podporovat jak v iniciaci 

poskytování živé kultury, tak v udržení stávající kvalitní nabídky. 

 

Dvakrát ročně pořádáme celorepublikové setkání všech partnerů Nové sítě. Kromě diskuzí, 

plánování a prezentací činnosti je část setkání věnována vždy jedné z aktuálně řešených 

problematik. Hostící organizace rovněž seznámí ostatní partnery s novinkami a chodem 

vlastní organizace, přizve zástupce kultury či města. 

 

 

Regionální meeting v Jičíně: 9. a 10. 6. 2016 

 

9. - 10. června proběhl pravidelný jarní regionální meeting partnerských organizací českého 

kulturního networku Nová síť. Hostitelské role se tentokrát ujal Jiří Vydra zastupující 

Valdštejnské imaginárium, o.p.s. Vlastní jednání se uskutečnilo v prostorách barokní 

památky Valdštejnské Lodžie v Jičíně. 

 

Český kulturní network 

Nová síť aktivně funguje již 

12 rok. Během uplynulého 

období došlo k značné 

proměně kulturního milieu 

a s ním i potřeb a 

očekávání jednotlivých 

partnerských organizací 

networku (včetně jeho 

koordinátora kulturní 

neziskové organizace 

Nová síť). Nová síť se od 

svého založení v roce 2004 

profilovala jako otevřená platforma pro regiony a její vlastní činnost se naplňovala zejména 

realizací cirkulace projektů nového divadla v rámci sítě regionálních kulturních center v ČR 



  

 
 

 

(v rámci tzv. dramaturgie Nové sítě) a posléze i v zahraničí (DNA Project). Součástí tohoto 

procesu bylo budování sítě partnerských organizací fungujících jako stabilní regionální 

centra nezávislého divadla a komunitního života. V posledních letech můžeme s potěšením 

sledovat, že tento cíl se z velké míry úspěšně naplnil. Ve většině regionů ČR existují 

autonomní organizace a kulturní centra vedená zkušenými týmy, která s větší či menší 

autonomií zajišťují nezávislou kulturní nabídku. A vzniklá situace je tak přirozeným 

impulzem pro revizi směřování Nové sítě i nové zacílení kooperace organizací v rámci 

kulturního networku Nová síť. 

 

Meetingu se zúčastnili: Kredance (České Budějovice), Kontrapunkt (Hradec Králové), 

Valdštejnské imaginárium (Jičín), DIOD (Jihlava), OKO (Opava), Cooltour (Ostrava), Divadlo 

29 (Pardubice), JOHAN (Plzeň), UFFO (Trutnov), S radostí (Varnsdorf).  

 

 

Regionální meeting ve Varnsdorfu: 14. a 15. 11. 2016 

 

Varnsdorf nedávno hostil celorepublikové 

setkání partnerů networku Nová síť. V těchto 

pro běžný život i kulturu komplikovaných 

končinách bylo pár dní poněkud živěji. 

Začátek týdne patřil kulturnímu networkingu 

a slavnostnímu odhalení busty místního 

rodáka sochaře Vincenze Pilze. V polovině 

týdne navázal pátý ročník festivalu Vítr z hor, 

který každoročně nabízí místnímu publiku 

odvážnější divadelní dramaturgii. 

 

Varnsdorfský meeting, který se konal od 15 

do 16. listopadu, přinesl řadu zajímavých 

informací, postřehů i změn, jak ze strany 

zástupců dlouhodobě spolupracujících, tak 

nově přistupujících organizací. Obsahem 

jednání bylo víceúrovňové členství partnerů 

networku, spolupráce na novém vzdělávacím programu Art Gate, schválení zahraničních 

interpretů pravidelného turné po ČR, výběr programu Nová krev na scéně či evaluace 



  

 
 

 

festivalu Malá inventura v regionech. Pozornost stávajících členů networku dále upoutaly 

prezentace přistupujících organizací i diskuse o problémech, se kterými se potýkají. 

 

Setkání již tradičně obohatil příspěvek experta, podruhé jsme přivítali Tomáše Doležala ze 

společnosti 22HLAV, který přítomné seznámil s problematikou EET. Úterní blok poté 

zakončila prezentace Jany Ecksteinové - ředitelky společnosti Hit Hit, která prezentovala 

možnosti crowdfundingu pro neziskové organizace. 

 

Meetingu se zúčastnili: Cooltour (Ostrava), Kredance (České Budějovice), Kontrapunkt 

(Hradec Králové), OKO (Opava), JOHAN (Plzeň), UFFO (Trutnov), DW7 (Olomouc), S radostí 

(Varnsdorf), Centrum kultury a vzdělávání Blatná (Blatná), Valdštejnské imaginárium (Jičín) a 

dále Vzbuďme Vary (Karlovy Vary), Luhovaný Vincent (Lázně Luhačovice), Rezi.dance v lese 

(Komařice). 

 

Prezentace networku Nová síť a veřejná debata v Jablečných lázních 

Zástupci Nové sítě prezentovali kulturní network Nová síť a účastnili se debaty v rámci dne 

architektury - Jablonec nad Nisou (Jablečné lázně) na téma Staré opuštěné budovy. Co s 

nimi dál?  

 

Účast na mezinárodních festivalech a prezentace české kultury v zahraničí 

Každý rok se zúčastníme několika mezinárodních festivalů v Evropě (v roce 2016 to byly 

International Theatre Festival "Varna Summer", L1danceFest), kde vybíráme program pro 

festival Malá inventura a zároveň prezentujeme Český kulturní network Nová síť a potažmo 

českou kulturu v zahraničí.  

 

 

 

/// ART GATE – PROGRAM PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Dlouhodobý monitoring situace v českých 

regionech a pravidelná konzultační činnost 

poukázaly na přetrvávající nedostatek 

pracovníků v místní kultuře se základními 

technickými dovednostmi (nezbytnými pro 

zajištění live akcí, koncertů, divadla, besídek 

apod.) Art Gate na tuto situaci reaguje 



  

 
 

 

programem systematického praktického vzdělávání v technických dovednostech základního 

stupně. 

 

Tým lektorů programu Art Gate v čele s Petrem Voříškem (světlo), Janem Dubnem (zvuk), 

Dagmar Kantorkovou (produkce) a Adrianou Světlíkovou (plánování kulturních akcí) na 

podzim 2016 otevřel dva kurzy: Technické dovednosti ve zvuku, světle a videu a Osvojení 

technických dovedností (pro pedagogy a pracovníky v kultuře). První z kurzů budoucím 

uchazečům nabídne systematické praktické vzdělání, které může sloužit jako start up jejich 

budoucí kariéry nebo jej mohou využít na poloprofesionální či amatérské úrovni. Kurz 

Osvojení technických dovedností byl navržen pro potřeby pedagogů a pracovníků 

v kultuře, kteří používají ke svému výkonu povolání technická zařízení.  

 

Kurzy se konaly v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 

 

Program Art Gate pokračuje v kontinuální činnosti i v roce 2017.  

 

 

 

/// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE  

 

Od listopadu minulého roku se můžete setkávat s osobnostmi, které „hýbou“ kulturním 

děním na stránkách Divadelních novin. Řadu z nich spojuje network Nová síť, jehož 

posláním je zejména sdílení nápadů, energie a nákladů mezi jednotlivci i organizacemi. 

Smyslem blogu je rozšířit povědomí o diverzitě současné živé kultury v České republice, 

motivovat a inspirovat k vlastním cestám a poukázat na potenciál síťování.  

 

V roce 2016 vyšlo: 

Dagmar Kantorková: Podzim je v Nové síti barevný 

Martin Musílek:  Je to ještě kultura? 

Jan Kunze: Moralizovat na facebooku, zaštítit se Havlem… 

 

 

 

/// REZIDENČNÍ POBYTY 

 

Rezidenční pobyty na základě výzvy Nové sítě pro ČR + EU 



  

 
 

 

Jakub Čermák: BODY TO SELL - rezidence proběhla v termínu od 8. do 14. 8. v Moving 

station v Plzni. 

Lucie Ferenzová: NOMAD - rezidence proběhla v termínu od 21.6.-26.6.2016 v Divadle na 

Cucky v Olomouci. 

Hana Strejčková: OD MADLENKY K MADLE - rezidence proběhla v termínu 22.8. do 

26.8.2016 v Mšstském divadle ve Varnsdorfu. 

Petr Krušelnický: GENIUS LOCI - rezidence proběhla v termínu od 8.8. do 21.8.2016 v 

Divadle 29 v Pardubicích. 

 

 

Rezidenční pobyty VARP-PA – VISEGRAD PERFORMAING ARTS RESIDENCIES 

 

Již čtvrtým rokem jsme partnerem programu rezidenčních pobytů pro Performing Arts v 

zemích Visegradu. Každoročně vypisujeme pro Českou republiku výzvu a kontaktujeme 

zejména partnery networku. Ti poskytují své prostory a zázemí pro zájemce o rezidenční 

pobyty.  

 

Mezinárodní Vyšehradský fond podpořil devět z celkově dvaceti přihlášených projektů.  

Šest z nich míří do Čech, kde je monitoruje Nová síť a podává průběžné reporty.   

 

Podpořené projekty v ČR: 

 

Maciej Kuźmiński (PL) / JOHAN o.s. (CZ) 

Contemporary Scene Foundation (funding body of Zawirowania Dance Center) (PL) / 

Kredance z.s. (CZ) 

SÍN Nonprofit Ltd. (HU) / ALT @RT z.u. (CZ) 

Rita Góbi (HU) / MOTUS, o.s. (CZ) 

Petra Fornayová (SK) / ALT @RT z.u. (CZ) 

Jaroslav Viňárský (SK) / Tanec Praha z.u. (CZ) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Další projekty NOVÉ SÍTĚ realizované v roce 2016: 
 

 

 

/// CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA – 22. 2. 2016 

 

Zahajovací gala večer poukázal na výjimečné počiny na poli nového divadla za poslední 

dva roky. Nominace byly zveřejněny na tiskové konferenci 10. února v	Českém centru Praha. 

Česká centra opět podpořila festival formou partnerství, a to zejména ve formě komunikace 

se zahraničními pobočkami a zajištění kurátorských cest hostům festivalu. 

 

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi kulturního networku Nová síť, které se tradičně 

podílejí na sestavování nominací, bylo v Divadle Archa předáno pět ocenění. Z	celkově 

osmi desítek kandidátů na cenu za výjimečný počin na poli nového divadla ocenění získali: 

 

VerTeDance, Jiří Havelka, Clarinet Factory za Korekce	- pohybovou inscenaci tematizující 

podoby a hranice lidské svobody. Inscenace získala celou řadu ocenění, těší se divácké 

popularitě a pozitivním kritickým ohlasům. Výjimečně prezentuje českou kulturu v zahraničí. 

 

Studio ALTA za komunitní aktivity, otevření zkušebny 23 a „náhradní obývák“ - přesně před 

rokem se Studio ALTA rozrostlo o dals ̌í dvě budovy. Nabízí tak výjimečný sdílený pracovní 

prostor, ateliery, zkušebnu, místo pro workshopy, ale i „náhradní obývák“ – prostor pro 

společné snídaně, projekce c ̌i výstavy. 

 

Pavel Zajíček, Miroslav 

Bambušek, DG 307 a Studio 

Hrdinů za Pustinu	- scénickou 

koláž vystavěnou na básních 

Pavla Zajíčka a hudbě DG 

307. Kritiky ceněnou 

autobiograficky laděnou 

inscenaci, která oslovuje 

diváky napříč generacemi, 

režijně připravil Miroslav 

Bambušek ve Studiu Hrdinů. 



  

 
 

 

 

Cenu za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získal Pavel 

Štourač	- dlouholetý umělecký ředitel divadla Continuo a ředitel Švestkového dvora, 

komplexního uměleckého centra v Malovicích u Českých Budějovic. 

Za mimořádnou podporu a prezentaci českého nového divadla v zahraničí byla oceněna 

Márta Ladjánszki z Maďarska	– tanečnice, choreografka, pedagožka a leader současné 

maďarské taneční scény. 

 

 

Třetí ročník předávání cen 

Česká divadelní DNA se 

uskutečnil za podpory 

Ministerstva kultury ČR, 

Hlavního města Praha, Státního 

fondu kultury, Českých center, 

Divadla Archa a Institutu 

umění. 

 

 

 

 

 

Stream večera je ke shlédnutí: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000238-galavecer-festivalu-mala-

inventura/21625400074-slavnostni-udileni-cen-ceska-divadelni-dna/ 

 

 

 

/// CAFÉ THEATROOM 

 

Divadelní kavárna Café Theatroom vznikla pro čtrnáctý ročník festivalu Malá inventura v 

Praze. Kavárna byla jevištěm performancí a divadelních workshopů a návštěvníkům, 

umělcům, českým i zahraničním hostům sloužila jako festivalové centrum. Každý z osmi 

stolků kavárny představuje jeden divadelní svět, všechny společně tvoří příjemné prostředí 

nevšední divadelní kavárny. 

 



  

 
 

 

Café Theatroom byla od počátku inspirována myšlenkou vzájemného sdílení. Kavárna je 

putovní a lze ji umístit téměř kdekoli. Autor konceptu a kurátor: Jiří Vydra (dramaturg, grafik 

a kastelán) 

 

Uvedení: Praha – Malá inventura (22. - 29. 2.); 5 x regionech ČR: Ostrava - Move Fest (25. 5. 

– 2. 6.), Hradec Králové - Open Air (16. 6. - 27. 6.), Plzeň - Moving Station (11. 9.),  Jičín - Malá 

inventura (15. – 18. 9.), Malá inventura - České Budějovice (27. 9. – 2. 10.) a dále bude 

uvedeno ve Varnsdorfu na festivalu Vítr z hor (13. – 21. 11.) 

 

 

 

/// KULTURNÍ ZPOVĚDNICE NA RODINNÉM DNU PRAHY 7 - 29. 5. 

 

Kulturní zpovědnice slouží jako účinný 

nástroj pro zkvalitnění kulturního života, 

přispívá občanskému uvědomění, rozvíjí 

místní vybavenost a funguje jako 

prostředník diskuze i jako aktivizátor 

života v daném místě. Dosud jsme 

navštívili: Varnsdorf, Hradec Králové, 

Jičín, Ostravu, Opavu, České Budějovice 

a Karlovy Vary. 

 

 

 

 

/// HODINOVÝ PRODUKČNÍ  

 

Snadná cesta k realizaci kulturního projektu. Vyslechneme, poradíme a navrhneme možná 

řešení v oblasti grantové problematiky, více zdrojového financování, produkce a 

networkingu. Realizovali jsme v Praze – Rodinný den Prahy 7 (29. 5.), v Jičíně – Malá 

inventura (16. 9.), v Karlových Varech - Vzbuďme Vary (24. 9.), v Českých Budějovicích – 

Malá inventura (29. 9.). 

 

 

 



  

 
 

 

/// MÁME OTEVŘENO V NOVÉ SÍTI  

 

Nová síť se poprvé připojila k veřejné akci Máme otevřeno, kterou pořádá Centrum 

současného umění DOX. Připravili jsme si obohacenou verzi bezplatných konzultací v 

oblasti financí, grantů, produkce pro umělce, umělecké skupiny, managery i kulturní 

aktivisty pohybující se převážně v oblasti divadla. 

 

Měli jsme otevřeno 2. 6. 2016 od 18:00 do 22:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Personální zajištění NOVÉ SÍTĚ v roce 2016: 
 

Personální zajištění: 

 

Dagmar Kantorková 

Předsedkyně Nové sítě, z. s., finanční management, konzultace a poradenství / plný úvazek 

 

Mgr. Adriana Světlíková 

ředitelka festivalu Malá inventura, koordinátorka networku, konzultantka a spolupráce se 

zahraničím / plný úvazek 

 

Mgr. MgA. Petr Pola, PhD. 

Média a komunikace, člen dramaturgického týmu / plný úvazek 

 

Lucie Šeflová 

Vedoucí produkce Nové sítě a festivalu Malá inventura/ plný úvazek 

 

MgA. Šárka Morávková  

Produkce Nová síť, produkce programu Art Gate/ plný úvazek od září 2016 

 

Jan Duben, Petr Voříšek  

Technické konzultace, lektoři programu Art Gate 

 

Markéta Palečková  

účetní, externí spolupráce od září 2016 

 

Jakub Štěpánek 

Spolupráce tvorbě grafických materiálů Nové sítě 

 

Kakalík 

autor vizuálu a grafik festivalu Malá inventura 

+ 

externí spolupracovníci na jednotlivých projektů 


