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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Nová síť dospěla k 15 letům své činnosti. Už dávno není organizací podporující výjezdy 

divadelních a tanečních produkcí do regionů, ale její činnost je spojována zejména se 

stejnojmenným  kulturním networkem, který díky dobré spolupráci partnerů, jedinců i organizací 

pomáhá živé kultuře různých lokalit České republiky. 

 

Díky monitoringu, mediátorství a zkušenostem můžeme poskytovat desítky konzultací a 

poradenství ať už uměleckým skupinám či jednotlivcům, ale především organizacím a kulturním 

hráčům a městským samosprávám. Propojujeme a síťujeme podnikatelskou sféru s neziskovou a 

podněcujeme zdravý občanský přístup. Pojítkem a nástrojem k pozitivním změnám je právě 

kultura. Hybatelka, která spouští dialog, motivuje, inspiruje a dodává sebevědomí. Výsledkem je 

zdravá společnost, která komunikuje.  
 

Nová síť se v roce 2017 intenzivně věnovala i vzdělávání / program ART GATE behind the 

scenes/, stejně tak koučinku a podpoře nejen začínajících umělců / program Nová krev na scéně 

a Zkušebna v Osadní/, ale také prezentaci české kultury v zahraničí / festival Malá inventura a 

účast na zahraničních festivalech/. 

 

Naše činnost je různorodá a reaguje na aktuální kulturní klima a potřeby umělecké obce a 

společnosti. Na základě těchto podnětů poskytujeme služby a vyvíjíme aktivity, které jsou často 

hybateli a spouštěči dalších projektů, aktivit a jednání, která by často neměla sílu nebo odvahu 

vzniknout.   
 

Synonymem může být slovní spojení "kulturní terapie".  Jsme vázání mlčenlivostí, seriozním 

přístupem...na úkor veřejné prezentace našich výsledků. V dnešní době jsou naše služby stále 

žádanější a pokrýt všechny poptávky není zcela reálné.  Výsledkem dobré reflexe naší práce je 

grantová a dotační podpora, bez které by naše činnost nebyla možná.  
 

Věřím, že přispíváme ke kulturní změně vedoucí k lepším podmínkám živé kultury a celé 

občanské společnosti. S takovou vizí pokračujeme i do dalšího roku. 
 

                 

 

 

 

 

Adriana Světlíková –  vedoucí  organizace 
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CELOROČNÍ AKTIVITY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2017: 
 
 

//// NOVÁ KREV NA SCÉNĚ  
 

Program pro mladé umělce, který vytváří příležitost prezentovat jejich projekty v České 

Republice. Vybraným projektům jsme během roku 2017 zajistili produkční, administrativní a 

konzultační podporu s cílem vytvořit podmínky pro umělecký start up. Dramaturgická 

komise Nové sítě se rozhodla podpořit čtyři projekty: 

  

μSPUTNIK 

 

Autorská inscenace o dobrodružství, které ve vesmíru zažívá Sputnik, první umělá družice 

planety Země. Zároveň je to první inscenace v novém miniaturním divadelním prostoru 

μMikro – transportní divadelní scéna pro jednoho diváka a dva herce. Divák pozoruje 

představení průzorem 4‚4 × 7 cm, ve kterém se na principu filmového střihu střídají 

jednotlivé kazety s různými scénami. Technologie představení je postavena na principu 

papírových mechanických automat a pop-up knížek.  

 

Koncept / scénář: Dominik Migač 

Režie: Dominik Migač a Tereza Černá 

Hudba: Dominik Migač a Tereza Černá 

Výprava: Tereza Černá 

Produkce: Adam Svoboda 

Účinkují: MIR.theatre a hosté 

Premiéra: 2. 2. 2016 klauzurní festival 

Proces DAMU 

 

 

 

CHUŤOVKY 

Autorské představení, které staví do centra dění ovoce a zeleninu jakožto materiál ke hře. Ve 
výsledné koláži tak potkáváme cibuli, hrušku, banán a další přehlížené hrdiny každodenního stolu 
v nečekaných rolích a situacích. Představení je přístupné a zaručeně zábavné publiku každého 
věku i jazyka. 



 

5 

Režie: Tilen Kožamelj, Anne-

Francoise Joseph, Filip Šebšajevič 

Dramaturgická asistence: Aya 

Kobe, Matija Solce 

Hudba: Tilen Kožamelj, Anne-

Francoise Joseph, Filip Šebšajevič 

Výprava: Mojca Bernjak 

Produkce: Nika Bezeljak, Inkubator 

Moment (rezidence pro zkoušení) 

Účinkují: Juanitas Bananas - Tilen 

Kožamelj, Anne-Francoise Joseph, 

Filip Šebšajevič 

Premiéra: 22. 5. 2016 GT22 Maribor 

 

 
 
 
 
TISÍC TUCTŮ  

Zlatá horečka na Aljašce byla 

jiná než ty ostatní. Kdo chtěl 

zlato, musel překonat 

chilkootský průsmyk, přežít 

několik lavin, neutopit se při 

plavbě do Dawsonu, 

nezmrznout v 

šedesátistupňových mrazech 

a prokopat se několika metry 

sněhu, ledu a zmrzlé půdy. 

Pustit se do takového 

podniku mohou jen úplní 

blázni nebo ti, které sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak vydávali na 

výpravu, z níž se jim z každých dvou investovaných dolarů vrátí jeden ve zlatě? Našli se však 

i tací, kteří nechtěli těžit zlato ze země, ale ze svých bližních. 

 

 

Režie: Jakub Maksymov 

Scénář, dramaturgie: Jakub Maksymov & Plata Company 
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Hudba: Milan Vedral 

Výprava, světelný design: Fortuna Herzová & Plata Company 

Produkce: Adam Svoboda 

Hrají: Dominik Migač, Eliáš Jeřábek, Štěpán Lustyk, Milan Vedral 

Premiéra: 4. 6. 2016 DAMU 

 

 

STUDY 

,,Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.‘‘ 

(PLATÓN) 

 

Hartl a Hartlová definují emoci studu 

jako reakci na provinění či porušení 

normy nebo pravidla. Zimbardo a 

Hendersonová podávají výčet 

symptomů, kterými se stydlivé reakce 

projevují na fyziologické úrovni: 

zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, 

pocení kůže. Stud má širší 

psychologickou bázi, v užším pojetí 

lze rozlišit stud sexuální, morální a 

sociální. Pro zážitek studu je 

podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je 

spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud 

je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.  

 

Koncept a scénář: Holektiv 

Hudba: JAK 

Scénografie: Anežka Kalivodová 

Světelný design: L‘non 

Produkce: Andrea Benková 

Účinkují: Holektiv - Andrea Vykysalá, Eva Stará, Karolína Křížková 

Premiéra: 3. 7. 2016 La Fabrika 
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//// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2017 
 

 

 

Festival nového divadla Malá inventura Praha  se konal od 22. 2. 2017 do 1. 3. 

2017 .  Pražská přehlídka nabídla showcase výrazných počinů nového divadla, 

mezinárodní networking, tvůrčí workshopy a diskuse  na letos rekordních 12 

scénách v  Praze  / Studio ALTA, PONEC – divadlo pro tanec, divadlo Archa, Alfred ve dvoře, 

NoD, Studio Hrdinů, Jatka78, Meetfactory, Venuše ve Švehlovce, Národní galerie - Veletržní palác, 

La Fabrika, DOX /. 

 

Festivalu uvedl 38 akcí a zúčastnilo se jej téměř 100 českých a zahraničních divadelních 

profesionálů. Uvedená představení se těšila téměř 90 % divácké návštěvnosti. Celkový počet 

letos dosáhl 4100 divákům. Cíle festivalu, kterými jsou podpora cirkulace projektů, prezentace 

české kultury v zahraničí a v neposlední řadě kulturní networking, byly během 15. ročníku 

festivalu Malá inventura bezezbytku naplněny.  

 

 

POŘADATEL A PARTNEŘI FESTIVALU Praha 

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

Alfred ve dvoře, Venuše ve Švehlovce, Studio Hrdinů, Studio Alta, Meetfactory, NoD, Jatka78 / za 

podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Českých center a Hlavního města 

Praha. 

 

Po pražské přehlídce pokračuje 

festival na podzim do regionů, kde 

vznikají svébytné regionální Malé 

inventury. Tento rok se festival Malá 

inventura konal v Jičíně, Jihlavě, 

Českých Budějovicích a Opavě. 

Každou z lokálních Malých inventur 

dramaturgicky koordinuje 

spolupracující organizace v místě, 

které Malou inventuru spolupořádá (Valdštejnské imaginárium, o.p.s. - JIČÍN, Diod – JIHLAVA, 



 

8 

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

program se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.  

Pořadatelem festivalu je kulturní nezisková organizace Nová síť. Dramaturgická rada festivalu 

zasedá ve složení Adriana Světlíková, Petr Pola, Dagmar Kantorková a partneři networku Nová síť.  

 

Vizuál festivalu opět ztvárnil ilustrátor a animátor David Kalika alias Kakalík.  

 

 

15. ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INVENTURA 

Malá inventura je každý rok pří ležitostí  sumarizovat a bilancovat.  Patnácté 

narozeniny festivalu jsme se pokusil i  pojmout zároveň jako příležitost srovnávat a 

vyhlížet divadelní budoucnost .  Vedle projektů uváděných domovskými scénami 

festivalu (např. publikem i krit ikou oceňované Skugga Baldur, Guide, Švihla )  opět 

nechyběla programová sekce pro nezávislé divadelní projekty - Tažní ptáci ,  ani 

prostor pro nejmladší - Nová krev na scéně .  Oživení domácí divadelní nabídky 

přinesla zahraniční sekce  programu s bulharským dokumentárním „verbatim“ 

představením Mir Vam  či  projekt Mezi světem a mnou  barbadoské performerky 

Valencie James.   

 

Festival Malá inventura je rovněž ojedinělou networkingovou platformou .  Tento 

rok se do Prahy sjelo téměř 100 významných hostů  (dramaturgů, programerů, 

ředitelů divadelních scén i  festivalů, kritiků, ad.) z  Čech  i  ze zahraničí  (Izrael , 

Francie, Německo, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, ad.).  Důraz na setkání divadelních 

profesionálů profesionálu je jednou z priorit festivalu. V tomto ohledu sleduje festival obecnější cíl 

Nové sítě (pořadatele festivalu) podporovat síťování v rámci ČR, zemí Visegrádu, Evropské 

unie i zámoří. 
 

15. ročník festivalu Malá inventura 

se setkal se všeobecným zájmem 

ze strany diváků, a to napříč 

všemi generacemi. Malá 

inventura se letos opět usídlila v 

holešovickém Studio ALTA, ve 

kterém vzniklo festivalové centru 

v duchu festivalového „kuřecího“ 

vizuálu. 
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FESTIVALOVÝ TÝM   

Ředitelka festivalu: Adriana Světlíková 

Dramaturgická rada: Adriana Světlíková, Petr Pola a Dagmar Kantorková 

Média & komunikace: Petr Pola 

Vedoucí produkce: Lucie Šeflová 

Hosté & koordinace zahraničí: Fabienne Haber 

Festivalové centrum – akreditace: Magdalena Špačková 

Produkce: Aneta Hladovcová, Šárka Morávková 

Vizuál: David Kakalík 

 

Mediální partneři: Aerofilms, Radio 1, EuroAWK, A2, Radio Wave, Pražský deník, Taneční zóna, 

Expats.cz, Taneční aktuality, i-Prague, i-divadlo.cz 

Dále podpořili: Café Ebel, Květinářství Metamorphosis, Extol Inn, Insight Cities 

Label: EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) 

 

 

VÝBĚR Z RECENZÍ A MEDIÁLNÍCH OHLASŮ  

 

Plán B – Existence náhod

Česká média 

 / Taneční aktuality 

Divadlo je dnes hlavně o lásce! (No 1 - No. 10) / Divadelní noviny 

Přehlídka nového divadla představí budoucnost / Mladá fronta dnes (23.2.) 

Potmehúd – Slovenský temperament / Taneční aktuality 

Festival nového divadla Malá inventura / Události v kultuře  - ČT 

Festival Malá inventura vyhlíží divadelní budoucnost / ČT24 

V Praze dnes začíná festival Malá inventura / IHNED.CZ 

Divadelní inventura / Euro.cz 

Malá inventura nabízí moderní formy divadla / Praha TV 

V Praze začíná festival Malá inventura, přehlídka nového divadla / Pražský deník 

Mala inventura v Dobrém ránu / ČT 

Začíná divadelní festival Malá inventura, uvede inscenace z Ponce či Jatek 78 / HN 

Mala inventura v Mozaice - rozhovor s Adrianou Světlíkovou / ČRo Vltava 

Alternativní divadlo představí v Praze festival Malá inventura / Týden.cz 

V Praze začíná festival Malá inventura, přehlídka nového divadla / Radio Praha 

Malá inventura po patnácté / Scena.cz 

Jaro přinese české i mezinárodní taneční přehlídky / Pražský deník 

http://www.tanecniaktuality.cz/plan-b-existence-nahod/�
http://www.divadelni-noviny.cz/divadlo-je-dnes-hlavne-o-lasce-no-10�
http://www.tanecniaktuality.cz/potmehud-slovensky-temperament/�
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120222/obsah/526019-festival-noveho-divadla-mala-inventura�
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2042346-festival-mala-inventura-vyhlizi-divadelni-budoucnost�
http://kultura.zpravy.idnes.cz/bleskovky.aspx?idostrova=kultura�
http://www.euro.cz/praha/zustante-v-praze-pruvodce-tydeniku-euro-vikendovou-metropoli-43-1332539�
http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/4005/mala-inventura-nabizi-moderni-formy-divadla�
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-praze-zacina-festival-mala-inventura-prehlidka-noveho-divadla-20170222.html�
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/317291310020018/obsah/525601-festival-mala-inventura�
http://art.ihned.cz/divadlo/c1-65633910-mala-inventura-divadlo-festival-ponec-jatka-78�
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3806620�
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/alternativni-divadlo-predstavi-v-praze-festival-mala-inventura_418684.html�
http://www.radio.cz/cz/rubrika/bulletin/denni-souhrn-zprav-2017-02-22�
http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=8&c=29501�
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/jaro-prinese-ceske-i-mezinarodni-tanecni-prehlidky-20170216.html�
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Martyrium aneb Umění trpět (festival Malá inventura 2017) / Expats.cz 

Umění pohybu. Jaro přinese nejen české taneční přehlídky / tyden.cz 

On Air s Šimonem Holým a Terezou Havlínkovou / ČRo Radio Wave 

Festival nového divadla popatnácté / Divadlení noviny 

Za oponou: Divadlo je dneska hlavně o lásce / i-divadlo.cz 

Festival nabídne inventuru nového divadla na tuzemských scénách / Pražský deník 

 

Takmer dospelé kura plné lásky / Časopis Kød 2017 (číslo 5) 

Zahraničí 

MALÁ INVENTÚRA 2017 – Exportná zmes z pražského trhu / mloki.sk 

Petit inventaire à Prague / iogazette.fr 

A PRAGUE, LE MEILLEUR DU NOUVEAU THÉÂTRE AVEC MI / RADIO PRAGUE 

S. Mohafez: Hoří / Burning (eng subs) / expats.cz 
 
KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU VIZ PŘÍLOHA TÉTO VÝROČNÍ 

ZPRÁVY. 

 
 
//// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  
 

V roce 2017 jsme realizovali 

25 výjezdů projektů 

zařazených do programu 

Nové krev na scéně, dále 

úspěšných projektů 

prezentovaných v rámci 

festivalu Malá inventura, 

performancí a workshopů. 

 

 

 

 

Seznam realizovaných výjezdů: 

Holektiv: Study, Cooltour Ostrava, 19., 20. 1. 2017 

Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát, Kulturní klub Bezobav – Dyjice, 20. 1. 2017 

Anička a letadýlko: Pičus není kretén, Cooltour Ostrava, 9. 2. 2017 

Plata Company: Tisíc tuctů, Divadlo Trám Svitavy, 25. 3.2017 

http://www.expats.cz/prague/entertainment/56289-martyrium-aneb-umeni-trpet-festival-mala-inventura-2017.html�
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/umeni-pohybu-jaro-prinese-nejen-ceske-tanecni-prehlidky_417934.html�
http://www.rozhlas.cz/radiowave/program/#/2017-2-14�
http://www.divadelni-noviny.cz/mala-inventura�
http://www.i-divadlo.cz/za-oponou/divadlo-je-dneska-hlavne-o-lasce/�
http://www.denik.cz/divadlo/festival-nabidne-inventuru-noveho-divadla-na-tuzemskych-scenach-20170207.html�
http://www.mloki.sk/bez-okolkov/mal%C3%A1-invent%C3%BAra-2017-%E2%80%93-exportn%C3%A1-zmes-z-pra%C5%BEsk%C3%A9ho-trhu#/0�
http://www.iogazette.fr/festivals/2017/petit-inventaire-a-prague/�
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/a-prague-le-meilleur-du-nouveau-theatre-avec-mala-inventura�
http://www.expats.cz/prague/entertainment/54247-s-mohafez-hori-burning-eng-subs-mala-inventura-2017.html�
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Fűr Die Macht, Cooltour Ostrava, 30. 3.2017 

Anička a letadýlko: Pičus není kretén, Uffo Trutnov, 1. 4. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, Moving Station Plzeň, 28. 4. 2017 

Holektiv: Study,  Moving Station Plzeň, 2. 5. 2017 

Plata Company: Tisíc tuctů, Trnfest – Městečko Trnávka, 26. 5. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, Dream Factory Ostrava, 1. - 3. 6. 2017 – 4x 

Juanitas Bananas: Chuťovky,  Dream Factory Ostrava, 2. - 3. 6. 2017 – 2x 

Juanitas Bananas: Chuťovky, Kupe Opava, 3. 6. 2017 

Cirkus Žebřík: Loutky, které nikde nechtěli, Zauhlovačka Vratislavice nad Nisou, 10. 6. 2017 

Anička a letadýlko: Jana je panna, Open Air Hradec Králové, 25. 6. 2017 

Holektiv: Sylfidy, Festival Luhovaný Vincent – Luhačovice, 30. 6. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, Festival Luhovaný Vincent – Luhačovice, 2. 7. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, Boskovice, 8. 7. 2017 

Plata Company: Tisíc tuctů, Boskovice, 7. 7. 2017 

Juanitas Bananas: Chuťovky, Městské divadlo Varnsdorf, 2. 9. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, Městské divadlo Varnsdorf, 18. 11. 2017 – 2x 

Kredance: Kocour, Městské divadlo Varnsdorf, 19. 11. 2017 

MIR.theatre: μSputnik, D 29 – Pardubuce, 25. 11. 2017 – 2x 

Plata Company: Tisíc tuctů, Náchodské dny poezie – Náchod, 30. 11. 2017 

Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát, Studio Hrdinů, 5. 12. 2017 

Plata Company: Tisíc tuctů, Městské divadlo Varnsdorf, 1. 12. 2017 

 

 

//// VISEGRAD PERFORMING ARTS RESIDENCIES 

 

Nová síť je partnerem partnerem programu rezidenčních pobytů pro Performing Arts v 

zemích Visegradu. Každoročně vypisujeme pro Českou republiku výzvu a kontaktujeme 

zejména partnery networku, kteří následně poskytují své prostory a zázemí pro zájemce o 

rezidenční pobyty.  

 

Program se zaměřuje na podporu inovace, experimentu a kreativity v oblasti Performing 

Arts. Mezinárodní Vyšehradský fond podpořil z každé země V4 dva projekty. Do České 

republiky míří celkem čtyři vybrané projekty, Slovensko bude hostit dva a Maďarsko s 

Polskem po jednom projektu. 

 

České umělce budou v zahraničí zastupovat Nela H. Kornetová / T.I.T.S (rezidence v 

Maďarsku: L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület) a Depresivní děti touží po 

penězích (rezidence v Polsku: KOLOMAZ - association for contemporary art). 
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//// BEZPLATNÉ KONZULTACE a PORADENSKÁ ČINNOST 
 

Nová síť poskytujeme zde každý čtvrtek bezplatně konzultace odborníkům i široké 

veřejnosti. 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 couchingu.  

 
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 16 hod v kanceláři Nové sítě. Rovněž konzultujeme 

průběžně během celého roku formou výjezdů do regionů ČR. V roce 2017 jsme celkově 

realizovali 96 konzultací – z toho 73 konzultací v Praze pro pražské i mimo pražské 

zájemce, 23 konzultací s výjezdem do místa v regionech. 

 
 
//// COUCHING KULTURNÍCH PROJEKTŮ  
 

V roce 2017 jsme koučovali projekty Hlasohled, z. s., Vzbuďme Vary z. s. a ceny Via Bona 

(Nadace Via), jejíž slavnostní předání proběhlo 19. 5. v Pražské Křižovatce. Couching 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!  

 

 

//// ART GATE – PROGRAM PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Program byl spuštěn na podzim roku 2016 

a reaguje na neuspokojivou situaci v 

oblasti základního vzdělávání technických 

pracovníků zejména v kultuře (světlo, zvuk, 

video). Program nabízí základní i expertní 

kurzy pod vedením zkušených lektorů - Jan 

Duben (zvuk), Petr Voříšek (světlo), Dagmar 

Kantorková (produkce), Adriana Světlíková 

(plánování kulturních akcí). 
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Základní workshop: zvuk, světlo, video – workshop se zaměřuje na nabytí základních 

dovednosti při práci se zvukem, světlem, videem, které jsou potřebné při pořádání live akcí, 

přípravě divadelních představení nebo koncertů. Lektoři adepty provedou základní teorií, ale 

zejména uvedou do praxe. Na konci kurzu by každý uchazeč měl umět zvukově i světelně 

„rozehrát“ akci a získat osvědčení o odborné způsobilosti - vyhláška 50/1978 Sb. 

 

Pokročilý zvukařský workshop - zaměřuje se na prohloubení dovedností při práci se zvukem – 

zdokonalení schopností ovládání mixážního a monitorové pultu, práce s mikrofonem, zákonitostí 

prostorového uspořádání pódií a nejčastějších problémů při živém zvučení. Kurz klade důraz na 

praxi – zkušený lektor Jan Duben provede zvučením živé kapely s následným zvučením při 

hodinovém live koncertu. 

 

Masterclass Shannona Harveyho – klíčové osobností světové vizuální produkce a stage designu. 

Harvey je vedoucím katedry Vizuálního designu a produkce živých vystoupení na prestižní britské 

Backstage Academy v Boltonu. Specializovaný 3 denní workshop představuje nejnovější trendy v 

oblasti stage designu a videomappingu včetně unikátního d3 4pro4 serveru, který byl použit 

během moskevského festivalu “Circle Of Light” v roce 2016 a umožnil tak zatím největší 

videomapping na světě zapsaný do Guinnessovi knihy rekordů. 

 

21. - 22. 1. 2017 / Pokročilý workshop: zvuk / Studio ALTA 

3. - 5. 2. 2017 / Základní workshop: zvuk, světlo, video / Centrum současného umění DOX 

1. - 3. 3. / Masterclass Shannona Harveyho / Institut intermédií ČVUT 

24. 4. - 25. 4. 2017 / Základní workshop: zvuk, světlo, video - Klub ART OPAVA  

28. 5. 2017 / Prezentace programu ART GATE široké veřejnosti v rámci Rodinného dnu Prahy 7 / 

Výstaviště Praha 

22. - 24. 9. 2017 / Základní workshop: zvuk, světlo, video / Nová síť, Praha 7 + DOX  

 

 

//// MEETINGY KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ 
 

Důležitým pilířem Nové sítě je koordinace českého kulturního networku Nová síť. Fungování 

kvalitního kulturního networku vyžaduje kontinuální péče a komunikace se zástupci 

jednotlivých organizací. Rozvíjení vzájemné spolupráce vytváří dobré podmínky pro řešení 

běžných i nenadálých situací spojených s chodem jednotlivých organizací. Mediátorství a 

podpora poskytování produkčního a informačního supportu stávajícím organizacím 

usnadňuje vlastní úsilí při rozvíjení živé kultury i v udržování stávající kvalitní nabídky. 

 



 

14 

Rok 2017 přinesl stratifikaci a posílení podpory pro kulturní organizace, které jsou partnery 

českého kulturního networku Nová síť. Rozšířili jsme druhý spolupráce v rámci networku na 

kategorie a v tuto chvíli se dělí do tří skupin dle formy a intenzity vzájemné spolupráce: 

• PARTNEŘI NETWORKU / kontinuální spolupráce v plném rozsahu společných aktivit 

• ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI / hledání možností vzájemné spolupráce, roční období 

před vlastním navázáním partnerství 

• JSME V KONTAKTU / spolupráce v omezeném rozsahu společných aktivit 

partnerství  

 

V roce 2017 jsme pořádali tři celorepublikové setkání partnerů Nové sítě. Vedle diskuzí, 

plánování a prezentací činnosti vždy věnujeme část setkání jedné z aktuálně řešených 

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

vlastní organizace, přizve zástupce kultury či města. 

 

 

KULTURNÍ JARO V OPAVĚ: Celorepublikový meeting / Opava 24. – 25. 4. 2017 

 

Jarní setkání partnerů kulturního networku Nová síť hostila Opava, jedno z nemnoha měst, ve 

kterých se snaha o udržení kulturního dědictví a podpora současného umění kladně projevuje i na 

míře prostředků vynakládaných na kulturu. Výrazný podíl na současném stavu kultury v Opavě má 

zejména dlouhodobý partner networku Opavská kulturní organizace (OKO), která v zastoupení 

dramaturgem Janem 

Kunzem opavské 

setkání hostila. 

 

Opavský meeting, 

který proběhl ve dnech 

24. – 25. dubna, se nesl 

ve znamení čilé 

diskuse nad vlastní 

agendou týkající se 

chodu networku a 

prezentacemi aktuální 

problematiky, které 

řeší jednotlivé regionální organizace. Účastníci měli možnost absolvovat seminář specialistky na 

veřejné vystupování Olgy Mendlíkové a prohlídku s Janem Kunzem po nebývale rozsáhlých a 

rozmanitých prostorách pro současné umění, které pro opavany OKO spravuje a naplňuje. Závěr 
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prvního dne stejně jako den následující patřil dalším prezentacím aktivit jednotlivých organizací, 

výzvám k účasti, sdílení nápadů a projektů. 

Opavský meeting byl doplněn dvoudenním kurzem technických dovedností Art Gate, který se 

konal v Klubu ART pod vedením Jana Dubna (zvuk) a Petra Voříška (světlo). Kurz technických 

dovedností byl jako obvykle určen každému, kdo se připravuje na live akci, koncert nebo divadelní 

představení. 

Z Opavy si odvážíme neodbytný pocit o cenném benefitu provázející networking, který není jen o 

vytváření účelových příležitostí, lobbingu za projekty, procesním řešení jednotlivých bodů 

nabitého programu či vytváření společných strategií. Networking je neméně o setkávání, 

vystoupení z běžných rolí, sdílení problémů, ale i cílů a vizí, které tak mohou dostávat určitější 

podobu nebo naopak kritickou zpětnou vazbu. 

-- 

Meetingu se zúčastnili: Nová síť (Praha), Cooltour (Ostrava), Kredance (České Budějovice), OKO 

(Opava), UFFO (Trutnov), DW7 (Olomouc), S radostí (Varnsdorf), Valdštejnské imaginárium (Jičín). 

DIOD (Jihlava), Luhovaný Vincent, Luhačovice a OKO (Opava). 
 

 

NOVÁ GENERACE NETWORKU NOVÁ SÍŤ - Pražský meeting organizací, se kterými 

začínáme spolupráci/ Zkušebna Nové sítě, Praha 24. – 25. 4. 2017  

 

Network Nová sít´má od června 2017 sekci pro začínající organizace a prostory. „Křest“ tzv. 

víceúrovňového partnerství proběhl 15. 6. 2017 v prostorách zkušebny Nové sítě v Praze v 

Osadní ulici. 

 

Podnětem pro zřízení víceúrovňového 

partnerství byl zájem začínajících 

organizací a prostor o zapojení do již 

existující sítě. Meeting se nesl v duchu 

vzájemného seznamování a přátelské 

konverzace. Adriana Světlíková 

představila čtyři pilíře činnosti kulturní 

neziskovky Nová síť, jimiž jsou 

podpora umění, vzdělávání, kulturní 

advokacie a networking. Poté se blíže 

věnovala vlastní networkingové praxi, 

podmínkám a výhodám vzájemné spolupráce. Následovaly prezentace přítomných 

organizací, zhodnocení jejich aktuální situace, poukázání na aktuálně řešené problémy a 

jejich dlouhodobější vize. 
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Přistupující organizace jsou organizačně, i pokud jde o zaměření své činnosti velmi 

rozmanité. Zastoupena jsou soukromé osoby, zapsané spolky a příspěvková organizace. 

Nejčastěji jde o kulturní iniciativy, rezidenční prostory, stagiony, komunitní a kulturní a 

centra v netradičních prostorech. Právě tato rozmanitost výrazně umocňuje vlastní potenciál 

networkingu a přináší nové příležitosti všem organizacím networku Nová síť. 

 

Nové organizace mají nyní první rok na to, aby si vyzkoušely obrysy vzájemné spolupráce a 

začali se seznamovat s možnostmi, které networking nabízí. Další setkání všech 

přistupujících členů je naplánováno na červen 2018, kde zhodnotíme dosavadní spolupráci 

a budeme diskutovat o možnosti přijetí nových organizací do networku Nová síť. 

 

-- 

Meetingu se zúčastnili: ArtproProstor, Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Rezi.dance v lese, 

Vzbuďme Vary, Zachraňme kino Varšava, AvantgArt, BuranTeatr a Komunitním centrem 

Machův mlýn. 

 

 

ZÁVĚREČNÝ MEETING KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ V ROCE 2017 / Kino 

Varšava, Liberec 6. – 8. 11. 2017 

 

V první polovině listopadu proběhlo v Liberci historicky první setkání stávajících i 

přistupujících partnerů networku Nová síť. Právě v libereckém kraji působí tři z přistupujících 

partnerů, součástí meetingu byla tedy i návštěva netradičních prostor, o jejichž oživení tyto 

spolky usilují. 

Setkání probíhalo od 6. – 8. 

listopadu. Zázemí všem 

zúčastněním poskytl spolek 

Zachraňme kino Varšava v 

prostorách artdecového budovy 

kina. Tři intenzivní dny práce 

umožnily věnovat se do hloubky 

plánovaným tématům, vést 

individuální konzultace, z nichž 

vychází budoucí dlouhodobé 

couchingy, i sdílet dílčí 

zkušenosti napříč celým 

networkem. 
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Program probíhal v přátelském duchu. Přistupujícím partnerům networku byly představeni 

partneři stávající. Pak se role prostřídaly a přistupující organizace prostřednictvím 

prezentací představily sebe, činnosti, kterým se věnují, i prostory, v nichž působí. Nechyběla 

stručná rekapitulace činností kulturní neziskovky Nová síť - pozvání na blížící se festival 

nového divadla, Malou inventuru, představení projektů přihlášených do Nové krve (program 

pro mladé umělce) i Tažných ptáků (projekty bez trvalého institucionálního zázemí). Prostor 

dostaly nominace České divadelní DNA a představen byl i vzdělávací projekt ART GATE 

behind the scenes i jeho možná spolupráce s regiony. 

 

Během meetingu se účastníci přesunuli z kina Varšava do 65 m vysoké, zauhlovací a 

vodárenské věže ve Vratislavicích. O záchranu této kulturní památky se snaží spolek 

AvantgArt. Ten by tu rád vytvořil centrum umění a kultury pro širokou veřejnost. Poté 

network navštívili Jablonec nad Nisou a díky spolku ArtproProstor si prohlédl exteriér 

Jablečných lázní. Bohužel v tuto chvíli město neumožňuje přístup do objektu. Vzhledem k 

této komplikované situaci byla ze strany Nové sítě nabídnuta možnost couchingů a 

mediátorství při komunikaci se zastupiteli. 

 

Právě kvůli chátrajícímu stavu navštívených míst se dalším silným tématem setkání stala 

diskuse o možnosti pomoci jednotlivým projektům a jejich udržitelnosti. 

 

-- 

Meetingu se účastnili: Nová síť, Valdštejnská lodžie, S radostí, Luhovaný Vincent, Divadlo na 

cucky, UFFO, Rezi.dance v lese, ArtproProstor, AvantgArt, CKVB Blatná, Zachraňme kino 

Varšava, Machův mlýn.  

 

 

//// PREZENTACE KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ,   
MEZINÁRODNÍ FESTIVALY A SYMPÓZIA 
 
Každý rok se zástupci Nové sítě 

zúčastní několika regionálních i 

mezinárodních festivalů (v roce 2017 

to byly Dream Factory v Ostravě / 

30. 5. – 4. 6. 2017, Festival Divadlo 

v Plzni / 13. 9. – 21. 9. 2017, CirkUff 

v Trutnově / 31. 5. – 4. 6. 2017, Open 

Air Program v Hradci Králové / 23. 6. 

‑ 30. 6. 2017, Luhovaný Vincent 
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v Luhačovicích / 29. 6. – 2. 7. 2017, / International Exposure of Israeli Theatre / 22. - 26. 11. 2017 

a L1danceFest / 21. – 27. 9. 2017), kde vybírají program pro festival Malá inventura a zároveň 

prezentují Český kulturní network Nová síť a potažmo českou kulturu v zahraničí. 

 

PV4 SYMPOSIUM 22. - 24. 9. 2017 V BUDAPEŠŤI / Prezentace úspěšné strategie při budování 

networku Nová síť a výhod, které plynou ze spolupráce kulturních institucí na národní i 

mezinárodní úrovni. Konference se uskuteční v rámci šestnáctého ročníku festivalu L1 DanceFest.  

 

PŘEDNÁŠKOVÝ PROJEKT REACTOR 14. 11. 2017 V OLOMOUCI / Na Katedře divadelních a 

filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci v rámci tohoto projektu už třetím rokem 

přednášely osobnosti z různých kulturních oblastí. Nová síť vystoupila s tématy: fenomén 

networkingu, festival Malá inventura, mediátorství v praxi v rámci českých regionů, granty atd. 
 

 

//// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE  
 

Celý rok 2017 jsme provozovali blog nové sítě, který informoval o aktivitách partnerů 

networku Nová síť formou rozhovorů s osobnostmi, které „hýbou“ kulturním děním 

v regionech. Blog vychází na webu Divadelních novin. Zpovídané osobnosti spojuje 

zejména network Nová síť, jehož posláním je zejména sdílení nápadů, energie a nákladů 

mezi jednotlivci i organizacemi. Posláním blogu šíření povědomí o diverzitě současné živé 

kultury v České republice, motivace a inspirace potenciální nových kulturních aktérů a 

poukázání na potenciál síťování.   

 

V roce 2017 vyšlo: 

 

Magdaléna Petráková: Ortel pro Luhačovice 

Martina Erbsová: Politika si vás najde 

Asen Terziev: Divadlo nesmí zůstávat ve své bublině 

Anna Strnadová: Prostor pro nás není jen prostředek 

Jan Žůrek: Bylo potřeba rychlé rozhodnutí 

Libor Kasík: Málo si klademe otázku, proč kulturu podporovat 

Andrej Harmečko: Kultura není pouze umění 

Tereza Dvořáková: Úředníci jsou z nás občas na větvi  

Juraj Augustín: Splňte si své sny u nás 
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//// 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 2017 jsme se účastnili řady akcí, jejichž smyslem bylo 

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

 

BRATISLAVA / SETKÁNÍ S VEDENÍM VISEGRADU / 5. 10. 2017 - Na setkání proběhlo 

jednání o budoucnosti významného rezidenčního programu VARP PA, jehož garantem pro Českou 

republiku je Nová síť.  Nevyjasněná situace okolo výzvy na příští rok byla podnětem setkání na 

půdě Visegrádského fondu, které se konalo 5. října 2017 v Bratislavě. Za monitorující organizace 

se ho zúčastnila Adriana Světlíková /Nová síť/ a za Mezinárodní Visegrádský fond Andrea 

Babčanová. Na bratislavském setkání se otevřela otázka budoucnosti programu i jeho dalšího 

fungování. 
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DALŠÍ PROJEKTY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2017: 
 
 
//// ZKUŠEBNA NOVÉ SÍTĚ   
 

Nová síť v červnu 2017 otevřela zkušebnu pro 

spolupracující subjekty, začínající umělce a 

partnery networku Nová síť. Zkušebna 

standardní podmínky pro tanečné, pohybové, 

činoherní divadlo, vhodné využití nabízí i 

k realizaci workshopů, vzhledem k dobrým 

světleným podmínkám i pro výtvarné aktivity. 

Vybavení: Wifi, baletizol, ozvučení, černý 

horizont, klimatizace. K dispozici je i kuchyňka 

a sociální zázemí. Vrátnice 24 hod denně. 

 

Nová síť využívá zkušebnu pro vlastní aktivity – workshopy programu ART GATE, meetingy 

českého kulturního networku Nová sít a jako konzultační a couchingovou místnost.    

 

 

//// 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 1. 7. 2017 v Luhačovicích v rámci festivalu Luhovaný Vincent. 

 

 

//// MÁME OTEVŘENO V NOVÉ SÍTI  
 

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

současného umění DOX ve spolupráci s magistrátem městské části Praha 7. 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 6. 4. 2017 od 18:00 do 22:00. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2017: 
 

Dagmar Kantorková 

Předsedkyně Nové sítě z.s., vedoucí programu Art Gate, konzultace a poradenství  

 

Mgr. Adriana Světlíková 

Místopředsedkyně Nové sítě z.s., finanční management, ředitelka festivalu Malá inventura, 

koordinátorka networku, konzultantka a spolupráce se zahraničím 

 

Mgr. MgA. Petr Pola, PhD. 

Dramaturg festivalu Malá inventura, komunikace Nové sítě 

 

Lucie Šeflová 

Vedoucí produkce festivalu Malá inventura 

 

MgA. Šárka Morávková  

Produkce Nová síť, produkce programu Art Gate 

 

Malvína Řezáčová  

Produkce programu Art Gate  

 

Mgr. Michaela Dostálová   

PR festivalu Malá inventura a programu Art Gate  

 

Jan Duben, Petr Voříšek  

Technické konzultace, lektoři programu Art Gate 

 

Markéta Palečková  

účetní, externí spolupráce 

 

Terezie Chlíbcová, Jakub Štěpánek 

Spolupráce tvorbě grafických materiálů Nové sítě 

 

Kakalík 

autor vizuálu a grafik festivalu Malá inventura 

+ 

externí spolupracovníci na jednotlivých projektů 
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