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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Nová sít´oslavila 15 let!!! 
 

 
 
 
Nezisková organizace Nová síť z.s. je již 15 let oporou mnoha jednotlivců a organizací 
působících na poli kultury, živého umění, a to zejména v regionech České 
republiky. Naučili jsme se za ta leta poslouchat, komunikovat, řešit problémy a 
vyjednávat. Není vždy snadné zvolit správné řešení, navázat spojení a pomoci.  
 
Díky kontinuálnímu monitoringu a vzdělávání jsme schopni empaticky síťovat a 
vystupovat jako mediátoři nejen mezi jednotlivci či skupinami, ale také na úrovni 
samosprávy a zřizované i nezávislé kultury. Zvolili jsme si živé umění jako nástroj pro 
kultivaci společnosti a změny jsou právě skrze kulturu iniciovány. 
 
Prezentujeme rovněž dobré jméno České republiky a její kultury v zahraničí. Ať už 
prostřednictvím festivalu Malá inventura nebo projektu meziměstské spolupráce mezi 
Prahou a Berlínem - PRALIN.  
 
Mimořádnou pozornost věnujeme všem novým impulsům a iniciativám. Ať už na lokální 
úrovni či v rámci výzev například  pro čerstvé absolventy uměleckých škol / Nová krev na 
scéně/.  
 



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

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

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

4 

Věříme stále, že podporou kreativity a procesu vzniku novým uměleckých děl je možné 
posouvat obor nejen nového divadla dál. Proto dáváme prostor i tvůrčím rezidencím a 
rezidenčním místům obecně.  
 
Nezisková organizace servisního typu je jednou z nejtěžších disciplín. Jako nezávislá 
organizace, bez vlastní scény, nezastupující umělce, bez vlastních produkcí, stále hledáme 
cesty pro ukotvenou kontinuální činnost. Zkušení pracovníci v týmu 8 osob pracují s 
obrovským nasazením a jen díky jejich enthusiasmu a toleranci postupuje Nová síť z.s. dál 
a je schopna reagovat pružne na poptávku ze stran veřejnosti. Ta neustále roste, zejména 
v posledních třech letech na úrovni konzultací, poradenství a koučinku.  
 
Těším se z toho a doufáme, že se nám díky domácí dosavadní podpoře, ale také nově 
chystané  zahraniční spolupráci podaří stabilizovat naše aktivity na území ČR i v roce 
2019 a přispějeme k rozvoji spokojené kulturní, potažmo občanské společnosti. 
 
 

 
 
               
 
 

Mgr. Adriana Světlíková  
ředitelka organizace 
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HLAVNÍ PROJEKTY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2018 
 
//// NOVÁ SÍŤ - ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK 
 
Česká republika má vysoce rozvinutou infrastrukturu kulturních center. Jednou z priorit 
Nové sítě z.s. je vhodnou správou kulturního networku umožňovat rozvoj více než 20 
organizací, které tento network napříč ČR sdružuje. Zvláštní důraz je kladen na 
podporu začínajících organizací a jednotlivců, kteří usilují o úspěšné fungování ve své 
lokalitě. Ať již jde o divadlo, veřejnou iniciativu nebo snahu o oživení kulturní či 
průmyslové památky. 
 

 
 
JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 23. - 25. 4. - SCHLOSS 
BRÖLLIN / NĚMECKO -  Rezidenční centrum v německém SCHLOSS BRÖLLIN hostilo 
setkání partnerů spolupracujících organizací kulturního networku Nová síť. Historicky šlo o 
první setkání českého kulturního networku Nová síť mimo území ČR a zároveň po 
restrukturalizaci networku i první setkání všech organizací, které s networkem 
spolupracují. Přítomni za network: Romana Adámková (Cooltour), Hedvika Drenčeni a 
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Bára Jílková (Kredance), Bára Holanová (Kontrapunkt), Martin Musílek (S radostí), Tereza 
Dvořáková (Vzbuďme Vary), Zdeněk Závodný (Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice), 
Jitka Jakubičková (AvantgArt), Magda Petráková (Luhovaný Vincent), Sabina Machačová 
(BuranTeatr), Jiří Vydra (Vadštejnské imaginárium), Anička Strnadová (ArtproProstor), Míša 
Sikorová (Centrum kultury a vzdělávání Blatná), Libor Kasík (Uffo). Nová síť z.s.: Adriana 
Světlíková, Dagmar Kantorková, Petr Pola, Lucie Šeflová, Tereza Rybová 
 
DRUHÉ SETKÁNÍ NOVÉ GENERACE ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 18. 6. 
- PRAHA Celorepublikový network má aktuálně 12 členů, kteří jsou na velmi dobré 
úrovni, pokud jde o rozvinutost organizace, specifikaci cílů a schopnosti řešit finanční 
zajištění chodu projektu. Na druhé straně máme značnou poptávku od organizací nových 
a začínajících, které usilují o zařazení mezi partnery Nové sítě. Právě pro tyto nové 
organizace jsme uspořádali setkání, na kterém jsme zahájili přístupová řízení. 
Nezpochybnitelný benefit spočívá v síťování mimopražských a pražský organizací a 
umělců, vytváří se nové možnosti a spolupráce na celorepublikové úrovni. 
 
PODZIMNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU / 12. – 13. 12. – 
DIVADLO 29 - PARDUBICE - v polovině prosince 2018 proběhlo v Divadle 29 v 
Pardubicích setkání členů Českého kulturního. Dva dny intenzivní práce, sdílení, ale i 
zpětné vazby k 15. narozeninám Nové sítě přineslo nové plány a možnosti další 
spolupráce. Setkání se zúčastnili: Petr Kiška (Cooltour), Hedvika Drenčeni a Bára Jílková 
(Kredance), Magda Petráková (Luhovaný Vincent), Jiří Vydra (Valdštejnské imaginárium), 
Martin Musílek (S radostí), Jan Kunze (Opavská kulturní organizace), Andrea Moličová 
(kontrapunkt), Zdeněk Závodný (Centrum pro otevřenou kulturu Pardubice); za Novou síť: 
Adriana Světlíková, Dagmar Kantorková, Petr Pola, Lucie Šeflová, Tereza Rybová, 
Magdalena Špačková 
 
Členové Českého kulturního networku Nová síť v roce 2018:  
Centrum pro otevřenou kulturu (Pardubice), Cooltour (Ostrava), DIOD (Jihlava), 
Kontrapunkt (Hradec Králové), Kredance (České Budějovice), Luhovaný Vincent 
(Luhačovice), Moving Station (Plzeň), Opavská kulturní organizace (Opava), Resi.dance ( 
Komařice), S radostí (Varnsdorf), Valdštejnské imaginárium (Jičín), UFFO (Trutnov) 
 
V sekci Začínáme spolupráci spolupracujeme s ArtproProstor, z.s. (Jablonec nad Nisou), 
AvantgArt, z.s. (Vratislavice nad Nisou), BuranTeatr z.s. (Brno), Centrum kultury a 
vzdělávání Blatná (Blatná), Farmstudio (Vysoká), Fujaré, z.s. (Rožnov pod Radhoštěm), 
Industra STAGE (Brno), SE.S.TA, z.s. (Praha, Ždár nad Sázavou), Zlínský Zvěřinec z.s. (Zlín), 
Tančírna v Račím údolí (Javorník), Theatrum Kuks, z.s. (Kuks), Vzbuďme Vary, z.s. (Karlovy 
Vary) 
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//// FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2018 
 

 
 
16. ročník festivalu Malá inventura v Praze odstartovalo 21. 2. 2018 v holešovické La 
Fabrice udílení cen Česká divadelní DNA. Pražská přehlídka se konala 8 dní a nabídla 
celkem 43 akcí na 12 scénách v Praze /Studio ALTA, Divadlo Archa, PONEC – divadlo 
pro tanec, MeetFactory, Alfred ve dvoře, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce, Centrum 
současného umění DOX, La Fabrika, Národní galerie v Praze - Veletržní palác, Werichova 
vila a centrum Letohradská 10/. 
 
Uvedená představení se těšila téměř 100 % divácké návštěvnosti. Celkový počet 
diváků opět překročil 4000. Festivalu se zúčastnilo 97 akreditovaných profesionálů 
z domova a zahraničí. V návaznosti na festival se podařilo se realizovat desítky výjezdů 
představení do regionů ČR i 
zahraničí. Mezi nejúspěšnější 
představení patří MINE ( T.I.T.S.), 
KEEP CALM (Ufftenživot), 
KABARET VELÁSQUEZ (Jan 
komárek a kol.), DLOUHÝ, 
ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
(Alžběta Vitvarová a kol.), 
VEDUTY (Bělochová, Tomšů), 
KAFFÉKLATCH (Holektiv), ad. 
 
Cíle festivalu Malá inventura - 
upevňovat postavení nového divadla před laickou i odbornou veřejností, poskytnout 
profesionálům z Čech i zahraničí příležitost během jediného týdne shlédnout výběr 
nejvýraznějších představení nového divadla za uplynulý rok, úsilí o podporu cirkulace 
projektů, prezentaci české kultury v zahraničí a v neposlední řadě kulturní networking - 
byly bezezbytku naplněny.  
 
Vizuál festivalu ztvárnil David Kalika alias Kakalík.  
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ZHODNOCENÍ 
 
16. ročník festivalu přilákal oproti minulému roku, kromě odborného publika, nečekaně 
více diváků mladší a střední generace. Díky dobré spolupráci a podpoře mnoha institucí 
jsme mohli hostit rekordní počet profesionálů a nabídli mimořádné příležitosti síťování s 
vyváženým doprovodným programem. Pozornost medií a laické veřejnosti odstartovalo 
udílení cen Česká divadelní DNA, na kterou navázalo 7 dní festivalu na 12 místech Prahy. 
Premiéry minulého roku 2017 poměrně výrazně zarezonovaly u českých i zahraničních 
promotérů. Mimořádný zájem projevila kulturní obec o setkání s městkou berlínskou 
platformou PAP, první komentovanou prohlídku nových prostor DOX+ a účast německého 
dramatika Wolframa Lotze s navázanou diskuzí po představení ve Studiu Hrdinů. Festival 
se konal převážně na území domovské čtvrti pořadatele, tedy na území Prahy 7, kde byli 
všichni účastníci rovněž ubytování. 
 

 
 
POŘADATEL A PARTNEŘI FESTIVALU 
 
Festival pořádá Nová síť z.s. ve spolupráci s domovskými scénami /Studio ALTA, Divadlo 
Archa, PONEC – divadlo pro tanec, MeetFactory, Alfred ve dvoře, Studio Hrdinů, Venuše 
ve Švehlovce, Centrum současného umění DOX, La Fabrika, Národní galerie v Praze - 
Veletržní palác/ a regionálními partnery /Valdštejnské imaginárium, o.p.s., DIOD – 
divadlo otevřených dveří, Kredance z.s., Opavská kulturní organizace p. o. / za podpory 
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Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Hlavního města Praha, Českých center, 
Městské části Praha 7, Art District 7 
Mediální partneři: Radio 1, Radio Wave, Divadelní noviny, EuroAWK, Taneční zóna, 
Taneční aktuality, Svět a divadlo, i-divadlo.cz, informuji.cz, GoOut 
Značka kvality: EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe 
Dále podpořili: Cafe Ebel, Metamorfosis, Extol Inn, VisionFactory, Duben Sound Company 
 

MALÁ INVENTURA V REGIONECH ČR 

• Malá inventura Jičín: 27. - 30. 9.  
• Malá inventura Jihlava: 28. - 30. 9.  
• Malá inventura České Budějovice: 11. - 14. 10.  
• Malá inventura Opava: 15. -17. 10.  

 
RECENZE A ZMÍNKY V MÉDIÍCH / Malá inventura Praha / CZ 
Kračun / Divadelní noviny 
Ještě vzpomínka na Malou inventuru: Farma v jeskyni na cestě k abstrakci / OPERA +  
EXTRAKT Z MALÉ INVENTURY 2018 / Taneční zóna 
Pár vzkazů nového divadla veškerému diváctvu / ArtZóna 
BESTIÁŘ: MOJE DĚTI MOŽNÁ BUDOU ŽÍT V KAMENNÝCH DOMECH / Loutkář online 
VEDUTY ANEB POHLED NEJEN NA MĚSTO / Loutkář online 
Do Prahy přijel dramatik Wolfram Lotz. Autor ze všech nejméně vidí, co se děje na jevišti, 
říká / Aktualne.cz 
KRAČUN: „BŮH A BOHYNĚ SE DNES PRÝ MILUJÍ“ / Loutkář online 
Reportáž předávání Cen Česká divadelní DNA / ČT 
Česká divadelní DNA udělena / Lidové noviny 
Ceny za přínos divadlu dostala Venuše ve Švehlovce či Handa Gote / České noviny 
Do Werichovy vily na roštěnky. Malá inventura poví, jakou DNA má divadlo / idnes.cz 
Ceny Česká divadelní DNA znají své laureáty / Taneční aktuality 
Ceny Česká divadelní DNA za rok 2018 znají své laureáty / i-divadlo.cz 
Jakou DNA má české divadlo / MF DNES 
Začíná festival Malá inventura - Horizont 8 / Český rozhlas Vltava - Mozaika 
Malá inventura v Dobrém ránu I. - II. / Česká televize 
Kuře má letos výjimečnou snášku! / divadelni-noviny.cz 
Malá inventura / Čt - Události v kultuře 
Festival Malá inventura nabídne více než 20 divadelních projektů / denik.cz 
Farma v Jeskyni: Navždy spolu! / Festival Malá inventura / expats.cz 
Divadelní festival Malá inventura přiveze dramatika Wolframa Lotze a připomene 
osmičková výročí / ihned.cz 

http://www.divadelni-noviny.cz/kracun�
https://operaplus.cz/navzdy-spolu-a-chaplin-v-plzni-stvoreni-v-liberci-a-pocta-bernsteinovi-v-londyne/�
http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/781-extrakt-z-male-inventury-2018�
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/inside/par-vzkazu-noveho-divadla-veskeremu-divactvu-e6g5w�
http://www.loutkar.eu/?id=1844�
http://www.loutkar.eu/?id=1843�
http://www.pravednes.info/kultura/1284374-do-prahy-prijel-dramatik-wolfram-lotz-autor-ze-vsech-nejmene-vidi-co-se-deje-na-jevisti-rika�
http://www.pravednes.info/kultura/1284374-do-prahy-prijel-dramatik-wolfram-lotz-autor-ze-vsech-nejmene-vidi-co-se-deje-na-jevisti-rika�
http://www.loutkar.eu/?id=1842�
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000120221/obsah/602210-ceny-ceske-divadelni-dna�
https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20180222/281672550424438�
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceny-za-prinos-divadlu-dostala-venuse-ve-svehlovce-ci-handa-gote/1588974�
https://kultura.zpravy.idnes.cz/mala-inventura-2018-festival-d0a-/divadlo.aspx?c=A180219_133756_divadlo_ts�
http://www.tanecniaktuality.cz/ceny-ceska-divadelni-dna-znaji-sve-laureaty/�
https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/ceny-ceska-divadelni-dna-za-rok-2018-znaji-sve-laueraty�
https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20180219/281883003815658�
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3983437�
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/318291310020016/video/600671�
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/318291310020016/video/600689�
http://www.divadelni-noviny.cz/kure-ma-letos-vyjimecnou-snasku�
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000120213/video/600424�
https://prazsky.denik.cz/kultura_region/festival-mala-inventura-nabidne-vice-nez-20-divadelnich-projektu-20180207.html�
https://www.expats.cz/prague/entertainment/106810-farma-v-jeskyni-navzdy-spolu-festival-mala-inventura.html�
https://archiv.ihned.cz/c1-66042720-mala-inventura-priveze-dramatika-wolframa-lotze-a-pripomene-osmickova-vyroci�
https://archiv.ihned.cz/c1-66042720-mala-inventura-priveze-dramatika-wolframa-lotze-a-pripomene-osmickova-vyroci�
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FESTIVAL MALÁ INVENTURA OSLAVÍ NOVÉ DIVADLO UŽ PO ŠESTNÁCTÉ / Taneční 
Zóna 
Nová síť zveřejnila nominace cen Česká divadelní DNA / www.divadlo.cz 
Malá inventura oslaví nové divadlo / radio1.cz 
Festival Malá inventura nabídne desítky divadelních projektů / tyden.cz 
 
RECENZE A ZMÍNKY V MÉDIÍCH / Malá inventura Praha / ZAHRANIČÍ: 
Reportage - festival Malá inventura, Prague / iogazette.fr 
Le post-post-dramatique / iogazette.fr 
Objets trouvés / iogazette.fr 
Malá inventura 2018 očami Laury Brechmann / mloki.sk 
Jiří Honzírek: Elita je populistický pojem / mloki.sk 
Malá inventura 2018 očami Luci Galdíkovej No.2 / mloki.sk 
Malá inventura 2018 očami Barbory Forkovičovej No.1. / mloki.sk 
Malá inventura 2018 očami Barbory Forkovičovej No.2. / mloki.sk 
 
 

//// PRALIN 
 
PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními 
městskými scénami za účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě 
nezávislého divadla. Hlavním cílem je aktivně propagovat a zprostředkovat 
komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze a dále usilovat o 
prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze. 
 

 
Na festivalu Malá inventura 2018 jsme zahájili spolupráci s berlinskou platformou PAP 

(Performing Arts Programm), se kterou realizujeme komplexní spolupráci, a která umožní 
síťovat dvě významné městské umělecké scény Prahy a Berlína. První krokem bylo setkání 
berlínské platformy PAP se zástupci pražské divadelní scény právě v rámci festivalu 
nového divadla Malá inventura.  Hlavním cílem otevřené platformy je rozvíjet komunikaci 
mezi nezávislými performing arts scénami v Praze a Berlíně, iniciovat uměleckou výměnu 
a podporovat propagaci. 

http://www.tanecnizona.cz/index.php/aktuality-tanecni-zony/item/780-festival-mala-inventura-oslavi-nove-divadlo-uz-po-sestnacte�
http://www.divadlo.cz/?clanky=nova-sit-zverejnila-nominace-cen-ceska-divadelni-dna�
http://www.radio1.cz/clanek/novinka/8111-mala-inventura-oslavi-nove-divadlo�
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/kultura/208/festival_mala_inventura_nabidne_desitky_divadelnich_projektu/�
http://www.iogazette.fr/blog/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/03/IO-80.pdf�
http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/post-post-dramatique/�
http://www.iogazette.fr/critiques/regards/2018/objets-trouves/�
https://mloki.sk/node/845#/0�
https://www.mloki.sk/node/842#/0�
http://www.mloki.sk/node/836#/0�
https://www.mloki.sk/bez-okolkov/mal%C3%A1-inventura-2018-o%C4%8Dami-barbory-forkovi%C4%8Dovej-no1#/0�
http://www.mloki.sk/node/841#/0�
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Posláním partnerů projektu bude propojovat místa a instituce, jejichž program zahrnuje 
uvádění děl, prezentace či jiné aktivity (rezidence, workshopy, semináře) na nezávislé 
performing arts scéně obou měst. Jednotlivé kroky projektu směřují k tomu, aby si umělci, 
odborníci, ale i veřejnost a diváci v každém z měst mohli nalézt společná východiska, 
která umožní navázat užší vztahy. Projekt rovněž poskytne umělcům kontakty na důležité 
organizace či jednotlivce, které usnadní možnost vzájemné spolupráce mezi Prahou a 
Berlínem.  
 
STAFF EXCHANGE (pilotní aktivita projektu PRALIN) 
 
PRALIN Staff Exchange nabízí producentům a kulturním manažerům performativního 
umění v Berlíně a v Praze možnost osobního setkání, což povede k rozvoji společných 
projektů. Každý z účastníků se v partnerském městě sblíží s konkrétní činností a zároveň 
sám konkrétního účastníka z partnerského města přivítá. 
 
Skrze open call zřizovaný hlavními organizátory projektu Novou sítí (Praha) a Performing 
Arts Programm (Berlín) byli vybráni tři a tři profesionálové z obou měst pracující v oblasti 
nezávislého živého umění. Výběr probíhal po společné konzultaci organizátorů projektu.  
 
Účastníci Staff exchange 2018: 
 
PRAHA - Lucie Špačková (CIRQUEON), Jakub Čermák (Venuše ve Švehlovce), Dagmar 
Radová (A Studio Rubín); BERLÍN - Barbora Schnelle (Drama Panorama), Lena Szirmay-
Kalos (CHB - Collegium Hungaricum Berlin), Christine Dissmann (Ogalala- Junges Theater 
Kreuzberg) 
 
Od 8. do 10. 11. 2018 
proběhlo první společné 
setkání v rámci Industry 
Get-Together. Setkání 
proběhlo záměrně v 
rámci velkého 
networkingového eventu 
organizovaného 
Performing Arts 
Programm s cílem 
prohloubit a nabídnout 
pražským účastníkům 
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hlubší vhled do berlínské scény. V rámci setkání sdíleli účastníci projektu informace o 
svých aktivitách a potenciálních projektech propojující městské scény. Rovněž byly 
pražským účastníkům sjednány osobní schůzky s relevantními profesionály v oboru: 
Katapult Berlin - Lucia Špačková, Ballhaus Ost - Dagmar Radová, Tatwerk Berlin - Jakub 
Čermák. 
 
Další setkání a aktivity v rámci projektu PRALIN pokračují v roce 2019.  
 
Projekt iniciují a realizují: Performing Arts Program (Berlín), Nová síť z.s. (Praha) and Cross 
Club (Praha) 
 
 

//// ART GATE blind the scenes 
 
Program ART GATE behind the scenes vychází z dlouhodobého monitoringu českých 
regionů a konzultační činnosti, kde se setrvale objevuje jeden a tentýž problém – 
nedostatek pracovníků v místní kultuře, kteří by měli osvojené základní dovednosti v 
technice (světlo, zvuk, video, podia), ať už se jedná o live akce, koncerty, divadla, 
besídky apod. Chybí zde systematické praktické vzdělávání v technických 
dovednostech základního stupně, bez nutnosti studia na akademické půdě. 
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V rámci vzdělávacího programu Art Gate behind the scene jsme v roce 2018 
zrealizovali 11 workshopů:  

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT, Nová sít: 19. 1. - 21. 1. 2018 - Světlo, zvuk, video – 
základní workshop 

• JIHLAVA, DIOD: 28.-29.1.2018 – Světlo, zvuk – pokračující workshop 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT: 10. 2. - 11. 2. 2018 - Live zvučení: zvuk pro 
pokročilé 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT: 10. 3. - 11. 3. 2018 - Světlo pro pokročilé 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT, Nová síť z.s.: 13. 4. - 15. 4. 2018 - Světlo, zvuk, 
video – základní workshop 

• TÁBOR, Trafačka (MÚ Tábor): 21.-22.4.2018 – Live zvučení: zvuk pro pokročilé 

• PRAHA, Nová síť z.s.: 5. 9. 2018 - Seminář pro žadatele o granty 

• OPAVA, Slezská univezita: 12.-14.10.2018 – Světlo, zvuk, video – základní workshop 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT: 10. 11. - 11. 11. 2018 - Světlo pro pokročilé 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT: 17.11 - 18.11 2018 - Základy střihu videa 

• PRAHA, Institut intermedii ČVUT: 24. 11. - 25. 11. 2018 - Live zvučení: zvuk pro 
pokročilé 
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CELOROČNÍ AKTIVITY NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2018 
 

//// PROGRAM NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2018 

 
program pro mladé umělce, který jim nabízí příležitost prezentovat uměleckou 
práci, poskytnout jim  výjimečnou pozornost a zvýšit šance úspěšného uměleckého 
startupu. Vybraným projektům po celý rok 2018 zajišťujeme produkční, 
administrativní a konzultační podporu s cílem vytvořit podmínky pro umělecký 
start up. 
 

Holektiv: Kaffeeklatsch 
 
Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee! Ženy sedí. Klevetí. Klatsch! Kaffeeklatsch. Divadelní 
představení s tancem, akrobacií a kávou. Pojem Kaffeeklatsch, nebo klevetění u kávy, 

pochází z období 1.pol. 19.stol. V této 
době nemohly ženy navštěvovat veřejné 
kavárny a tak začaly střídavě scházet ve 
svých domácnostech, kde popíjely kávu a 
povídaly se. Muži poté začali říkat 
Kaffeeklatsch. 
 
Vytvořily a účinkují: Holektiv - Andrea 
Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará 
Hudba: JAK- Matěj Coufal & Julie 

Lupačová, Scénografie: Anežka Kalivodová, Kostýmy: Barbora Procházková, Světelný 
design: L'non-Jiří Maleňák a Niels Doucet, Produkce: : Andrea Vykysalá, Supervize: : Adéla 
Laštovková Stodolová 
 

 
Vendula Bělochová: Veduty 
 
Performance pro jednoho a půl diváka 
mapující společnou cestu beze slov a cíle. 
Pouť hmatatelným prostorem krajiny. Když 
už jdeš, tak nemysli na návrat. Vendula 
Bělochová a Honza Tomšů rozvíjí dialog s 
divákem na základě intuitivního přístupu 
každého z účastněných. Představení 
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vzniklo pod záštitou Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze.  
Vytvořili a účinkují: Vendula Bělochová a Honza Tomšů, Podpořili: Katedra alternativního 
a loutkového divadla DAMU,  

 
//// CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA 

 
Bienální udělování Cen Česká divadelní DNA se koná jako projev úcty výrazným 
osobnostem a počinům v oblasti nového divadla. Ceny Česká divadelní DNA se 
v roce 2018 udělovaly již po čtvrté.  
 

 
 
Zahajovací slavnostní večer poukázal na výjimečné počiny na poli nového divadla za 
poslední dva roky. Nominace byly zveřejněny na tiskové konferenci 7. února 
v prostorách galerie Českých center v Praze. 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 La Fabrice předáno pět ocenění 
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Cenu za výjimečný počin na poli nového divadla ocenění získali: 
 
Black Black Woods - Performance Jozefa Fručka, Lindy Kapetanea a La Putyky, která 
vzbudila emoce a vybočila odvážným způsobem z bezpečných vod divadelních 
produkcí. 
 
Open Air Program  - Nejnavštěvovanější openairový divadelní festival v regionech 
ČR. Jedinečné setkání umělců, divadelních odborníků a běžného publika.  
 
Venuše ve Švehlovce – sluj pro živé umění. Domov pro nezávislé divadelní soubory v 
krásném sále Švehlovy koleje. Místo pro současné výrazné počiny nejen z Prahy, 
regionů ČR, ale i ze zahraničí. 
 
Cenu za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla získala 
umělecká skupina Handa Gote research & development, která se dlouhodobě na 
špičkové úrovni pohybuje na pomezí divadla, současného tance, visuálního umění, hudby, 
performance a konceptuálního umění.  
 
Za mimořádnou podporu a prezentaci českého nového divadla v zahraničí byl 
oceněn Lukáš Přibyl – v období 2013 - 2017 ředitel českého centra Tel Aviv v Izraeli. 
Citlivým způsobem a nebývalým osobním nasazením vytvořil podmínky pro mimořádný 
rozvoj kulturní spolupráce České republiky a státu Izrael. 
 
Čtvrtý ročník předávání cen Česká divadelní DNA se uskutečnil za podpory Ministerstva 
kultury ČR, Hlavního města Praha, Státního fondu kultury, Českých center a městské části 
Praha 7. 
 

 
//// CIRKULACE PROJEKTŮ NOVÉHO DIVADLA  
 
v roce 2018 jsme realizovali 20 výjezdů projektů zařazených do programu Nová krev 
na scéně a projektů prezentovaných v rámci festivalu Malá inventura.   
 
Seznam realizovaných výjezdů: 
     

• Holektiv: Kaffeeklatsch - Leitnerka, Brno, 23. 3. 2018 
• Monstrkabaret Freda Brunolda: Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát No. 6 - Studio 

Hrdinů, Praha, 3. 4. 2018 
• Holektiv: Kaffeeklatsch - Den Tance, Valašské Meziříčí,  21. 4. 2018 
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• Holektiv: Kaffeeklatsch - Mezinárodní den tance, Děčín, 28. 4. 2018 
• Holektiv: Kaffeeklatsch - Festival Cirkuff, Uffo Trutnov, 3. 6. 2018 
• Monstrkabaret Freda Brunolda: Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát - 

Winternitzova vila, Praha, 7. 6. 2018 
• MIR.theatre: mikroSputnik - Otevíráme Zauhlovačku!, Vratislavice, 9. 6.. 2018 
• Alžběta Vitvarová a kol.: Dlouhý, Široký, Bystrozraký - Vzbuďme Vary, Karlovy Vary, 

9. 6. 2018 
• Bělochová, Tomšů:  Veduty (včetně dětských dílen) - Skupova Plzeň, Plzeň, 16. 6. 

2018 
• Holektiv: Kaffeeklatsch - Festival OpenAir, Hradec Králové 27.6. 2018 
• Bělochová, Tomšů: Veduty (včetně dětských dílen) - Festival OpenAir, Hradec 

Králové 28. 6. 2018 
• tYhle: LEGOrytmus - Festival Luhovaný Vincent, Luhačovice 29. 6. 2018 
• Bělochová, Tomšů: Veduty - World Fest Lodžie, Jičín 8. 9. 2018 
• Bělochová, Tomšů: Veduty - Vzbuďme Vary, Karlovy Vary 6. 10. 2018 
• Monstrkabaret Freda Brunolda: Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát No. 19 

(premiéra) - Studio Hrdinů, Praha, 24. 10. 2018 
• Anička a letadýlko: Roštěnky u Tiffanyho - Městské divadlo Varnsdorf, 31. 10. 2018 
• Holektiv: Kaffeeklatsch - Městské divadlo Varnsdorf, 16. 11. 2018 
• Bělochová, Tomšů: Veduty - Městské divadlo Varnsdorf 17. 11. 2018 
• Alžběta Vitvarová a kol.: Dlouhý, Široký, Bystrozraký - Městské divadlo Varnsdorf 

18. 11. 2018 
• Monstrkabaret Freda Brunolda: Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát No. 19 (včetně 

výstavy HERMANNIADA) - Studio Hrdinů, Praha, 12. 12. 2018 
 
 

//// UMĚLECKÉ A MANAGERSKÉ REZIDENCE  
 
Visegrad Performing Arts Residencies 
Nová síť z.s. je partnerem partnerem programu rezidenčních pobytů pro 
Performing Arts v zemích Visegradu. Každoročně vypisujeme pro Českou republiku 
výzvu a kontaktujeme zejména partnery 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. Do České republiky míří celkem čtyři vybrané projekty, Maďarsko 
bude hostit tři a Slovensko jeden projekt. 
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Za Českou republiku byly vybráni Jakub Štourač (rezidence v Maďarsku: Bakelit Multi 
Art Center) a Marianna Kozak (rezidence na Slovensku: A4 - Associations for 
contemporary culture). 
 
Rezidence pro kulturní managery 
vhodný nástroj diverzifikace kulturní produkce v ČR prostřednictvím mobility kulturních 
profesionálů Rezidence realizujeme ve spolupráci s Českým kulturním  networkem. 
 
V průběhu června proběhla otevřená výzva rezidence pro kulturní managery. Výsledky 
rezidencí byly zveřejněny 20. 6. 2018 na webu Nové sítě. Rezidenční pobyt dvou 
vybraných organizací proběhl ve Studiu 26 v období od 2. 7. do 19.  8. 2018.  
 

• Záhrada – centrum nezávislej kultury, n.o. (Banská Bystrica /SK) 
• Bludný kámen, z. s. (Opava / ČR).  

 

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

• 21. 2. 2018 se v holešovické La Fabrice uskutečnil čtvrtý ročník slavnostního 
předávání cen Česká divadelní DNA. Program večera a jeho organizace proběhla 
v režii Nové sítě a členů spolku Ufftenživot. Zkoušení večera probíhalo od 5. do 
20. 2. ve Studiu 26.  

• Nová síť z.s. přispěla do 
programu festivalu nového 
divadla Malá inventura 
pětidílným projektem 
Horizont 8 v režii Jiřího 
Honzírka. Projekt se 
připravoval od října 2017 a 
zkoušel ve Studiu 26 od 15. 
ledna do 20. února 2018. 

• Setkání a odborná diskuse 
v rámci prvního ročníku showcase Divadleního ústavu, které proběhlo 16. 5. od 
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19:00 ve Studiu 26.  Diskuse se zástupci souborů Wariot Ideal a Farma v Jeskyni 

se zúčastnilo 30 profesionálů z celého světa. 

• v podzimním období Studio hostilo zkoušení například projektu Hany Strejčkové 
(Poutníci po hvězdách) nebo Anny Duchaňové alias divadlo Anička a letadýlko 
(Ocasem Tygra). 

 
//// PORADENSTVÍ, MEDIÁTORSTVÍ, KOUČINK 
 
celoročně se na nás obracejí desítky zájemců o konzultaci v oblasti grantových výzev a 
žádostí, financování a produkce či networkingových příležitostí. Z tohoto důvodu vznikl 
program bezplatných konzultací s možným přesahem do dlouhodobějšího koučinku. 
 

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

• 173 jednorázových konzultací, které jsme realizovali v terénu, popřípadě 

telefonicky. Jde o případy, kdy je vhodnější se sejít na místě nebo v případě 
telefonických konzultací, kdy je třeba řešit akutní problémy (nejčastěji grantová 
problematika, orientace v právních normách, autorského práva, poradní hlas pří 

volbě strategie rozhodování v neodkladných případech). 

• dlouhodobý koučink iniciativy Vzbuďme Vary, který probíhal střídavě v kanceláři 
Nové sítě a konferencemi přes skype. Koučink se týká vytváření strategie, jak 
vystupovat vůči městu Karlovy Vary v otázce kulturní politiky.  

• dlouhodobý koučink Nadace Via a jejího projektu Cena Via Bona – ceny za 
filantropii. Nová síť z.s. se mimo vlastní koučink byla partnerem 21. ročníku Ceny 
Via Bona a měla na starosti dramaturgii programu večera, který proběhl 21. 5. 
2018 v La Fabrice. 

• zakončení dlouhodobého koučinku iniciativy Hlasohled, který probíhal od roku 
2016 v kanceláři Nové sítě. 

• Seminář na téma aktuální problematiky GDPR, které proběhlo v prostorách 
Studia 26 – zkušebna Nové sítě 22. 5. 2018.  

• Grantový workshop / seminář pro žadatele aktuální grantové výzvy pro 
profesionální divadlo Ministerstva kultury. Akce proběhla 5. 9. 2018.  
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//// PREZENTACE - ČESKÝ KULTURNÍHO NETWORK, 
MEZINÁRODNÍ FESTIVALY A SYMPÓZIA 
 
Každý rok se zástupci Nové sítě zúčastní několika regionálních i mezinárodních 
festivalů, symposií a přednáškových cyklů, kde vybírají program pro festival Malá 
inventura a zároveň prezentují Český kulturní network Nová síť a potažmo českou 
kulturu v zahraničí. 
 
V roce 2018 jsme například navštívili: Italian Performance Platform Forli 25. - 28. 5., 
Cirk UFF Trutnov 31.5. - 3. 6., Performing Arts Festival Berlin 6. - 9. 6., Open Air 
Program 26. - 29. 6., Luhovaný vincent 30. 6. - 1. 7., Koresponedance Žďár nad 
Sázavou 13. - 15. 8., Festival Divadlo Plzeň 13. 9., Romanian National Theatre Festival 
Bucharest 25. - 28. 10., Industry Get Together Berlin 8. - 10. 11. 
 
 

//// BLOG NOVÁ SÍŤ INFORMUJE  
 

série rozhovorů s inspirativními osobnostmi zejména z regionů ČR publikované v 
pražském čtrnáctideníku pro divadelníky – Divadelní noviny.  
 

• No. 14 / Kristýna Břečková: Industra je unikátní prostor. Zda má Industra STAGE 
ambici výrazněji promluvit do dění na brněnské divadelní scéně jsem si povídal s 
dramaturgyní prostoru Kristýnou Břečkovou. 
 

• Speciál / Felix Koch a Nathalie Frank: Můžeme motivovat lidi, aby přemýšleli a 
pracovali na změně. Festival Malá inventura uspořádal 23. února ve Studiu Alta 
historicky první setkání se zástupci berlínského sdružení umělců v oblasti 
performing arts LAFT Berlin. S Felixem Kochem, Nathalií Frank a také Petrem 
Dlouhým jsme hledali možnosti spolupráce pražské a berlínské umělecké scény. 

 
• No. 15 / Markéta Málková: Jsme ostrůvek pozitivní kulturní deviace. Rezidenční, 

taneční a umělecký prostor REZI.DANCE. O provozu tohoto netradičního centra, 
které funguje na pomezí svobodného umění a kreativního průmyslu, jsme se bavili 
s Markétou Málkovou: Jsme ostrůvek pozitivní kulturní deviace 

 
• No. 16 / Jiří Vydra: Přál bych si, aby se do umění vrátila poetika. Raně barokní 

památka Valdštejnská lodžie v Jičíně se během šesti let stala kulturním centrem 
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regionu. O jejích proměnách a životě v ní jsme si povídali s uměleckým ředitelem 
a kastelánem Jiřím Vydrou. 

 
• No. 17 / Jitka Jakubičková: Láska k opuštěným budovám. Zauhlovací věž ve 

Vratislavicích nad Nisou se před třemi lety stala památkou. Při příležitosti konání 
třetího ročníku akce Otevíráme Zauhlovačku Vol. 3 - Cesta do vesmíru jsme si 
povídali s iniciátorkou iniciativy Zauhlovačka - AvantgArt, z. s. Jitkou Jakubíčkovou. 
 

• No. 18 / Divadlo 29 nedávno oslavilo šestnáct let své existence. Co sebou přinesla 
transformace, kterou divadlo nedávno prošli a jaké jsou výhody a nevýhody 
existence na křižovatce zřizované a nezřizované kultury? Rozhovor se Zdeňkem 
Závodným, aneb Další zázrak v Pardubicích. 
 

• No. 19 / Jihlavský DIOD - divadlo otevřených dveří si za osm let své existence 
našel v organizmu krajského města pevné místo. Profiluje se jako otevřené 
centrum, které uvádí netradičnější umělecké pořady i kulturní formáty. Rozhovor s 
Adamem Hruškou o tom, že Klíčem je otevřenost. 
 

• No. 20 / Jihočeská Kredance již osm let funguje jako orientační bod pro pohybové 
a taneční divadlo v Českých Budějovicích a jeho okolí. Co se v poslední době 
podařilo, co se chystá a jaká bude letošní Malá Inventura / České Budějovice a 
Malovice prozradila Barbora Jílková a Hedvika Drenčeni.: Prostory bohužel nejsou! 
 

• No. 21 / Rekonstruovaný prostor Moving Station - kulturní prostor zahájil v září na 
nádraží Plzeň – Jižní předměstí již čtvrtou sezonu od svého znovuotevření po 
povedené a funkční rekonstrukci historické nádražní budovy. Jaké jsou novinky 
tohoto nejvýraznějšího centra pro nezávislou kulturu v Plzni, prozradí Roman 
Černík: Nebojíme se experimentu 
 

• Speciál / Rozhovor s Adrianou Světlíkovou o 15 letech činnosti organizace Nová 
síť z.s.. Starost po všech stránkách o nezávislé scény v Praze i regionech, 
poradenská činnost, koučink, organizace rezidencí a festivalů po celé republice i 
kontakty se zahraničím. Krátce před vánočním setkáním v Pardubicích s ředitelkou 
Adrianou Světlíkovou o tom, že těch patnáct let je jedna velká jízda. Rozhovor 
vedla Jana Soprová. 
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//// ARTS ADVOKACIE  
 
Nová síť z.s. se účastní jednání, zasedání a konferencí na úrovni státních 
příspěvkových organizací jako je IDU, městských zastupitelstev, Ministerstva 
kultury České republiky a Vlády České republiky. V roce 2017 jsme se účastnili 
řady akcí, jejichž smyslem bylo pozvednout úroveň kulturní politiky a zasadit se o 
důstojné financování kultury v ČR.  

 

 
 
//// 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 30. 6. 2018 v Luhačovicích v rámci 
festivalu Luhovaný Vincent. 
 
 

//// MÁME OTEVŘENO V NOVÉ SÍTI 
 
Nová síť z.s. se již potřetí připojila k veřejné akci Máme otevřeno, která probíhá 
v rámci projektu Art District Praha 7. Připravili jsme si prohlídku prostor Nové sítě, 
informace o chodu kulturní neziskovky, která již šestnáctým rokem podporuje umění 
a živou kulturu v ČR. 
 
Měli jsme otevřeno 26. 4. 2018 od 16:00 do 22:00. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ NOVÉ SÍTĚ V ROCE 2018: 
Mgr. Adriana Světlíková 

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

Dagmar Kantorková 

Předsedkyně Nová síť z.s.,  (leden – duben), vedoucí programu Art Gate behind the scenes, 
konzultace a poradenství  

Mgr. MgA. Petr Pola, PhD. 

Koncepce & komunikace Nová síť z. s., umělecký ředitel festivalu Malá inventura 

Lucie Šeflová 

Produkce festivalu Malá inventura a programu Art Gate blind the scenes 

MgA. Šárka Morávková  

Produkce Nová síť z.s., produkce programu Art Gate behind the scenes (leden – duben) 

Bc. Tereza Rybová  

Produkce, koordinátorka dobrovolníků festivalu Malá inventura 

Mgr. Michaela Dostálová 

PR festivalu Malá inventura a programu Art Gate (leden – únor) 

Mgr. Zuzana Kopáčová 

Mediální propagace a komunikace festivalu Malá inventura (červen – prosinec) 

Mgr. Magdalena Špačková 

Koordinátor českého kulturního networku Nová síť (listopad – prosinec) 

Jan Duben, Petr Voříšek  

Technické konzultace, lektoři programu Art Gate 

Markéta Palečková  

účetní, externí spolupráce  

Mgr. Jakub Štěpánek, Ph.D 

Spolupráce tvorbě grafických materiálů Nové sítě 

ak. mal. Kakalík 

autor vizuálu a grafik festivalu Malá inventura 

+ externí spolupracovníci jednotlivých projektů 
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