
  

Nová síť z.s. ׀ Osadní 26, 170 00 Praha 7 ׀ IČO 266 79 621 ׀ č. ú.: 0220153359/0800  
www.novasit.cz  www.malainventura.cz 
 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
NOVÁ SÍŤ z.s. 

2015 
 

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 

 

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 V REGIONECH ČR I V 

ZAHRANIČÍ. 
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Úvodní slovo 
 
   Nová síť je nezisková organizace,  ve které pracují  celoročně  4 osoby / Dagmar 
Kantorková,  Adriana Světlíková,  Petr Pola a Lucie Šeflová/ .  I  v  roce 2015 
působi la  celorepublikově ,  svoje sídlo měla  v Praze a  spojovala  a  
spolupracovala  s  nejen 13  partnerskými organizacemi po celé ČR. Její  hlavní 
činností  bylo  poskytování konzultací ,  sdílení  zkušeností ,  propojování  
organizací  a projektů,  monitorování současné situace kultury obecně a  
motivace organizací  a jednotlivců k realizaci  živého umění  a občansky 
iniciativních aktivit .  Ve svých programech  podporovala rezidenční pobyty  a  
nové absolventy uměleckých škol.  Poskytovala kulturní  mediátorství ,  couching 
a byla aktivní  v  kulturní  advokacii .  Pořádala  festival  Malá inventura v Praze,  
Jičíne a Opavě .   Prezentovala  českou kulturu v zahraničí .  Spolupracovala  s 
řadou institucí a profesionálů  z  řad  umělců,  kreativců,  pedagogů,  produkčních 
a dalších pro kulturu inspirativních oblastí .  

 
   Nová síť prošla za  posledních pět let docela výraznou proměnou. Máme radost  
z konstatování ,  že v současnosti  jsou organizace a umělci  schopni si  ve  větší  
míře domluvit a zajistit  prezentaci  svojí  práce  sami .  O to více  stale stoupá  
zájem o spolupráci  a komunikaci  s mimopražskými organizacemi .  I  díky tomu, 
že máme větší  kapacity být s  nimi v kontaktu.  Intenzivní  spolupráce často 
přispívá k lokální kulturní změně  a  motivuje  a  aktivizuje  mnohé k činům a 
rozhodnutím. Reflexe kultury ,  mediátorství  v rámci konferencí  a  diskuzí ,  
vyjednávání s  místní  samosprávou či  občany byly jedním z  hlavních pilířů naší  
činnosti .  Museli  jsme výrazně posílit  i  konzultační činnost,  couching a  
poradenství  obecně.  Díky dobré komunikaci  se nám podařilo rozpohybovat  
rezidenční pobyty a  směle začít  konkurovat na úrovni zemí Visegradské čtyřky.  
 
I  nadále jsme se věnovali  výjimečně čerstvým absolventům uměleckých škol či  
je jich projektům. Spolupráce v  rámci kulturního networku Nová síť v  tomto 
roce získala  opět o něco určitější  kontury ,  a to  i  díky podpisu Deklarace 
partnerství .   

 
 
 
Činnost Nové sítě  se výrazně rozšíři la ,  proto do budoucna uvažujeme  o možném 
pořadatelství  festivalu Malá inventura samostatně zřizovanou organizací .  Oba 
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projekty jsou celoroční a vyžadují  samostatné týmy  schopné stoprocentně se 
koncentrovat na každou z  aktivit  zvlášť.  Doposud to nebylo možné ,  zejména 
z  důvodu nedostatečného finančního zajištění  obou projektů .  

 
13. ročník festivalu Malá inventura ,  který jsme připravovali  s  ročním 
předstihem ,  nabídl  kvalitní  show case nového divadla nejen pro zahraniční  
účastníky.  Díky mimořádnému zá jmu bylo možné festival  prezentovat dá le i  v  
Německu a Polsku.  Podzimní Malé inventury v regionech  nabídly  v návaznosti  
na pražskou přehlídku  vlastní  osobitou dramaturgii  programu .   

 
Nová síť nabídla  téměř stovku konzultací  během celého  roku po celé České 
republice a kontinuálně podporovala  a rozvíjela  dobré podmínky pro živou  
kulturu a zdravou občanskou společnost.   

 
Děkujeme všem partnerům za podporu a děkujeme všem, kteří  se  na nás 
celoročně obracejí  a potvrzují  tím smysl naší  práce.  

 
Za český kulturní network Nová síť a  festival  Malá inventura  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ - ředitelka festivalu Malá inventura a koordinátorka networku Nová síť 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
V ROCE 2015 JSME REALIZOVALI, KOORDINOVALI ČI SE JINAK PODÍLELI NA: 
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Festival Malá inventura Praha, Jičín, Opava a jeho Ozvěny v ČR, Němesku a Polsku – Bienální 
přehlídku výsledků Visegradských rezidencí VARP-PA – rezidenční pobyty ČR a Evropa - 
garanti programu Visegradských rezidencí VARP-PA – výjezdy projektů ČR a zahraničí – 
premiéra Give me 10 Seconds - EFFE – Kulturní zpovědnice České Budějovice a Karlovy 
Vary – Otevření Moving Station Plzeň - stěhování Kredance České Budějoivce – nový katalog 
partnerů kulturního networku Nová síť – nové webové stránky – program pro čerstvé 
absolventy Nová krev na scéně - regionální meetingy networku Trutnov a Blatná - 
Deklarace partnerství networku Nová síť– Touring zahraničních projektů Divadlo Krepsko 
a Cie. Freaks und Fremde – konzultační a poradenská činnost Praha a Hradec Králové, 
regiony – couching – strategie, plánování kulturní advokacie… 
 
 
 
 
JEDNOTLIVÉ SEGMENTY NAŠÍ ČINNOSTI: 
 
>>> MALÁ INVENTURA 
 
Třináctý ročník festivalu Malá inventura byl ve znamení mimořádně kvalitní produkce 
současného divadla a její festivalové centrum Hnízdo ve Veletržním paláci navštívily během 8 
dnů stovky návštěvníků.  
 
Festivalu se zúčastnilo 31 zahraničních a 20 regionálních profesionálů, jejichž nebývalý 
zájem o prezentaci programu na vlastních scénách příjemně potěšil organizátory i samotné 
účinkující. Kromě tradičních výjezdů do regionů ČR jsme pomohli více než dvaceti na 
mezinárodní festivaly v zahraničí i do prestižních center v oblasti Performing Arts - VARNA 
SUMMER /BG/, THEALTER /HU/, TanzFaktur /D/, Festival temps d´images /RO/, Teatromania 
/PL/, Spoffin /B/ a dále do Ruska, Slovenska, Polska, Velké Británie a dalších zemí. Největší 
zájem projevili promotéři o KOREKCE (Jiří Havelka a VerTeDance), MAD CUP OF TEA 
(Krepsko), IMAGO (Lucia Kašiarová), DUETS (ME-SA), INFORMÁTORY (Farma v jeskyni).  
 

http://www.novasit.cz/�
http://www.theatrefest-varna.org/Theatre/ENflash/index.html�
http://www.theatrefest-varna.org/Theatre/ENflash/index.html�
http://www.thealter.hu/english/2015/welcome�
http://tanzfaktur.eu/�
http://www.tempsdimages.eu/en�
http://www.spoffin.eu/pro/�
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     Po pražské přehlídce se festival přesunul na podzim do regionů, a to do Jičína a Opavy. Zde se 
program sestavil v úzké kooperaci s dramaturgy Jiřím Vydrou (Jičín) a Janem Kunzem 
(Opava). Oba dlouhodobě znají 
své publikum a poptávku, proto 
byl zvolen program a 
doprovodné akce na základě 
jejich osobitého výběru.  Pro rok  
2016 se nově připomují k  i 
 Českéh Budějovice k uvedení 
Malé inventury.  
Cílem festivalů je podpořit 
cirkulaci projektů nového 
divadla v ČR i zahraničí, stejně 
tak pokračovat v prezentaci 
české kultury v zahraničí a 
v neposlední řadě posílení  
kulturního networkingu.  

                                                                          M. Bambušek, J. Kovanda, A. Čermák – diskuze „ Samota v umění“  Foto M. Minolová  

 
Tradičními partnery festivalu jsou Česká centra, Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního 
města Prahy.  
 
Celkový program  v příloze 
 
 
 
>>> BIENÁLNÍ PŘEHLÍDKA VÝSLEDKŮ VYŠEHRADSKÝCH REZIDENCÍ VARP-PA 2015 
 
První bienální přehlídka vybraných rezidentů programu VARP- PA Mezinárodního 
visegrádského fondu se konala v Praze ve dnech 26. - 28. února 2015. 
 
Přehlídka VARP-PA rezidentů z oblasti performing arts byla iniciována čtyřmi organizacemi -  L1 
Egyesület (Maďarsko), Nová síť o.s. (Česká republika), Art Stations Foundation (Polsko) and 
Truc sphérique, nezisková organizácia (Slovensko) – s cílem prezentovat vybrané umělce, jejichž 
práce byla podpořena v rámci rezidenčního programu pro umělce ze zemí visegrádské čtyřky. 
(Visegrad Artistic Residency Program for Performing Arts) Bienální přehlídka je koncipována 
jako putovní. 

http://www.novasit.cz/�
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 Přehlídka umožní vznik platformy pro 
prezentaci vybraných umělců a 
napomůže nejen zviditelnění umělecké 
spolupráce v rámci visegrádského 
regionu, ale také bližšímu seznámení se s 
tvorbou zajímavých, talentovaných 
umělců a umožní vhled do současného 
stavu performing arts v daném regionu. 
Smyslem platformy je vytvořit prostor 
pro debatu a vedení kulturního dialogu s 
veřejností i profesionály ze zemí 
visegrádské čtyřky a také v rámci 
evropského kontextu.  
 
Více na http://performingv4biennial.blogspot.hu/ 
 
 
>>> REZIDENČNÍ POBYTY 2015 
 
Rezidenční pobyty na základě výzvy Nové sítě pro ČR + EU 
 
Sára Arnsteinová, Jiří Šimek a Marek Zelinka: Tanzfaktur Kolín nad Rýnem v termínu 12. 7. -
1. 8. 2015, pracovní název projektu JSEM SÁM 
Ondřej Lipovský:  Městské divadlo Varnsdorf v terminu 19. 7. – 26. 7. 2015, pracovní název 
projektu PEŘÍ 
Depresivní děti touží po penězích: Městské divadlo Varnsdorf v terminu 22. - 28. 9. 2015, 
pracovní název projektu ČERNOBÍLÝ SVĚT 
Martin Šalanda: Centrum kultury a vzdělávání Blatná v termínu 15. - 24. 11. 2015, pracovní 
název projektu BAKRABOSOŠET 
2 rezidenční pobyty: Nikola Križková: Cooltour Ostrava v termínu 1. 6. - 13. 6. 2015, Městské 
divadlo Varnsdorf v termínu 26. 10. do 28. 11. 2015, pracovní název GIVE ME 10 SECONDS 
 
Rezidenční pobyty VARP-PA – VISEGRAD PERFORMAING ARTS RESIDENCIES 
 
Již třetím rokem jsme partner programu rezidečních 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. V roce 
2015 se podařilo uspořádat díky iniciátorovi L1 / Maďarsko/ i bienální přehlídku vybraných 
výsledků z těchto pobytů. První ročník navázal na pražskou přehlídku festival Malá inventura. 

http://www.novasit.cz/�
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Všichni partnerské organizace ze zemí V4 mohli tak diskutovat na výsledky tohoto programu a 
snažili se nastavit nové cesty a možnosti, které by rezidenčním pobytům a obecně tvorbě, která 
tímto způsobem vzniká.  
 
>>> VÝJEZDY JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ ČR 
 
Zde je přehled uskutečněných představení v rámci programu Cirkulace 
 
16. 2. 2015 – Městské divadlo, Varnsdorf – Med Cup of Tea 
18. 2. 2015 – Cooltour, Ostrava -  Med Cup of Tea 
25. 2. 2015 – Divadlo 29, Pardubice – Fragile 
26. 2. 2015 – DW7, Olomouc - Fragile 
20. 4. 2015 –Studio Hrdinů, Praha – JožkaLipnikjeboží... 
15. 5. 2015 – Depo 2015, Plzeň – Umbilicus 
18. 5. 2015 – Depo 2015, Plzeň – GoG 
19. 5. 2015 – Depo 2015, Plzeň – Supernaturals 
22. 5. 2015 – Kredance, České Budějovice – Supernaturals 
12. 6. 2015 – Studio Hrdinů, Praha – Jožka Lipník 
11. 7. 2015 – Luhovaný Vincent, Luhačovice – Les Fantomes 
19. 9. 2015 – Valdštejnská Lodžie, Jičín – Freakshow 
20. 9. 2015 – Johan Centrum, Plzeň – Freakshow 
24. 9. 2015 – Divadlo 29, Pardubice – Freakshow 
25. 9. 2015 – Divadlo 29, Pardubice - Freakshow 
28. 9. 2015 – Venuše ve Švehlovce, Praha - Freakshow 
29. 9. 2015 – Divadlo na Cucky, Olomouc - Freakshow 
25. 9. 2015 – Studio Hrdinů, Praha – Jožka Lipník 
19. 6. 2015 – Open Air, Hradec Králové – Pičus není kretén 
20. 6. 2015 – Open Air, Hradec Králové – Synovial 
21. 6. 2015 – Open Air, Hradec Králové – Umbilicus 
23. 6. 2015 – Open Air, Hradec Králové – Sólo pro Bedřicha 
1. 10. 2015 – Komiksový festival, Brno – Jožka Lipník 
7. 10. 2015 – Uffo, Trutov – Peklo 
23. 10. 2015 – Johan centrum, Plzeň – Peklo 
13. 11. 2015 – Vítr z hor, Varnsdorf – Amanitas: KoMIX 
15. 11. 2015 – Vítr z hor, Varnsdorf – Unbilicus 
19. 11. 2015 – Cooltour, Ostrava – Umění manipulace 
27. 11. 2015 – Městské divadlo, Varnsdorf – Give me 10 Seconds 
1. 12. 2015 – Johan centrum, Plzeň – Give me 10 Seconds 
 

http://www.novasit.cz/�
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>>> PREMIÉRA PROJEKTU GIVE ME 10 SECONDS 
 

Ve spolupráci s partnery networku vzniklo tanečně-pohybové představení Give me 10 Seconds  
mezinárodní skupiny Chantier. Představení se zabývá vztahem mezi člověkem a prostředím v 
němž se pohybuje. Choreografickými prostředky zobrazuje proměnu „já“ skrze vzdálenost a 
pohled toho druhého. 

Představení vzniklo na základě dvou rezidenčních pobytů, které se uskutečnily v rámci 
regionálního kulturního networku Nová síť. Rezidenci poskytl v červnu Ostravský Cooltour a v 
listopadu Městské divadlo ve 
Varnsdorfu, kde i samotná  světová 
premiéra Give me Ten Seconds 
proběhla.   

Za projektem stojí především 
iniciátorka a choreografka Nikola 
Križková, která se spolupráci s  
Damiano Ottaviem Bigi a Amadorem 
Artigou tvoří tvůčí tým projektu, 
který dotváří hudebník Michal 
Reynaud a světelný designer David 
Prokopič. 

Nikola Križková – Give me 10 seconds , foto Markéta Nováková 

Projekt se konal za příspění generálního partnera společnosti SIXT a pod záštitou kulturního 
networku Nová síť. Vznik představení podpořili: Ústecký kraj, Nová síť z.s., Městské divadlo 
Varnsdorf, STORY DESIGN, a.s.,  Securitas ČR, s.r.o.,  Cooltour Ostrava, Ponec – divadlo pro tanec, 
Divadelní služby Plzeň, Start Production, Studio Truhlárna 

Premiéra projektu poběhla v Městském divadle Varnsdorf 27. 11. 2015, 1. repríza poté 1. 12. od 
20:00 v Moving Station v Plzni. Zatím poslední repríza projektu proběhla v Praze v rámci 
festivalu Malá inventura 2016. 

 

>>>  KULTURNÍ ZPOVĚDNICE 
 
Principem zpovědnice je osobní sdělování a následná profesionální práce se získanými daty. 
Kulturní zpovědnice tak 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. 

http://www.novasit.cz/�
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V roce 2015 jsme se zpovědnicí navštívili České 
Budějovice a Karlovy Vary a rozšířili dosavadní 
zastávky tohoto kulturně – společenského stánku 
pro veřejnost. (Varnsdorf, Hradec Králové, Jičín, 
Ostravu, Opavu). 
 
České Budějovice v rámci Budějovického 
majálesu 25. – 28. 5. 2015 + následná diskuze 
s představiteli kulturního odboru v ČB (28. 5. od 
18 hod ) - kulturní maping v Českých 
Budějovicích.  

 
Karlovy Vary v rámci akce Vzbuďme Vary! – 10. - 12. 9. 2015 + následná diskuze s radním pro 
kulturu KV, náměstkem primátora panem Klsákem a zástupci kulturního neziskového sektoru 
dne 19. 9. od 17 hod.  
 
Jednotlivé reporty v samostatných  přílohách 
 
 
/// NOVÝ KATALOG PARTNERŮ KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ 
 

Podzim roku 2015 byl mimo jiné ve 
znamení přípravy nového katalogu 
networku Nová síť. Po jarním regionálním 
setkání v Trutnově se aktualizace 
stávajícího katalogu ukázala nezbytnou. Ve 
spolupráci s Jiřím Vydrou (partner 
networku) vznikl koncept jednotného 
vizuálu budoucího katalogu. Během září – 
listopadu proběhlo focení ve všech 
lokacích regionálního networku, prosinec 
a leden byly věnovány editorské činnosti a 
výsledek byl prezentován na začátku roku 

2016 během pražské Malé inventury.  Katalog vznik ve dvou jazykových mutacích (české a 
anglické) a dvou formátových verzích jedné laminované ve formátu  A5 na šířku, druhé na běžné 
užití ve formátu A6 na výšku.   
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>>>  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 
Dlouhodobý program na podporu mladých umělců 
 
Na podzim 2014 proběhla výzva pro mladé absolventy k přihlášení svých projektů do programu 
Nová krev na scéně. Vybraným třem projektům byla následně zajištěna produkční a 
administrativní podpora. Péče byla poskytována po celý rok i mimo konzultační hodiny pro 
veřejnost. Cílem je pomáhat podpořeným projektům nejen s podáváním grantů, ale obecně se 
start up-em a fungováním do budoucna.  
 
Pro rok 2015 byly vybrány tyto projekty: 
 
UMĚNÍ MANIPULACE 
Performance na pozadí aktuálního tématu sleduje působení manipulace skrze hudbu a tanec. 
Manipulace jako element zasahující do lidských životů, jako základní touha po moci, jako 
základní potřeba být manipulován.  
 
země: Česká republika 
30 minut / jazykově bezbariérové 
kategorie: taneční, hudební 
rok vzniku: 2014 
tým: Fryšová Nikol (účinkující) Horáček Michal (scéna, světelný design) Jandová Markéta 
(účinkující) Rataj Jakub (hudba) Soukupová Kateřina (kostýmy) Šťávová Helena (choreografie) 
Zotov Roman (účinkující) 
 
 UMBILICUS 
Představení o lapáliích mladého energického muže, který se pokouší najít přátele a zůstat věrný 
vlastním zásadám. Jak to ale udělat, když celý svět blázní a my taky? Performer se udatně a s 
vypětím všech sil vrhá do zápasu s celým světem. 
 
rok vzniku: 2014 
země: Česká republika, Francie 
kategorie: pohybové divadlo 
podpora: Alfred ve Dvoře 
tým: Golfier Florent (choreografie, koncept, 
účinkující) Režná Zuzana (světelný design) 
Urbášková Monika (scéna) 
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 Podpořili: 
Francouzská aliance v Brně, Divadlo Na cucky v Olomouci, Uffo – společenské centrum Trutnova, 
Nová síť 
 
GOG 
GoG je autorské představení volně inspirované knihou GoG (Giovanni Papini). 
Jediným nepopěrným majetkem mělo by býti vlastní já? Já-dro. Já. Jsem jedinečný? Potřebuji. 
Neustále. Potřebujeme se. Neustále. Spotřebujeme se. Jednou. Jsme lidé. Bez kompromisů. 
Slyšíme, vidíme, myslíme, mluvíme. Bez kompromisů. Jsem? Bez kompromisů. Já jsem GoG. 
 
Supervize: Lucia Kasiarová, Jaro Viňarský, Karolína Hejnová, Petra Tejnorová 
země: Česká republika 
kategorie: pohybové, činoherní 
rok vzniku: 2014 
40 minut / Česky s anglickými titulky 
 
 
>>> NETWORKING - REGIONÁLNÍ MEETINGY TRUTNOV A BLATNÁ 
 
Jednou z hlavních aktivit naší organizace je správa network Nová síť. každodenní péče a 
komunikace napříč region je nezbytnou činností, bez které by fungování kvalitního kulturního 
network 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 do roka pořádáme celoregionální meeting všech partner 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 Trutnov: 6. a 7. 6. 2015 
 
Jarní regionální meeting členů kulturního networku Nová síť se uskutečnil během 
mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF pořádaného společenským centrem UFFO v 
Trutnově.   
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Vedle běžné agendy bylo na programu meetingu jednání o rozšíření networku o jednoho až dva 
nové členy, k 13 členům stávajícím. Další významnou položkou společného setkání byla evaluace 
dosavadní činnosti a diskuse o budoucí náplni a zacílení společné aktivity v rámci networku. 
Jednoznačná shoda panovala v důrazu na problematiku rezidencí, a to nikoli pouze pokud jde o 
jejich poskytování a pořádání, ale z 
širšího hlediska edukace laické i 
odborné veřejnosti. V českém 
prostředí, a zejména právě v 
regionech, panuje ve spojitosti s 
rezidenčními pobyty velká míra 
neinformovanosti a s termínem 
„rezidence“ je vůbec spojováno velmi 
nejasné povědomí. Dále byla 
vyjádřena nutnost dále rozvíjet a 
zajišťovat tzv. kulturní advokacii a 
naplňovat již tradiční cirkulaci 
nového divadla v rámci regionální 
sítě organizací. 

                                                                           Regionální setkání networku – foto M. Vosáhlo 
 

Velmi diskutovaná byla rovněž potřeba vybudování společné strategie pro dialog na úrovni 
kulturní politiky a její koncepce v ČR a na úrovni místních kulturních organizací. Nová síť 
jakožto síť regionálních center pro živé umění v tomto ohledu nabízí možnost jakožto 
vystupovat jako širší platforma pro jednání na místní i celorepublikové úrovni. 
 
Na Trutnovském setkání byl rovněž prezentován návrh na novou podobu výběru projektů do 
Nové sítě (rezidenční pobyty, tzv. Nová krev na scéně). V neposlední řadě byla na programu 
strategie propagace a PR aktivit. Zejména nová podoba webu, které bude lépe vyhovovat 
aktuální potřebám odborné i laické veřejnosti. 
 
Meetingu se zúčastnili: Kredance (České Budějovice), Kontrapunkt (Hradec Králové), 
Valdštejnská lodžie (Jičín), DIOD (Jihlava), DW7 (Olomouc), OKO (Opava), Cooltour (Ostrava), 
Divadlo 29 (Pardubice), JOHAN (Plzeň), UFFO (Trutnov), S radostí (Varnsdorf), Muzeum umění 
(Olomouc), Luhovaný Vincent (Luhačovice). 
 
 
Regionální meeting Blatná 5. 11. - 6. 11. 2015 
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Podzimní regionální meeting byl netradičně uspořádán na místě teprve přistupujícího partnera 
networku Centra kultury a vzdělávání v Blatné. Vedle běžné agendy (PR networku, prezentace 
nového webu, předběžného programu Malé inventury 2016, diskuse o nominacích na cenu 
Česká divadelní DNA, konceptu nového katalogu Networku) a prohlídky Barokní sýpky v Blatné, 
která je právě ve správě Centra kultury a vzdělávání byly na pořadu dvě události. Jednou bylo již 
zmíněné přizvání nového partnera networku, druhou projednáí podoby Deklarace partnerství, 
která upřesňovala vzájemné vztahy jednotlivých partnerů organizace, jejich povinnosti a 
benefity.  Meeting byl zakončen společnou prohlídkou čerstvě znovuotevřeného Švestkového 
dvora v Malovicích. 
 
 
>>> TOURING  ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ - DIVADLO KREPSKO A CIE. FREAKS UND 
FREMDE  
 

Jednou z aktivit, kterou je možné 
provozovat pouze díky plně 
fungujícímu networku je touring 
zahraničních představení. V roce 
2015 se povedlo výjimečně uspřádat 
takováto turné hned dvě. Zimní tour 
divadla Krepsko, v době právě 
probíhajícího festivalu Malá 
inventura Praha a podzimní tour 
projektu Freakshow z neměckých 
Drážďan. Touring mimořádných 
nejen divadelních projektů je jednou 
ze základních aktivit, které směřují k naplňování smyslu sdružování organizací v rámci 
kulturního networku Nová síť.  

 

 

Tour divadla KREPSKO / 16. 2. – 2. 3. 2015 

Divadlo Krepsko není třeba blíže představovat. Od počátku je spojeno s aktivitami Nové sítě a 
festivalu nového divadla Malá inventura. V současné době soubor působí mimo Českou 
republiku, proto se Nová síť rozhodla divákům v ČR opět přiblížit tento mimořádný divadelní 
svět, který divadlo Krespko reprezentuje.  
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16. 2. - Mad Cup of Tea  - Městské divadlo Varnsdorf 

18. 2. - Mad Cup of Tea  - Cooltour / OSTRAVA 

20. 2. - Mad Cup of Tea  - Malá inventura / OSTRAVA 

22. 2. – Fragile – Valdštějnská Lodžie / JIČÍN 

25. 2. – Fragile – Divadlo 29 / PARDUBICE 

26. 2. – Fragile – Divadlo na cucky / OLOMOUC 

1. a 2. 3. Fragile a Polské tango pro tři  - Divadlo Archa / PRAHA 

 

Tour  FREAKS UND FREMDE  a projektem FREAKSHOW  - THE BEST IN TOWN/ 16. 2. – 2. 3. 
2015 

Jedinečné divadelní představení na pomezí kabaretu, loutkového panoptika, grotesky a kabinetu 
kuriozit v režii drážďanského Cie. Freaks und Fremde. Freakshow vzdává poctu podivnému a 
úžasnému. Inspiruje se cirkusovými výstupy tzv. „sideshows“, „vlaky duchů“ a fantastickými 
přehlídkami, které sahají od Evropy až k samým hranicím Pákistánu a Sibiře. Až do začátku 
minulého století byly osoby se zvláštními rysy nebo nadáním předváděny v rámci takzvaných 
„sideshows", které provázely poutě a veletrhy po celé Evropě. Předvádění těchto „kuriozit", 
„monster“ či „hříček přírody" má dlouhou tradici, protože probouzí emoce a rozněcuje fantazii 
lidí a zpochybňuje hranici mezi tím, co je normální a co abnormální. 

Představení stojí na naprosto dokonalé souhře dvojice protagonistů a jejich mistrovskému 
ovládnutí široké škály loutkářských technik, které se v dnešním alternativním divadle vidí 
málokdy. Vytváří tak fantaskní směs plnou nejrůznějších proměn loutek i herců, groteskních 
tanců, balancování na hraně kýče, her s iluzí a realitou zahuštěnými douškem anarchie a špetkou 
sarkasmu, nečekaných zvratů, při kterých se publiku nejednou zatají dech.  

Práce drážďanského divadelního souboru Cie. Freaks and Fremde má těžiště hlavně v moderním 
pojetí loutkového divadla, které specifickým způsobem využívá prvků tanečního a pohybového 
divadla, pantomimy, grotesky, výtvarného umění a hudby. Divadelní skupinu založili v roce 2006 
perfomeři Heiki Ikkola a Sabine Köhler, kteří se seznámili během studia loutkohry na berlínské 
Akademii dramatických umění Ernsta Busche. Kromě účinkování na festivalech a v divadlech v 
Německu, hráli Cie. Freaks and Fremde ve většině evropských zemích a měli možnost 
vystupovat i v Tunisu, Pákistánu, Indii, Íránu, Austrálii a Kolumbii. 

Nezávislý drážďanský soubor se poprvé v Čechách představil v Divadle 29, kde v březnu 
letošního roku uvedl premiéru svého nejnovějšího představení Songs for Bulgakow, na kterém 
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se hudebně i herecky podílel český hudebník Vladimír Václavek. Po úspěšném uvedení tohoto 
představení se Nová síť rozhodla uspořádat Freaks und Fremde turné po ČR. 

 

19. 9. Valdštějnská Lodžie / JIČÍN 

20. 9. Moving Station / PLZEŇ 

24. 9. Divadlo 29 / PARDUBICE 

25. 9. Divadlo 29 / PARDUBICE 

28. 9. Venuše ve Švehlovce / PRAHA 

29.92. Divadlo na cucky / OLOMOUC 

 

>>> KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST – PRAHA,  OPENAIR HRADEC KRÁLOVÉ, 
REGIONY 
 
Jako organizace máme sídlo v pražských Holešovicích a poskytujeme zde každý čtvrtek 
bezplatně konzultace 
veřejnosti.  Reagovali jsme tak 
na poptávku, která neustále 
vrůstala, a v současnosti se 
konzultace rezervují na dané 
hodiny již několik týdnů 
předem. Konzultace 
poskytujeme začínajícím I 
zkušeným promotérům, 
produkčním a iniciátorům. 
Každý má vyhrazenou jednu 
hodinu a je možné se domluvit 
na dalším setkání a koučovat 
si tak vlastní progress 
projektu. 

Dagmar Kantorková, Petr Pola a Adriana Světlíková –bezplatné konzultační čtvrtky 
 

V Praze rovněž pomáháme síťovat umělce s organizacemi a vyjednat jim popřípadě vhodné 
podmínky pro vznik či uvádění projektů. Dlouhodobě spolupracujeme se Studiem Hrdinů, kde 
jsme zaštítili project Der Hermann das Lipnik a uvádění jeho divadelní a filmové podoby.  
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Hodinový produkční Hradec Králové: 
20.-23.6.2015 – v rámci festivalu Open Air, Festival evropských regionu, Hradec Králové – 
v průběhu jedné hodiny jsme zájemcům pomohli s konkrétním problémem v oblasti grantové, 
projektové, dramaturgické problematiky 
 
Konzultační a poradenská činnost: 
63 konzultací v Praze pro pražské i mimo pražské zájemce, 28 konzultací s výjezdem do místa 
v regionech. 
 
Slovo závěrem 
 
Není snadné pracovat v malé organizaci neziskové povahy, která poskytuje služby těm, kteří o 
vaší činnosti málokdy dají vědět dál. 
Není snadné pracovat v kultuře, v oblasti, kde zmínka o finančních podmínkách zní už jako klišé 
a často působí  jako červený hadr ve společnosti, která je neustálé rozladěná a nespokojená 
s lecčím. 
 Není snadné sledovat příběhy talentovaných a inspirativních jedinců či organizací a dodávat jim 
zas a znovu motivaci k tomu pokračovat dál, nevzdávat se nebo naopak vzít rozhodnutí za to, že 
je lepší skončit.  
Je ale skvělé vědět, že se na vás obracejí lidé s prosbou o pomoc a vy jim můžete pomoci, poradit, 
dodat energii a poskytnout jim místo kam se mohou vracet, postěžovat si či se radovat. Sledovat, 
jak se věci mají k lepšímu a že řešení je možné najít vždycky. 
Být kreativní a hledat sám v sobě, najít a poslat to dál – to dává smysl a nabízí řešení k lepšímu 
životu a šťastnější společnosti obecně.  
Není to snadné, ale stojí to za to! 
Přejme si proto v dalším roce více relfexe naší práce, lepší a lepší řešení pro vás a kvalitní dobytí 
baterek celému týmu Nové sítě během července, který je jediným měsícem s omezeným 
provozem naší organizace. 
Za organizaci přeje a reflektuje  Adris Světlíková  
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Přílohy:  
Report: Kulturní zpovědnice České Budějovice  
Report: Kulturní zpovědnice Karlovy Vary  
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N,4 Zména stavu rezerv a opravných položek Ve í]nančni oblasli 25

X, Výnosové úíoky 26

N, Nákladové tt oky 27

Xl, ostatni íinančni $inosy 28 3 205 3 309

o, ostatií finanfui náklady 29 17 25

xll. Př€vod Rnančnich \^inosů 30

převod fi nančnió nákladú

Finanční \.ýsledek hospodaření 32 3 189 3 284

o. Daň z přijmů za běžnou činnost 33

vysledek ho§podaŤeni za běžnou činnost u -32

Xlll, Mimořádné Výnosy

R, Mmořádné náklady 36

s, Daň z přijmú z mimořádné činnosli

Mimořádný Výsledek hošpodařdjí 38

T, Převod podílu na vý§ledku hospodařeni spolďníkúm (+/.)

Výsledek hospodařeníza úcelní období (+/-) 40 -51 -32

Výsle&k hospodařeni před zdaněnim 41 -51

sestavenodne: 31,05,2016 Podpisový záznam §latuiáfního orgánLl účetní
nebo podpisot/ý vzor í/zid(ío$o!& ktéé

Právní forma účeini 

'ednotky

Předmá podnikání

nezisková organizace
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	Úvodní slovo
	Nová síť je nezisková organizace, ve které pracují celoročně 4 osoby / Dagmar Kantorková, Adriana Světlíková, Petr Pola a Lucie Šeflová/. I v roce 2015 působila celorepublikově, svoje sídlo měla v Praze a spojovala a spolupracovala s nejen 13 partn...
	Nová síť prošla za posledních pět let docela výraznou proměnou. Máme radost z konstatování, že v současnosti jsou organizace a umělci schopni si ve větší míře domluvit a zajistit prezentaci svojí práce sami. O to více stale stoupá zájem o spoluprác...
	I nadále jsme se věnovali výjimečně čerstvým absolventům uměleckých škol či jejich projektům. Spolupráce v rámci kulturního networku Nová síť v tomto roce získala opět o něco určitější kontury, a to i díky podpisu Deklarace partnerství.
	Činnost Nové sítě se výrazně rozšířila, proto do budoucna uvažujeme o možném pořadatelství festivalu Malá inventura samostatně zřizovanou organizací. Oba projekty jsou celoroční a vyžadují samostatné týmy schopné stoprocentně se koncentrovat na každou...
	13. ročník festivalu Malá inventura, který jsme připravovali s ročním předstihem, nabídl kvalitní show case nového divadla nejen pro zahraniční účastníky. Díky mimořádnému zájmu bylo možné festival prezentovat dále i v Německu a Polsku. Podzimní Malé ...
	Nová síť nabídla téměř stovku konzultací během celého roku po celé České republice a kontinuálně podporovala a rozvíjela dobré podmínky pro živou kulturu a zdravou občanskou společnost.
	Děkujeme všem partnerům za podporu a děkujeme všem, kteří se na nás celoročně obracejí a potvrzují tím smysl naší práce.
	Za český kulturní network Nová síť a festival Malá inventura
	Adriana Světlíková - ředitelka festivalu Malá inventura a koordinátorka networku Nová síť

