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(NIPOS)
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Dámy a pánové,

děkuji Vám, že jste otevřeli Výroční zprávu Národního informač-
ního a poradenského střediska pro kulturu, příspěvkové organizace 
Ministerstva kultury (dále jen MK). Tato relativně malá organizace 
(v tuto chvíli 54 zaměstnanců) si za 21 let, které uplynuly od jejího 
založení, našla ve veřejných kulturních službách své místo. To, co na-
bízíme veřejné správě, zájemcům o jednotlivé druhy neprofesionální-
ho umění ve všech věkových skupinách obyvatelstva, profesionálním 
i dobrovolným pracovníkům v kultuře, učitelům, žákům a studentům, 
se jinde nenajde. Úplný přehled poskytne právě tato zpráva. 

 Ráda bych však připomněla oblasti podle mého názoru klíčové. 
NIPOS garantuje celostátní systém postupových přehlídek včetně 
prestižních celostátních. Systém budovaný od meziválečného období 
první republiky a postupně doplňovaný o mladé obory dnes zahrnuje 
téměř dvě stovky akcí. Aktuální diskuse o tom, zda v oboru činoher-
ního a hudebního divadla mají mít krajské postupové přehlídky právo 
nominace a za jakých podmínek, je důkazem toho, že systém není 
zakonzervovaným kulturním dědictvím, nýbrž živou součástí amatér-
ského divadla. Tento příklad je klasické „pars pro toto“. Jediná celo-
státní periodika, která se zabývají některou z těchto aktivit (Amatér-
ská scéna, Tvořivá dramatika, Pam pam pro scénický tanec) vydává 
právě naše instituce. Nízkonákladová periodika si však na sebe ne-
vydělají, příspěvková organizace nemůže přijmout klasické sponzor-
ství za reklamu a cesta neustálého navyšování předplatného má své 
limity. Tím chci říci, že se organizace neustále musí pohybovat mezi 
realitou a vědomím potřeby. To samozřejmě má své hranice dané 
i aktuální ekonomickou situací. 

Právě v loňském roce nám MK s ohledem na úspory státního roz-
počtu uložilo projednat se spolupořadateli (zejména obcemi, jejich 
kulturními zařízeními a občanskými sdruženími) změny v periodizaci 
celostátních přehlídek. U živého umění jsou bienále a delší periody 
problematické: pohybujeme se v amatérské oblasti s přirozenou nižší 
reprodukcí uměleckých děl (např. u dětí a mládeže rozhodně jednu 
sezónu nepřesahuje), celostátní přehlídky také představují motiva-

ci, poskytují možnost kritické reflexe, saturují potřebu setkávání se 
s lidmi, kteří sdílejí stejný zájem. Jsou nezastupitelným prostředkem 
rozvoje oboru. Pro města jsou zároveň součástí místní kulturní nabíd-
ky a místní slavnosti patří mezi významné kulturní tradice. Města si 
přehlídek váží a rozhodně o ně nechtějí přijít.  Do příležitostných vý-
běrových řízení na pořadatele se vždy přihlásí řada míst. Je zřejmé, že 
ani amatérská veřejnost ani spolupořadatelská města si změny v peri-
odizaci přehlídek nepřejí. Nicméně jsou připravena úsporná opatření, 
která zásadním způsobem neovlivní koncepci akcí.

NIPOS je místem výkonu rezortní státní statistické služby. Čtrnáct 
statistických zjišťování s mnoha údaji představuje pro MK významný 
nástroj řízení jednotlivých oblastí kultury. I když vláda ČR rozhodla 
v rámci zefektivnění této služby o centralizaci ve výhradní gesci ČSÚ, 
uvažuje MK o tom, že si zjišťování ponechá jako součást výkonu veřej-
né správy v oblasti kultury. Ostatně podobně k tomu přistoupila i řada 
jiných rezortů. Statistická data mají mnoho oborových vazeb včetně 
mezinárodních. Jsou hlavním zdrojem naplňování tzv. satelitního účtu 
kultury, jsou využívána pro benchmarkingy knihoven, muzeí, jsou po-
skytována pro evropské přehledy a statistiky. Sofistikovaná šetření 
dnes umožňují posoudit fungování jednotlivých oblastí veřejných 
kulturních služeb.

NIPOS poskytuje veřejné správě, jejím organizacím a neziskové 
kulturní sféře (zejména o. s. a o. p. s.) doporučení k právním a eko-
nomickým otázkám, a to jednak formou internetové poradny, jednak 
zpracováním stanovisek a konečně prostřednictvím konzultačních 
dnů (semináře pro kulturní pracovníky). Využíváme k tomu agregova-
né informace ze statistiky, vytěžujeme poznatky z analytické činnosti 
(analýz kulturní politiky a podpory kultury v jednotlivých místech ČR), 
metodické činnosti (v roce 2012 NIPOS připravil pro MK Metodické 
doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění) a monitoringu 
místní a regionální kultury.

NIPOS nenabízí neformální vzdělávání pouze profesionálním 
pracovníkům. Připravuje rovněž kurzy akreditované MŠMT v jed-



6 • výroční zpráva NIPOS 2012

notlivých oblastech neprofesionálního umění. I když jsme povinni se 
pohybovat v prostředí státní příspěvkové organizace, daří se pokrýt 
náklady kurzů přijatelným poplatkem.

Ostatně i veřejnoprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, kterou v organizaci provedl Od-
bor interního auditu MK, neshledal porušení rozpočtové kázně ani 

nedostatky v oblasti veřejných zakázek, DPP, DPČ, pokladny, inventa-
rizace a autoprovozu. Dílčí nedostatky byly zjištěny především v ob-
lasti nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému.

I když uplynulý rok nebyl pro organizaci rokem rozhodně jedno-
duchým, s hrdostí musím prohlásit, že s úkoly se vyrovnala se ctí. Ne-
myslím si, že je to málo.

Vaše Mgr. Lenka Lázňovská

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

n n n
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Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra kultury k 1. 1. 1991. 
Novela zřizovací listiny z prosince 2008 formuluje jako základní poslá-
ní NIPOS „podporu rozvoje kultury a veřejných kulturních služeb ve 
smyslu zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultu-
ry, neprofesionálních uměleckých aktivit, poskytování informačních 
služeb a odborných konzultací na základě soustavného vytěžování 
teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti 
v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných infor-
mací z různých oborů umělecké činnosti“. Svým posláním navazuje 
instituce na své předchůdce (historicky prvním byl Masarykův lido-
vě výchovný ústav založený v r. 1925), a v současné době se žádnou 
z těchto činností nezabývá jiná příspěvková organizace zřizovaná MK. 
NIPOS zajišťuje spektrum činností v oblasti kultury ojedinělých svým 
rozsahem i zaměřením, které vyplývají i ze Státní kulturní politiky na 
léta 2009 – 2014. V roce 2011 mu byl přiznán statut výzkumné a vý-
vojové organizace.

NIPOS působí jako specializovaná organizace především ve třech 
oblastech: 

1. státní statistická služba (dle zákona č. 89/1995 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů) 

2. zkoumání veřejných služeb kultury; konzultační, poradenská a in-
formační činnost v oblasti  ekonomiky a práva v kultuře, zejména 
pro územní samosprávné celky a občanská sdružení

3. odborný servis pro neprofesionální umělecké aktivity v 21 oborech 
od dětí po seniory
 
V rámci těchto svých činností provozuje NIPOS expertní, analytic-

kou a koncepční činnost pro potřeby svého zřizovatele (MK), popř. dal-
ších subjektů činných v oblasti odborného působení NIPOS, zejména 
pro orgány státní správy a územní samosprávy.

Instituce provádí také aplikovaný výzkum v oblastech své odborné 
působnosti, zaměřený zejména na poznávání lidských činností, spo-
lečenských a ekonomických jevů v oblasti veřejných služeb kultury. 
V této době má realizace formu subdodávky pro jiného nositele VaV 
projektu.

Je vydavatelem periodického tisku a neperiodických publikací od-
borného a metodického charakteru. Jde o specializovanou nabídku 
rozšiřující kulturní služby, která vyplňuje mezery na knižním trhu. NI-
POS provozuje veřejnou knihovnu s online katalogem specializované-
ho fondu (14 975 sv.) a vydává interaktivní internetový časopis Místní 
kultura (www.mistnikultura.cz ). 

2. FUNKCE A POSLÁNÍ NIPOS

V rámci mezinárodní spolupráce je NIPOS činný jak v oblasti sta-
tistiky, je aktivním členem evropské skupiny pro muzejní statistiku 
EGMUS, tak v oblasti neprofesionálního umění: poměrně všestranná 
agenda zahrnuje činnost komise pro podporu zahraničních kontaktů, 
výběr účasti českých souborů a jednotlivců na zahraničních festiva-
lech, instituce je také kontaktním místem pro vybrané mezinárodní 
nevládní organizace (AITA/IATA, CISM, UNICA) a je partnerem řady za-
hraničních organizací (Nizozemí, Maďarsko, SRN, Slovensko, Slovinsko 
a další).

NIPOS je členem četných mezinárodních i českých společností – 
např. Spolku pro obnovu venkova, Sdružení knihoven, Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů apod.

Odborně a věcně se profilovaly tři odborné útvary. Útvar ARTAMA 
se zaměřil na neprofesionální umělecké aktivity (poradenství, metodi-
ka, festivaly, zájmové, kvalifikační vzdělávání a ediční činnost funguje 
v 21 uměleckých oborech), REGIS, posléze Útvar koncepcí a metodi-
ky (KaM), na konzultační a poradenskou službu kulturním subjektům 
včetně dalšího vzdělávání kulturních pracovníků, Centrum informací 
a statistik kultury (CIK) na státní statistickou službu. Jeho součástí je 
rovněž specializovaná veřejná knihovna.

Aktivity NIPOS mají tyto uživatele:
• Ministerstvo kultury a jím zřizované příspěvkové organizace (vyu-

žívány jsou zejména analytické, koncepční, expertní činnosti)
• Další orgány státní správy, např. ČSÚ, MMR, MZV (výstupy ze statis-

tiky aj.)
• Územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované 

příspěvkové organizace (zejména konzultace v oblasti ekonomiky, 
práva a organizace kultury a spolupráce při realizaci aktivit nepro-
fesionálního umění)

• Školská zařízení, DDM, ZUŠ apod. (konzultace, workshopy, přehlíd-
ky apod.)

• Nevládní neziskové organizace (zejména občanská sdružení 
a obecně prospěšné společnosti) – dramaturgie, koncepce pře-
hlídek, konzultace ke stanovám, hospodaření, k neprofesionálním 
uměleckým aktivitám, neformální vzdělávání apod.

• Fyzické osoby, vč. pedagogů, studentů VŠ (statistika, konzultace 
včetně konzultací k diplomovým pracím, účastníci přehlídek a se-
minářů)

• Zahraniční subjekty, např. EUROSTAT, UNESCO a jeho členské non-
profitní nevládní organizace (zejména v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit), zahraniční partnerské instituce
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POPIS ČINNOSTÍ ODBORNÝCH ÚTVARŮ
ARTAMA

Útvar působí jako odborný a informační servis ve vybraných obo-
rech neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, studentů, dospělých 
a seniorů: divadlo všech druhů, scénický tanec, taneční folklor, de-
chová, komorní a symfonická hudba, sborový zpěv, film a video, foto-
grafie, výtvarné aktivity.

Je garantem systému postupových přehlídek, nabízí kvalifikační 
a zájmové vzdělávání, vydává časopisy, bulletiny, odbornou literaturu.

• Ve výše uvedených oborech byl v r. 2012 ve spolupráci s městy, 
obcemi, kulturními zařízeními a NNO pořadatelem těchto celostát-
ních přehlídek: 82. Jiráskův Hronov (mezidruhová přehlídka ama-
térského divadla s mezinárodní účastí), 22. národní festival ne-

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační strukturu NIPOS tvoří tyto útvary:

• Útvar ředitele a pracoviště interního auditu – útvar zahrnuje sekre-
tariát ředitele, projekt udržitelnosti Databáze českého amatér-
ského divadla, veřejnou podporu vysílání jednotlivců a umělec-
kých artefaktů na prestižní akce v zahraničí a přijímání souborů 
a jednotlivců na vybraných akcích v ČR, činnost vybraných českých 
středisek mezinárodních nevládních organizací při UNESCO, je-
jichž sídlem je NIPOS, zajišťuje přípravu a vydávání internetového 
časopisu Místní kultura. Spravuje majetek svěřený organizaci 
a vede agendu provozu 

• ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity a dětskou 
estetickou výchovu (včetně redakcí časopisů Amatérská scéna, 
Tvořivá dramatika a Pam, pam)

• Centrum informací a statistik kultury (CIK) – útvar pro shromaž-
ďování, zpracování a hodnocení informací v kultuře zabezpečuje 
z pověření ministerstva kultury státní statistickou službu za oblast 
kultury v ČR, jeho součástí je veřejná knihovna

• Útvar koncepcí a metodiky (KaM) – útvar koncipuje a zpracovává 
odborná stanoviska pro MK, vytváří písemné dokumenty týkající 
se jednotlivých oblastí veřejných kulturních služeb se zvláštním 
zaměřením na umělecké vzdělávání, organizuje konference a se-
mináře

• ICT – útvar informačních a komunikačních technologií
• Eko nomický útvar (EÚ) – zabezpečuje ekonomickou a personální 

agendu organizace

Útvar Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
 k 31. 12. 2012
Útvar ředitele, pracoviště interního auditu a pracoviště DČAD,
redakce časopisu Místní kultura, správa majetku 9,25
Útvar CIK 10,40
Útvar ARTAMA, redakce časopisů 17,90
Útvar KaM 4,50
Útvar ICT   4,00
Útvar ekonomický 6,45

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců NIPOS ke dni 31. 12. 2012 
celkem: 52,50 zaměstnanců

Útvar ředitele 

a pracoviště interního auditu, 

pracoviště udržitelnosti databáze 

českého amatérského divadla, 

redakce Místní kultury, provoz

Ekonomický 

útvar

Ředitel NIPOS

Odborné útvary

ARTAMA

KaM

(Útvar koncepcí 

a metodiky)

CIK

(Centrum informací 

a statistik kultury)

Útvar 

informačních 

a 

komunikačních 

technologií

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NIPOS
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spolupořádá řadu celostátních a dalších akcí, např. Nahlížení, 
celostátní přehlídku středoškolské dramatiky a mladého divadla 
(Sdružení pro tvořivou dramatiku), Otevřeno jako CP pantomimy 
a pohybového divadla (Evropské centrum pantomimy neslyší-
cích), Národopisnou slavnost v Kinského zahradě (Národní mu-
zeum, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost), Tanambourrée 
Varnsdorf, otevřený celostátní festival scénického tance (Etuda 
Prima Varnsdorf) a další. 

• Připravuje rozsáhlou nabídku kvalifikačního i zájmového vzdě-
lávání určenou pedagogům, uměleckým vedoucím a dalším 
zájemcům. V rámci přehlídek Jiráskův Hronov, Loutkářská Chru-
dim a Dětská scéna se konaly týdenní dílny s účastí více než 300 
seminaristů. Pokračovaly cykly Divadlo z různých úhlů pohledu, 
tradičně se uskutečnila tři setkání Klubu sbormistrů dětských 
sborů včetně týdenního letního (nabídka byla rozšířena i pro 
středoškolské sbory), víkendové semináře pro výtvarné pedago-
gy včetně letního keramického semináře v Besednici a příprav-
ného semináře k 14. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí 
a mládeže. Byl zakončen také pátý cyklus Školy folklorních tradic 
(Brno, hlavní pořadatel NÚLK).

• Vydává časopisy Amatérská scéna (6 čísel ročně), Tvořivá drama-
tika (3 čísla), Pam pam (občasník scénického tance 3 čísla), byly 
vydány publikace Hry pro šest smyslů (8. vydání, autorka H. Bu-
dínská), Rytmická a pohybová taneční výchova (2., upravené vy-
dání, autor J. Lössl) či Cesta k přednesu (2., upravené vydání, 
autorka E. Zámečníková).

• Je činný v mezinárodních kontaktech a spolupráci. 

Centrum informací a statistik kultury (CIK)
Útvar je garantem státní statistické služby za oblast kultury, shro-

mažďuje, zpracovává a hodnotí statistická data. Vytváří databáze 
krajských úřadů, magistrátů, kulturních subjektů zřizovaných orgány 
státní správy, kraji, obcemi a městy, nestátními neziskovými orga-
nizacemi a podnikatelskými subjekty. Z budovaných databází po-
skytuje informace a zpracovává rešerše. Součástí útvaru je veřejně 
přístupná knihovna se specializovaným fondem. 

Útvar rozvíjí unikátní metodu benchmarkingu, kterou aplikuje na 
oblast knihoven ve spolupráci s Národní knihovnou; ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií pak na oblast muzeí a galerií. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

profesionálních komorních a symfonických orchestrů, Divadelní 
piknik Volyně (21. celostátní přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla), 32. národní soutěž a výstava amatérské 
fotografie, Kutná Hora (29. celostátní přehlídka dětských skupin 
scénického tance), Šrámkův Písek (51. celostátní přehlídka expe-
rimentujícího divadla), Setkání mladých amatérských divadelní-
ků v Šumperku (dílna Šrámkova Písku), 22. celostátní přehlídka 
školních dětských pěveckých sborů Uničov, 21. folklorní festival  
Pardubice - Hradec Králové, Dětská scéna (41. celostátní přehlíd-
ka dětského divadla a 41. celostátní přehlídka a dílna dětských 
recitátorů), Wolkrův Prostějov (55. celostátní přehlídka umělec-
kého přednesu a divadla poezie), Český Videosalon (59. celo-
státní soutěž neprofesionální filmové tvorby), Mladá scéna (10. 
celostátní přehlídka studentských divadelních souborů), 55. fes-
tival sborového umění Jihlava, 61. loutkářská Chrudim (celostát-
ní přehlídka amatérského loutkářství), Zlatá křídlovka (celostátní 
přehlídka malých dechových orchestrů), Tanec, tanec… (26. ce-
lostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých), Porta 
Musicae (9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů), Tvůrčí 
taneční dílna Jihlava (6. celostátní přehlídka choreografií folklor-
ních souborů), Popelka Rakovník (31. přehlídka amatérského či-
noherního divadla pro děti), Opava cantat (4. celostátní přehlíd-
ka středoškolských pěveckých sborů).

• Realizuje významné mimořádné úkoly – zorganizoval Diskusní 
fórum Neprofesionální umění v ČR, které uspořádal ve volné 
návaznosti na diskusní fórum o uměleckém vzdělávání (2011). 
Cílem fóra bylo upozornit veřejnost na význam neprofesionál-
ních aktivit v ČR, na jejich šíři a provázanost s lidským životem 
a na nutnost veřejné podpory v situaci, kdy hrozí jejich zásadní 
omezení. K tomuto účelu vzniklo i Memorandum o podpoře ne-
profesionálního umění.

• Pokračuje na projektu budování Databáze a archivu notového 
materiálu pro dětské pěvecké sbory. 

• Spolupracuje s řadou subjektů působících v jednotlivých obo-
rech. Jedná se o kulturní, vědecké a školské instituce (NÚLK, 
Národní muzeum, Národní ústav vzdělávání, Katedra výchovné 
dramatiky DAMU, základní umělecké školy ad.), nestátní nezis-
kové organizace (zejména občanská sdružení, obecně prospěš-
né společnosti). S občanskými sdruženími a dalšími subjekty 
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Útvar koncepcí a metodiky (KaM)
V červenci 2012 byl zřízen nový útvar KaM, který převzal většinu 

agendy původního útvaru REGIS (zrušen v červnu 2012). V novém 
útvaru KaM nyní vznikají analýzy, výzkumy či odborné studie. Kromě 
úkolů zadaných NIPOS Ministerstvem kultury rozvíjí KaM vlastní pro-
jekty, pořádá vzdělávací semináře, konference, odborná setkání a po-
skytuje právní poradenství v oblasti kultury. Útvar je napojen na další 
kulturní instituce v České republice i v zahraničí.

V roce 2012 byla činnost útvaru zaměřena především na tyto ob-
lasti:

• Metodické a strategické dokumenty (ve spolupráci s externími 
odborníky zpracoval útvar v červnu 2012 Metodické doporuče-
ní MK ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění, vznikla zde řada 
podkladů pro strategické materiály MK).

• Poradenská a konzultační činnost (kromě konzultací a expertních 
vyjádření na žádost subjektů působících v oblasti kultury byl za-
hájen provoz bezplatné internetové poradny, která se specializuje 
na poradenství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z ve-
řejných rozpočtů a poradenství k neprofesionálním uměleckým 
aktivitám).

• Analýzy, studie, rešerše (útvar vypracoval Analýzu dotační a roz-
počtové politiky v oblasti kultury ve městě Pacov a v obci Vlčnov, 
která programově navazuje na studii kulturní infrastruktury a do-
tační politiky měst Poděbrady a Český Krumlov z roku 2011). 

• Součástí činnosti útvaru je organizace odborných seminářů zamě-
řených zejména na oblast autorského práva, účetnictví příspěvko-
vých organizací a pracovněprávních vztahů.

• Umělecké vzdělávaní. Ve spolupráci s Goethe Institutem v Pra-
ze začal KaM připravovat česko-německou konferenci „Impulsy 
pro umělecké vzdělávání“, která se uskuteční v únoru roku 2013 
v Praze. Navázal komunikaci se Společností pro kreativitu ve vzdě-
lávání a dalšími subjekty a podílel se na přípravě setkání a ku-
latých stolů k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj 
kreativity na školách. Pokračoval v propagaci tématu uměleckého 
vzdělávání v ČR i zahraničí, účastnil se mezinárodních setkání.

Útvar informačních a komunikačních technologií (ICT) 
ICT je především servisním útvarem a stará se o oblast informač-

ních a komunikačních technologií – zabezpečuje správu počítačové 

sítě, výpočetní techniku, služby poskytované prostřednictvím inter-
netu, podnikové databáze a aplikace. 

Útvar ICT zajišťoval v průběhu roku 2012 servisní činnost hard-
waru NIPOS a podílel se na tvorbě nutné a požadované dokumenta-
ce, zejména té související s licenčními podmínkami a auditem softwa-
ru.  V průběhu roku pak byla v součinnosti s útvarem EÚ a referentem 
provozu zadávána výběrová řízení na techniku a komponenty v soula-
du s koncepcí ICT NIPOS pro rok 2012. Probíhalo také seznamování se 
s novým elektronickým tržištěm Tendermarket a elektronickým ná-
strojem Gordion. Primárním cílem koncepce pro rok 2012 bylo obno-
vit zbytek nejstarších počítačových sestav (často starší 5 let) tak, aby 
bylo možné v roce 2013 přikročit k upgrade operačního systému na 
stanicích (blízký konec podpory Windows XP) a zajistit dostatečnou 
kapacitu pro ukládání a zálohování dat. Pokračovala optimalizace tis-
ku a co možná největší soustředění barevného tisku na multifunkční 
síťové stroje Minolta s ekonomičtějšími náklady na tisk a kopírování. 
Aktualizovány byly licence Microsoft Office a vybrané balíky Adobe. 
V závěru roku byla zaváděna elektronická spisová služba. 

V oblasti služeb nabízených prostřednictvím webových stránek 
se útvar ICT v roce 2012 podílel na tvorbě nebo technické podpo-
ře následujících projektů: vlastní webové stránky organizace (www.
nipos-mk.cz), stránky časopisů Místní kultura (www.mistnikultura.
cz) a Amatérská scéna (www.amaterskascena.cz), stránky celostátní 
přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže (www.vytvarneprehlid-
ky.cz), webové aplikace Standardy VKIS a Benchmarking knihoven 
(www.benchmarkingknihoven.cz), obě provozované ve spolupráci 
s Národní knihovnou ČR, a také aplikace Benchmarking muzeí a gale-
rií (www.benchmarkingmuzei.cz), budované ve spolupráci s Asociací 
muzeí a galerií ČR.  V průběhu celého roku zajišťoval útvar ICT tech-
nickou podporu pro webové stránky a intranetovou aplikaci Databáze 
českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz), projekt 
podpořený finančními mechanismy EHP/Norska. 

V prvním čtvrtletí roku 2012 probíhal elektronický sběr statis-
tických dat za oblast divadel, knihoven, muzeí a galerií, památek, vy-
davatelů, vystavovatelů, kulturních domů, festivalů a veřejné správy. 
Útvar ICT zajišťoval pro útvar CIK, v jehož kompetenci je statistika kul-
tury, technickou část tohoto sběru, úpravu programového vybavení, 
podporu statistických jednotek v průběhu samotného sběru a také ke 
konci roku přípravu nových elektronických sběrů (výkaz o kině).
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Ekonomický útvar 
Ekonomický útvar provádí podle pokynů zřizovatele zpracování 

podkladů pro schválený rozpočet střediska a rozpočtová opatření, 
sleduje čerpání rozpočtu, rovnoměrnost vynakládání prostředků 
v průběhu roku a navrhuje operativně změny a úpravy v kompe-

tenci organizace. Zde jsou realizovány veškeré finanční operace 
NIPOS včetně účetního zpracování, finančních výkazů a statistiky; 
nedílnou součástí je i mzdová účtárna, PaM, zajištění administrace 
publikací a úklidu. Pro ředitele organizace vede pracoviště agendu 
FKSP.

n n n
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ANALÝZA DOTAČNÍ A ROZPOČTOVÉ POLITIKY 
V OBLASTI KULTURY VE MĚSTĚ PACOV A V OBCI VLČNOV (KaM)

Tento dokument programově navazuje na studii kulturní infra-
struktury a dotační politiky měst Poděbrady a Český Krumlov z pře-
dešlého roku. Kritériem výběru těchto municipalit byla nápadná 
bohatost kulturních aktivit podpořených kulturní infrastrukturou. 
Analýza je zaměřena na popis místní kulturní infrastruktury, systém 
municipální podpory kulturních a společenských aktivit typických 
pro obě místa a na financování kultury z územních rozpočtů. Vedle 
toho dokument ukazuje i příklady dobré praxe, které se mohou stát 
inspirací pro další města a obce. Obě municipality jej mohou také 
využít při zpracování či ak tualizaci rozvojových strategií v oblasti 
kultury. Město Pacov se rozhodlo podstatnou část analýzy zahr-
nout do připravované aktualizace strategie rozvoje města.

BENCHMARKING V KULTUŘE (CIK)

Pro evaluaci výkonnosti kulturních institucí existuje nástroj, tzv. 
metoda benchmarkingu, která umožňuje měření výkonu a kvality 
poskytovaných služeb a identifikaci silných a slabých stránek čin-
nosti organizace. V oblasti kultury se benchmarking užívá v někte-
rých evropských zemích již řadu let (např. Německo), v ČR u veřej-
ných knihoven od r. 2007 na základě projektu NIPOS a SKIP. NIPOS 
navrhl a vyvinul softwarovou aplikaci benchmarking.  Benchmar-
king knihoven využívá každoročně data získaná z elektronického 
sběru statistiky knihoven. Do projektu bylo k 31. 12. 2012 zapojeno 
203 knihoven. Každoročně jejich počet narůstá, oproti roku 2011 
se jedná o 23 knihoven. 

V r. 2009 přistoupil NIPOS (útvar CIK) ke zpracování projektu 
benchmarkingu v oblasti muzeí, na němž spolupracoval s Asociací 
muzeí a galerií ČR. NIPOS vyvinul software s použitím indikátorů 
vypracovaných AMG. Následně byl zpracován pilotní projekt, kte-
rý se vyzkoušel na podzim 2010 na vzorku muzeí zřizovaných kraji 
a obcemi. Zúčastnilo se jej 44 muzeí. V r. 2011 se zpřesňovaly in-
dikátory a dolaďoval se software, koncem roku byl spuštěn projekt 
v ostrém režimu. Zapojilo se 73 % muzeí registrovaných na MK, 
aktuálně ke konci roku 2012 bylo v projektu zapojeno 56 muzeí. 
Benchmarking v oblasti muzeí je v Evropě unikátním projektem, byl 

úspěšně prezentován na zasedání EGMUS (The European Group on 
Museum Statistics). Metodu benchmarkingu lze využít také jako 
jeden z nástrojů pro stanovení výkonnostních standardů v oboru 
muzejnictví. 

ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE IMPULSY 
PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (KaM)

V návaznosti na Diskusní fórum „Umělecké vzdělávání a role 
kulturních institucí“ (2011) oslovil Goethe Institut Praha NIPOS 
s nabídkou spolupráce a spolupořadatelství při přípravě a realizaci 
česko-německé konference. 

Konference se  zaměří na otázku, jak vůči sobě navzájem ote-
vřít kulturní a vzdělávací instituce, aby mohly vznikat inovativní 
projekty a programy pro mladé lidi z oblasti hudby, tance, divadla 
a komunitních kulturních aktivit. Cílem konference je vytvořit pří-
ležitost pro osobní setkání, vzájemnou výměnu a navázání kontak-
tů mezi aktéry ze vzdělávacího sektoru, kulturní a umělecké sféry 
z České republiky a Německa.

Během podzimu 2012 vytvořil přípravný tým koncept a pro-
gram konference, na jejichž základě oslovil organizace a jednotliv-
ce pro prezentování modelových příkladů z obou zemí. Nad konfe-
rencí převzalo záštitu Ministerstvo kultury a na projekt konference 
poskytl finanční příspěvek  Česko-německý fond budoucnosti. Žá-
dosti o záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České 
komise pro UNESCO byly také vypracovány a podány. 

Od začátku roku 2013 bude pokračovat realizace konference 
podle plánu dalšími aktivitami. Celodenní konference se bude ko-
nat 27. února 2013 v prostorách Goethe Institutu v Praze. 

DATABÁZE A ARCHIV NOTOVÉHO MATERIÁLU 
PRO PĚVECKÉ SBORY (ARTAMA)

Unikátní projekt hudební databáze a archivu začal vznikat již 
v roce 2009, kdy tým odborných pracovníků zahájil zpracování prv-
ních notových materiálů. Byla sestavena základní databáze a stano-
veny kategorie pro vyhledávání. V roce 2010 se postupně upravo-
val knihovní systém pro potřeby databáze. Ve druhé polovině roku 
2011 byly databáze a archiv spuštěny ve zkušebním provozu.
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V roce 2012 došlo k významným posunům v práci s archivem 
i databází. Databáze byla zdokonalena a zpřesněna, stala se sou-
částí knihovního systému Clavius. Došlo k rozsáhlé korekci a doplnění 
jednotlivých knihovních záznamů. Většina knihovních jednotek byla 
opatřena čárovými kódy. Archiv se od září 2012 otevřel pro veřejnost 
jako součást Veřejné knihovny NIPOS, byla zavedena individuální čte-
nářská konta a v prosinci 2012 začal NIPOS pro tento účel vydávat 
první knihovní průkazky. Mimo to byly pro archiv získány další hu-
debniny z významných darů hudební veřejnosti – pozůstalost sbor-
mistra Jaroslava Cyruse, dílčí dary od Jiřího Štrunce, Magdaleny Bíl-
kové-Tůmové a dalších. NIPOS také zakoupil několik novinek sborové 
literatury.

DATABÁZE ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA (sekr. ředitele)

V roce 2012 pokračoval NIPOS v pracích na zajištění udržitelnos-
ti projektu financovaného v letech 2008 – 2010 z FM EHP/Norska 
- CZ0089 Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i svě-
tového divadla, konkrétně podprojektu č. 3 - Databáze českého ama-
térského divadla. (ČR se zavázala tzv. Norským fondům EHP k podpo-
ře udržitelnosti projektu nejméně na 10 let.)

Obsahem této činnosti byla především badatelská práce ve spo-
lupráci s archivy, muzei, divadelními soubory a jednotlivci a systema-
tické doplňování hesel databáze, jejích jednotlivých bází a vytváření 
příslušných vazeb, bibliografických a dalších odkazů. Samostatná po-
zornost byla upřena k doplňování hesel divadelních souborů, osob-
ností a přehlídek, revizi hesel geografických celků a další zpracování 
a doplňování báze Opony.

V roce 2012 bylo pořízeno a do databáze vloženo více jak 31 tis. 
položek (hesel, záznamů a obrazových dokumentů), z toho 18,8 tis. 
položek zcela nových, další představují doplnění a rozšíření stávají-
cích hesel. Spolu s tím bylo vytvořeno téměř 43,5 tis. vazeb mezi jed-
notlivými položkami a bázemi.

Na stránkách www.amaterskedivadlo.cz je již přístupno přes 
127 tis. hesel a obrazových i textových dokumentů a odkazů, dalších 
17 tis. veřejně nepřístupných je ve stavu rozpracovanosti. Databáze – 
lexikon českého amatérského divadla – je velmi oceňována odbornou 
teatrologickou a historickou, ale i laickou veřejností z celé ČR – po-
čet návštěvníků překročil 883 tis., denně databázi navštíví 600 – 900 

uživatelů. Výjimkou není frekvence návštěv přesahující tisícovku. Je 
předpoklad, že počet unikátních návštěvníků přesáhne v roce 2013 
jeden milion.

DISKUSNÍ FÓRUM NEPROFESIONÁLNÍ UMĚNÍ A MEMORAN DUM 
O PODPOŘE NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ (ARTAMA)

16. 6. 2012, Galerie Hudební a taneční fakulty AMU, Praha

Diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR uspořádal NIPOS ve 
volné návaznosti na loňské fórum o uměleckém vzdělávání. Pozvání 
přijalo několik desítek odborníků na amatérské umění, zástupci MK, 
celostátních občanských sdružení, pedagogů, novinářů, krajských úřa-
dů i laické veřejnosti. 

Na fóru zazněly příspěvky o současném stavu a formě veřej-
né podpory neprofesionálního umění, byly shrnuty dotační okruhy 
a akce podporované Ministerstvem kultury, vstupní blok byl zakončen 
příspěvkem, který shrnul vývoj postupových přehlídek od jejich vzniku 
až po současný stav. Následovaly příklady dobré praxe uvedené pří-
spěvkem o dopadu uměleckých aktivit na společnost. 

Cílem fóra bylo upozornit veřejnost na význam neprofesionálních 
aktivit v ČR, na jejich šíři a provázanost s lidským životem a na nut-
nost jejich veřejné podpory v situaci, kdy jim hrozí zásadní omezení. 
Odborná diskuse a předsednictvo fóra se shodli na tom, že podpora 
neprofesionálního umění je nutným předpokladem kvalitního života 
člověka každého věku.

Zároveň byl deklarován veřejný zájem na zachování systému po-
stupových přehlídek amatérského umění, poukázáno na jeho nezastu-
pitelnost a nutnost veřejné podpory na všech stupních veřejné správy.

Na podporu výše zmíněných aktivit vzniklo i Memorandum o pod-
poře neprofesionálního umění. Během šesti měsíců roku 2012 po-
depsalo tento dokument téměř 1500 občanů z celé České republiky, 
včetně zástupců velkých nestátních organizací působících v neprofesi-
onálním umění. Podpisy s dokumentem byly předány oběma komo-
rám Parlamentu České republiky i krajským zastupitelstvům. 

Hlavním krokem prezentace neprofesionálního umění směrem 
k široké veřejnosti by měl být Týden neprofesionálního umění, jež je 
plánován pod gescí NIPOS v roce 2013 a má své modelové předchůdce 
v Belgii a dalších státech Evropské unie. 
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4. VÝZNAMNÉ PROJEKTY 2012

DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE (KaM)

NIPOS inicioval, koordinoval a kompletoval zpracování Metodic-
kého doporučení MK ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. Tento 
dokument je výsledkem aktivit pracovní skupiny pro Dobrovolnic-
tví v kultuře, která působila v rámci Evropského roku dobrovolných 
činností v České republice v roce 2011. Metodické doporučení bylo 
předáno MK v červnu roku 2012.

Dokument je rozdělen do dvou částí. Část obecná se zabývá vy-
mezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblas-
ti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé 
oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody jak po-
stupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických 
programů a jak minimalizovat případná rizika. Součástí tohoto do-
kumentu jsou i vzory smluv. 

Text prošel supervizí praktiků z Hestia, Dobrovolnického cent-
ra v Ústí nad Labem a byl konzultován s právníky a Ministerstvem 
vnitra. Záměrem je, aby se metodické doporučení stalo praktickou 
pomůckou pro vládní i nevládní organizace, které se věnují dobro-
volnictví na poli kultury a umění.

INTERNETOVÁ PORADNA NIPOS (KaM)

V roce 2012 byl zahájen provoz bezplatné internetové poradny, 
která se specializuje na poradenství v oblasti právní, v oblasti finan-
cování kultury z veřejných rozpočtů a poradenství k neprofesionál-
ním uměleckým aktivitám. Poradna je určena především pracovní-
kům státní správy a samosprávy, neziskovým právnickým osobám, 
fyzickým osobám působícím v oblasti kultury, ale i studentům. In-
ternetová poradna je v gesci útvaru KaM, který ve spojitosti s dotazy 
z poradny také poskytuje konzultace a expertní vyjádření na žádost 
subjektů působících v oblasti kultury. 

Témata konzultací se dotýkají zejména aplikace právních norem 
do provozního a ekonomického zajištění jak neziskových, tak doplň-
kových činností právnických osob působících v kultuře. Konzultace 
jsou vyhledávány zejména regionálními a lokálními kulturními orga-
nizacemi, odbornými pracovníky krajských, městských a obecních 
úřadů, NNO – zejména občanskými sdruženími.

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘI EU (ARTAMA, KaM)

V roce 2012 se NIPOS zapojil do činnosti dvou mezinárodních pra-
covních skupin, které fungují v rámci Otevřené metody koordinace 
(OMC) při Evropské komisi. První z nich byla zaměřena na téma Role 
umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře (Pri-
ority A – Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and 
inclusive culture). Závěrečná zpráva této skupiny byla publikována na 
podzim roku 2012. Řeší otázky obecné (Proč je dostupnost kultury 
důležitá? Jaké jsou cílové skupiny návštěvníků kulturních institucí? 
Jak zapojit občany do umělecké činnosti? Jakou roli v tom mohou 
hrát zástupci uměleckých a kulturních institucí?) i otázky praktické 
(jak odstranit překážky finanční, fyzické i programové ve struktuře 
a fungování organizací – ty často znamenají největší bariéru). Vše 
doprovázely příklady z různých členských zemí (Council of National 
Cultural Institutions [IE], Amsterdam Concertgebouw [NL] či Musée 
du Louvre [FR] a další).  

Zatímco v některých zemích se o zlepšení dostupnosti kultury 
a účasti občanů diskutuje už dlouho, v jiných státech je tato otázka 
relativně nová. V ČR se můžeme poučit ze zahraničních analýz publika 
a návštěvníků kulturních institucí, z metodiky, jak proměňovat čin-
nost organizací vstříc širšímu spektru publika. Důležitý je partnerský 
přístup a rozhodně konzultace s adresáty – tj. potenciálními návštěv-
níky. Proto je nezbytné spolupracovat s organizacemi, které zastu-
pují např. osoby se zdravotním postižením atd. Při novém vytváření 
poptávky hraje zásadní roli kulturní vzdělávání. Kulturní instituce by 
měly brát toto vzdělávání jako jednu ze svých hlavních činností, která 
je klíčová i pro jejich vlastní přežití. Na druhou stranu je kultura pro 
osobní rozvoj a tvořivost natolik důležitá, že by mělo umělecké a kul-
turní vzdělávání tvořit součást osnov všech typů škol, včetně střed-
ních odborných škol a učilišť. Intenzivní práce na budování divácké, 
posluchačské či návštěvnické základny vyžaduje dlouhodobou pod-
poru – pokud mají projekty změnit vnitřní „kulturu“ a způsob práce 
určité kulturní organizace, musejí mít dlouhou životnost.

Kompletní znění závěrečné zprávy stejně jako překlad jejích zá-
kladních tezí (zajistilo po dohodě MK) jsou zveřejněny na webových 
stránkách NIPOS. 

Na podzim r. 2012 zahájila svou činnost pracovní skupina Pod-
pora kreativních partnerství (Priority C – Skills and Mobility, Topic 
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No. 2: Promotion of Creative Partnerships) s mandátem na léta 2012 
– 2013, která se věnuje partnerství kulturního sektoru s oblastmi jiný-
mi, především vzdělávání, business, zdravotnictví či sociální sféra. Za 
ČR doporučil NIPOS několik příkladů dobré praxe, které by mohly být 
v Bruselu představeny. Další jednání skupiny budou pro ČR rozhodně 
přínosem, neboť v mnoha zmíněných oblastech se u nás děje mno-
ho zajímavého, byť často nestrukturovaně, v jiných, např. business, 
stojíme teprve na počátku vzájemné spolupráce a dlouhodobějších 
vztahů. 

SATELITNÍ ÚČET KULTURY (CIK)

NIPOS ve spolupráci s ČSÚ pokračoval ve spolupráci při realizaci 
úkolu Usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008 o Státní kulturní politi-
ce na léta 2009 – 2014 týkajícího se vyhodnocování přínosů kultury 
včetně evaluace ekonomické. Jedná se o sestavení tzv. satelitního 
účtu kultury, jehož cílem je zmapování finančních toků do kultury při-

cházejících z různých zdrojů a na druhé straně z kultury vycházejících. 
Výsledky účtu by měly také ukázat úroveň a efektivnost hospodaření 
v jednotlivých oblastech, rozsah použitých pracovních a investičních 
zdrojů apod. 

V 1. čtvrtletí roku 2012 byla dokončena a tím zároveň realizová-
na 1. etapa zkušebního provozu účtů. Proběhlo vyhodnocení dosa-
žených výsledků účtu za rok 2010 a na základě získaných poznatků 
při naplňování účtu daty jsme některé statistické výkazy připravované 
pro rok 2013 inovovali. Upravil se tak metodický manuál k sestavení 
kulturního účtu.  Ze statistických zjišťování Kult za rok 2011 jsme při-
pravili data pro účet za rok 2011. Na základě dopracované metodiky 
dopočtů statistických dat na plnou respons a dále na základní soubor 
byla statistická data dopočítána. Uskutečnila se doplňková dotazní-
ková šetření za oblast uměleckých řemesel, amatérského divadla, ar-
chivů aj. Využili jsme také administrativní zdroje z oblasti veřejných 
financí. Byla tak realizována další etapa provozu účtů, jejíž dokončení 
plánujeme na 1. čtvrtletí roku 2013.

  

4. VÝZNAMNÉ PROJEKTY 2012

n n n



16 • výroční zpráva NIPOS 2012

5. STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA ZA OBLAST KULTURY

Státní statistická služba za oblast kultury je prováděna na zákla-
dě zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. MK delegovalo tuto povinnost na NIPOS prostřednic-
tvím Příkazní smlouvy mezi MK a NIPOS, čj. 2 215/2002 (umožňuje 
to § 17 citovaného zákona) z důvodu dlouholetých zkušeností s tou-
to agendou a dále v souvislosti s činností NIPOS v oblasti místní kul-
tury, a tím i možnosti aktualizace registru zpravodajských jednotek 
(ZJ), komunikace s nimi apod.

V NIPOS tuto problematiku řeší útvar Centrum informací a sta-
tistik kultury (CIK). Tato agenda každoročně představuje následují-
cí pracovní operace koncepční, organizační, technické a operativní 
povahy:

1. Koncepce statistiky kultury
Na základě analýzy mezinárodních doporučení a požadavků 

(UNESCO, EUROSTAT, EGMUS aj.) vytváří NIPOS-CIK celostátní kon-
cepci metodiky statistiky kultury. Spolupracuje při tom s:

• ČSÚ – metodické řízení. Spolupráce je zakotvena v trojstranné 
dohodě (MK, NIPOS, ČSÚ). CIK pracuje v odborných komisích při 
ČSÚ pro programy Eurostatu aj.

• MK – spolupráce s věcně příslušnými útvary při koncipování stati-
stických výkazů a požadavků na další statistická zjišťování

• Národní knihovnou při koncipování statistických výkazů
• Asociací muzeí a galerií ČR při aktualizaci registru ZJ a na bench-

markingu

V rámci zabezpečení integrace statistiky kultury do EU navrhu-
jeme nová statistická zjišťování a vzájemné propojování některých 
ukazatelů z jednotlivých úseků tak, aby výsledek zaručoval relevantní 
údaj o určitém jevu.

Zjištěné údaje byly využity k analýzám a interpretacím v jednot-
livých oblastech kultury (např. vývoj návštěvnosti kulturních zařízení, 
pohyb ve výpůjčkách, stav vydávaných periodik a neperiodik, úroveň 
stavu využívání internetu apod.). 

2. Normotvorná činnost
Sbírka zákonů – Program statistických zjišťování: každoročně 

formulujeme do Sbírky za rezortní statistiku kultury texty pro Účel 
statistického zjišťování a jeho obsah, charakteristiku zjišťovaných 

ukazatelů, okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou 
povinnost, způsob statistického zjišťování, periodicitu a lhůty k po-
skytnutí individuálních údajů.

3. Návrhy na statistická zjišťování
Útvar podává návrhy na základě analyzovaných mezinárodních 

požadavků a doporučení Eurostatu, UNESCO a dalších mezinárodních 
programů, včetně požadavků MK, resp. jednotlivých odborů, dalších 
orgánů státní správy aj., a to vždy do 31. května příslušného roku.

4. Tvorba statistických výkazů
Útvar vytváří podobu statistických výkazů, která musí odpoví-

dat obecné metodice stanovené ČSÚ, definuje jednotlivé ukazatele 
a metodické zásady, odpovídající vždy danému úseku v rámci státní 
statistické služby.

5. Sběr a zpracování statistických dat
CIK vypracovává technologický postup sběru a zpracování celé 

rezortní statistiky. Ve spolupráci s útvarem ICT byl navržen a vytvořen 
software pro elektronický sběr a zpracování statistických dat, postup-
ně pro všechny oblasti kultury. Elektronické sběry představují moder-
ní způsob získávání dat z terénu, navíc méně administrativně zatěžují 
zpravodajské jednotky a částečně pomáhají snižovat hladinu chybně 
vložených dat. Software pro elektronické sběry se každoročně musí 
aktualizovat v souvislosti se změnami ve statistických výkazech. Při 
zpracování dat jsou používány závazné číselníky a klasifikace, jejichž 
autorem je ČSÚ. Každoročně jsou zjišťovány statistické údaje (celkem 
se jedná o 2 900 číselných položek) následujícími statistickými výkazy 
schválenými ČSÚ a publikovanými ve Sbírce zákonů, které jsou rozesí-
lány 11,5 tisícům zpravodajských jednotek:

Kult (MK) 1–01 Roční výkaz o divadle, mutace A, B
Kult (MK) 5–01 Roční výkaz o periodickém tisku
Kult (MK) 12–01 Roční výkaz o knihovně
Kult (MK) 14–01 Roční výkaz o muzeu a galerii 
  (muzeu výtvarných umění)
Kult (MK) 15–01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
Kult (MK) 16–01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu 
  a astronomické pozorovatelně
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Kult (MK) 17–01 Roční výkaz o památkových objektech 
  s kulturním využitím
Kult (MK) 18–01 Roční výkaz o vydavateli
Kult (MK) 19–01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti 
  profesionálního výtvarného umění a architektury
Kult (MK) 22–01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové 
  činnosti
Kult (MK) 23–01 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních  
  a tanečních festivalech
Kult (MK) 24–01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy 
  v přenesené působnosti týkajících se státní 
  památkové péče za rok 
Kult (MK) 25–01 Roční výkaz o hudebních tělesech za rok, mutace A, B
Kult (MK) 26–01 Roční výkaz o kinu (nově za rok 2012, 
  data budou k dispozici v roce 2013)

Zřizovateli statisticky šetřených kulturních subjektů jsou orgá-
ny státní správy, kraje, obce a města, občanská sdružení, církve aj., 
podnikatelé a podnikatelské subjekty. Posledně uvedení však vět-
šinou neposkytují údaje ekonomického charakteru, přestože jim to 
zákon ukládá. Pro zajištění relevantních statistických dat se pokračo-
valo v započaté ekonomicko-statistické metodě dopočítávání údajů 
na plnou respons a dále na základní soubor. Registr zpravodajských 

jednotek v jednotlivých zjišťovaných oblastech kultury se každoročně 
inovuje tak, aby byly dostatečně pokryty.

6. Výstupy ze statistických zjišťování:
• Publikace „Základní statistické údaje o kultuře v České republice 

za rok...“; Obsah: I. Kulturní dědictví (muzea, galerie, památkové 
objekty), II. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost, 
festivaly), III. Knihovny a vydavatelská činnost, IV. Edukace a ve-
řejná osvěta (KD, hvězdárny aj.)“, vč. CD – 1x ročně 

• Publikace „Statistics on Culture in the Czech Republic...“, vč. CD – 
1x ročně

• Sumáře statistických zjišťování na ČSÚ 1x ročně
• Texty + tabulky do Statistické ročenky ČSÚ 1x ročně
• Publikace „Návštěvnost památek za rok…“, vč. CD – 1x ročně
• Publikace „Návštěvnost muzeí a galerií za rok …“, vč. CD – 1x ročně
• Kultura v číslech, vč. CD – 1x ročně
• Výstupy o vývoji jednotlivých úseků kultury v ČR poskytovaných 

do zahraničí (UNESCO, Eurostat, Libecon, zahraniční pracoviště 
statistik aj.)

• Rešerše na požádání (pro instituce, studenty apod.)

7. Zpravodajské jednotky – CIK na celostátní úrovni komunikuje se 
všemi zpravodajskými jednotkami a poskytuje jim metodickou pomoc. 

5. STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA ZA OBLAST KULTURY
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6. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

NIPOS, útvar ARTAMA, zabezpečuje systém postupových a celostátních přehlídek. V roce 2012 se uskutečnilo celkem 20 celostátních 
přehlídek a jejich 150 postupových kol. Představilo na nich celkem 88 divadelních souborů, které své inscenace odehrály ve 168 představe-
ních, 60 tanečních skupin se 675 tanečníky, 66 pěveckých sborů s téměř 2 000 zpěváky, 24 hudebních těles. Celkem se celostátních přehlídek 
aktivně zúčastnilo 3 675 osob. 

Do systému postupových kol v krajích a celostátních přehlídek se zapojilo celkem 337 divadelních souborů, 1094 recitátorů, 403 choreo-
grafií od 208 tanečních skupin (3376 tanečníků), 213 pěveckých sborů (5899 zpěváků), 982 snímků a 228 filmů.

AKCE NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ 
DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE

ČINOHERNÍ A HUDEBNÍ DIVADLO DOSPĚLÝCH 
A DOSPĚLÝCH PRO DĚTI

82. JIRÁSKŮV HRONOV
82. festival amatérského divadla, celostátní mezidruhová přehlídka 

amatérského divadla se zahraniční účastí
3. – 11. 8. 2012, Hronov

Spolupořadatelé: Město Hronov a Kulturní a informační středisko Hronov
Spolupráce: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, Čes-
ké středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost 
Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné 
sdružení východočeských divadelníků.

Jiráskův Hronov je nesoutěžní přehlídka, kde se potkávají všechny 
druhy scénického umění. V jeho programu se objevuje divadlo činoher-
ní, hudební, experimentující, studentské, loutkové, dětské, pohybové, 
ale i divadlo poezie nebo scénický tanec. Pomyslnou cenou pro ama-
térské tvůrce je samotná účast na festivalu, díky které se mohou setkat 
s různými uměleckými přístupy a postupy.  Program Jiráskova Hronova 
se skládá z programu hlavního, který z nominací a doporučení z klí-
čových druhových celostátních přehlídek sestavuje programová rada, 
a z programu doprovodného, který je v kompetenci spolupořadatelů.

Z celkem 8 nominací a 26 doporučení vybrala programová rada do 
hlavního programu festivalu 23 inscenací včetně náhradníků, 5 soubo-
rů účast většinou z termínových důvodů odmítlo. V programu se tedy 
objevilo 19 inscenací (včetně nominace programové ředitelky) v 52 
představeních. Činohra byla zastoupena 10 inscenacemi (53 %), lout-
kové divadlo 5 inscenacemi (27 %), hudební, pohybové, dětské divadlo 
a divadlo poezie pak každé po 1 inscenaci (po 5 %). Byly zařazeny také 
tři zahraniční inscenace. Divadelní doprovodný program pak obohatilo 
6 inscenací v 8 představeních. 

Jiráskův Hronov je zároveň jednou z největších vzdělávacích pří-
ležitostí v oblasti amatérského divadla. V roce 2012 bylo otevřeno 
15 tematických seminářů a dílen: Abeceda divadla (Luděk Horký), Od 
dokumentu k divadlu (Jiří Adámek a Jan Matásek), Divadelní práce 
s předmětem (Petr Hašek), Dramaturgicko-režijní seminář (Petr Michá-
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lek), Don Šajn ve scénografickém experimentování (Hana Galetková 
a Tomáš Volkmer), Herecká tvorba (Hana Franková a Jan Hnilička), Im-
provizační dovednosti (Jana Machalíková), Kurz praktické režie (Kate-
řina Fixová a Milan Schejbal), Neverbálno (Michal Hecht a Štěpánka 
Elgrová), Pokusy o autorské divadlo 45+ (Vladimír Fekar), Dílna tvůrčího 
psaní (Martin Kolář), Slova, myšlenky a symboly… fungují (Eva Spousto-
vá), Tělo v pohybu (Jiří Lössl), Žonglování (Adéla Kratochvílová a Roman 
Vančura), Dětský seminář (Helena Kozlová). Nabídku doplňoval volně 
přístupný Diskusní klub (Roman Černík) a Problémový club (Aleš Berg-
man, Martin Pšenička, Martina Schlegelová, Jan Šotkovský a Alena Ze-
mančíková). Semináře a dílny navštěvovalo 242 seminaristů. 

Pro účely propagace byly vytištěny programové brožury, dvě verze 
plakátů, poutače a pozvánky. Denně vycházel velmi kvalitní přehlídkový 
zpravodaj. Informace o Jiráskově Hronově se opakovaně objevovaly ve 
vysílání České televize, ve všech celostátních denících, ve zprávách a ži-
vých vstupech Českého rozhlasu. Obsáhlá medializace JH samozřejmě 
probíhala i v regionálních médiích.

V rámci 82. ročníku Jiráskova Hronova byla udělena Cena Minister-
stva kultury za divadelní a slovesné obory Františku Laurinovi za osobní 
pedagogický přínos pro rozvoj amatérského divadla. Festival navštívila 
řada hostů včetně ministryně kultury paní Aleny Hanákové.

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ
21. celostátní přehlídka amatérského činoherního 

a hudebního divadla
10. – 13. a 17. – 20. 5. 2012, Volyně

Spolupořadatelé: Město Volyně, MMKC Volyně, DS PIKI Volyně

Letos poprvé se přehlídka konala v jihočeské Volyni, která vy-
hrála výběrové řízení na spolupořádání celostátní přehlídky. V jejím 
programu se objevilo 16 inscenací, vybraných programovou radou 
z 28 doporučení, která vzešla ze 17 krajských postupových přehlí-
dek. Dramaturgická i stylová rozmanitost inscenací byla značná. 
Většinu inscenací lze obecně označit za průměrné až nadprůměrné, 
z hlediska divadelní kvality pak vyniklo 5 inscenací, tedy zhruba tře-
tina z celkového počtu. Všechny inscenace bez výjimky spoléhaly 
buď na vlastní autorské texty, nebo pracovaly s moderními texto-
vými předlohami.

Ke každému soutěžnímu představení se konaly veřejné diskuse za 
přítomnosti lektorského sboru ve složení: Petr Hašek, Jaromír Hruška, 
Petr Christov, Radvan Pácl a Štěpán Pácl. V průběhu přehlídky byly 
otevřeny 4 semináře: Improvizace (Luděk Horký), Dramaturgicko-re-
žijní seminář (Martin Vokoun), Herecký seminář (Kateřina Fixová) 
a Jevištní řeč (Eva Spoustová).

Pro účely přehlídky byla vydána programová brožura a plakát. 
Během přehlídky denně vycházel zpravodaj s recenzemi a rozhovory 
s tvůrci a dalšími zajímavými osobnostmi amatérského divadla. 

První ročník přehlídky ve Volyni byl úspěšný. Město Volyně přijalo 
celostátní přehlídku za svou, účastí ji podporoval starosta města Vo-
lyně, slavnostního zahájení se zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje.

POPELKA RAKOVNÍK
31. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla 

pro děti a mládež
7. – 11. 11. 2012, Rakovník

Spolupořadatelé: Královské město Rakovník, Kulturní centrum Rakov-
ník a DS Tyl Rakovník 

V programu celostátní přehlídky se objevilo 9 soutěžních insce-
nací v 10 představeních, 2 inspirativní představení, 1 absolventské 



20 • výroční zpráva NIPOS 2012

6. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

představení Kurzu praktické režie a 1 host přehlídky. Letošní kvalita 
inscenací byla oproti minulým ročníkům nadprůměrná. Nové počiny 
zaznamenaly značné zlepšení především v oblasti dramaturgie a re-
žie. 

Ke každé soutěžní inscenaci probíhal rozborový seminář vedený 
lektorským sborem. V něm letos zasedli Milan Schejbal (předseda), 
Jaromír Hruška, Luděk Horký, Jan Šotkovský a René Vápeník. K inspi-
rativním představením pak probíhala diskusní fóra. Specifikem celo-
státní přehlídky je přítomnost dvou dětských skupin (1. a 2. stupeň 
základní školy), s nimiž pracují odborníci, a metodami dramatické 
výchovy, výtvarných technik a diskuse získají zpětnou vazbu dětí na 
představení. Letos s dětskými skupinami pracovali Bedřich Čermák, 
Magdalena Hniličková, Marie Poesová, Pavlína Schejbalová a Kateři-
na Woláková.

Denně vycházel přehlídkový zpravodaj Kukátko. Pro potřeby pro-
pagace byly připraveny a vytištěny programové brožury, plakáty, pou-
tače a pozvánky. 

EXPERIMENTUJÍCÍ DIVADLO

ŠRÁMKŮV PÍSEK
51. celostátní přehlídka experimentujícího divadla

25. – 27. 5. 2012, Písek

Spolupořadatelé: Centrum kultury města Písek, o. p. s., Společnost 
Amatérské divadlo a svět, o. s., Divadlo Pod čarou Písek, o. s. 

Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů doporučených z 10 krajských 
postupových přehlídek. Divadelní představení hodnotili Alena Ze-
mančíková, Jan Císař, Vladimír Hulec a Ján Šimko ze Slovenska. Kom-
plexní reflexi přehlídky zajišťoval přehlídkový zpravodaj ve složení: 
Pavla Zimmermannová, Petra Jirásková, Radek Pokorný a David Slí-
žek. Kvalitou divadelních inscenací patřil Šrámkův Písek 2012 k roč-
níkům průměrným, ale zajímavým, soubory hrály už tradičně i mimo 
divadlo, např. v kostele. Díky podpoře Města Písek obohatil přehlídku 
rozsáhlý doprovodný program složený z představení profesionálních 
divadelních souborů a hudebních skupin.
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S.M.A.D. SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ
Dílna Šrámkova Písku

17. – 26. 8. 2012, Šumperk

Spolupořadatel: Společnost amatérské divadlo a svět, o. s., Městské 
divadlo Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, MěÚ Šumperk

V roce 2012 se konal již 18. ročník setkání S.M.A.D. , které se kaž-
doročně odehrává v Šumperku jako vzdělávací část celostátní přehlíd-
ky Šrámkův Písek. Svou koncepcí (především důrazem na vzdělávání 
amatérských divadelníků) je jednou z mála celostátních akcí s pře-
sahem na Slovensko. Tematické zaměření šesti různých dílen vychá-
zelo ze současných potřeb a tendencí mladého a experimentálního 
divadla, účastníci pracovali pod vedením předních osobností českého 
a slovenského profesionálního divadla a příbuzných uměleckých obo-
rů (Juraje Benčíka, Patrika Lančariče, Jozefa Krasuly, Ondřeje Lipov-
ského, Pavla Kheka a Petra Nůska). Součástí dílny byly i doprovodné 
programy (3 divadelní představení souborů z Čech, 1 divadelní před-
stavení souboru ze Slovenska a 1 filmový večer). Závěr dílny tvořila 
prezentace jednotlivých tříd, která přinesla šest zajímavých sond do 
práce skupin i lektorů. Dílny v Šumperku se zúčastnilo 67 zájemců. 
Vyšlo 5 čísel zpravodaje a DVD se závěrečnými prezentacemi.

STŘEDOŠKOLSKÉ A MLADÉ DIVADLO

MLADÁ SCÉNA
10. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů

20. – 24. 6. 2012, Ústí nad Orlicí

Spolupořadatelé: Malá scéna Ústí nad Orlicí, Gymnázium Ústí nad 
Orlicí

Přehlídky se zúčastnilo 15 souborů doporučených ze 13 kraj-
ských postupových přehlídek (z 28 inscenací). Divadelní představení 
hodnotili Emílie Zámečníková, Petr Váša a Ewan McLaren. Diskuse 
o představeních moderoval Jakub Hulák. V rámci přehlídky probíhalo 
7 vzdělávacích dílen. Semináře vedli: Eva Spoustová (hlasový), Zuzana 

Vodičková a Alexandr Dvořák (hudební) Martin Kolář (tvůrčí psaní), 
Adéla Kratochvílová (žonglování), Veronika Vaculíková (pohybový), 
Jan Malík (taneční) a Ladislav Karda (improvizační). Komplexní reflexi 
přehlídky zajišťoval festivalový zpravodaj Mladá na Malé (David Slí-
žek, Kamila Kostřicová, Jonáš Konývka, Luděk Horký), odborné recen-
ze na všechny inscenace psali Jana Soprová a Luděk Richter. Kvalitou 
divadelních představení patřila Mladá scéna 2012 k průměrným roč-
níkům, objevilo se zde ale i několik mimořádně zdařilých inscenací. 
Program přehlídky doplnila dvě inspirativní představení.

NAHLÍŽENÍ
23. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

18. – 21. 10. 2012, Bechyně

Pořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, (odborná spolupráce 
NIPOS-ARTAMA)
Spolupráce: Kulturní středisko města Bechyně, o. s. Tatrmani

Nepostupová divadelní přehlídka spojená s moderovanými dis-
kusemi o představeních a tvůrčími dílnami reflektujícími jednotlivé 
inscenace. Vystoupilo devět souborů vybraných na základě přihlá-
šek a videozáznamů. Aktivně se zúčastnilo cca 90 hrajících účastníků 
a téměř 40 dalších zájemců, vedoucích a členů mladých divadelních 
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souborů. Jako lektoři diskusí byli přizváni Hana Cisovská z Ostravské 
univerzity a brněnský muzikant, performer a pedagog Petr Váša.

LOUTKÁŘSTVÍ

61. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

30. 6. – 5. 7. 2012, Chrudim
Spolupořadatelé: Město Chrudim a Společnost amatérské divadlo 
a svět, o. s.
Pořadatel v místě konání: Chrudimská beseda
Spolupráce: UNIMA, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, SČDO
-SAL, VSVD, DDD a ČOS

V průběhu přehlídky bylo odehráno 18 inscenací v hlavním 
programu. Jeho součástí bylo finále přehlídky individuálních 
výstupů s loutkou. Doplňkový a inspirativní program zahrnoval 
23 inscenací. Další soubory (profesionální i amatérské) se zúčast-
nily úvodního „Štrůdlování“ a závěrečné pouti.

Přehlídková představení hodnotila porota ve složení: Tomáš 
Volkmer (předseda), Mirka Vydrová, Jiří Vyšohlíd, Tomáš Jarkov-
ský, Petr Hašek a Jakub Hulák, který moderoval veřejné rozpravy 
s porotou.

V rámci přehlídky se uskutečnilo dvanáct odborných seminá-
řů, kterých se zúčastnilo 142 seminaristů. Semináře byly zaměře-
ny na různé oblasti loutkového divadla – dramaturgii, inscenační 
praxi, hlasovou a hudební průpravu, loutkoherectví, scénogra-
fii, ale také na improvizaci, práci s dětmi a na spolupráci rodičů 
s dětmi.

Letošní novinku, otevřený seminář pro veřejnost, vedli Da-
niela Weissová a Jaroslav Ipser. Seminář se setkal s velikým zá-
jmem veřejnosti a bude snaha jeho konání v následujícím roční-
ku udržet a rozšířit.

Veškeré dění reflektoval přehlídkový zpravodaj pod vedením 
Zuzany Vojtíškové.

Přehlídkový program měl v letošním roce více než dobrou 
úroveň, objevilo se několik vynikajících inscenací

UMĚLECKÝ PŘEDNES A DIVADLO POEZIE

WOLKRŮV PROSTĚJOV
55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

12. – 16. 6. 2012, Prostějov

Spolupořadatelé: Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury 
a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb 
Spolupráce: Městské divadlo v Prostějově a společnost GAUDEAMUS 
o. p. s. při Gymnáziu Jiřího Wolkra v Prostějově
Záštita: hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a primátor města 
Prostějova Miroslav Pišťák

Festivalu se zúčastnilo 64 recitátorů sólistů ve třech kategoriích 
a 9 divadelních souborů.

Recitační vystoupení posuzoval lektorský sbor ve složení: 1. a 3. ka-
tegorie: Jakub Doubrava, Hana Kofránková, Libor Vacek, David Kroča, 
Nina Martínková, 2. kategorie: Ema Zámečníková, Jan Anderle, Jiřina 
Lhotská, Martina Longinová, Aleš Vrzák, divadla poezie: Jiří Pokorný, 
Tomáš Volkmer, František Zborník, Jana Franková, Lenka Chytilová.
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V rámci letošního ročníku proběhly 4 semináře zaměřené na práci 
s literaturou, pohyb, hlasové a řečové dovednosti a hodnocení před-
nesu a divadla.

Komplexní reflexi přehlídky zajišťoval festivalový zpravodaj 
„w.oči.55“, který letos tvořil tým redaktorů pod vedením šéfredaktora 
a grafika Akrama Staňka.

Po dobré zkušenosti z minulého ročníku probíhaly v prostorech 
zahrádky Národního domu každý večer po skončení hlavního progra-
mu koncerty hudebních skupin a neformální setkání účastníků i pro-
stějovské veřejnosti.

56. ŠRÁMKOVA SOBOTKA 
Festival českého jazyka a literatury

30. 6. – 7. 7. 2012, Sobotka

Téma: Já píši Vám… :-) Od dopisu k e-mailu

Pořadatelé: Městské kulturní středisko Sobotka, Město Sobotka, 
o. s. Šrámkova Sobotka, odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA.

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka a literatury, který 
každoročně nabízí další vzdělávání učitelům českého jazyka a litera-
tury, je podnětem pro studenty připravující se na učitelské povolání, 
inspiruje k práci s básnickým a prozaickým textem. Bohatý program 
zahrnoval odborné přednášky, semináře k danému tématu, divadelní 
představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, interpretační a tvůrčí 
dílny, ortoepickou poradnu a další doprovodné programy. Lektory dí-
len byli Libor Vacek, Aleš Vrzák, Hana Kofránková, Věra Slunéčková, 
Jiří Šlupka Svěrák a René Nekuda.

DECHOVÁ HUDBA

ZLATÁ KŘÍDLOVKA – MISTROVSTVÍ ČR DECHOVÝCH HUDEB 2012 

20. 5. 2012, Hodonín – Dům kultury, moravsko-slezské semifinále
23. 6. 2012, Praha – Křižíkova fontána, české semifinále
1. 9. 2012, České Budějovice – Výstaviště, národní finále

Spolupořadatel: Sdružení dechových orchestrů ČR
Spolupráce: Výstaviště České Budějovice, a. s., Dům kultury města 
Hodonín, Umělecká agentura BRIVA a Asociace trumpetistů České 
republiky, o. s.
Záštitu nad národním finále převzal prezident Agrární komory ČR 
Ing. Jan Veleba. 

V jubilejním 20. ročníku soutěže došlo k výrazné změně v celkové 
organizaci. Soutěž byla rozdělena na dvě semifinálová kola v Hodoní-
ně a v Praze a národní finále v Českých Budějovicích. Každý orchestr 
musel do svého programu zařadit kromě předepsané povinné sklad-
by polku, valčík a pochod a doprovodit sólovou skladbu pro některý 
z nástrojů.

Členy poroty moravsko-slezského kola byli Jan Slabák (předse-
da), Pavol Hoďa, Josef Ištvánek, Václav Hlaváček (tajemník poroty). 
Při českém semifinále zasedli v porotě Jaroslav Šíp (předseda), Milan 
Bašta, Vladimír Brand, Jaroslav Šprongl (tajemník poroty). V národ-
ním finále pak Aleš Podařil (předseda), Vlado Kumpan, Milan Bašta, 
Václav Blahunek, Václav Hlaváček, Jaroslav Šprongl (tajemník poroty). 

Každý orchestr měl pro své vystoupení vyhrazeno 30 minut. Ví-
tězem moravského semifinále se stala kapela Hulíňané, v českém se-
mifinále zvítězili Jižani. První tři dechové hudby z každého semifinále 
postoupily do národního finále v Českých Budějovicích. 
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Národní finále se konalo v Českých Budějovicích v rámci Národ-
ních dožínek, za účasti prezidenta republiky Václava Klause, minist-
ra zemědělství Petra Bendla, kardinála Dominika Duky, prezidenta 
Agrární komory ČR Jana Veleby a téměř 2000 diváků. Vítězem Zlaté 
křídlovky a Mistrem ČR dechových hudeb pro rok 2012 se stala de-
chová hudba Jižani.

Současně se soutěžními bloky jednotlivých kapel probíhal i do-
provodný program na Letním amfiteátru Výstaviště v Českých Budě-
jovicích.

O soutěži byla veřejnost informována prostřednictvím celostátní-
ho i regionálního tisku a rozhlasu. 

SBOROVÝ ZPĚV DOSPĚLÝCH

55. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA   
24. 6. – 1. 7. 2012, Dům kultury, Dům filharmonie, 

kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava 

Spolupořadatel: Společnost pro FSU, o. s., Jihlava

Koncepce festivalu byla kombinací přehlídkové a soutěžní části, 
doplněné Ateliérem. Aktuálního ročníku FSU se zúčastnilo celkem 
16 pěveckých sborů, 14 z ČR a 2 akademické sbory z Finska a Srbska. 
V přehlídkové části vystoupily 4 české a 2 zahraniční sbory. Soutěžní 
části, zaměřené na komorní smíšené, ženské i mužské sbory, se zú-
častnilo 8 sborů. Sobotní soutěžní klání hodnotila pětičlenná odborná 
porota ve složení: Zdeněk Vimr (předseda), Jan Kasal, Jiří Jakeš, Ma-
rek Valášek a Marek Vorlíček. 

Ateliér v podobě workshopu měl tentokrát ryze vzdělávací ráz. 
Pod vedením sbormistra Jaroslava Brycha zúčastnění zpěváci nastu-
dovali skladbu Vítězslava Nováka Neščasná vojna. Soudobá hudba 
byla na festivalu zastoupena ve velké míře, zejména v programech 
soutěžních sborů, v nichž byly uvedeny premiéry oceněných skladeb 
z Mezinárodních skladatelských soutěží nebo premiéry skladeb auto-
rů, které si sbory samy vybraly, či přímo k tvorbě oslovily. Přínosem 
bylo též vystoupení Filharmonie Gustava Mahlera společně se sborem 
Nová česká píseň a členy Kühnova smíšeného sboru při premiérování 

Lukášovy Kantáty pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr 
na verše antických filozofů Cultus amoris op. 136 v kostele Povýšení 
sv. Kříže. Největším kladem 55. ročníku byla vyrovnaná účast kvalit-
ních českých sborů v soutěžní i přehlídkové části festivalu a příkladná 
umělecká úroveň zahraničních sborů v přehlídkové části FSU. 

Novinkou 55. ročníku bylo uvedení závěrečného open-air kon-
certu v parku Gustava Mahlera, jehož se účastnili zejména jihlavští 
občané, a také uspořádání koncertů i doprovodných akcí v historicky 
významných objektech města.

Kompletní informace o festivalovém dění a účinkujících včetně 
programu poskytla programová brožura v česko-anglické verzi, reflexi 
FSU vysílání ČRo 3 – Vltava, časopisy Cantus a Jihlavské listy.

STŘEDOŠKOLSKÉ SBORY

OPAVA CANTAT 2012 
4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

15. – 18. 11. 2012, Opava
Spolupořadatel: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organi-
zace

Celostátní přehlídce Opava cantat předcházelo 8 postupových 
přehlídek v krajích České republiky, na kterých vystoupilo celkem 
34 sborů se 40 vystoupeními, dohromady 919 zpěváků. Pro zajištění 
fungující sítě postupových přehlídek i v roce 2012 využil NIPOS-AR-
TAMA pořadatelů postupových přehlídek dětských pěveckých sborů 
a rozšířil tak možnost účasti středoškolských pěveckých sborů v těch 
krajích, kde dříve postupové přehlídky pořádány nebyly. Z těchto pře-
hlídek doporučila odborná porota nejlepší sbory na celostátní pře-
hlídku Opava cantat, a to ve dvou kategoriích: I. soutěžní s povinnou 
skladbou (pro dívčí, mužské a smíšené sbory) a II. nesoutěžní. Na 
Opava  cantat se představilo celkem 16 sborů; v I. kategorii 5 smíše-
ných a 1 mužský, ve II. kategorii 10 sborů. Vystoupení pěveckých sbo-
rů posuzoval lektorský sbor ve složení: Jiří Štrunc (předseda), Zuzana 
Pirnerová, Luboš Hána, Josef Surovík a Waldemar Galazka (PL).

Čtvrtý ročník přehlídky byl kladně přijat jak samotnými sbory, tak 
odborníky působícími v oboru sborového zpěvu.
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KOMORNÍ A SYMFONICKÁ HUDBA

22. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH 
A SYMFONICKÝCH TĚLES

1. etapa, 25. 4. 2012, Hradec Králové
2. etapa, 26. – 27. 5. 2012, Milotice, Bučovice

3. etapa, 22. – 23. 9. 2012, Boskovice, 
10. bienale flétnových souborů

4. etapa, 30. 9. 2012, Stěžery u Hradce Králové  
5. etapa, 16. 11. 2012, Olomouc

Spolupořadatelé: KO Primavera Hradec Králové, Asociace neprofesi-
onálních komorních a symfonických těles (ANKST), Kyjovský komorní 
orchestr, Kruh přátel umění Sv. Marka ve Stěžerách, Komorní orchestr 
Iši Krejčího Olomouc

Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů 
neprofesionálních komorních a symfonických těles a jeho posláním je 
přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, 
která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Festival byl v r. 2012 rozložen do 5 etap a 6 měst České republiky 
tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální or-
chestr nebo komorní těleso. Na osmi koncertech vystoupilo 24 těles 
(9 komorních orchestrů, 5 malých těles – kvartetů a 9 flétnových sou-
borů) a 4 sólisté. Celkem se zúčastnilo 312 účinkujících hudebníků. 
Na závěr každého koncertu proběhla instruktivní beseda k provádě-
ným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. 
Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní 
a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA.

Všechny festivalové koncerty natáčel Český rozhlas pro hudebně 
publicistický pořad stanice Vltava Slovo o hudbě.  Rozhovory s umě-
leckými vedoucími i představiteli institucí vedla a zaznamenala redak-
torka Alena Michálková. 

Festival bohatě naplnil záměry stávající koncepce a její přínos ke 
kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů, ale také 
podnětnost pro zkvalitňování interpretace zúčastněných těles.

V rámci čtvrté, předposlední etapy ve Stěžerách byla předána 
Cena ministra kultury za rok 2011 Miroslavu Lošťákovi, umělecké-
mu vedoucímu Rumburského komorního orchestru, dlouholetému 
hudebnímu pedagogovi a hudebnímu skladateli, za celoživotní kul-
turně výchovnou činnost v oboru neprofesionálního umění v oblasti 
komorní a symfonické hudby. 

TANEČNÍ FOLKLOR

21. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové
1. – 3. 6. 2012, Pardubice, Hradec Králové, Piletice

Spolupořadatelé: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o., 
Kulturní centrum Pardubice, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost
Záštita: primátorka Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a Rada Králo-
véhradeckého kraje

Festivalové přehlídky se v roce 2012 zúčastnilo celkem 17 fol-
klorních souborů s několika hosty – Malou českou muzikou Jiřího 
Pospíšila, Góralskou kapelou Janicki Walbrzych z Polska a hudebními 
skupinami Tomáš KOČKO & ORCHESTR a Trdlo z Pardubic. Program 



26 • výroční zpráva NIPOS 2012

6. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

dvacátého prvního ročníku festivalu připravila programová rada fes-
tivalu pracující ve složení: Pavlína Čermáková, Kateřina Černíčková, 
Miroslav Franc, Marek Janata, Tomáš Jehlička, Lenka Královcová, Aleš 
Mokren, Martin Samek, Blanka Slouková, Jaroslava Vajrauchová, Ro-
mana Vojířová a Jitka Vítková. Posláním folklorního festivalu Pardubi-
ce – Hradec Králové je přinášet především nové pohledy na způsoby 
zpracování námětů ukotvených ve struktuře jevů spjatých s tradiční 
lidovou kulturou. Proto je tento festival po celou dobu svého trvání 
především místem, kde se setkávají nejrůznější taneční i hudební for-
my a rozmanité přístupy k folklorní či folklorem inspirované tvorbě.

TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA
6. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů

16. – 17. 11. 2012, Jihlava

Spolupořadatel: Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, DKO s. r. o., 
Jihlava

V rámci Tvůrčí taneční dílny 2012 se představilo celkem čtrnáct fol-
klorních souborů: Český lidový soubor Chrudim, Gaudeamus VŠE Praha, 
Hlubina Ostrava, Jaro Praha, Jarošovci Mělník, Kohoutek Chrudim, Lipka 
Pardubice, Mladina Plzeň, Nisanka Jablonec nad Nisou, Ostravička Frý-
dek-Místek, Pramínek Jihlava, Rosénka Praha, Vonica Zlín, Vrtek Opava.

Přehlídka odehrávající se vždy jednou za dva roky se za dobu svého 
trvání vyprofilovala do podoby prestižní akce oboru, na níž se představu-
je vždy to nejlepší, co v daném časovém úseku v oblasti jevištní prezen-
tace lidového tance vzniklo. Šestý ročník celostátní přehlídky věnované 
jevištní podobě lidového tance vrátil tuto akci opět do Jihlavy, kde před 
dvanácti lety začala. Jednotlivé jevištní kompozice hodnotil lektorský 
sbor ve složení: Daniela Stavělová (předsedkyně), Ladislava Petišková, 
Lucie Uhlíková, Martin Pacek a Jan Malík. Tvůrčí taneční dílna otevřela 
další cestu specifické jevištní tvorbě opírající se o folklorní materiál a její 
vnímání jak aktéry, tak diváky. Působení v tradici se stává funkčním obsa-
hem vlastní tvůrčí výpovědi. Tanec, hudba zpěv, lidová slovesnost, zvyky, 
rituály, to vše dohromady v neoddělitelné jednotě vytváří půdu pro roz-
manité cesty uměleckého uvažování.

13. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ
19. – 20. 5. 2012, Praha

Pořadatelé: Národní muzeum – Historické muzeum, Sdružení pro dět-
skou taneční tvořivost, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Národopisná slavnost měla v r. 2012 mimořádné téma spojené 
s připomínkou tří významných českých malířů výrazně orientovaných 
na národopisná témata – Josefa Mánesa, Jaroslava Špillara a Joži Upr-
ky. Skládala se ze tří programových celků, na nichž se jako účinkující 
podílely soubory: Národopisný soubor z Mrákova na Chodsku, Klas 
z Kralic na Hané a Vlčnovjan z Vlčnova na Uherskobrodsku. Svým ob-
sahem byla v mnohém výjimečná komponovaná přehlídka lidových 
krojů inspirovaná tvorbou všech tří malířů připravená dr. Jiřinou Lan-
ghammerovou.

LADĚNÍ TĚLA JARMILY JEŘÁBKOVÉ
Český duncanismus v lidovém tanci

25. 11. 2012, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

Pořadatelé: Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, Soubor písní 
a tanců Josefa Vycpálka, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Scénický komponovaný večer v režii Daniely Stavělové nabídl se-
tkání s principy umělecké práce Jarmily Jeřábkové v podobě, jakou zís-



výroční zpráva NIPOS 2012 • 27 

6. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

kaly především ve spojení s lidovým tancem. Sama Jarmila Jeřábková 
ve svých pohybových etudách prvky lidového tance bohatě využívala 
a nebránila se ani melodice lidových písní, na jejichž ohlasy reagovala 
ve vlastní taneční tvorbě na hudbu Antonína Dvořáka, Jana Václava 
Nováka či Otakara Zicha. Díky tomuto spojení pak mohla vzniknout 
její svébytná a bytostně česká varianta tanečního stylu Isadory Dun-
canové. A nabídla tím také možnost pracovat s jejími principy v dal-
ších žánrech, např. při rozvíjení a ztvárňování tradičního tanečního 
projevu, který ve své scénické podobě nevystačí pouze s krokovými 
variacemi lidových tanců. Všudypřítomné ladění těla prolínající veče-
rem představilo stále aktuální odkaz Jarmily Jeřábkové. Zdánlivý svár 
tradice a novodobosti stejně jako v posledním tanci večera nemá ví-
těze ani poražené, neboť přes mnohé odlišnosti jsou si oba tyto světy 
velmi blízké.

SCÉNICKÝ TANEC MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 

TANEC, TANEC… 2012
26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

25. – 28. 10. 2012, Jablonec nad Nisou

Spolupořadatelé: Přátelé Rychnova, o. s., Rychnov u Jablonce nad Ni-
sou
Spolupráce: Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jab-
lonce nad Nisou, Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., Euro-
centrum, s. r. o., Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie Jablo-
nec nad Nisou
Záštita: Město Jablonec nad Nisou

Přední americká choreografka Martha Moore, Dirk D‘Hoe z vý-
znamné belgické organizace pro amatérský tanec Danspunt, taneční 
skupina Teuta se svou ředitelkou a choreografkou Nikolinou Mekovec 
z Chorvatska a téměř dvě stovky tanečníků z celé České republiky, to 
byla 26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 
Tanec, tanec… 2012, které předcházelo 9 krajských přehlídek, v nichž 
se prezentovalo celkem 68 skupin se 119 choreografiemi a 668 taneč-
nicemi a tanečníky. 29 z celkových 31 nominovaných skupin vystou-

pilo ve dvou programových večerech, jako živý záznam mnohosti cest 
taneční tvorby.

Odborná porota zasedala ve složení: prof. Ivanka Kubicová, Bo-
humíra Eliášová, Elvíra Němečková, Tomáš Kolafa a Vladimír Fekar.

V rámci úvodního večera v Městském divadle byla předána 
Cena Ministerstva kultury Jeně Janovské za celoživotní práci. Druhý 
večer byl věnovaný Evě Veverkové k jejímu nedožitému životnímu 
jubileu. 

V závěrečném programovém bloku Martha Moore (USA) pre-
zentovala projekt s evropskými umělci Post Modern Dance dnes, ve 
kterém účinkovala i skupina netanečníků přímo z Jablonce, a završi-
la tak konceptuálně strukturu interpretačních seminářů, animované 
přednášky a práce s netanečníky. Interpretační semináře vedli Marie 
Kinsky (Fr), Bára Látalová (ČR), Zdenka Brungot Svíteková (Nor/SK), 
Eleonora Folegnani (IT), Anka Sedlačková (SK); animovanou přednáš-
ku realizovala Zdenka Brungot Svíteková (Nor/SK); seminář s neta-
nečníky vedla Martha Moore (USA). Tento projekt byl uskutečněn ve 
spolupráci se SE-S-TA o. s.

K přehlídce, která proměnila Jablonec nad Nisou podesáté v Měs-
to tance, bylo zpracováno i Jablonecké desetiletí jako textová součást 
programové brožury.
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TANAMBOURRÉE 2012 ANEB JAKO MÁVNUTÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL
14. otevřený celostátní festival scénického tance

7. – 10. 6. 2012, Varnsdorf

Pořadatelé: Základní umělecká škola Varnsdorf, Sdružení občanů Etu-
da prima, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Spolupořadatelé: Městské divadlo Varnsdorf, město Varnsdorf

Festival je otevřený, věkově neomezený, s bohatým uměleckým 
i vzdělávacím programem. V zahajovacím představení v divadle, 
v představení pro MŠ a ZŠ v exteriéru školní zahrady, v tanečních 
vystoupeních v exteriérech města a v nedělní přehlídce v divadle se 
představilo 9 skupin ve 41 choreografiích. Bylo uskutečněno 10 dílen 
pro 132 účastníků různého věku. Lektoři: Ludmila Rellichová, Lukáš 
Horáček, Markéta Vacková, Matouš Vlčínský, Hana Tuháčková, Lada 
Capoušková, Jana Mokrá, Petra Endlerová, Jiří Fečko, Anna Benháko-
vá, Alžběta Kestnerová, Markéta Odvodyová, Pavla Chundelová.

FOTOGRAFIE

32. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2012
Předání cen a zahájení první výstavy: 11. – 12. 5. 2012, Svitavy

Další reprízy: Náchod, Praha, Turnov, Humenné

Spolupořadatelé: o. s. Svaz českých fotografů a SKS Svitavy
Spolupráce: Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové, 
o. s. Společnost přátel fotografie
Záštita: senátor Václav Koukal a starosta Svitav David Šimek

Na 32. ročníku národní soutěže bylo hodnoceno 982 snímků od 
147 autorů a 15 kolektivů v pěti kategoriích. Porota pracovala ve 
složení: Věra Matějů, Miroslav Zaťko, Petr Vilgus, Marcela Řezníčko-
vá, Rudolf Němeček, Milan Báča a Jaroslav Šimon.

Národní soutěži předcházely dvě mládežnické soutěže, kterých 
se zúčastnilo 89 autorů mladších 21 let se 191 snímky. V rámci vy-
hodnocení soutěže a zahájení výstavy se uskutečnilo setkání zá-
stupců 18 fotoklubů za účasti porotců a lektorů Zuzany Školudové, 

Věry Matějů, Petra Vilguse, Miroslava Zaťka a Boguslava Michnika. 
Součástí vyhlášení vítězů bylo v sobotu 12. 5. i předání Ceny Mi-
nisterstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizu-

álních a výtvarných aktivit předsedkyni Svazu českých fotografů, 
PhDr. Věře Matějů. Následně byla v Městském muzeu a galerii za-
hájena výstava oceněných fotografií. Následoval seminář pod vede-
ním Petra Vilguse. V rámci akce proběhly i další fotografické výstavy 
v kulturním centru Fabrika.

Součástí letošního ročníku byla i výstava vybraných fotografií 
v předsálí zasedacího sálu Senátu PČR a výstava fotografií a foto-
grafické techniky ve výstavním sále Senátu, probíhající od 21. 6. 
po dobu dvou měsíců. Pod záštitou místopředsedy Senátu JUDr. Pe-
tra Pitharta a senátora Václava Koukala se v Senátu konal seminář 
na téma Současná amatérská fotografie. Proběhl 26. června 2012.  
a jak svou náplní, tak účastí 63 přítomných splnil účel, mj. informo-
val 400 zákonodárců, že zde existuje toto hnutí, a že ho koordinuje 
příspěvková organizace MK NIPOS.

Další výstavy fotografií z tohoto ročníku se uskutečnily v Galerii 
Lidl v Praze, Galerii Safír v Turnově a na Slovensku v Humenném. 
Začátkem roku 2013 budou vystaveny i v Bratislavě.
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Úroveň zejména oceněných fotografií ukázala zvyšující se kvali-
tu. Velmi kladně bylo hodnoceno setkání fotoklubů i akce v Senátu 
České republiky.

Stejně jako v minulých letech byl vydán katalog vítězných foto-
grafií a na přiloženém CD jsou zobrazeny všechny fotografie vybrané 
na výstavu.

FILM A VIDEO

ČESKÝ VIDEOSALON A ZLATÉ SLUNCE
59. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby

14. – 16. 6. 2012, Ústí nad Orlicí

Spolupořadatelé: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Město Ústí nad Orli-
cí, Pardubický kraj
Spolupráce: ČVU-CSNF ČR, JBS Studio Kladno 

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český videosa-
lon je vrcholná soutěžní přehlídka českých neprofesionálních autorů 
v oblasti videotvorby. Krajské a posléze celostátní poroty z 8 krajských 
postupových kol vybíraly v r. 2012 do finále přehlídky z celkem 228 
přihlášených filmů. V osmi soutěžních blocích přehlídky bylo uvedeno 
53 snímků. Soutěžní filmy hodnotila porota ve složení: Simona Ok-
tábcová, Josef Valušiak, Roman Vávra, František Nejedlý a Michael 
Carrington.

Český videosalon – Zlaté Slunce je soutěžní přehlídka určená 
autorům školní kategorie základních a středních škol. V roce 2012 
bylo vybráno zemskými a krajskými porotami z 30 filmů konečných 
23 snímků. Soutěžní filmy školní kategorie hodnotila porota ve slože-
ní: Lenka Poláková, Milan Šebesta a Emil Pražan.

Součástí celostátní přehlídky byl třídenní seminář (workshop) pod 
názvem Zlaté Slunce, Děti a kreativní videotvorba, NÁPADY? ANO! 
(zúčastnilo se 72 dětí, žáků, studentů a pedagogů), v jehož rámci byla 
natočena Festivalová pohlednice (DVD). Lektory byli Rudolf Sedlecký, 
Bohumír Novák, Karel Tvrdík a Vít Šaroun.

Program celostátní soutěže Český videosalon, jak v kategorii do-
spělých tvůrců, tak i školních filmů, odpovídal náročným požadavkům 

nejvyšší soutěže neprofesionálních filmařů. Z jednotlivých kategorií 
byla prioritní soutěžní kategorie dokumentu a reportáží. Velkým pře-
kvapením bylo četné obsazení kategorie videoklipů. Celostátní pře-
hlídka v roce 2012 zvýšila svou prestiž i konáním festivalu na Malé 
scéně.

V rámci slavnostního večera celostátní soutěže byla předána Zlatá 
medaile NIPOS-ČVU panu Raineru Hässelbarthovi z Berlína za dlou-
hodobou spolupráci mezi německými a českými amatérskými filmaři.

Na závěr celostátní soutěže připravili pořadatelé jako každoročně 
zajímavé klání Minuta filmů a pro ústeckou veřejnost Večer outdoo-
rových filmů s Jiřím Středou.

ESTETICKÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

DĚTSKÝ SCÉNICKÝ TANEC 

KUTNÁ HORA 2012
29. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance 

25. – 27. 5. 2012, Kutná Hora

Spolupořadatel: Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
Spolupráce: Průvodcovská služba, s. r. o., Kutná Hora

29. ročník akce byl druhým nejsilnějším ve dvacetileté éře přehlídky 
v Kutné Hoře (od roku 1992 zde diváci zhlédli 407 choreografií, v nichž 
účinkovalo 2 849 dětí). Ze 13 krajských přehlídek, kterých se zúčastnilo 
140 dětských skupin s 284 choreografiemi (účinkovalo 2 708 dětí), bylo 
navrženo 62 nominací na celostátní přehlídku. Do dvou programových 
bloků přehlídky bylo nakonec zařazeno 31 choreografií. Oba večerní 
programy byly sestaveny tak, aby mohly dokumentovat, jak se vyvíjí 
a kam směřuje odkaz Jarmily Jeřábkové (v roce 2012 uplynulo 100 let 
od jejího narození) v české taneční výchově dětí.

Přehlídka byla účastníky hodnocena jako šťastná v dramaturgii 
a s funkčním harmonogramem. Přehlídku vhodně doplnil doprovod-
ný program (tanec pod širým nebem na Terase kaple Božího těla, ve-



30 • výroční zpráva NIPOS 2012

6. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 

černí prohlídka pamětihodností města, nedělní taneční pohádka pro 
děti nebo diskusní klub pro pedagogy ke 100. výročí Jarmily Jeřábko-
vé). Práce lektorského sboru ve složení: Dana Ždímalová, Bohumíra 
Cveklová, Živana Vajsarová, Elvíra Němečková, Halina Paszková, Anna 
Caunerová, Lenka Švandová, Tereza Hásková a Tomáš Kolafa byla ve-
lice přínosná pro rozvoj a kultivaci oboru.

DĚTSKÉ DIVADLO A RECITACE

DĚTSKÁ SCÉNA 2012
41. celostátní přehlídka dětského divadla 

a 41. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů Svitavy
8. – 14. 6. 2012, Svitavy

Spolupořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Středisko kultur-
ních služeb města Svitavy
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU

Na přehlídce vystoupilo 76 recitátorů a 17 souborů doporuče-
ných z 27 krajských postupových přehlídek. Recitační vystoupení 
posuzoval lektorský sbor ve složení: Jaroslav Provazník, Zuzana Jir-

sová, Eliška Vobrubová, Jana Franková, František Oplatek a Jakub 
Doubrava, divadelní představení hodnotili Radek Marušák, Belo Fe-
lix, Eva Keroušová, Irina Ulrychová, Alena Exnarová a Jakub Hulák. 
V rámci přehlídky proběhlo 8 dílen pro děti, diskusní kluby pro děti 
i dospělé, 2 praktické semináře pro studenty středních pedagogic-
kých škol a 5 seminářů pro dospělé účastníky. Mimořádnou událostí 
byla dílna dramatické výchovy a divadla pod vedením amerického 
univerzitního profesora Rivese Collinse. Komplexní reflexi přehlíd-
ky zajišťoval tiskový zpravodaj Deník Dětské scény (šéfredaktorka 
Iva Dvořáková). Dětská scéna nabídla řadu kvalitních a inspirativ-
ních vystoupení, s mimořádně pozitivním ohlasem se setkaly semi-
náře i doplňkový program přehlídky.

DĚTSKÝ SBOROVÝ ZPĚV

22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 

25. – 27. 5. 2012, Uničov

Spolupořadatel: Městské kulturní zařízení Uničov

Přehlídky se zúčastnilo celkem 17 sborů vybraných ze čtrnácti 
krajských postupových přehlídek, v nichž se v roce 2012 představilo 
179 sborů s více než 4980 zpěváky. Přehlídkové koncerty hodnotila 
pětičlenná porota ve složení: Jaroslava Macková, Ivana Kleinová, Ma-
rek Valášek, Josef Brabenec a Vítězslav Hergesel. Program celostátní 
přehlídky, která se konala v uničovské Koncertní síni, zahájil v pátek 
večer koncert osmi zúčastněných sborů. V sobotu dopoledne přehlíd-
ka pokračovala druhým koncertem, odpoledne vystoupil na slavnost-
ním koncertě DPS Ondrášek ze ZUŠ v Novém Jičíně pod vedením Jose-
fa Zajíčka. Přední český dětský pěvecký sbor se představil s náročným 
a umělecky perfektně provedeným repertoárem. Koncert se setkal 
s velkým ohlasem nejen mezi sbormistry a odbornou veřejností, ale 
zejména u dětí zúčastněných sborů. Po slavnostním koncertě násle-
dovalo vystoupení všech zúčastněných sborů na Masarykově náměstí 
spolu s dechovým orchestrem Haná. Celostátní přehlídka byla ukon-
čena večerním koncertem, kde se opět představily všechny zúčast-
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něné sbory. Konferování všech koncertů se zhostil Radek Vincour, 
ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově.

PORTA MUSICAE 2012
9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

2. – 4. 11. 2012, Nový Jičín

Spolupořadatel: Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru 
Ondrášek z Nového Jičína

Soutěže se zúčastnilo 19 sborů, z toho 8 v kategorii mladších 
sborů (do 15 let), 6 v kategorii starších sborů (do 19 let). Jeden sbor 
se zúčastnil mimo soutěž, další 3 sbory účinkovaly na zahajovacím 
koncertě (Šumperský dětský sbor Motýli, novojičínský sbor ZUŠ Ond-
rášek a jeho Komorní sbor). Soutěž hodnotila pětičlenná mezinárod-
ní porota ve složení: Štefan Sedlický (předseda, SR), Ivana Kleinová, 
Silvie Pálková, Josef Surovík a Marek Valášek, která také sbormistrům 
poskytla v individuálních pohovorech rozbor vystoupení jejich sboru. 

Podmínkou účasti v soutěži bylo provedení předepsané skladby 
Ilji Hurníka.

V rámci festivalu přehlídky se uskutečnilo už 46. setkání Klubu 
sbormistrů, jehož lektory byli muzikolog a publicista Bohuslav Vítek 
a sbormistr Josef Zajíček.

DĚTSKÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY

14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, konci-
povaná jako trienále, se bude konat v roce 2013, a to v prostorách 
gotického hradu v Litoměřicích ve dnech 11. 5. – 6. 6. 2013.

V roce 2011 proběhl první (Praha) a v roce 2012 se uskutečnil 
další (Litoměřice) přípravný seminář k této přehlídce.

9. 10. 2012 byla na Ministerstvu kultury na návrh OS Klášter a OR 
dětských výtvarných aktivit při NIPOS-ARTAMA předána Cena MK 
Zdeně Synecké.

n n n
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VZDĚLÁVÁNÍ 

VZDĚLÁVACÍ AKCE POŘÁDANÉ ÚTVAREM ARTAMA

n Semináře Klubu sbormistrů
2. – 4. 3. 2012, Tachov
8. – 15. 7. 2012, Loučná nad Desnou
2. – 4. 11. 2012, Nový Jičín
16. – 18. 11. 2012, Opava

Spolupořadatelé: Tachovský dětský pěvecký sbor, ZŠ a MŠ Loučná 
nad Desnou, Sdružení rodičů a přátel DPS Ondrášek Nový Jičín, 
Mendelovo gymnázium, Opava

Semináře Klubu sbormistrů jsou určeny pro sbormistry dětských 
a středoškolských pěveckých sborů.

Tachov:  30 účastníků, lektoři: Josef Brabenec, Jana Válová, Jiří Štrunc 
Loučná nad Desnou:  48 účastníků, lektoři: Ivana Kleinová, Petra 
Rašíková, Jurij Galatenko, Miloslava Vítková, Alena Tichá, Barbora 
Novotná, Jaroslava Macková, Alena Zupková, Eva Petrášová
Nový Jičín: 27 účastníků, lektoři: Bohuslav Vítek, Josef Zajíček
Opava (středoškolské sbory): 17 účastníků, lektor: Marek Valášek

n Cestovní literární salon – Na vlnách poetismu a surrealismu
24. – 26. 2. 2012, Praha
Cyklus inspirativních setkání s literaturou v jejích nejrůznějších 
podobách a stylech. 

Každé setkání je zaměřené na určitý literární žánr, styl nebo období 
a s ním související díla a autory. Tentokrát se konalo jako literárně-
dramatická dílna zaměřená na českou meziválečnou avantgardu.

15 účastníků, lektoři: Markéta Popelová-Nečasová, Daniel Razím, 
Kateřina Doležalová, Antonín Šimůnek

n Didaktický a praktický seminář Grafika ve škole 
19. – 20. 5. 2012, Praha

Praktické ukázky jednoduchých grafických technik pro malé i velké, 
práce s linorytem a hlubotiskem.

28 účastníků, lektor: doc. Ivan Špirk

n 10. ročník týdenního letního keramického semináře
2. – 8. 7. 2012 v Besednici u Českých Budějovic

V praktickém semináři se pracovalo ve třech skupinách: točení 
na hrnčířském kruhu pro začátečníky, točení pro pokročilé, volná 
plastika – stylizovaná figura. Po glazování a výpalu vznikly zajímavé 
talíře, misky, hrnky, šálky a vázy. I letos se pracovalo na oblíbené 
keramice Raku. Součástí semináře byly besedy a videoprojekce 
o keramice a jednodenní exkurze na výstavu keramiky do kláštera 
Zlatá koruna.

12 účastníků, lektor Marek Dias

n 2. přípravný seminář ke 14. celostátní přehlídce 
 výtvarných prací dětí a mládeže
 9. – 11. 11. 2012, Litoměřice

Hlavním cílem bylo seznámení s interiéry gotického hradu Litoměřice, 
kde bude přehlídka instalována na jaře 2013. Prací s prostorem, in-
stalací v prostoru, galerijní scénou a půdorysem galerie se zabývali 
ve svých přednáškách všichni lektoři. Proto byl seminář nazván Pros-
tor jako inspirace. Součástí semináře byla vycházka historickou částí 
Litoměřic s odborným výkladem.

60 účastníků, lektoři: Lenka Sýkorová, Nikola Čulík, Pavla Sceranková, 
Daniel Lang, Markéta Pastorová, Jan Svoboda a Jakub Synecký
 

n Divadlo z různých úhlů pohledu IV. – Režie
20. – 22. 1., 24. – 26. 2., 23. – 25. 3., 20. – 22. 4. 2012, Praha

Spolupořadatel: Divadlo Kámen, Praha
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Účastníci převážně četli divadelní texty a z nich dále vycházeli 
k režijním ukázkám. Čtvrtá část kurzu měla dvě roviny: teoretic-
kou, kde se úročí znalost klasických textů, a praktickou, kde se 
dá využít různých situací z ostatních přečtených textů a možnost 
režírovat navzájem své kolegy.

16 účastníků, lektor: Martin Vokoun

n Divadlo z různých úhlů pohledu V. – Scénografie a site-specific
7. – 9. 9., 12. – 14. 10., 2. – 4. 11., 7. – 9. 12. 2012, Praha

Spolupořadatel: Divadlo Kámen, Praha

Účastníci se seznámili s divadelním myšlením scénografa, který ke 
stavbě inscenace nepotřebuje příběh, ale pracuje s obrazy a pros-
tory, v nichž se nachází. Vše vyústilo v krátké veřejné představení.

15 účastníků, lektor: Tomáš Žižka

n Tvorba-tvořivost-hra
15. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
4. – 7. 10. 2012, Bechyně

Spolupořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha, Kulturní 
středisko města Bechyně
Spolupráce: ZŠ Školní ulice, Bechyně, ZUŠ Bechyně

Celostátní dílna komplexní estetické výchovy určená vedoucím 
souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, re-
citačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých 
sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům všech typů 
škol a vzdělávacích zařízení. 

75 účastníků, lektoři: Václava Zamazalová, Kateřina Oplatková 
Rezková, Lenka Jíšová, Vojtěch Maděryč, Ludmila Vacková, Nina 
Martínková, Iva Lubinová, Hana Cisovská

n Herecká průprava
24. – 26. 2., 23. – 25. 3., 27. – 29. 4., 11. – 13. 5. 2012, Praha

Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku

Praktický kurz zaměřený na specifické herecké a režijní dovednosti, 
které vyžaduje praxe vedoucího divadelního souboru či učitele 
dramatické výchovy, zejména při inscenační práci s dětským či 
mladým souborem. 

11 účastníků, lektor: Hana Franková

n Základy dětského divadla
2. – 4. 11., 30. 11 – 2. 12., Praha

Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané 
aspekty divadla s dětmi a mládeží. První dvě setkání osmidílného 
víkendového kurzu pro vedoucí dětských a mladých divadelních 
souborů a pedagogy. Zahrnuje osm výukových okruhů pod ve-
dením šesti lektorů. 

18 účastníků, hlavní lektorka: Hana Nemravová

VZDĚLÁVACÍ AKCE POŘÁDANÉ 
S PROKAZATELNOU GESCÍ ÚTVARU ARTAMA

n Kurz praktické režie
4. běh (8. a 9. soustředění a premiéra absolventské inscenace) 
3. – 11. 8. 2012, Hronov
20. – 28. 10. 2012, Volyně
9. – 11. 11. 2012, Rakovník

Pořadatel: DIVADLO (bez záruky) PRAHA, odborná spolupráce 
NIPOS-ARTAMA
Spolupráce: KIS Hronov a MMKC Volyně, KC Rakovník a DS Tyl Rakovník

Kurz praktické režie probíhá standardně dvakrát do roka v rámci 
vícedenních setkání vždy během Jiráskova Hronova a podzimního 
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setkání v místě konání CP činoherního a hudebního divadla (v 
roce 2012 Volyně). Výuka v Hronově byla zaměřena na dramatur-
gicko-režijní přípravu absolventské inscenace a na částečné její 
nazkoušení. Volyňské soustředění se věnovalo jen zkoušení ab-
solventské inscenace a přípravě na premiéru. V Rakovníku se pak 
odehrála premiéra inscenace Bylo nás pět a zároveň slavnostní 
vyřazení absolventů Kurzu praktické režie.

14 účastníků, lektoři: Kateřina Fixová a Milan Schejbal, z řad 
profesionálních herců spolupracovali: Anna Fixová a Roman Štabrňák

n Současné pohybové trendy scénického tance
celoroční vzdělávací kurz
21. – 22. 1., 25. – 26. 2., 17. – 18. 3., 21. – 22. 4., 26. – 27. 5., 
16. -17. 6. 2012 

Pořadatel: Vida, o. s., (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Absolvovalo 11 pedagogů, lektoři: Milan a Zuna Kozánkovi

n Tělo v pohybu
specializační jednosemestrální kurz
17. – 18. 11., 15. – 16. 12. 2012, České Budějovice

Pořadatel: ZUŠ Trhové Sviny, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Absolvovalo 11 pedagogů, lektoři: Anna Caunerová, Jiří Lössl

n Tělo v pohybu
specializační jednotýdenní kurz Dotek – dech – pohyb
10. – 15. 7. 2012, Veselí nad Moravou 

Pořadatel: Jana Kornutová, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Absolvovalo 16 pedagogů, lektor: Jiří Lössl

n Tělo v pohybu
specializační jednotýdenní kurz Dotek – dech – pohyb – opora
15. – 22. 7. 2012, Raspenava

Pořadatel: Vida, o. s., (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Absolvovalo 13 pedagogů, lektor: Jiří Lössl

n Hudebně pohybová výchova s orffovskými prvky
celoroční vzdělávací kurz
6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 
25. 5., 1. 6., 15. 6., 22. 6. 2012

Pořadatel: Libuše Kurková, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

n Dramatická výchova pro současnou školu
únor 2011 – květen 2012, Praha

Pořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné 
dramatiky DAMU, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Základní, třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele DV 
a vedoucí dětských divadelních souborů.

25 účastníků, hlavní lektorka: Jana Machalíková 

n Dramatická výchova pro současnou školu
říjen 2012 - leden 2014, Praha

Pořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné 
dramatiky DAMU, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Základní, třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele DV 
a vedoucí dětských divadelních souborů.

26 účastníků, hlavní lektor: František Oplatek 

n Kunsthistorický seminář
Pražský Josefov. Zánik Židovského Města v asanaci let 1893 – 1915
2. 6.2012 v Praze

Pořadatel: Společnost amatérské divadlo a svět, o. s. (odborná 
spolupráce  NIPOS- ARTAMA)
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Společná vycházka po Praze s odborným výkladem se zaměřením 
na historickou V. pražskou čtvrť – Josefov. Seminář sledoval se-
cesní, novoromantickou, modernistickou a kubistickou architektu-
ru činžovních a veřejných budov, vzniklou po asanaci na přelomu 
19. a 20. století. 

25 účastníků, lektor: Jakub Synecký

ÚTVAR REGIS, POZDĚJI ÚTVAR KaM 

zajišťoval stejně jako každý rok v rámci konzultačních služeb také 
cyklus odborných seminářů zaměřených zejména na oblast autorské-
ho práva, účetnictví příspěvkových organizací a pracovně-právních 
vztahů.

n Autorské právo
Komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv 
v praxi kultury 
1. 3. 2012, Praha
Lektor: JUDr. Adéla Faladová
30 účastníků

n Účetnictví 
Účetnictví příspěvkových organizací kultury, náležitosti správy 
majetku, činnosti a hospodaření PO v souvislostech daňových 
zákonů 
3. 5. 2012, Praha
Lektor: Ing. Ivana Podhráská
48 účastníků

n Účetnictví 
Účetnictví příspěvkových organizací kultury - ČUS 708 
- odpisování DHM, náležitosti správy majetku, činnosti 
a hospodaření PO v souvislostech daňových zákonů 
27. 9. 2012, Praha
Lektor: Ing. Ivana Podhráská
45 účastníků

n Pracovní právo
Pracovně-právní a mzdové otázky v provozní praxi PO působících 
v oblasti kultury
11. 10. 2012, Praha
Lektor:  JUDr. Eva Dandová
27 účastníků

n Autorské právo pro neziskové organizace
Komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv 
v praxi 
15. 11. 2012, Praha
Lektor: JUDr. Adéla Faladová
23 účastníků

n n n
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Pro uživatele byla k dispozici veřejná knihovna se specializo-
vaným fondem, evidovaná na MK. Jsou zde knihy z oborů kultury, 
umění a společenských věd. Unikátní část tvoří publikace a časopi-
sy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, 
vydávané od založení Svazu osvětového. Unikátní je též nově bu-
dovaná sbírka literatury pro dětské a středoškolské pěvecké sbory 
a databáze not obsahující:

- Koncertní sborové skladby českých autorů 20. st.
- Lidové písně a jejich vícehlasé úpravy

Na Internetu je k dispozici on-line katalog s 14 975 knihovními 
jednotkami.

Bylo objednáno 19 titulů odborných časopisů a 2 tituly ústřed-
ních deníků. Nákupem se získaly 3 knihy, darem knihovna obdržela 
21 knih, 35 přírůstků byly povinné výtisky a 26 titulů bylo získáno 
výměnou s knihovnou IÚ-DÚ.

Celkový počet čtenářů činil 221, z toho externích 182. Bylo 
uskutečněno 198 výpůjček, z toho prezenčních celkem 80. Telefo-
nicky bylo zodpovězeno 30 odborných dotazů. 

 Bylo zpracováno 10 CIK servisů, ve kterých jsou pracovníci NIPOS 
a ORNK MK informováni o nových přírůstcích do fondu knihovny.

Knihovna je zapojena ve Sdružení knihoven (SDRUK) a v Me-
zinárodní organizaci divadelních knihoven a muzeí (SIBMAS). Byla 
provedena revize knihovního fondu.

Jako součást veřejné knihovny NIPOS byl v r. 2012 veřejnosti 
zpřístupněn archiv notového materiálu pro pěvecké sbory (viz. kap.  
Významné projekty)

EDIČNÍ ČINNOST

MÍSTNÍ KULTURA
Rok 2012 byl XXII. ročníkem časopisu Místní kultura a zároveň už 

pátým ročníkem internetové podoby časopisu.  Místní kultura v roce 
2012 přinášela kulturní informace z celé ČR nejen čtenářské veřej-
nosti, ale i novinářům s důrazem na aktuálnost.  Nosné téma kore-
spondovalo s Mezinárodním rokem aktivního stáří – Senioři x kultura.  
V roce 2012 přibylo na stránky 140 autorských článků, přes 2 000 
zpráv a značně se zvýšil počet textů vkládaných „zvenčí“, zejména 
pozvánek na akce, které vkládají samotní pořadatelé. V uplynulém 
období mohli čtenáři také zaznamenat větší množství dopisovatelů, 
z nichž mnozí patří k mladé generaci. Web internetového časopisu 
Místní kultura má stále zvyšující se trend návštěvnosti:

Návštěvy v roce 2012 - 132 921, (v roce 2011 -  115 115). Unikátní 
návštěvníci v roce 2012 - 103 484 (v roce 2011 - 89 798).

Facebook -  http://www.facebook.com/mistnikultura - koncem 
roku 2012 měla Místní kultura cca 200 fanoušků.  Časopis poskytuje 
tradičně mediální podporu řadě nejen lokálních, ale i celorepubli-
kových akcí. V roce 2012 přibyly další, např.: MUSICA TEREZIANA - 
Benefice pro Terezín, benefiční projekt Hamlet na Helfenburku. Pro 
rok 2013 připravuje redakce Místní kultury další nosné téma, kterým 
bude Infrastruktura kultury. 

Koncem roku 2012 byla redakce Místní kultury začleněna do ges-
ce sekretariátu ředitelky NIPOS. 

NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

Hana Budínská
HRY PRO ŠEST SMYSLŮ

Už 8. vydání stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším 
metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají 
některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, 
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i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvi-
čení s různými variantami a možnostmi různých motivací jsou uvá-
děny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těch-
to okruhů: Pozornost, paměť a představivost, Jevištní řeč, Fantazie 
a tvořivost, Hry a etudy. Důležitou součástí kartotéky jsou úvodní 
Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další litera-
turu.

Jiří Lössl
RYTMICKÁ, POHYBOVÁ A TANEČNÍ VÝCHOVA MLADŠÍHO 

ŽACTVA – DESET LEKCÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEDAGOGY

Publikace pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit 
a metodicky uspořádat rytmickou, pohybovou a taneční výuku dětí 
mladšího školního věku. Nabízí moderní ověřené postupy a přístupy, 
které sledují harmonický rozvoj všech složek osobnosti dítěte, a kro-
mě užitku mu přinášejí i zážitky a prožitky, kompenzující jednostran-
nost školní výuky. To vše v deseti lekcích, od září do června jednoho 
roku, doplněno zásobníčkem autorských veršů, metodickými po-
známkami a instruktivními ilustracemi. Jednotlivé lekce jsou rozděle-
ny do pěti částí: začínají vstupním cvičením, následuje rytmická prů-
prava, pohybová průprava, taneční průprava a závěrečná část. Délka 
jednotlivých částí je zcela na učiteli a měla by vždy vycházet z potřeby 
zaměřit se více či méně na některé téma.

Emilie Zámečníková
CESTA K PŘEDNESU ANEB PRŮVODCE 

PRO PEDAGOGY A MLADÉ RECITÁTORY

Druhé vydání netradičně pojaté knihy o tom, jak inspirovat a vést 
děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, 
kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární 
výchově a možnostem interpretace krásné literatury – tedy pedago-
gům a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě 
a krásné literatuře může přednes významně pomoci.

Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů, které s problemati-
kou přednesu a interpretace souvisejí, a bohatý seznam doporučené 
literatury.

PERIODIKA

KORMIDLO
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže přináší 

nabídky přehlídek, seminářů, dílen, setkání a odborné literatury zájem-
cům ze všech oblastí estetických aktivit dětí a mládeže (dětské a mladé 
divadlo, přednes, dramatická výchova, dětské a středoškolské pěvecké 
sbory, taneční a pohybová výchova, výtvarná výchova, dětský taneční 
a hudební folklor). Díky spolupráci s řadou nestátních subjektů obsahu-
je informace z celé republiky. Cílovou skupinou jsou vedoucí dětských 
a mládežnických kolektivů a souborů, základní školství včetně umělec-
kého, domy dětí, střediska volného času a další zájemci. 

Vychází 3x ročně v nákladu 1120 ks, je rozesílán i v elektronické 
podobě 1260 odběratelům.

AMATÉRSKÁ SCÉNA
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla 

a uměleckého přednesu.
Časopis pokračoval v inovované formě, která vyšla z potřeby vytvořit 

komplexní informační servis pro amatérské divadlo, sdílení a reflexi spo-
lečného zájmu čtenářů a zapojit široké plénum amatérských divadelníků 
i profesionálů v oboru do tvorby obsahu časopisu. Obsahovou strukturu 
tvoří rubriky: o čem se hovoří, inspirace, přehlídky a festivaly, o soubo-
rech, zahraniční inspirace, vzdělávání, seriály, kalendárium a krátké zprá-
vy, které navazují na internetové stránky amaterskascena.cz.

V roce 2012 (58. ročník) vyšel časopis v šesti číslech o celkovém 
počtu 356 stran, na nichž byla prezentována témata z oblasti amatér-
ského i nezávislého divadla, rozhovory s divadelními tvůrci, portréty 
divadelních spolků amatérských a nezávislých divadelníků, zamyšlení 
nad problémy současné divadelní tvorby, informace z tuzemských i za-
hraničních festivalů a v neposlední řadě vzdělávací seriály. Ty byly v le-
tošním roce dva. První se věnoval zvuku a využití zvuku na divadle a byl 
připravován pedagogem DAMU Vratislavem Šrámkem. Druhý seriál byl 
o výkladu divadelního názvosloví a připravovala ho dramaturgyně Ka-
teřina Šplíchalová-Mocová. Se vzdělávacími seriály počítá Amatérská 
scéna i v následujícím období. 
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TVOŘIVÁ DRAMATIKA
Odborný časopis, který se zaměřuje na všechny oblasti dramatic-

ké výchovy: na dramatickou výchovu jako samostatný předmět, na 
aplikovanou dramatickou výchovu ve výuce jiných předmětů na zá-
kladních a středních školách, na dramatickou výchovu jako styl práce 
v mateřské škole, na divadlo hrané dětmi a dětský přednes, na dra-
matickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického 
směru, na dramatickou a jinou tvořivou hru s handicapovanými, na 
teorii, didaktiku a historii oboru. V roce 2012 vyšel časopis v únoru, 
září a listopadu.

Při tvorbě časopisu spolupracuje NIPOS-ARTAMA se Sdružením 
pro tvořivou dramatiku a s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

DĚTSKÁ SCÉNA
V textové příloze Tvořivé dramatiky, jediné edici scénářů 

a dramatických textů určených dětským a středoškolským sou-
borům, byly publikovány scénáře Kateřiny Oplatkové Rezkové, 
Ireny Konývkové, Evy Venclíkové, Hany Budínské, Milady Maša-
tové a Dany Svozilové. Při přípravě časopisu spolupracuje NIPOS 
se Sdružením pro tvořivou dramatiku a s katedrou výchovné dra-
matiky DAMU.

 
PAM PAM 

občasník scénického tance
Periodikum o scénickém tanci vzniklo z potřeby mapovat dění 

v oblasti neprofesionálního scénického tance. Občasník scénické-
ho tance přináší informace o aktivitách, osobnostech, souborech 
a skupinách, o metodách výuky, přístupech k technice a tvorbě, 
zkrátka mapuje jak fakticky, tak analyticky dění v oboru scénic-
kého tance, pohybového divadla, taneční, rytmické a pohybové 
výchovy a amatérského uměleckého tance vůbec. Vycházejí tři až 
čtyři čísla ročně.

LOUTKÁŘSKÝ VYKŘIČNÍK 
Občasník pro amatérské loutkářství 

obashuje celoroční nabídku vzdělávacích aktivit v oboru, včet-
ně seminářů Loutkářské Chrudimi. Vychází na jaře a na podzim 
v elektronické verzi a obsahuje nabídky vzdělávacích seminářů 
a programů. 

WEBOVÉ STRÁNKY 

WWW.AMATERSKASCENA.CZ
Informační a vzdělávací portál amatérské scény

V roce 2012 pokračoval systém návaznosti internetových stránek 
www.amaterskascena.cz na tištěnou Amatérskou  scénu a zveřejňo-
val informace, které by vzhledem k dvouměsíční periodicitě časopisu 
bez elektronického média nebylo možné využít. Aktuální informace 
o premiérách, festivalech a dění v souborech byly doplňovány o elek-
tronickou publikaci propozic jednotlivých festivalů a zpravodajské in-
formace z oboru.

Struktura portálu je členěna do rubrik, které vycházejí z tištěné-
ho časopisu Amatérská scéna. Nejsou však jeho otiskem, ale doplňují 
tematické okruhy o zpravodajské články. Technické řešení umožňuje 
zapojení amatérských divadelníků i profesionálů do tvorby obsahu, 
tedy publikovat články a pozvánky na divadelní akce.

Celkem bylo ke konci roku 2012 zveřejněno více než tisíc zpra-
vodajských článků a téměř osm set pozvánek v kalendáři. Webový 
portál za rok navštívilo 26 124 unikátních návštěvníků. Tito uživatelé 
uskutečnili 47 590 návštěv, při kterých přečetli 141 909 stran.

WWW.UMELECKEVZDELAVANI.CZ
Informační a vzdělávací portál umělecké vzdělávání

Tento portál se stal výchozím bodem při pořádání Diskusního fóra 
Uměleckém vzdělávání a role kulturních institucí, které se uskutečnilo 
ve dnech 22. – 23. září 2011 v Praze. Obsahuje veškeré informace 
o myšlence a programu akce. Informační portál je stále aktualizován 
a na stránkách lze nalézt kromě klíčových dokumentů i informace 
o dalších aktivitách, které následně po fóru probíhají, tj. o akcích jako 
Diskusní fórum k postavení uměleckých oborů v rámci všeobecného 
vzdělávání, DAMU 21. ledna 2012, a dalších.

WWW.VYTVARNEPREHLIDKY.CZ
Doména byla zřízena v roce 2007 jako doprovodný program 

12. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže v Litomy-
šli, od té doby se neustále aktualizuje obsah, jehož součástí jsou 
metodické materiály z poslední, 13. celostátní přehlídky v Písku 
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n n n

(2010), fotogalerie zúčastněných výtvarných projektů či katalogy 
přehlídek a materiály přípravných seminářů ke 14. celostátní pře-
hlídce (2013).

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Odborný konzultační servis je trvalou a jednou ze základních čin-
ností útvaru KaM, dříve REGIS. Pro rychlejší a otevřenější komunikaci 
s tazateli jsme v červenci 2012 otevřeli na webu NIPOS on-line Poradnu 
(viz kap. Významné projekty). Dotazy v poradně stejně jako rozsáhlej-
ší konzultace jsou vyhledávány zejména regionálními a lokálními kul-
turními organizacemi, odbornými pracovníky krajských, městských 
a obecních úřadů. V posledních letech jsou tyto služby vyhledávány 
také NNO, zejména občanskými sdruženími. Témata konzultací jsou 
velmi různorodá, avšak i v roce 2012 se většina dotazů týkala přede-
vším ekonomického zajištění veřejných služeb kultury a aplikace práv-
ních norem do provozního a ekonomického zajištění jak neziskových, 
tak doplňkových činností právnických osob působících v kultuře. Časté 
jsou také dotazy týkající realizace dotací z veřejných rozpočtů, změny, 
tvorba zakládacích dokumentů právnických osob či otázky užití práv 
chráněných autorským zákonem. Součástí konzultačních služeb je také 
zajišťování odborných seminářů, které jsou zaměřeny na různé oblasti 
práva a účetnictví.

Také útvar ARTAMA poskytuje odborný a informační servis širo-
kému spektru zájemců z řad umělců, spolků, sdružení, NNO a dal-
ších kulturních institucí. Významným pokračujícím projektem v této 
oblasti je Databáze a archiv notového materiálu pro pěvecké sbory 
(speciální on-line databáze not především pro dětskou pěveckou lite-
raturu; viz kap. Významné projekty). 

         
Informační služby Centra informací a statistik kultury (CIK) spočí-

valy především v provádění rešerší z databází, ze statistických šetření, 
zabezpečování prezenčních či absenčních výpůjček, vydávání adresá-
řů, zodpovídání řady různých dotazů a zejména v prezentaci na webu 
organizace. Průběžně aktualizované databáze obsahují registry zpra-
vodajských jednotek, údaje týkající se krajských úřadů, magistrátů 
a úřadů obcí s rozšířenou působností.

Z databází bylo zodpovězeno cca 25 telefonických a osobních do-
tazů. Ze statistických zjišťování bylo provedeno 24 rešerší pro MK, KÚ, 
MěÚ, zastupitelské úřady, právnické a fyzické osoby.

Zpravodajským jednotkám a vybraným redakcím, MK, MZV a od-
borné veřejnosti byly poskytnuty sešity Statistika kultury 2011, ang-
lická mutace téhož Statistics on Culture 2011 a Návštěvnost památek, 
muzeí a galerií 2011. Výstupy byly realizovány i na CD a též vystaveny 
na webu NIPOS.

Informační služby byly prezentovány na mezinárodním knižním 
veletrhu Svět knihy 2012 v Praze na stánku NIPOS.
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ZAHRANIČNÍ KONTAKTY NIPOS

Ambicí organizace je být v kontaktu s evropským a světovým 
děním v oborech, kterými se zabývá, a to jednak formou aktivní, tj. 
korespondencí s vybranými subjekty a jednáními či účastí na akcích 
formou zahraničních pracovních cest, a jednak „pasivně“, tj. sledo-
váním vývoje jednotlivých oblastí cestou internetu a publikovaných 
materiálů. Významným okruhem kontaktů je práce v evropských 
strukturách, a to přímo v Evropské unii (OMC pracovní skupiny Role 
umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře 
a Podpora Kreativních partnerství – viz kap. Významné projekty). Do 
této oblasti spadá také aktivní účast organizace v mezinárodních ne-
vládních organizacích, zejména v oblasti neprofesionálního umění 
a statistiky. Od roku 2011 je NIPOS sídlem sekretariátu Středoevrop-
ské sekce AITA/IATA. NIPOS (CIK) pokračoval v zahraniční spolupráci 
s Evropskou skupinou pro statistiku muzeí a galerií EGMUS. Zúčast-
nil se zasedání v Berlíně se zprávou o vývoji muzejnictví v oblasti 
digitalizace v ČR a informací o projektu benchmarking muzeí. Na 
web EGMUSu každoročně zasílá NIPOS data za ČR ze statistického 
šetření. Rovněž je zde zveřejňována zpráva o stavu muzejnictví 
v naší zemi. 

Zástupci NIPOS se také zúčastnili čtvrtého výročního zasedání 
organizace AMATEO v Londýně (GB), evropské sítě pro aktivní účast 
v kulturních aktivitách. Již v roce 2012 se rozběhly přípravy pro páté 
výroční zasedání a odbornou konferenci, které se uskuteční v srpnu 
2013 v ČR.

Nejbližší zájmovou sférou NIPOS je Slovensko, proto většina 
cest na prezentační akce, spojených s jednáním s partnerskými 
organizacemi, vede právě sem. Mezi hlavní partnery na slovenské 
straně patří Národné osvetové centrum Piešťany. Pracoviště Bra-
tislava je organizační strukturou i charakterem nejblíže NIPOS, na 
společných nebo individuálních akcích se podílejí pracovníci obou 
stran. Dalšími partnerskými subjekty jsou Svaz slovenských fotogra-
fů, slovenská střediska mezinárodních nevládních organizací, vzdě-
lávací organizace EduArt a další instituce zabývající se amatérským 
filmem a videem.

Do oblasti zahraničních kontaktů NIPOS patří i cesty pracovníků 
NIPOS sloužící k doplnění jejich odbornosti či lektorská účast na za-
hraničních akcích (oblast amatérského videa, fotografie – přednáš-
ky, prezentace českých výstav či kolekcí).

PODPORA ZAHRANIČNÍCH STYKŮ 
V OBLASTI NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ

V roce 2012 byl NIPOS stále platformou pro podporu vybraných 
zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění (výjezdy 
jednotlivců a přijetí souborů a jednotlivců) z veřejných prostředků. 

Celkový objem rozpočtových prostředků určených na podporu 
této oblasti, který je pro rozpočet NIPOS závazným ukazatelem, byl 
pro rok 2012 stanoven schváleným rozpočtem na 380 000 Kč. Tato 
částka byla vyčerpána.

Žádosti v této oblasti projednávala Komise pro podporu vybra-
ných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění z ve-
řejných prostředků, kterou tvoří zástupci jednotlivých oborů amatér-
ského umění, zástupce MK ČR, vedoucí NIPOS-ARTAMA a tajemník. 

Se žadateli, kteří dodrželi podmínky výběrového řízení a jejichž 
žádosti uspěly, uzavřel NIPOS příkazní smlouvy. Finanční prostřed-
ky na tuto agendu byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu NIPOS na 
běžný rok a jejich objem stanovilo Ministerstvo kultury jako závazný 
ukazatel hospodaření. NIPOS jako zadavatel se zavazuje postupovat 
v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet 
zásadu rovného zacházení. 

V roce 2012 bylo uzavřeno 20 smluv na přijetí jednotlivců, 7 smluv 
na přijetí souborů a 2 smlouvy na vyslání jednotlivců.

Komise se v souladu s platnými dokumenty sešla v roce 2012 tři-
krát na řádném zasedání, operativní problémy byly řešeny korespon-
denčně:

ZASEDÁNÍ DNE ZÁPIS Č. J. PROJEDNÁNO PŘIHLÁŠEK
26. 3. 2012 91/12/SŘ-Tom 6
14. 5. 2012 139/12/SŘ-Tom 21

15. 10. 2012 274/12/SŘ-Tom 5

MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE V NIPOS

NIPOS je členem českých středisek a komitétů AITA/IATA (Inter-
national Amateur Theatre Association; Mezinárodní asociace ama-
térského divadla), CISM (Confédération Internationale des Sociétés 
musicales; Mezinárodní konfederace hudebních skupin; dechová 
hudba), CIOFF (Conseil International des Organisations des Festivals 
de Folklore et d’Arts Traditionnels; Mezinárodní rada organizátorů 
folklorních festivalů a lidového umění). Je samostatným členem IFCM 
(International Federation for Choral Music; Mezinárodní federace 
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sborové hudby). V dohodě s dalšími členskými subjekty organiza-
ce vykonává funkci sekretariátu Českého střediska AITA/IATA, CISM 
a UNICA. Je členem mezinárodní organizace institucí pracujících v ob-
lasti metodických služeb amatérského umění, evropské sítě pro aktiv-
ní účast v kulturních aktivitách Amateo.

NIPOS je partnerem řady zahraničních organizací (např.  Müve-
ledesi intezet Maďarsko, Národní osvetové centrum Slovensko, Hr-
vatski sabor za kulture Chorvatsko, Javni sklad za kulturne dejavnosti 
republike Slovenie Slovinsko a dalších).

ČESKÉ STŘEDISKO AITA/IATA

České středisko mezinárodní asociace amatérského divadla AITA/
IATA pracovalo v roce 2012 zároveň jako sekretariát Středoevropské 
sekce této organizace. Jeho hlavním úkolem je zviditelnit české ama-
térské divadlo v zahraničí a zabezpečit výměny českých a zahranič-
ních divadelních souborů. V roce 2012 jsme tedy vybrali a vyslali/
doporučili řadu českých divadelních souborů (inscenací) na prestižní 
festivaly v zahraničí, jako např. Scénická žatva, Martin (Slovensko), 
International Amateur Theatre Festival in the memory of István Hor-
váth jr., Kazincbarcika (Maďarsko), Festival Internacional de Teatre 
Amateur, Girona (Španělsko) či Speranze Giovani, Castellana Grotte 
(Itálie). Zároveň se podařilo úspěšně nominovat český soubor Geisslers 
Hofcomoedianten na prestižní celosvětový festival amatérského diva-
dla AITA/IATA „Mondial du Theatre“, který se uskuteční v srpnu 2013 
v Monaku. 

Na kvalitních zahraničních festivalech vybírá České středisko 
AITA/IATA inspirativní představení pro festival Jiráskův Hronov; v roce 
2012 zde vystoupily soubory z Německa (Gut und Edel, Lörrach: Die 
Baronin und die Sau), Slovenska (Divadlo A a Divadlo Shanti, Prievi-
dza: Chlpatý sluha pána farára) a mezinárodní česko-polsko-německý 
projekt „Kinder der Zeit/Pamiec/Ozvěny minulosti“. 

Jako sekretariát Středoevropské sekce AITA/IATA (CEC AITA/IATA) 
se podílel na organizaci každoročního valného zasedání CEC v Belgic-
kém Westouteru (červenec 2012). Ve dnech 2. – 4. listopadu hostil  
NIPOS mezinárodní setkání „Evropské fórum amatérského divadla II“  
(European Forum of Amateur Theatre - EFAT II), jehož účastníky byli 
kolegové z ostatních evropských regionů AITA/IATA. Výstupem byl 
návrh pilotního výzkumu “Inventory of European Amateur Theatre”, 
který zmapuje stav a tendence současného divadelního hnutí v růz-
ných evropských státech. O prvních výsledcích z 9 Evropských zemí se 
bude diskutovat v r. 2013. Na podzim roku 2012 také v NIPOS vznikl 

návrh nových interaktivních webových stránek CEC AITA/IATA, které 
byly uvedeny do zkušebního provozu, veřejně budou zpřístupněny 
v roce 2013. 

Členy českého střediska jsou NIPOS-ARTAMA, Svaz českých di-
vadelních ochotníků, Amatérská divadelní asociace, Volné sdružení 
východočeských amatérských divadelníků, Evropské středisko panto-
mimy neslyšících v Brně, OSDO Ústí nad Orlicí, Sdružení pro tvořivou 
dramatiku, Klub přátel umění, Plzeňská neprofesionální scéna, Apo-
strof a Johan, o. s.

KOORDINAČNÍ CENTRUM CISM 

Během roku 2012 členové koordinačního centra spolupracovali 
na projektech dechové hudby, nad kterými CISM převzalo záštitu. 
Největšími akcemi roku 2012 byl Mezinárodní soutěžní festival de-
chových hudeb Praha 2012. V roce 2012 se konaly dvě schůzky koor-
dinačního centra, na nichž byli členové seznámeni se závěry jednání 
valné hromady CISM, která proběhla v září. Řešily se i další aktivity 
v rámci oboru dechové hudby. Především to jsou soutěžní festivaly 
velkých dechových orchestrů v Praze (2013), Ostravě (2013) a soutěž 
malých dechových hudeb Zlatá křídlovka – Mistrovství ČR dechových 
hudeb, která proběhla v roce 2012. Na podzim 2012 se členové koor-
dinačního centra (NIPOS, Sdružení dechových orchestrů ČR, Společ-
nost dechové hudby při AHUV a Or-fea Praha, festivalová a organi-
zační kancelář) dohodli na přerušení členství ČR v této organizaci pro 
malou efektivitu z něj vyplývající pro českou dechovou hudbu.

ČESKÝ VÝBOR UNICA

Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního filmu 
(ČVU CSNF ČR) vznikl jako občanské sdružení v roce 2004. Je stálým 
členem Světového výboru neprofesionálního filmu UNICA se sídlem 
ve Švýcarsku. ČVU sdružuje deset členských občanských sdružení, ve 
kterých je zapojeno cca 500 členů. V rámci své působnosti spolupra-
cuje s neprofesionálními filmaři na vytvoření soutěžních kolekcí na 
světovou soutěž UNICA, která se v roce 2012 konala v Bulharsku – 
městě Ruse. Čeští filmaři jsou v nejvyšší světové soutěži každoročně 
velice úspěšní, nebylo tomu jinak ani v roce 2012. V Lucemburku zís-
kali čeští amatérští tvůrci dva diplomy. 

ČVU vydává také časopis, a to čtvrtletník Videohobby, spravuje 
informační webový portál www.cvu.cz a spolupracuje s nadnárodní 
databázi www.filmdat.cz.
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The National Information and Consulting Centre for Culture 
(NIPOS) is a government non-profit organization established by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic in 1991.

NIPOS acts as a specialized organization mainly in three fields of 
activity:

1. Professional service for non-professional artistic activities in 21 
specializations for all people from children to seniors

2. State statistical service
3. Research of public culture services; consultation and information 

service in the economy and law in the culture, mainly for 
territorial autonomous units and civic associations
Following departments constitute the organizational structure 

of NIPOS:
• ARTAMA – non-professional arts of children, youth and adults 

(21 specializations)
• Centre for Information and Statistics on Culture (CIK) - collecting, 

processing and interpretation of information, statistics; running 
the public library

• Strategy and Planning in Culture (KaM) – the department 
draws-up and processes expert statements for the Ministry of 
Culture, creates documents related to particular spheres of 
public culture services with special focus on arts education; it 
organizes conferences and educative seminars including expert 
involvement and offers legal advice related to culture

• Místní kultura (Local Culture) – web periodical editorial office
• Economic Department
• Information and Communication Technologies Department – 

(ICT)
54 employees worked, on average, at NIPOS in 2012. Total 

allowance from the Ministry of Culture for activities of NIPOS was 
CZK 29,945,000 in 2012.

The institution fulfils its mission in co-ordination (or partnership) 
with the range of subjects. It means non-profit organizations in the 
first place, than subjects of local government, culture institutions 

established by public authorities, etc. NIPOS prepares expert 
statements on various documents and other statements on various 
expert issues for the Ministry of Culture.

The institution realizes applied research in all fields of its 
working activities, which focuses mainly on data collecting of human 
activities, social and economic phenomena in the field of public 
cultural services.

NIPOS publishes periodicals and non-periodical publications. 
It runs the public library with the on-line catalogue of specialized 
collection (ca. 15,000 items).

NIPOS works through its ARTAMA department in the field of 
non-professional artistic activities in following artistic specializations: 
theatre (dramatic, musical, puppet, experimental, recitation etc.), 
scenic dancing, folklore dancing, brass, chamber and symphonic 
music, choir singing, film and photography, fine arts of children and 
students.

• NIPOS is organizer and guarantor of selected national festivals 
(21 national festivals in 2012) inclusive of regional (qualifying) 
rounds in every Czech regions (i.e. ca. 120 festivals in 2012)

• NIPOS organizes interest and qualifying training for individual 
artistic specializations, both cyclic and one-off training, further 
training/seminars/workshops for a weekend, a week, for a whole 
year (certified by the Ministry of Education, Youth and Sport), 
both autonomously and in the frame of festivals organized by 
itself

• Every year NIPOS works as the professional guarantor of the 
qualifying festivals system in 11 artistic specializations (terms 
and conditions, coordination, cooperation with local organizers 
from the whole Czech Republic, course monitoring, collecting of 
results)

• NIPOS announces competitions of authors (e.g. the International 
Composers Competition in the frame of FSU Jihlava, the 
competition of playwrights writing for children ‘Oříšky pro 
Popelku’ [=‘Nuts for Cinderella’] etc.)
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THE IMPORTANT PROJECTS IN 2012

The Subsidy and Budget Policy Analysis in the Field of Culture in 
the Town of Pacov and in the Village of Vlčnov

The document is a continuation of previous similar analyses 
(Poděbrady and Český Krumlov, 2011). It focuses on municipalities 
in the Czech Republic with rich cultural offers supported by the 
culture infrastructure. The document focuses on the description 
of local culture infrastructure, on the system of municipal support 
of cultural and social activities that are typical for both localities and 
on the financing of culture from territorial budgets. The document 
also presents the examples of good practice that could become an 
inspiration for other municipalities.

Benchmarking in the culture

Benchmarking is already used in the field of culture in some 
of European countries for couple of years (e.g. in Germany), in 
the Czech Republic is used at public libraries since 2007 on the 
basis of the mutual project of NIPOS and SKIP. NIPOS designed 
and realized a software application named ‘benchmarking’ that is 
used in the field of libraries. Benchmarking of libraries takes every 
year the advantage of data obtained from the electronic collecting 
of statistical data from libraries. 203 libraries were involved into the 
project as at 31st December 2012. The number of them is increasing 
every year; the current increase is 23 libraries. Since 2009 NIPOS 
processes also the benchmarking of museums – in collaboration with 
The Czech Association of Museums and galleries. 56 museums were 
involved into the project in 2012. The benchmarking in the field of 
museums is the unique project in Europe; it was presented with 
success at the EGMUS (The European Group on Museum Statistics) 
meeting in Berlin. 

The Czech-German Conference 
‘Impulses for the The Arts Education’

Following the discussion forum “and the Role of Cultural 
Institutions” (2011) NIPOS together with Goethe Institute Prague 

organize a Czech-German conference that is going to focus to 
the task: How to make cultural and educational institutions 
open towards each other with the objective to create innovative 
projects and programmes for young people in the fields of music, 
dancing, theatre and community culture activities. The target of 
the conference is to make an opportunity for personal encounters, 
reciprocal exchange and establishing contacts between subjects 
from educational sector and cultural and artistic sphere from the 
Czech Republic and Germany. The conference will be held 27th 
February 2013 in the premises of the Goethe Institute in Prague.

The Database and Archive of Sheet Music for Choirs

The unique project of the music database and archive has 
already started to develop in 2009 when the team of professionals 
has started to work on first documents of sheet music. The on-line 
database was fully at disposal for readers in 2012, the archive was 
opened to public as part of the Public Library of NIPOS in September 
2012 and individual accounts of readers came into existence. The 
archive permanently obtains lot of new items and significant gifts 
from the music population.

The Database of the Czech Amateur Theatre

The Czech Database of the Czech Amateur Theatre is the world’s 
unique phenomenon that has already worked for several years. More 
than 31 thousand of items (entries, records and visual documents) 
were acquired and entered into the database in 2012. More than 
127 thousands of entries and visual as well text documents and 
links are accessible on www.amaterskedivadlo.cz. The database 
– lexicon of the Czech amateur theatre is very appreciated by 
the professional – theatrologistic and historiographer public, 
but also by laymen from all over the Czech Republic – number of 
visitors exceeded 883 thousands, i.e. 600–900 users daily; there 
is no exception the visitors’ frequency over one thousand. The 
database project was financed from FM EHP/Norway – CZ0089 
“Conservation and Presentation of Cultural Heritage of Czech 
and World Theatre” in 2008–2010, nowadays NIPOS works on its 
sustainability.
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The Discussion forum ‘Non-Professional Arts and the Memorandum 
about the Support of Non-Professional Arts (16th June 2012, The 
Gallery of the Music and Dance Faculty of AMU, Prague)

NIPOS organized this event as a free consequence to the discussion 
forum about the arts education (Prague, 2011). Its target was to 
promote the importance of non-professional activities in the Czech 
Republic to the public discussion, to point out their wide range and 
interconnection with the human life and the necessity of the public 
support in the situation, when they are in danger of radical financial 
limitation. At the same time the public interest in the preservation 
of the qualifying festival system in the field of amateur arts was 
declared, which is indispensable and which needs the public support 
on all levels of local government. In support of above mentioned 
activities the Memorandum about the Support of Non-Professional 
Arts was created. In the course of six months of 2012 nearly 1,500 
citizens from all over the Czech Republic signed this document. The 
main step on the way of presentation of non-professional arts towards 
the broad public should be the Week on Non-Professional Arts which 
has being planned under the coordination of NIPOS in 2013 and has its 
model predecessors in Belgium and other EU countries.

Volunteering in the Culture

NIPOS took part significantly in the processing of “The Methodical 
Recommendation of Ministry of Culture for the Volunteering in the 
Culture and Arts” in 2012. This document is a result of activities of the 
Working Group for Volunteering in the Culture that worked actively 
in the frame of the European Year of Voluntary Activities Promoting 
Active Citizenship in the Czech Republic in 2011. The Methodical 
Recommendation was handed over to the Ministry of Culture in June 
2012. The aim of it is to turn the Methodical Recommendation into 
the practical tool for government and non-government organizations 
that are active in volunteering in the field of culture and arts.

NIPOS Online Consultancy in Culture 

The operation of the online consultancy in culture started 
in 2012. It is specialized in the consultancy in the field of law, financing 

of the culture from public budgets and consultancy in connection 
to the non-professional artistic activities and is free of charge. The 
advisory centre is principally intended to the local government and 
self-government employees, to non-profit legal entities, to natural 
persons work in the sphere of culture and also to students.

International Working Groups at EU

NIPOS participated into the work of two international working 
groups in 2012, which operate in the frame of Open Method of 
Coordination (OMC) at European Committee. The first one was 
focused to the topic ‘The Role of Artists and Cultural Institutions 
at the Participation of Citizens in the Culture’ (Priority A – Cultural 
diversity, intercultural dialogue and accessible and inclusive culture). 
The final report of this group was published in autumn 2012. It deals 
with general as well as practical issues; everything was accompanied 
by examples from various member countries (Council of National 
Cultural Institutions (IE), Amsterdam Concertgebouw (NL), Musée du 
Louvre (FR) et al.). The working group ‘The Promotion of Creative 
Partnerships’ (Priority C – Skills and Mobility, Topic No. 2: Promotion 
of Creative Partnerships) with the mandate for 2012–2013 deals 
with partnership of cultural sector with other areas, e.g. education, 
business, health service or social sphere. NIPOS recommended 
for the Czech Republic several examples of good practice that could 
be presented in Brussels. 

Satellite Account of Culture

NIPOS in cooperation with the Czech Statistical Office continued 
with the assembling of so called ‘satellite account of culture’, whose 
target is mapping the financial flows that run into the culture from 
various sources and, on the other hand, those that run out of the 
culture. The outcomes of the Account should display the level and 
the efficiency of economy in particular areas as well, than the scope 
of used working and investment sources etc. The evaluation of 
outcomes of past years was held at the beginning of 2012; some of 
statistical statements prepared for 2013 were updated. Thereby the 
Methodical manual for the assembling of the culture account was 
adapted. The supplementary questionnaire surveys for the area of 



výroční zpráva NIPOS 2012 • 45 

9. SUMMARY 

art crafts, amateur theatre, and archives et al. came through. We 
used administrative sources from the area of public finance as well. 
Then the next stage of the operation of accounts was realized. The 
completion of the next stage is planned for beginning of 2013.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

NIPOS is active in the frame of international cooperation both in 
the field of statistics (the participation in the project ESSnet Cuture 
at EUROSTAT, the active member of the European Group on Museum 
statistics EGMUS) and in the working in European structures (OMC 
Expert Working Groups – Priority A – Cultural diversity, intercultural 
dialogue and accessible and inclusive culture, Priority C – Skills 
and Mobility, Topic No. 2: Promotion of Creative Partnerships. The 
relatively universal administration of non-professional art includes 
the activity of the Commission for the Support of International 
Contacts, the selection of the participation of the Czech groups 
and individuals in foreign festivals. The institution is also a contact 
place for selected non-governmental international organizations 
(AITA/IATA, CISM, and UNICA) and it is a partner of many foreign 
organizations (Hungary, FRG, Slovakia, Slovenia, etc.).

NIPOS is a member of the AMATEO, European Network for Active 
Participation in Cultural Activities and the director of NIPOS works 
in its board. In 2012 commenced the preparation of the fifth annual 
meeting and expert conference that is going to be held in August 
2013 in the Czech Republic (at the occasion of the theatre festival 
Jiráskův Hronov).

The nearest sphere of interest for NIPOS is Slovakia, that’s 
why the most of business trips to presentation events connected 
with dialogues with partner organizations are aimed into this 
country. The National Culture Centre in Piešťany belongs among 
the main partners on the Slovak side. The next organizations are 
The Association of Slovak Photographers, Slovak national centres 
of non-governmental international organizations, the educational 
organization EduArt and subjects deal with amateur film and video.

Business trips of NIPOS workers serving for ‘refuelling’ their 
professionalism or their participation as tutors in the events abroad 
(in the amateur video and photography specialization: lectures, 
presentation of Czech exhibitions or collections) belong also into 

the field of international contacts of NIPOS. NIPOS supports also the 
cross-border cooperation.

The Support of International Contacts in the Field of Non-professional 
Art

NIPOS has been permanently the platform for support of selected 
international contacts in the field of non-professional art from public 
funds in 2012 (journeys of individuals abroad and reception of groups 
and individuals at Czech events).

The amount of budget means for the support of that field that is 
obligatory for NIPOS was in total CZK 380,000 in 2012. 20 agreements 
for the reception of individuals, 7 for the reception of groups and 
2 agreements for the journeys of individuals abroad were concluded.

International Non-government Organisations in the Field of Non-
professional Art

NIPOS is a member of Czech national centres and committees 
of AITA/IATA (International Amateur Theatre Association), CISM 
(Confédération Internationale des Sociétés musicales; International 
confederation of music groups; brass music), CIOFF (Conseil 
International des Organisations des Festivals de Folklore et d‘Arts 
Traditionnels; International Council of Organizers of Folklore 
Festivals and Folk Art). It is an autonomous member of IFCM 
(International Federation for Choral Music). Under the accord 
with other member subjects carries out NIPOS the function of the 
secretariat of the Czech National Centre of AITA/IATA and CISM. It 
is a member of AMATEO, European Network for Active Participation 
in Cultural Activities.

The Czech AITA/IATA National Centre

The Czech National Centre of the international association 
of amateur theatre AITA/IATA worked in 2012 in the same time 
as the secretariat of the Central European Committee of this 
organization. Its main task was to make visible the Czech amateur 
theatre abroad and to guarantee the exchanges of Czech and 
foreign amateur theatre groups. Thus we selected/recommended 
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an array of Czech theatre groups (performances) to the prestigious 
festivals e.g. in Slovakia, Hungary, Spain and Italy in 2012. The 
Czech group Geisslers Hofcomoedianten was nominated to the 
prestigious World Amateur Theatre Festival AITA/IATA “Mondial 
du Theatre” (Monaco, 2013). The centre selected groups from 
Slovakia, Germany and Poland for the festival “Jiráskův Hronov”. 
As the CEC AITA/IATA secretariat it took part in the organization of 
annual general meeting of CEC in Westouter, Belgium in July 2012. 
NIPOS organized the international meeting “The European Forum 
of Amateur Theatre - EFAT II” on the 2nd – 4th November. NIPOS 
drew up the proposal of new interactive website of CEC AITA/IATA 
in autumn 2012 and then it was put into the pilot operation. It is 
going to be open up for public in 2013.

The CISM Coordination Centre

Members of the Coordination Centre cooperated on brass music 
projects, the CISM assumed patronage of, during the year 2012. 
The biggest event in 2012 was the International Competitive Brass 
Music Festival Prague 2012. Two meetings of Coordination Centre 
were organized in 2012, the problematic of competitive brass music 
festivals in Prague (2013) and Ostrava (2013) was dealt as well as the 
competition of small brass orchestras ‘Zlatá křídlovka  [=The Golden 
Flugelhorn] – the Czech Championship of Brass Music Orchestra, 
which was held in 2012.

The Czech UNICA Committee

The Czech UNICA Committee – the National Non-Professional 
Film Union (ČVU CSNF ČR) is a permanent member of the World 
Non-Professional Film Committee UNICA with its seat in Switzerland. 
ČVU unites ten member civic associations with about 500 members. 
It cooperated in his fields of interest with non-professional 
filmmakers on the creation of competition collections for the UNICA 
World Competition that was held in Bulgaria in 2012. ČVU publishes 
a journal – a quarterly ‘Videohobby’, manages the information web 
portal www.cvu.cz and cooperates with the transnational database 
www.filmdat.cz.

WEB PAGES OPERATED BY NIPOS (IN CZECH)

www.nipos-mk.cz
NIPOS’s home website. The presentation of individual departments 
and fields of work, an offer of periodic and non-periodic publications, 
calendar of events, public library on-line, directories, selected 
outputs from R&D etc.

www.mistnikultura.cz
Internet magazine for the culture life in specific locations and regions.

www.umeleckevzdelavani.cz
This web site became the starting point in the course of organizing 
of the international discussion forum “The Artistic Education and the 
Role of Cultural Institutions” (Prague, 2011). The information portal 
is permanently updated, e.g. with information about the discussion 
forum “Non-professional Arts in the Czech Republic” (Prague, June 
2012).

www.amaterskedivadlo.cz
The Czech Amateur Theatre Database is an extensive generously 
structured work with encyclopaedic character that processes 
gradually more than two-hundred year history and present of the 
Czech amateur theatre through the form of dictionary entries of 
groups, personalities, locations where the theatre has been played, 
festivals and their history. The entries are linked together and 
accompanied by visual and text documentation, bibliography and 
references to archives where more materials are stored.

www.amaterskascena.cz
Website of Amatérská scéna (Amateur Stage) brings the electronic 
form and addendum of the printed bimonthly magazine for matter 
of amateur theatre and artistic recitation.

www.vytvarneprehlidky.cz
Internet presentation of annual national festival of fine arts of children 
and youth organized by authorization of the Ministry of Culture. There 
is an archive of participated works and projects at visitor’s disposal.
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HOSPODAŘENÍ NIPOS V ROCE 2012

VÝNOSY A NÁKLADY

Náklady celkem k 31. 12. 2012 představovaly částku 31 919 260,56 Kč, 
dosažené výnosy 32 263 327,14 Kč (z toho příspěvek na neinvestiční 
činnost od zřizovatele 29 945 000 Kč). Hospodaření skončilo zlepše-
ným výsledkem hospodaření 344 066,58 Kč.

Součástí schváleného rozpočtu NIPOS na rok 2012 byl příspěvek 
na činnost organizace ve výši 28 492 tis. Kč, a v tomto již byly zahrnu-
ty prostředky v objemu 1 244 tis. Kč na udržitelnost projektu CZ 0089 
financovaného v letech 2008 – 2010 z FM EHP/Norsko – podprojekt 
č. 3: Dějiny českého amatérského divadla). K 31. 12. 2012 po jedenác-
té úpravě činil příspěvek 29 945 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu 
byly NIPOS rozepsány účelové prostředky 1 357 tis. Kč. 

NIPOS byly ve schváleném rozpočtu zřizovatelem stanoveny uka-
zatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz 1 mil. Kč, v tom: 

aktivity neprofesionálního umění – celostátní akce 620 000 Kč
zahraniční styky v oblasti neprofesionálního umění 
(vysílání jednotlivců a přijímání v ČR)

380 000 Kč

Prostředky vedené jako ukazatele podmiňující čerpání příspěvku 
na provoz byly v plné výši a na daný účel vyčerpány. 

Organizace předložila věcně příslušným odborům vyúčtová-
ní účelově poskytnutých prostředků, vyúčtování byla schválena bez 
připomínek a zálohově vedené transfery byly k rozvahovému dni vy-
účtovány (100 % rozpočtu).

v Kč
Položka Limit Skutečnost Rozdíl Fond odměn Náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost Rozdíl

Platy celkem 14 941 000 14 977 234 36 234 0 36 234 0
OON celkem 1 540 000 1 540 000 0 0 0 0
Platy a OON celkem 16 481 000 16 517 234 36 234 0 36 234 0

Stanovené limity nebyly překročeny. 

NIPOS navrhnul v rámci zúčtování roku 2012 toto rozdělení zlep-
šeného výsledku hospodaření:

Název fondu Částka v Kč
Fond odměn  156 100,00
Fond reprodukce majetku 0,00
Rezervní fond  187 966,58
Celkem k rozdělení  344 066,58

ZAMĚSTNANOST A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Dopisem čj.: MK S 1262/2012 OE ze dne 1. února 2012 stanovilo MK 
organizaci limit průměrného přepočteného stavu na 62 zaměstnanců. 

Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců v roce 2012 
byl ovlivněn rozhodnutím ředitelky NIPOS o organizačních změnách, 
které byly provedeny za účelem zvýšení efektivnosti práce a v návaz-
nosti na dílčí změny úkolů, které jsou v NIPOS vykonávány. V rámci 
reorganizace došlo ke zrušení tří vnitropodnikových útvarů (REGIS, 
redakce časopisu Místní kultura, Provozně správní), byla provedena 
částečná reorganizace pracovních míst, přerozděleny pracovní úkoly 
a zřízen nový útvar KaM.  Tyto změny se promítly do vývoje průměr-
ného přepočteného stavu zaměstnanců v roce 2012.  Na neobsazená 
pracovní místa budou zaměstnanci přijímáni až v průběhu roku 2013.

Skutečný dosažený průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
za rok 2012 činil 54 zaměstnanců.

n n n



48 • výroční zpráva NIPOS 2012

10. PŘÍLOHY

PŘEHLED VYSLANÝCH A PŘIJATÝCH OSOB DO A ZE ZAHRANIČÍ

Jednotlivci Přijetí na akci Místo subjekt (jednotlivec) Odkud Částka
12 201 68 XVII. celostátní přehlídka pantomimy 

a pohybového divadla Otevřeno Kolín
Kolín Makoto Inoue Japonsko 9 000 Kč 

12 202 68 32. národní soutěž a výstavy amatérské 
fotografie 2012

Náchod, Svitavy, Praha, 
Turnov

Bohuslav Michnik 
Miroslav Zaťko 
Zuzana Školudová

Polsko 
Slovensko

15 500 Kč

12 203 68 Dětská scéna 2012, celostátní přehlídka 
dětského divadla a recitace

Svitavy Rives Collins USA 27 000 Kč 

12 204 68 Dětská scéna 2012, celostátní přehlídka 
dětského divadla a recitace

Svitavy Belo Felix Slovensko 11 400 Kč 

12 205 68 Setkání mladých amatérských divadelníků 
(S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku 2012

Šumperk Juraj Benčík Slovensko 13 500 Kč 

12 206 68 Setkání mladých amatérských divadelníků 
(S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku 2012

Šumperk Patrik Lančarič Slovensko 13 500 Kč 

12 207 68 61. Loutkářská Chrudim Chrudim Peter Pálik Slovensko 10 000 Kč 
12 208 68 SIRAEX, festival současného tance 

s mezinárodní účastí
Klášterec nad Ohří Anna Caunerová 

Daniel Raček
Marie Kinski

Slovensko
 
Francie

9 000 Kč

12 209 68 Šrámkův Písek 2012 Písek Ján Šimko Slovensko 4 000 Kč 
12 211 68 Český videosalon 2012, 

celostátní soutěž neprofes. filmové tvorby
Ústí nad Orlicí Reiner Hässelbarth Německo 3 000 Kč 

12 212 68 Český videosalon 2012, celostátní soutěž 
neprofes. filmové tvorby

Ústí nad Orlicí Ing. Ivo Dašek Švýcarsko 3 000 Kč 

12 213 68 Český videosalon 2012, celostátní soutěž 
neprofesionální filmové tvorby – Zlaté slun-
ce – školní kategorie

Ústí nad Orlicí Mgr. Ján Kokles Slovensko 3 000 Kč 

12 214 68 Český videosalon 2012, celostátní soutěž 
neprofesionální filmové tvorby – Zlaté slun-
ce – školní kategorie

Ústí nad Orlicí Mgr. Monika Gluzeková Slovensko 3 000 Kč 

12 216 68 Mezinárodní festival sborového zpěvu 
EuroChoir 2012

Lomnice nad Popelkou Franz M. Herzog Rakousko 5 000 Kč

12 217 68 Bohemia Cantat Liberec Jiří Kratochvíl
Urs Ehrenzeller

USA
Švýcarsko

10 000 Kč

12 218 68 Dance festival Trutnov 2012 Trutnov Joe Alegado
Mami Kawabata

USA
Japonsko

10 000 Kč
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Jednotlivci Přijetí na akci Místo subjekt (jednotlivec) Odkud Částka
12 219 68 82. Jiráskův Hronov Hronov Roger Ellis, Josef Hollos, 

Franz-Josef Witting, 
Stephan Schnell

USA, Rakousko, 
Německo

4 475 Kč

12 220 68 Tanec, tanec... 2012 Jablonec nad Nisou Marie Kinski
Zdenka Brungot Svíteková 
Eleonora Folegnani
Anka Sedláčková, 
Martha Moore
Ton Schipper
Dirk D’Hoe

Francie
Slovensko/Norsko
Itálie
Slovensko
USA
Belgie

9 200 Kč

12 221 68 Opava cantat 2012 Opava Waldemar Galazka Polsko 7 825 Kč
12 222 68 Porta musicae 2012 Nový Jičín Štefan Sedlický Slovensko 4 000 Kč
12 251 68 61. Loutkářská Chrudim Chrudim Dezorzovo lútkové divadlo Slovensko 24 000 Kč 
12 252 68 Setkání mladých amatérských divadelníků 

(S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku 2012
Šumperk Divadlo v podpalubí Slovensko 20 000 Kč 

12 253 68 55. festival sborového umění Jihlava AKATEEMINEN LAULU 
– Akademický sbor při 
Univerzitě v Helsinkách; 
OBILIČ – Akademický sbor 
při univerzitě v Bělehradu

Finsko

Srbsko

35 000 Kč 

12 255 68 SIRAEX, festival současného tance s meziná-
rodní účastí

Klášterec nad Ohří Jaciel Neri se souborem Mexiko
Německo

4 500 Kč 

12 256 68 21. Folklorní festival Pardubice – Hradec 
Králové

Pardubice, Hradec Králové Folklorní soubor Skaličan Slovensko 22 000 Kč 

12 257 68 82. Jiráskův Hronov Hronov Theater Gut&Edel, 
Divadlo Shanti Prievidza, 
Amateurtheaterverband 
NRW, MDK im. A. Bursy

Německo
Slovensko
Německo
Polsko

60 000 Kč

12 258 68 Tanec, tanec... 2012 Jablonec nad Nisou Studio současného tance 
Teuta Čakovec

Chorvatsko 12 100 Kč 

12 001 68 Mezinárodní kulatý stůl zástupců samospráv 
2012 ICCN

Gang - neung Jan Pijáček Jižní Korea 20 000 Kč

12 002 68 Celostátní soutěž amatérské fotografie 
AMFO 2012

Humenné Milan Sedláček
Dagmar Schulzová

Slovensko 7 000 Kč
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KONTROLY PROVEDENÉ V NIPOS

V roce 2012 (19. - 28. 11.) byla v NIPOS provedena veřejnoprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
Odborem interního auditu a kontroly MK. Předmětem kontroly byly účetní výkazy a doklady, dokumentace k účetní uzávěrce za rok 2011, doku-
mentace k výběrovým řízením, mzdová a personální dokumentace, provádění inventarizace za rok 2011 a smluvní agenda. Provedenou kontrolou 
byly zjištěny nedostatky především v oblasti nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému (tj. interní směrnice pro výkon finanční kontroly 
a interní audit organizace) a pracovních cest. Oblasti VZ, DPP, DPČ, pokladny, inventarizace, autoprovozu jsou bez kontrolního nálezu.  Kontrolou 
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. V průběhu prvního pololetí roku 2013 budou novelizovány příslušné interní směrnice a dojde rovněž 
k nápravě nedostatků na úseku interního auditu NIPOS.

n n n



výroční zpráva NIPOS 2012 • 51 

10. PŘÍLOHY

KALENDÁRIUM NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT 2012

LEDEN

6. 1. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé:  Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA

6. 1. – 7. 1. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů
Praha
Pořadatelé: OR-FEA a NIPOS-ARTAMA

6. 1. – 8. 1. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2011 – 2012
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

20. 1. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA

20. 1. – 22. 1  Divadlo z různých úhlů pohledu IV – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

20. 1. – 22. 1.  Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

21. 1. – 22. 1. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

24. 1. – 9. 2. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Fotografové v baletu
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

27. 1. – 29. 1. Středoškolský improslet, celostátní setkání středoškolských týmů a školních skupin
Zlín
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a o. s. Přesah, Praha
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ÚNOR

3. 2. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

3. 2. – 5. 2. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

9. 2. 17. ročník hudebních slavností Vysočiny 2012
Humpolec
OS pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny a NIPOS-ARTAMA

10. 2. – 11. 2. Hlas jako individualita, jednosemestrální kurz pro učitele dramatické výchovy
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha a NIPOS-ARTAMA

10. 2. - 12. 2. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2011 – 2012
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

17. 2. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA

17. 2. – 18. 2. Střekovská kamera, mezinárodní soutěž neprofesionálních filmových tvůrců
Ústí nad Labem
Pořadatelé: Národní dům, Film. klub, Město Ústí n. L., Ústecký kraj, NIPOS-ARTAMA 

17. 2. – 19. 2. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

20. 2. – 24. 2. Jak kočírovat příběhy – týdenní dílna dramatické výchovy
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha a NIPOS-ARTAMA

24. 2. – 26. 2. Divadlo z různých úhlů pohledu IV – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha
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24. 2. – 26. 2. Herecká průprava, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

24. 2. – 26. 2. Cestovní literární salon
Praha
Literárně – dramatická dílna zaměřená na českou meziválečnou avantgardu
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

25. 2. – 26. 2. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA

BŘEZEN

2. 3. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

2. 3. – 4. 3. Jarní víkendový seminář Klubu sbormistrů
Tachov
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Tachovský dětský sbor

2. 3. – 4. 3. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

9. 3. – 10. 3. JUNIOR film
Dvůr Králové nad Labem
Soutěž pro děti a školáky do 18 let
Pořadatelé: DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, NIPOS-ARTAMA

9. 3. – 10. 3. Hlas jako individualita, jednosemestrální kurz pro učitele dramatické výchovy
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha a NIPOS-ARTAMA

9. 3. - 11. 3. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2011 – 2012
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA
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16. 3. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

17. 3. – 18. 3. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA

22. 3. – 23. 3. Mladá kamera, soutěž filmů autorů do 30 let
Uničov
Pořadatelé: MKZ Uničov a NIPOS-ARTAMA

23. 3. - 25. 3. Divadlo z různých úhlů pohledu IV – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

23. 3. – 25. 3. Herecká průprava, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

23. 3. - 25. 3. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

30. 3. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA

DUBEN

6. 4. – 8. 4. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

12. 4. 17. ročník hudebních slavností Vysočiny 2012
Humpolec
OS pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny a NIPOS-ARTAMA

13. 4. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 
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13. 4. – 15. 4. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

14. 4. Zlatá Lyra
Šumperk
Festival dětských pěveckých sborů
DPS Motýli Šumperk a NIPOS-ARTAMA

14. 4. – 15. 4. FAST 2012
Praha
Festival amatérského současného tance v regionu Střední Čechy 
Pořadatelé: DDM Ulita, Praha a NIPOS-ARTAMA

16. 4. – 6. 5. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Ohrožená příroda
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

18. 4. – 22. 4. 50. Poděbradské dny poezie, česko-slovenská soutěž v uměleckém přednesu
Poděbrady
Pořadatelé: OS Slovo a hlas a NIPOS-ARTAMA

20. 4. – 21. 4. Hlas jako individualita, jednosemestrální kurz pro učitele dramatické výchovy
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha a NIPOS-ARTAMA

20. 4. – 22. 4. Divadlo z různých úhlů pohledu IV – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

20. 4. – 22. 4. Otevřeno, národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
Kolín
Pořadatelé: ECPN, NIPOS-ARTAMA a Městské divadlo Kolín 

20. 4. – 22. 4. Je kraj, kde voní tráva – výběrový festival dětských pěveckých sborů
Sušice
Pořadatelé: Sušický dětský sbor a NIPOS-ARTAMA

20. 4. – 22. 4. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2011 – 2012
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA
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21. 4. – 22. 4. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

25. 4. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
Hradec Králové – 1. etapa
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a agentura „K“ Hradec Králové

26. 4. – 29. 4. Malí zpěváčci
Liberec
Festival dětských pěveckých sborů
Pořadatelé: Severáček Liberec a NIPOS-ARTAMA

27. 4. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

27. 4. – 29. 4. Herecká průprava, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

28. 4. Taneční variety
Praha
Vzdělávací seminář pro vedoucí (nejen) folklorních souborů
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA 

KVĚTEN

1. 5. – 4. 5. Náchodská Prima sezóna
Náchod
Fotografická část
Pořadatelé: OS Náchodská Prima sezóna, Město Náchod, NIPOS-ARTAMA

3. 5. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

4. 5. – 6. 5. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA
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4. 5. – 27. 5 Historie a současnost Svazu českých fotografů, Neobyčejný život, obyčejných lidí
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

10. 5. 42. ročník CAMERATA NOVA, festival malých komorních sdružení
Náchod
Pořadatelé: OS Náchodská prima sezóna a NIPOS-ARTAMA   

10. 5. – 13. 5. 
17. 5. – 20. 5.

Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
Volyně
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Město Volyně, MMKC Volyně, DS PIKI Volyně

11. 5. 42. ročník CAMERATA NOVA, festival malých komorních sdružení
Klodzko
Pořadatelé: OS Náchodská prima sezóna a NIPOS-ARTAMA  

11. 5. 42. ročník CAMERATA NOVA, festival malých komorních sdružení
Opočno
Pořadatelé: OS Náchodská prima sezóna a NIPOS-ARTAMA 

11. 5. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA

11. 5. Junior, soutěž pro fotografy do 21 let
Svitavy
Vyhlášení výsledků soutěže a zahájení výstavy
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

11. 5. – 13. 5. Herecká průprava, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

12. 5. – 13. 5. 32. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2012
Svitavy
Seminář a setkání fotoklubů účastníků Národní soutěže
Ukončení výstavy 3. 6.
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, SKS Svitavy, SČF 

17. 5. 42. ročník CAMERATA NOVA, festival malých komorních sdružení
Dobruška
Pořadatelé: OS Náchodská prima sezóna a NIPOS-ARTAMA  
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17. 5. 20. ročník Hudebních slavností
 Brandýs nad Orlicí
 Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

18. 5. 42. ročník CAMERATA NOVA, festival malých komorních sdružení
Náchod
Pořadatelé: OS Náchodská prima sezóna a NIPOS-ARTAMA   

18. 5. – 20. 5. Kurz herectví
Volyně
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

19. 5. – 20. 5. Národopisná slavnost v Kinského zahradě
Praha
Pořadatelé: SDTT, Národní muzeum Praha, NIPOS-ARTAMA

20. 5. Zlatá křídlovka, Mistrovství České republiky dechových hudeb 2012
Hodonín
NIPOS-ARTAMA, DK Hodonín, Umělecká agentura Briva, SDO ČR

25. 5. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

25. 5. – 26. 5. Hlas jako individualita, jednosemestrální kurz pro učitele dramatické výchovy
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha a NIPOS-ARTAMA

25. 5. – 27. 5. 51. Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla
Písek
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, OS Společnost amatérské divadlo a svět, Centrum kultury Písek, OS Pod čarou Písek

25. 5 – 27. 5. 22. celostátní přehlídka, školních dětských pěveckých sborů
Uničov 
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a MKZ Uničov

25. 5 – 27. 5. 29. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2012
Kutná Hora
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a MTD Kutná Hora 

25. 5 – 27. 5. Kurz herectví
Praha
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA
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25. 5. – 27. 5. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2011 – 2012
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

26. 5. – 27. 5. Grafika ve škole IV.
Praha
Didaktický a praktický seminář
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

27. 5. VIII. Vtelenská dechparáda
Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi – zámek Stránov
Pořadatelé: OÚ Jizerní Vtelno, Umělecká agentura BRIVA, SDO ČR, NIPOS-ARTAMA 

26. 5. – 27. 5. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
Bučovice, Blansko – 2. etapa
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Kyjovský komorní orchestr  

26. 5. – 27. 5. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

27. 5. VIII. Vtelenská dechparáda
Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi – zámek Stránov
Pořadatelé: OÚ Jizerní Vtelno, Umělecká agentura BRIVA, SDO ČR, NIPOS-ARTAMA 

31. 5. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

ČERVEN

1. 6. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

1. 6. – 3. 6. 21. folklorní festival s mezinárodní účastí, Pardubice – Hradec Králové
Pardubice, Hradec Králové, Piletice
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA, KC Pardubice, HK Hradec Králové, SDDT
Spolupořadatel: Národní muzeum – Národopisné oddělení
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2. 6. Kunsthistorický seminář
Praha
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

3. 6. Kněževeská dechparáda
Kněževes u Rakovníka
Pořadatelé: OÚ Kněževes. Umělecká agentura BRIVA, SDO ČR, NIPOS-ARTAMA

7. 6. – 10. 6. Tanambourrée 2012, 14. otevřený celostátní festival scénického tance
Varnsdorf
Pořadatelé: OS ETUDA PRIMA Varnsdorf a NIPOS-ARTAMA

8. 6. – 14. 6. Dětská scéna 2012, Svitavy
41. celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

12. 6. – 16. 6. 55. Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Prostějov
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, MÚ-OŠK – oddělení DUHA, KK U HRADEB Prostějov, Městské divadlo Prostějov

14. 6. – 16. 6. ČESKÝ VIDEOSALON, 59. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
ČESKÝ VIDEOSALON – Zlaté slunce, celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
 Ústí nad Orlicí
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, MěÚ Ústí nad Orlicí, Klub centrum Ústí nad Orlicí, ČVU CSNF

15. 6. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs n. Orlicí a NIPOS-ARTAMA

15. 6. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

15. 6. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

16. 6. – 17. 6. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

20. 6. – 24. 6. Mladá scéna 2012, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
Ústí nad Orlicí
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí
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2. 6. Kunsthistorický seminář
Praha
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

3. 6. Kněževeská dechparáda
Kněževes u Rakovníka
Pořadatelé: OÚ Kněževes. Umělecká agentura BRIVA, SDO ČR, NIPOS-ARTAMA

7. 6. – 10. 6. Tanambourrée 2012, 14. otevřený celostátní festival scénického tance
Varnsdorf
Pořadatelé: OS ETUDA PRIMA Varnsdorf a NIPOS-ARTAMA

8. 6. – 14. 6. Dětská scéna 2012, Svitavy
41. celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

12. 6. – 16. 6. 55. Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Prostějov
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, MÚ-OŠK – oddělení DUHA, KK U HRADEB Prostějov, Městské divadlo Prostějov

14. 6. – 16. 6. ČESKÝ VIDEOSALON, 59. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
ČESKÝ VIDEOSALON – Zlaté slunce, celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
 Ústí nad Orlicí
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, MěÚ Ústí nad Orlicí, Klub centrum Ústí nad Orlicí, ČVU CSNF

15. 6. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs n. Orlicí a NIPOS-ARTAMA

15. 6. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

15. 6. 20. ročník Hudebních slavností
Brandýs nad Orlicí
Pořadatelé: o. s. pro pořádání hudebních slavností Brandýs nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

16. 6. – 17. 6. Celoroční vzdělávací program pedagogů – Současné pohybové trendy scénického tance
Praha
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

20. 6. – 24. 6. Mladá scéna 2012, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
Ústí nad Orlicí
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí

21. 6. – 18. 8. Amatérská fotografie a fotografická technika
Praha, Senát ČR
Pořadatelé:  NIPOS-ARTAMA

22. 6. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů – Hudebně pohybová výchova s Orffovskými prvky
Praha
Pořadatelé: Libuše Kurková a NIPOS-ARTAMA 

23. 6. Zlatá křídlovka, Mistrovství České republiky dechových hudeb 2012
Praha
NIPOS-ARTAMA, Umělecká agentura Briva, SDO ČR

23. 6. – 24. 6. Hraj, kapelo, hraj – 16. ročník mezinárodního festivalu české a moravské dechovky
Praha Křižíkova fontána
Pořadatelé: Umělecká agentura BRIVA, SDO ČR, NIPOS-ARTAMA

26. 6. – 2. 7. To nejlepší z národní, výstava vybraných fotografií z 32. národní soutěže
Praha, Senát ČR
26. 6. Seminář Současnost amatérské fotografie 
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů

29. 6. – 1. 7.      55. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2012, 12. ročník mezinárodní skladatelské soutěže
Jihlava
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Společnost pro FSU, o. s.

29. 6. – 5. 7. 61. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Chrudim
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA, Chrudimská beseda, o. s. SADAS

ČERVENEC

1. 7. – 7. 7. 10. ročník týdenního keramického semináře
Besednice u Českých Budějovic
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

1. 7. – 8. 7. 56. Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury, interpretační dílna
Sobotka
Pořadatelé: Středisko městské kultury Sobotka a NIPOS-ARTAMA
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7. 7. – 8. 7. 44. ročník Festivalu slováckých dechovek
Ratíškovice
Pořadatelé: OÚ Ratíškovice, OB Ratíškovice, NIPOS-ARTAMA

8. 7. – 15. 7. Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů
Loučná nad Desnou
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA 

10. 7. – 15. 7. Celotýdenní vzdělávací program pedagogů – Tělo v pohybu
Veselí nad Moravou
Pořadatelé: Jana Kornutová a NIPOS-ARTAMA 

12. 7. – 31. 8. 16. ročník Praha fotografická, celostátní soutěž
Praha – Staroměstská radnice
Pořadatelé: Společnost přátel Fotografie, SČF a NIPOS-ARTAMA

14. 7. 15. ročník mezinárodního festivalu Hanácký kvítek
Věrovany
Pořadatelé: Dechová hudba Věrovanka, o. s. OÚ Věrovany, NIPOS-ARTAMA

15. 7. – 21. 7. 4. ročník Benáteckého filmového džbánku
Benátky nad Jizerou
Pořadatelé: Keramická dílna dr. J. Rejzlové, město Benátky nad Jizerou, NIPOS-ARTAMA

15. 7. – 22. 7. Celotýdenní vzdělávací program pedagogů – Tělo v pohybu
Raspenava
Pořadatelé: Vida o. s. a NIPOS-ARTAMA 

26. 7. – 5. 8. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Mistr SČF a jeho kandidáti
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

SRPEN

3. 8. – 11. 8. 82. Jiráskův Hronov, festival amatérského divadla se zahraniční účastí
Hronov
Mezidruhová přehlídka amatérského divadla České republiky
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Město Hronov, Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, 
Klub přátel umění v České republice, Kulturní a informační středisko Hronov, občanská sdružení STD, SADAS, SČDO, VSVD



výroční zpráva NIPOS 2012 • 63 

10. PŘÍLOHY

3. 8. – 11. 8. Kurz praktické režie
Hronov
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA 

13. 8. – 19. 8. SIRAEX 2012, 6. festival scénického tance s mezinárodní účastí
Klášterec nad Ohří
Pořadatelé: ZUŠ Klášterec nad Ohří a NIPOS-ARTAMA

17. 8. – 19. 8. 9. ročník Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
Valašské klobouky
Pořadatelé: Město Valašské Klobouky, SMBK, o. s., NIPOS-ARTAMA

17. 8. – 26. 8. S. M. A. D. – Setkání mladých amatérských divadelníků, 
Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2012
Šumperk
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, SADAS, o. s., Městské divadlo, SZŠ a MÚ Šumperk

20. 8. – 24. 8. DANCE FESTIVAL 
Trutnov
2. festival scénického tance (1. etapa)
Pořadatelé: OS Studio Trutnov a NIPOS-ARTAMA

25. 8. – 26. 8. 11. ročník festivalu DH Pod Javořinou
Strání
Pořadatelé: obec Strání, DH Straňanka, SDO ČR a NIPOS-ARTAMA

ZÁŘÍ

1. 9. Zlatá křídlovka, Mistrovství České republiky dechových hudeb 2012
České Budějovice
NIPOS-ARTAMA, Výstaviště České Budějovice, Umělecká agentura Briva, SDO ČR

7. 9. – 8. 9. Fišerův Bydžov, 16. ročník festivalu dechových hudeb
Nový Bydžov
Pořadatelé: Město Nový Bydžov, OS na podporu kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově

7. 9. – 9. 9. Divadlo z různých úhlů pohledu V – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha
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8. 9. – 5. 10. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Portréty nejen slavných osobností
Turnov
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

8. 9. – 9. 10. Junior, soutěž pro fotografy do 21 let, výstava fotografií
Turnov
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

12. 9. – 26.10. Praha dříve a nyní, Karlín v posledních deseti letech 
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

14. 9. – 16. 9. Tanfest Jaroměř, festival scénického tance
Jaroměř
Pořadatelé Flash TJ Sokol Jaroměř a NIPOS-ARTAMA

22. 9. – 23. 9. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
3. etapa – Boskovice
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Kyjovský komorní orchestr

27. 9. – 30. 9. Faustování, víkendová dílna (nejen) loutkového divadla
Bechyně
Pořadatelé: KD Bechyně a NIPOS-ARTAMA

28. 9. – 30. 9. 15. Vejvodova Zbraslav
Praha
Pořadatelé: Zbraslavská kulturní společnost, OR-FEA, Praha a NIPOS-ARTAMA 

30. 9. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
4. etapa – Stěžery
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a KPU Stěžery

ŘÍJEN

4. 10. – 7. 10. Tvorba – tvořivost – hra
Bechyně
Celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD
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5. 10. – 7. 10. ARSfilm Kroměříž, mezinárodní výběrová soutěž neprofesionálního, nekomerčního filmu a videotvorby o umění, animo-
vaných snímků, videoartu a experimentu
Kroměříž
Pořadatelé: ČSFV a MěÚ Kroměříž, Zlínský kraj a NIPOS-ARTAMA 

5. 10 – 7. 10. Divadlo z různých úhlů pohledu V – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

10. 10. – 7. 11. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Děti a svět
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

11. 10. – 14.11. Historie a současnost Svazu českých fotografů, Indie, země mnoha tváří
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

13. 10. – 14.10. Děti, drama, divadlo – Podzimní přehlídka dětského a mladého divadla
Praha
Pořadatelé: KVD DAMU a STD ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA

18. 10. – 21. 10. Nahlížení 2012, 23. celostátní přehlídka a dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD ve spolupráci s KS města Bechyně a OS Tatrmani 

19. 10. 17. ročník hudebních slavností Vysočiny 2012
Humpolec
Pořadatelé: OS pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny a NIPOS-ARTAMA

20. 10. – 21. 10. DANCE FESTIVAL 
Trutnov
2. festival scénického tance (2. etapa)
Pořadatelé: OS Studio Trutnov a NIPOS-ARTAMA

20. 10. – 28. 10. Kurz praktické režie
Volyně
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA

22. 10. 17. ročník hudebních slavností Vysočiny 2012
Humpolec
Pořadatelé: OS pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny a NIPOS-ARTAMA
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22. – 23. 10. Podzimní fantazie, 12. otevřený festival scénického tance a pohybového divadla
Jablonec nad Nisou
Pořadatelé: MěD., Jablonec nad Nisou, TS Magdaléna a NIPOS-ARTAMA

25. – 27. 10. 48. mezinárodní festival poezie, česko-slovenská soutěž uměleckého přednesu
Valašské Meziříčí
Pořadatelé: Kulturní zařízení Města Valašské Meziříčí a NIPOS-ARTAMA

26. – 28. 10. Tanec, tanec … 2012, 26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
Jablonec nad Nisou
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s MěD, o.p.s., Eurocentrum, s.r.o.., Přátelé Rychnova, o. s. 

26. – 28. 10. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2012 – 2014
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA 

LISTOPAD

2. 11. – 3. 11. BAF, Benátky filmových amatérů, soutěž dokumentárních a reportážních programů
Benátky nad Jizerou 
Pořadatelé: MěÚ Benátky nad Jizerou, Středočeský kraj a NIPOS-ARTAMA

2. 11 – 4. 11. Divadlo z různých úhlů pohledu V – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

2. 11 – 4. 11. Základy dětského divadla, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

2. 11 – 4. 11. Porta Musicae 2012, 9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
Nový Jičín
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Sdružení rodičů a přátel DPS Ondrášek z Nového Jičína

2. 11 – 4. 11. Seminář Klubu sbormistrů pro sbormistry dětských pěveckých sborů
Nový Jičín
Podzimní setkání při Porta Musicae 2012
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DPS Ondrášek Nový Jičín 

10. PŘÍLOHY
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6. 11. 12. ročník Setkání komorních těles a orchestrů
Olomouc
Pořadatelé: KO Iši Krejčího, ANKST a NIPOS-ARTAMA

7. 11. – 11. 11. Popelka Rakovník, národní přehlídka činoherního divadla pro děti
Rakovník
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Město Rakovník, KC Rakovník, o. s. DS Tyl Rakovník 

9. 11. 12. ročník Setkání komorních těles a orchestrů
Olomouc
Pořadatelé: KO Iši Krejčího, ANKST a NIPOS-ARTAMA

9. 11. – 11. 11. Přípravný seminář k 14. celostátní přehlídce dětských výtvarných prací
Litoměřice
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

13. 11. 12. ročník Setkání komorních těles a orchestrů
Olomouc
Pořadatelé: KO Iši Krejčího, ANKST a NIPOS-ARTAMA

15. 11. – 18. 11. Opava cantat, 4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
Opava
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

16.11. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
5. etapa – Olomouc
(tato etapa je začleněna do 12. ročníku Setkání komorních těles a orchestrů)
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc

16. 11. – 18. 11. Seminář Klubu sbormistrů pro sbormistry středoškolských pěveckých sborů
Opava
Podzimní setkání při CPSPS Opava cantat
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA 

16. 11. – 17. 11. DANCE FESTIVAL 
Trutnov
2. festival scénického tance (3. etapa)
Pořadatelé: OS Studio Trutnov a NIPOS-ARTAMA

16. 11. – 18. 11. Tvůrčí taneční dílna, 6. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů Jihlava
Jihlava
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s SDTT a DKO Jihlava

10. PŘÍLOHY
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17. 11. – 18. 11. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů, Tělo v pohybu
České Budějovice
Pořadatelé: ZUŠ Trhové Sviny a NIPOS-ARTAMA

23. 11. 12. ročník Setkání komorních těles a orchestrů
Olomouc
Pořadatelé: KO Iši Krejčího, ANKST a NIPOS-ARTAMA

23. 11. – 25. 11. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2012 – 2014
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

23. 11. – 25. 11. 10. národní přehlídka seniorského divadla 2012
Miletín
Pořadatelé: Divadelní soubor Erben o. s. a NIPOS-ARTAMA

25. 11. Ladění těla Jarmily Jeřábkové
Český duncanismus v lidovém tanci, scénický večer věnovaný stému výročí taneční pedagožky
Praha – České muzeum hudby
Pořadatelé: SDTT Praha ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a SPaT Josefa Vycpálka

29. 11. – 30. 11. Loučenská vločka, festival přípravných oddělení ZUŠ a školních dětských pěveckých sborů
Loučná nad Desnou
Pořadatelé: ZŠ, MŠ Loučná nad Desnou a NIPOS-ARTAMA

30. 11. – 2. 12. 19. Seniorforum, mezinárodní soutěž filmů, pro autory nad 58 let
Kroměříž
Pořadatelé: ČSFV Kroměříž, MěÚ Kroměříž, Zlínský kraj, NIPOS-ARTAMA 

30. 11. – 2. 12. Základy dětského divadla, kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a STD

PROSINEC

4. 12. – 18. 1. 2013 Historie a současnost Svazu českých fotografů, Humor ve fotografii
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

7. 12. – 9. 12. Divadlo z různých úhlů pohledu V – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

10. PŘÍLOHY
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8. 12. Vánoční akordy, soutěž dětských pěveckých sborů
Ostrava
Pořadatelé: STD, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

13. 12. – 6. 1. 2013 Historie a současnost Svazu českých fotografů, Naši presidenti
Praha
Pořadatelé: SČF a NIPOS-ARTAMA

14. – 16. 12. Dramatická výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz dramatické výchovy 2012 – 2014
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, CTD Praha, NIPOS-ARTAMA

15. – 16. 12. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů, Tělo v pohybu
České Budějovice
Pořadatelé: ZUŠ Trhové Sviny a NIPOS-ARTAMA

19. 12. 17. ročník hudebních slavností Vysočiny 2012
Humpolec
Pořadatelé: OS pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny a NIPOS-ARTAMA

10. PŘÍLOHY
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO ČINOHERNÍ A HUDEBNÍ DIVADLO

Jméno Město
Kateřina Baranowská Praha
Kateřina Fixová Praha
Naďa Gregarová Hradec Králové
Luděk Horký Praha
Jaromír Hruška České Budějovice
Jan Julínek Květná – Slavičín
Jaroslav Kodeš Rakovník
Petr Matoušek Mladá Boleslav
Marie Poesová Nymburk
Radvan Pácl Praha
Milan Schejbal Praha
Milan Strotzer Nymburk
Jan Šotkovský Brno
Jaroslav Vondruška Libice nad Cidlinou
Martin Vokoun Loket
Ladislav Vrchovský Moravská Ostrava

ODBORNÁ RADA PRO AMATÉRSKÉ LOUTKÁŘSTVÍ

Jméno Město
Josef Brůček Sudoměřice u Bechyně
Alena Exnarová Hradec Králové
Pavlína Kordová Liberec
Luděk Richter Praha
Blanka Šefrnová Svitavy
Nina Malíková Praha
Petr Slunečko Praha
Jiří Kadeřávek Chrudim
Petra Šikýřová Praha
Daniela Weissová Turnov
Jaroslava Holasová Provodov
Tomáš Jereš Plzeň
Ladislav Mika Komín
Vladimír Veselý Praha



výroční zpráva NIPOS 2012 • 71 

ODBORNÁ RADA PRO STUDENTSKÉ 
A EXPERIMENTUJÍCÍ DIVADLO

Jméno Město
Tomáš Doležal Brno
Iva Dvořáková Nové Strašecí
Hana Galetková Ostrava
Naďa Gregarová Hradec Králové
Vladimír Hulec Praha
Petr Christov Praha
Lenka Janyšová Ústí nad Orlicí
Veronika Rodriguezová Brno
Dominika Špalková Hradec Králové
Tomáš Žižka Praha

ODBORNÁ RADA PRO UMĚLECKÝ PŘEDNES A DIVADLO POEZIE

Jméno Město
Jan Anderle  Plzeň
David Kroča Brno
Libor Vacek Praha
Gabriela Sittová Praha
Aleš Vrzák Praha
Radim Šíp Brno
Renata Vordová Plzeň
Petra Kosová Plzeň
Emílie Zamečníková Hradec Králové
Jana Machalíková Praha
Jana Štefánková Praha
Alena Zemančíková  Plzeň
Hana Kofránková Praha
Marta Hrachovinová Praha

ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO FOLKLOR

Jméno Město
Ludmila Battěková Praha
Zuzana Cílová Praha
Šárka Kuželová Mělník
Markéta Lukešová Strážnice
Kateřina Macečková Ostrava
Milena Pitterová Hovorčovice
Jana Polášková Uherské Hradiště
Alena Schauerová Brno
Blanka Slouková Pardubice
Daniela Stavělová Praha
Jiří Urban Nebilovy
Jitka Vítková Pardubice
Eva Zehnalová Přerov
Eva Zetová Praha
Dana Ždímalová Praha
Jana Šamánková Frenštát pod Radhoštěm
Zdeněk Vejvoda Rokycany

ODBORNÁ RADA PRO DECHOVÉ ORCHESTRY

Jméno Město
Stanislav Horák Praha
Karel Bělohoubek Praha
Jaroslav Zeman Praha
Petr Stříška Hrochův Týnec
Jiří Čaňo Ostrava
Václav Blahunek Praha
Jaroslav Šíp Praha

ODBORNÁ RADA PRO OBOR FOTOGRAFIE

Jméno Město
J. E. Vejvoda  Praha
Dagmar Schulzová Svitavy
Jana Neugebauerová Hradec Králové
Věra Matějů Praha
Rudolf Němeček Nové Město nad Metují
Vladimír Skalický Lanškroun
Břetislav Jansa Turnov
Jaroslav Šimon Praha
Miroslav Hucek Praha
Jan Šroubek Tmáň
Jaroslava Žembová Plzeň
Milan Báča Svitavy
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO SCÉNICKÝ TANEC (DOSPĚLÍ A DĚTI)

Jméno Město
Dana Ždímalová Praha
Bohumíra Cveklová Praha
Jaroslav Langmaier Praha
Jan Schmidt Praha
Ludmila Battěková Praha
Eva Velínská Praha
Elvíra Němečková Praha
Jiří Jirát Praha
Mirka Eliášová Praha
Zuzana Smugalová Praha
Vendula Dědová Sedlčany
Lenka Jíšová Plzeň
Ivana Selingerová Kolínec
Irena André Tachov
Petra Blau Karlovy Vary
Karin Donátová Karlovy Vary
Lenka Sušaninová Karlovy Vary
Lenka Kříhová České Budějovice
Miluše Šindlerová České Budějovice
Vladimíra Strnadlová České Budějovice
Drahomíra Štěrbová Tábor
Martina Hroudová Ústí nad Labem

Jméno Město
Zora Breczková Klášterec nad Ohří
Ludmila Rellichová Rychnov u Jablonce
Ilka Kulichová Semily
Petra Felcmanová Dobruška
Blanka Matysková Trutnov
Blanka Rejholdová Česká Skalice
Lenka Halašová  Jaroměř
Naďa Gregorová Pardubice
Zlatuše Bartošová Ústí nad Orlicí
Hana Zudová Jihlava
Hana Ludvíková Žďár nad Sázavou
Veronika Kolečkářová Brno
Lenka Švandová Brno
Dagmar Nejedlá Brno
Věra Pavúčková Hodonín
Andrej Vyoral Ostrava
Ilona Rudelová  Nový Jičín
Anita Vahalová Nový Jičín
Vendula Hyklová Štramberk
Milada Borovičková Zašová
Hana Maňasová Luhačovice
Dana Škrabalová Samotišky
Marie Jirmanová Šumperk
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO AMATÉRSKÝ FILM

Jméno Město
František Nejedlý Praha
Martin Štoll Praha
Josef Valušiak Jilemnice
Emil Pražan Praha
Markéta Pastorová Praha
Milan Šebesta Zlín
Pavel Lux Děčín
Jaroslav Cinkl Blansko
Jana Hnilicová Praha
Ladislav Františ Kroměříž
Jaroslav Šika Teplice
Petr Baran Brno
Dana Chládková  Ústí nad Orlicí
Petr Lášek Praha
Alena Mautnerová Tachov
Ivo Renotiér Ústí nad Labem
Jarmila Šlaisová Hradec Králové
Ctirad Štipl Mohelnice
Karel Tvrdík Zruč nad Sazávou
Dagmar Schulzová Svitavy
Simona Oktábcová Praha
Jiří Horníček Praha

ODBORNÁ RADA PRO DĚTSKÉ DIVADLO, DĚTSKÝ PŘEDNES 
A DRAMATICKOU VÝCHOVU

Jméno Město
Josef Brůček Sudoměřice u Bechyně
Roman Černík Stod
Jaroslav Dejl Třebíč
Tomáš Doležal Brno
Naďa Gregarová Hradec Králové
Zuzana Jirsová Jindřichův Hradec
Irena Konývková  Ostrov
Jiřina Lhotská Kladruby – Volenice
Jana Machalíková Praha
Nina Martínková Pardubice
Radek Marušák Praha
Miloš Maxa Jindřichův Hradec
Alena Palarčíková  Olomouc
Marie Poesová Nymburk
Jiří Pokorný Český Krumlov
Eva Polzerová Ostrava
Radmila Svobodová Praha
Dominika Špalková Hradec Králové
Irina Ulrychová Praha
Eliška Vobrubová Liberec
Emílie Zámečníková Hradec Králové
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO DĚTSKÝ SBOROVÝ ZPĚV

Jméno Město
Josef Baierl Sušice
Josef Brabenec Tachov
Tereza Bystřická Praha
Vítězslav Hergesel Dačice
Lukáš Holec Český Krumlov
Ivana Kleinová  Opava
Petr Lukáš Loučná nad Desnou
Tomáš Motýl Šumperk
Jaroslava Macková Praha
Katarína Duchoňová Brno
Silvie Pálková Liberec
Josef Říha Chlumec u Ústí nad Labem
Vladislav Souček Praha
Vladimír Svozil Uničov
Lea Esserová  Praha
Eva Šeinerová Karviná
Karel Štrégl Rychnov nad Kněžnou
Josef Zajíček Nový Jičín

ODBORNÁ RADA PRO KOMORNÍ A SYMFONICKOU HUDBU

Jméno Město
Jiří Portych Praha
Ivan Štraus Praha
Michal Vodák Ústí nad labem
Bohuslav Mimra Česká Třebová
Václav Mazáček Praha  
František Novák Humpolec
Magdaléna Tůmová – Bílková Praha
Jan Sáraz Brankovice
Blanka Čechová Praha
Marek Valášek Praha
Vladimír Šimonek Praha
Marko Ivanovič Praha
Marie Dobášová Lázně Bohdaneč
Jaromír Křováček Hradec Králové
Josef Vojtíšek Praha
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ODBORNÉ RADY NIPOS

SEZNAMY ČLENŮ ODBORNÝCH RAD NIPOS-ARTAMA PRO UMĚLECKÉ OBORY V ROCE 2012

ODBORNÁ RADA PRO STŘEDOŠKOLSKÝ SBOROVÝ ZPĚV

Jméno Město
Lenka Dohnalová Olomouc
Markéta Haluzíková Ostrava
Helena Kaločová Vsetín
Jana Krcháková Vsetín
Roman Michálek Praha
Marcela Míková Strakonice
Milan Motl Litomyšl
Petra Rašíková Ostrava
Jaromír Schejbal  Hradec Králové
Libor Sládek Praha
Jiří Slovík Opava
Eliška Slovíková Opava
Josef Surovík Zlín
Jiří Štrunc Karlovy Vary
Marek Valášek Praha
Lenka Velikovská Ostrava

ODBORNÁ RADA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH AKTIVIT

Jméno Město
Zdeněk Babinec Kopřivnice
Vladimír Beran Police nad Metují
Jana Holcová Český Krumlov
Markéta Pastorová Praha
Dagmar Ryčlová Praha
Milada Sobková Šumperk 
Simona Svatošová Praha
Jan Svoboda Sudoměřice u Bechyně
Petra Šobáňová Olomouc
Jitka Tláskalová Olomouc
Jaroslav Vančát Praha
Martina Vandasová Jílové u Prahy
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JMÉNO LINKA E-MAIL PATRO
CIK 
PhDr. Radová Jana
vedoucí útvaru 920 radova@ přízemí

PhDr. Gonzálezová Marie 931 gonzalezova@ 2.
Mgr. Janebová Vlasta 927 janebova@ 2.
PhDr.,Csc. 
Lindnerová Vladimíra 933 lindnerova@ 2.

Mgr. Peroutková Aglaja 922 peroutkova@ 2.
Ing. Platilová Ivana 918 platilova@ přízemí
Ing. Richtr Josef 913 richtr@ 2.
Sázavská Aranka 917 sazavska@ přízemí
PhDr. Smolová Marie 951 smolova@ přízemí
Studeníková Eva 934 studenikova@ 2.
Šílová Hana 919 silova@ 2.

JMÉNO LINKA E-MAIL PATRO
ÚTVAR ŘEDITELE 
Mgr. Lázňovská Lenka
ředitelka

930 laznovska@ 1.

Tomas Karel 932 tomas@ 1.

Šindelářová Anna 935
nipos@
sindelarova@

1.

Ing. Erben Přemysl 943 erben@ 4.
Roosová Lenka 926 roosová@ 3.
Šedivá Margita 950 sediva@ 1.
Kučerova Ludmila
redakce MK

923
redakce@
kucerova@

přízemí

PhDr. Strotzer Milan 973
strotzer@
mistr@

3.

Mgr. Němec Jiří 972 nemec@ 3.
Fantyš Miroslav 916 fantys@ přízemí

ICT 
Macháček Petr
vedoucí útvaru 914 machacek@ přízemí

Bašus Tomáš 901 basus@ přízemí
Adam Petr 914 přízemí
Filcík Štěpán 960 filcik@ 2.

10. PŘÍLOHY

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ NIPOS - KONTAKTY
CENTRÁLA s provolbou – spojovatelka 221 507 900
FAX 221 507 929
E-mailové adresy jsou ve tvaru …@nipos-mk.cz (pokud není uvedeno jinak)
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JMÉNO LINKA E-MAIL PATRO
KaM
Mgr. Klementová Kateřina
vedoucí útvaru 976 klementova@ 4.

Ladrová Alena 942 ladrova@ 4.
PhDr. Gregoriniová Jindřiška 949 gregoriniova@ 4.
Mgr. Přílepková Michaela 947 prilepkova@ 4.
Mgr. Vítová Kateřina 942 vitova@

EÚ
Ing. Denková Jana
vedoucí útvaru 937 denkova@ 3.

Antošová Irena 938 antosova@ 3.
Paterová Hana 936 paterova@ 3.

Paterová Markéta 912
936 mpaterova@ přízemí

Vlčková Blanka 939 vlckova@ 3.

REDAKCE AMATÉRSKÉ SCÉNY
Drtina Michal
šéfredaktor 956 drtina@ 1.

Schejbalová Pavlína 956

JMÉNO LINKA E-MAIL PATRO
ARTAMA
Ing. Čermáková Pavlína
vedoucí útvaru 952 cermakova@ 1.

Bednaříková Libuše 954 bednarikova@ 1.
Mgr. Bezoušková Simona 957 bezouskova@ 1.
MgA. Bulínová Karolína 964 bulinova@ 2.

Crhová Alena 968
crhova@
kormidlo@
artama.dc.@

4.

MgA. Černíčková Kateřina 965 cernickova@ 2.
Mgr. Daňková Iva 961 dankova@ 2.
Hanzalová Soňa 962 hanzalova@ 2.
Hlaváček Václav 962 hlavaček@ 2.
Mgr. Hrnečková Anna 971 hrnečková@ 4.
Mgr. Hulák Jakub 969 hulak@ 4.
Huláková Lenka 974 hulakova@ 4.
Mgr. Lössl Jiří 966 lossl@ 4.
Mgr. Lubinová Ivana 970 lubinova@ 4.
MgA. Mikešová Magdalena 953 mikesova@ 1.
Mgr. Novotná Barbora 975 bnovotna@ 3.
PhDr. Pirner Jan 975 pirner@ 3.

Doc. Mgr. Provazník Jaroslav 967
provaznik@,
jaroslav.provaznik@
damu.cz

4.

Sedláček Milan 963 sedlacek@ 4.
Mgr. Synecká Zdenka 966 synecka@ 4.
Mgr. Tuščák Miroslav 958 tuscak@ 2.
Mgr. Vítková Miroslava 977 vitkova@ 3.

10. PŘÍLOHY

n n n



80 • výroční zpráva NIPOS 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NIPOS ZA ROK 2012
Připravil kolektiv vedoucích a odborných pracovníků NIPOS 
Redakce:  Lenka Lázňovská, Kateřina Klementová
Grafická úprava a sazba: Štěpán Filcík
Vydalo:  NIPOS, Praha 2, Blanická 4

Tisk:  

Náklad 150 výtisků
Vydání 1.
ISBN 978–80–7068–269–2
Neprodejné

Výroční zpráva NIPOS za rok 2012

je v plném znění rovněž zveřejněna na webových stránkách NIPOS
www.nipos-mk.cz




