
Výročnı́ zpráva za rok 2010
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dovolím si předpokládat, že jste výroční zprávu státní příspěvkové 
organizace Národního informačního a poradenského střediska pro 
kulturu neotevřeli náhodou. Naše ins� tuce, která působí ve veřejných 
službách kultury, nabízí to� ž celou řadu produktů jak pro svého zřizo-
vatele, tak pro veřejnost. Nejinak tomu bylo i v roce 2010.

Dovolte, abych na tomto místě některé z našich služeb a produktů 
připomněla: pro Ministerstvo kultury ČR jsme například naplňovali ve 
zkušebním provozu tzv. satelitní účet kultury, jehož metodiku jsme 
v souladu s mezinárodními dokumenty a ve spolupráci s ČSÚ vyvinuli. 
Připravili jsme řadu analýz ke specifi ckým otázkám, například k fi nan-
cování kultury z veřejných prostředků v území krajů ČR. NIPOS také 
dlouhodobě zabezpečuje na příkazní smlouvu pro MK rezortní sta� s� -
ku. A v neposlední řadě je NIPOS odborným pracovištěm pro neprofe-
sionální umělecké ak� vity pro všechny věkové kategorie obyvatel.

A co jsme nabídli veřejnos� ? Odborné poradenství ve formě kon-
zultací a seminářů. Jsou mezi nimi akreditované kurzy i zájmové ne-
formální vzdělávání. Školili jsme jak profesionální pracovníky v kultuře, 
tak pedagogy a dobrovolníky. Organizace naplňuje řadu specializova-
ných webů, které plní informační, dokumentační a metodickou roli. 
Za všechny uvedu www.amaterskascena.cz a www.vytvarneprehlid-
ky.cz. S živým ohlasem se setkává internetový časopis Místní kultura 
s interak� vním prostorem pro pořadatele akcí, který je nově také na 
Facebooku. Připravujeme archiv notového materiálu s unikátními pro-
gramovými dokumenty pro činnost dětských a mládežnických pěvec-
kých sborů. Jsme vydavateli dvou časopisů (Amatérská scéna, Tvořivá 
drama� ka) a také příležitostnými vydavateli odborné literatury. Např. 
publikace nazvaná Od sportu fotografi ckého k umělecké fotografi i 
(autoři Josef Mühldorf a Pavla Vrbová) navazuje na Obraz jako dialog 
s časem a mapuje dlouhou a vzrušující cestu fotografi e jako druhu 
umění. Je to mimochodem první historie české amatérské fotografi e 
vydaná po roce 1989. Organizace garantuje složitý systém celostátních 
přehlídek a fes� valů v jednotlivých oborech včetně jejich postupové-
ho systému, vydává propozice a připravuje programy. Spolupracuje 
přitom se svými odbornými radami, kde je zastoupena zainteresovaná 
veřejnost, s občanskými sdruženími, městy a obcemi.

Jsme hrdi na to, že jsme mohli dokončit realizaci jedné čás�  pro-
jektu s názvem Uchování a prezentace kulturního dědictví českého 
a světového divadla, podpořeného z EHM/Norsko. Nositelem celého 
projektu je IU-DÚ, NIPOS samostatně pracoval na podprojektu Ama-
térské divadlo. Výsledkem je naplnění pě�  vzájemně provázaných da-
tabází (soubory, osobnos� , přehlídky, místopis, literatura) a příprava 

a vydání publikace Malované opony českých divadel. Výpravná publi-
kace se zabývá � mto dosud opomíjeným fenoménem. Podařilo se do-
kumentovat a popsat několik stovek opon a upozornit tak na fakt, že 
jsou významnou součás�  historie nejen českého divadla, nýbrž i české 
historie. Otevřete si www.amaterskedivadlo.cz a přesvědčte se sami.

NIPOS je ak� vním členem vybraných mezinárodních nevládních 
organizací v oblas�  neprofesionálního umění, a to jednak samostat-
ně (např. AMATEO), jednak prostřednictvím českých středisek a ko-
mitétů např. v oblas�  amatérského divadla, fi lmu, dechové hudby, 
jejichž fungování naše organizace po dohodě s dalšími členy zabezpe-
čuje. V oblas�  sta� s� ky se podílíme na činnos�  EGMUS při EUROSTAT 
pro muzejní sta� s� ku. Pracovnice NIPOS byly členkami mezinárodní 
expertní komise EU pro součinnost ve vzdělávání, zejména umělec-
kém. Ve spolupráci s dalšími partnery jsme připravili pro příš�  období 
projekt mezinárodního diskusního fóra na toto téma, které by mělo 
zmapovat stav v ČR, pojmenovat jeho problémy a nastartovat tak 
další vývoj.

Rok 2010 nebyl však jen bezproblémovou procházkou. Museli 
jsme se připravit na očekávané snížení příspěvku MK na rok 2011. 
Realizovali jsme proto řadu opatření, která povedou k vyšší efek� vitě 
práce. Byly mezi nimi reorganizace např. v redakci časopisu Amatérská 
scéna a zvážení řady termínovaných pracovních smluv. Další opatření 
budou následovat. Nejsme spokojeni s � m, že organizace nemá statut 
výzkumné ins� tuce, a že jsme se tudíž nemohli samostatně zapojit do 
vyhlášeného programu Národní kulturní iden� ta. Nemůžeme tak řešit 
některá témata, např. kořeny tance, kdy jsme chtěli zkoumat společné 
kořeny folklorního a scénického tance.

Nejsme organizace, která rozděluje fi nanční prostředky, a s drob-
nou výjimkou, která se týká podpory vybraných výjezdů jednotlivců do 
zahraničí a přije�  na vybraných akcích v ČR (formou příkazní smlouvy 
po komisionálním posouzení externí komisí jsme rozdělili 380 � s. Kč 
– 22 přije�  a 8 vyslání), nepůsobíme na trhu s uměním a ročně máme 
jen několik objednávek v režimu veřejných zakázek. 

Osobně se domnívám, že rozsahem činnos� , to znamená veřej-
ných služeb kultury, jsme organizací veřejně prospěšnou. Potěší nás, 
když si touto Výroční zprávou zalistujete, a třeba v ní najdete něco, co 
Vás zaujme. Rádi se s Vámi potkáme i osobně. Příležitos�  bude dosta-
tek. Od kulturní sekce Evropského roku dobrovolnictví, jejíž sekretari-
át zabezpečujeme, přes semináře až po přehlídky a fes� valy. 

Vaše Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážené dámy, vážení pánové,
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2. FUNKCE A POSLÁNÍ NIPOS

Organizace byla zřízena rozhodnu� m ministra kultury k 1. 1. 1991. 
Poslední novela zřizovací lis� ny z prosince 2008 formuluje jako základ-
ní poslání NIPOS „podporu rozvoje kultury a veřejných kulturních 
služeb ve smyslu zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory 
kultury, neprofesionálních uměleckých ak� vit, poskytování informač-
ních služeb a odborných konzultací na základě soustavného vytěžo-
vání teore� ckých a prak� ckých poznatků z analy� cké a výzkumné 
činnos�  v oblas�  kultury, z vlastního výzkumu a s využi� m odborných 
informací z různých oborů umělecké činnos� “. Svým posláním nava-
zuje ins� tuce na své předchůdce (historicky prvním byl Masarykův li-
dově výchovný ústav založený v r. 1924), a v současné době se žádnou 
z těchto činnos�  nezabývá jiná příspěvková organizace zřizovaná MK. 
NIPOS zajišťuje spektrum činnos� , které jsou v oblas�  kultury ojedi-
nělé svým rozsahem i zaměřením, a které vyplývají i ze Státní kulturní 
poli� ky na léta 2009 – 2014. 

NIPOS působí jako specializovaná organizace především ve třech 
oblastech: 

1. státní sta� s� cká služba (dle zákona č. 89/1995 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů) 

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

3. odborný servis pro neprofesionální umělecké ak� vity v 21 obo-
rech od dě�  po seniory

V rámci těchto svých činnos�  provozuje NIPOS expertní, analy� c-
kou a koncepční činnost pro potřeby svého zřizovatele (MK), popř. dal-
ších subjektů činných v oblas�  odborného působení NIPOS, zejména 
pro orgány státní správy a územní samosprávy.

Ins� tuce provádí také aplikovaný výzkum v oblastech své odborné 
působnos� , zaměřený zejména na poznávání lidských činnos� , spo-
lečenských a ekonomických jevů v oblas�  veřejných služeb kultury. 
V této době má realizace formu subdodávky pro některého nositele 
VaV projektu.

Je vydavatelem periodického � sku a neperiodických publikací 
odborného a metodického charakteru. Jde o specializovanou nabídku 
rozšiřující kulturní služby, která vyplňuje mezery na knižním trhu. 

NIPOS provozuje veřejnou knihovnu s online katalogem speciali-
zovaného fondu (14 855 sv.) a interak� vní internetový časopis Místní 
kultura (www.mistnikultura.cz). 

V rámci mezinárodní spolupráce je NIPOS činný jak v oblas�  
sta� s� ky (podílí se na projektu ESSnet Culture při EUROSTATu, je 
ak� vním členem evropské skupiny pro muzejní sta� s� ku EGMUS), 
tak v oblas�  neprofesionálního umění: poměrně všestranná agenda 
zahrnuje činnost komise pro podporu zahraničních kontaktů, výběr 
účas�  českých souborů a jednotlivců na zahraničních fes� valech, 
ins� tuce je také kontaktním místem pro vybrané mezinárodní ne-
vládní organizace (AITA/IATA, CISM, UNICA) a je partnerem řady 
zahraničních organizací (Nizozemí, Maďarsko, SRN, Slovensko, Slo-
vinsko a další).

NIPOS je členem četných mezinárodních i českých společnos�  
– např. Spolku pro obnovu venkova, Sdružení knihoven, Svazu čes-
kých knihkupců a nakladatelů apod.

Odborně a věcně se vyprofi lovaly tři odborné útvary a redakce 
Místní kultury. Útvar ARTAMA se zaměřil na neprofesionální umělec-
ké ak� vity (poradenství, metodika, fes� valy, zájmové a kvalifi kační 
vzdělávání, ediční činnost funguje v 21 uměleckých oborech), REGIS 
na konzultační a poradenskou službu kulturním subjektům včetně 
dalšího vzdělávání kulturních pracovníků, Centrum informací a sta-
� s� k kultury (CIK) na státní sta� s� ckou službu. Jeho součás�  je rov-
něž specializovaná veřejná knihovna.

Ak� vity NIPOS mají tyto uživatele:

• Ministerstvo kultury a jím zřizované příspěvkové organizace (vy-
užívány jsou zejména analy� cké,  koncepční, expertní činnos� )

• Další orgány státní správy, např. ČSÚ, MMR, MZV (výstupy ze 
sta� s� ky aj.)

• Územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované 
příspěvkové organizace (zejména konzultace v oblas�  ekonomi-
ky, práva a organizace kultury)

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

• Nevládní neziskové organizace (zejména občanská sdružení 
a obecně prospěšné společnos� ) 

• dramaturgie, koncepce přehlídek, konzultace ke stanovám, hos-
podaření, k neprofesionálním uměleckým ak� vitám apod.

• Fyzické osoby, vč. pedagogů, studen�  VŠ (sta� s� ka, konzultace 
včetně konzultací k diplomovým pracím, účastníci přehlídek)

• Zahraniční subjekty, např. EUROSTAT, UNESCO a jeho členské 
nonprofi tní nevládní organizace (zejména v oblas�  neprofesio-
nálních uměleckých ak� vit), zahraniční partnerské ins� tuce 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

• Organizační strukturu NIPOS tvoří tyto útvary:
• Útvar ředitele a pracoviště interního auditu – útvar zahrnuje 

sekretariát ředitele, PR NIPOS, projekt Databáze českého amatér-
ského divadla fi nancovaného z Norských fondů (do 31. 12. 2010), 
veřejnou podporu vysílání jednotlivců a uměleckých artefaktů na 
pres� žní akce v zahraničí a přijímání souborů a jednotlivců na 
akce v ČR, činnost vybraných českých středisek mezinárodních 
nevládních organizací při UNESCO, jejichž sídlem je NIPOS

• ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké ak� vity a dětskou 
este� ckou výchovu (včetně redakcí časopisů Amatérská scéna 
a Tvořivá drama� ka)

• Centrum informací a sta� s� k kultury (CIK) – útvar pro shromaž-
ďování, zpracování a hodnocení informací v kultuře zabezpečuje 
z pověření ministerstva kultury státní sta� s� ckou službu za oblast 
kultury v ČR, jeho součás�  je veřejná knihovna

• REGIS – útvar pro poskytování právní a ekonomické analýzy z ob-
las�  kultury

• Redakce časopisu Místní kultura – zajišťuje vydávání internetové-
ho časopisu Místní kultura a aktualizaci jeho obsahu 

• ICT – útvar informačních a komunikačních technologií
• Ekonomický tvar (EÚ) – zabezpečuje ekonomickou a personální 

agendu organizace

ARTAMA 

Útvar ARTAMA působí jako odborný a informační servis v řadě 
oborů neprofesionálních uměleckých ak� vit: divadlo všech druhů, 
scénický tanec, taneční folklor, dechová, komorní a symfonická 
hudba, sborový zpěv, fi lm a fotografi e, dětské a studentské výtvarné 
ak� vity. 

• V těchto oborech je pořadatelem a garantem vybraných celostát-
ních přehlídek a fes� valů; v roce 2010 zajišťoval útvar (z pověření 
MK) ve spolupráci s místními spolupořadateli celkem 21 celo-
státních přehlídek (koncepce, propozice, lektorské sbory, dílny 
a semináře, sestavení programu).

• Jako součást těchto přehlídek pořádá dílny a semináře (v roce 
2010 bylo např. v rámci Jiráskova Hronova realizováno 15 dese� -
denních dílen s 280 seminaristy, v rámci Loutkářské Chrudimi 14 
dílen se 150 seminaristy).

• Každoročně je odborným garantem systému postupových přehlí-
dek v 11 uměleckých oborech (propozice, koordinace, spolupráce 
s pořadateli cca 120 přehlídek po celé ČR, monitoring průběhu, 
sběr výsledků).

• Přímo pořádá zájmové a kvalifi kační vzdělávání pro zájemce 
o jednotlivé umělecké obory, cyklické i jednorázové, víkendové, 
týdenní, celoroční (akreditované MŠMT).

• Vydává časopisy, bulle� ny a odbornou literaturu.
• Provozuje několik webových portálů (www.amaterskascena.cz, 

www.vytvarneprehlidky.cz).
• Odborně spolupracuje na řadě dalších přehlídek a akcí oborů 

neprofesionálních uměleckých ak� vit.
• Realizuje příležitostné projekty (koncerty k výročí Bohuslava Mar-

� nů, máchovský projekt v rámci Šrámkovy Sobotky a další).
• Vyhlašuje autorské soutěže, popř. na nich spolupracuje (např. 

mezinárodní skladatelská soutěž v rámci FSU Jihlava, autorská 
soutěž divadelních her pro dě�  Oříšky pro Popelku a další).

Státem podporované celostátní přehlídky, fes� valy a dílny přiná-
šejí pro amatérské umělce všech generací nepostradatelný prostor 
pro vzájemné setkávání, refl exi a uměleckou inspiraci. Unikátní sys-

ÚTVAR průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2010

Útvar ředitele, pracoviště interního auditu a pracoviště DČAD 7,60
Útvar CIK 9,70
Útvar ARTAMA, redakce časopisu Amatérská scéna 20,70
Útvar Redakce časopisu Místní kultura 2,70
Útvar REGIS 4,40
Útvar ICT 3,70
Útvar ekonomický – EÚ 5,00
(Útvar provozně-správní – ÚPROS; reorganizován) 6,25

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců NIPOS 
ke dni 31. 12. 2010 celkem: 60,05 zaměstnanců
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tém celostátních přehlídek s jejich postupovými koly vytváří zdravé 
prostředí pro rozvoj živé kultury v místech a regionech. Zároveň se 
však daří díky pravidelné přítomnos�  a péči odborných porot zvy-
šovat kvalitu amatérské umělecké tvorby a mo� vovat a inspirovat 
zúčastněné pro práci do budoucna. 

ARTAMA se v roce 2010 podílela také na realizaci 26. mezi-
národního sympozia etnochoreologické studijní skupiny pracující při 
ICTM (Třešť, 19. – 26. 7. 2010), především zajištěním doprovodného 
kulturního programu konference: během celovečerního programu 
Jevištní proměny lidového tance vystoupily významné tuzemské 
folklorní soubory a jejich osobnos� , které představily vlastní poje�  
folklorního tance na scéně. Tomuto večeru (21. 7.) předcházel i ta-
neční workshop, jehož se přímo zúčastnili posluchači Sympozia.

V roce 2010 byla vydána jediná publikace: Od sportu fo-
tografi ckého k umělecké fotografi i autorů RNDr. Pavly Vrbové, CSc. 
a RNDr. Josefa Mühldorfa, CSc. Kniha ukazuje vývoj amatérského 
hnu�  v oboru fotografi e od roku 1889 až dodnes, podrobně zachy-
cuje ak� vitu českých intelektuálů a živnostníků, odborných pracov-
níků i vědeckých pracovníků. Přehledně charakterizuje jednotlivé 
osobnos�  v medailóncích, text je doložen celou řadou podrobnos�  
i doposud méně známými obrazovými materiály. 

Centrum informací a sta� s� k kultury (CIK) 

Útvar je garantem státní sta� s� cké služby za oblast kultury, 
shromažďuje, zpracovává a hodno�  sta� s� cká data. Vytváří data-
báze krajských úřadů, magistrátů a úřadů s rozšířenou působnos�  
a kulturních subjektů zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi 
a městy, nestátními neziskovými organizacemi a podnikatelskými 
subjekty. Z budovaných databází poskytuje informace a zpracovává 
rešerše. Součás�  útvaru je veřejně přístupná knihovna se speciali-
zovaným fondem. 

Ve spolupráci s dalšími subjekty rozvíjí pracoviště CIK unikátní 
metodu Benchmarkingu v kultuře, kterou aplikuje jak na knihovny, 
tak i na muzea a galerie.

V roce 2010 zpracoval útvar CIK na žádost MK materiál „Iden-
� fi kace překážek pro efek� vnější sta� s� cká zjišťování“ (leden), 
koncepce „Evaluace činnos�  organizací poskytujících veřejné služby 
v oblas�  zprostředkování kulturního dědictví“ (září). 

Více o činnos�  útvaru CIK viz samostatné kapitoly Státní sta� s-
� cká služba a Významné projekty NIPOS.

REGIS 

Poskytováním odborných konzultačních a informačních služeb 
přispívá útvar REGIS k rozvoji veřejných služeb kultury. V rámci této 
působnos�  zejména:

• zpracovává analýzy z oblas�  své činnos�  a poskytuje odborné 
informace Ministerstvu kultury, územním samosprávným cel-
kům a dalším ins� tutům veřejné správy 

• sleduje, analyzuje a vyhodnocuje účast veřejných rozpočtů na 
fi nančním zabezpečení veřejných služeb kultury a ekonomiku 
právnických osob působících v této oblas� 

• sleduje, analyzuje a vyhodnocuje vliv legisla� vních i ekonomic-
kých opatření veřejné správy i obecně platných právních norem 
na poskytování a rozvoj veřejných služeb kultury

• sleduje, analyzuje a vyhodnocuje stav a vývoj charakteris� k 
regionů a sídel významných pro postavení veřejných služeb kul-
tury

• sleduje, analyzuje a vyhodnocuje poznatky společenských věd 
v oblas�  veřejných služeb kultury

• sleduje a analyzuje informace z legisla� vy, koncepčních i ekono-
mických záměrů EU

• účastní se v rozsahu svého zaměření a možnos�  na programech 
výzkumu a vývoje

• zabezpečuje a pořádá odborné a vzdělávací akce pro oblast 
místní a regionální kultury a pro příspěvkové organizace MK

• administruje kalendárium kulturních akcí ZPO a seniorů podpo-
řených grantem MK aj.

• získané a zpracované poznatky a informace zveřejňuje

Pro potřeby MK zpracovává útvar REGIS stanoviska a podklady 
k materiálům koncepční a právní povahy (návrhy zákonů) v rozsahu 
daném potřebou ministerstva a legisla� vního procesu, v roce 2010 
to bylo cca 50 materiálů a stanovisek.

Z pověření MK je REGIS dlouhodobě činný (od roku 2000) v rám-
ci Rady vlády pro sociálně ekonomický rozvoj a v pracovní skupině 
Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Výsledkem práce byl nejprve ma-

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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teriál Strategie udržitelného rozvoje ČR, který schválila vláda dne 
8. prosince 2004, usnesením č. 1242. Práce na úkolu pokračovaly 
i v následujících letech a jejich výsledkem jsou příslušné Situační 
zprávy ke Strategii udržitelného rozvoje ČR předkládané vládě ČR. 
Proza� m se daří REGISu prosadit a udržet samostatné uvedení 
oblas�  kultury do Strategie udržitelného rozvoje s � m, že jedním 
z indikátorů, podle kterého bude posuzováno, zda ČR zajišťuje pří-
slušné kroky vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji, je „dostupnost 
veřejných služeb kultury“. Přičemž měřitelnou čás�  indikátoru je 
procento výdajů veřejných rozpočtů na kulturu z výdajů celkových 
a podíl výdajů na kulturu ve vztahu k HDP. I když došlo k některým 
organizačním změnám v týmu zpracovatelů, účast na úkolu trvá.

V roce 2010 pokračovaly práce na projektu Integrovaného 
operačního programu k vytvoření Znalostního, metodického a in-
formačního centra pro kulturu. Předmětem projektu bylo zajištění 
speciálního analy� ckého a informačního servisu pro územní sa-
mosprávné celky a nevládní neziskové organizace v oblas�  kultury. 
Záměr nebyl Ministerstvem vnitra ČR v rámci IOP přijat.

V rozsahu zaměření své práce zpracovává útvar dílčí pracovní 
a výzkumné studie, podklady a rešerše. Spektrum témat je široké 
a vztahuje se zejména k oblas�  veřejných služeb kultury, jejich práv-
ního rámce a ekonomiky. Pokračováno bylo např. v projektech: 

• Ekonomická povaha jednotlivých typů právnických osob (tzv. 
neziskových i tzv. ziskových) nejčastěji působících ve veřejných 
službách kultury a právní rámec jejich činnos� , hospodaření. 
Vy� pování možných kolizních míst smluvních vztahů k poskyto-
vateli podpory z veřejných rozpočtů. (pokračování)

• Ekonomický vliv klíčových obecně platných právních norem na 
ekonomiku veřejných služeb kultury v podmínkách příspěvko-
vých organizací zřízených státem a ÚSC. (pokračování)

• Vliv speciálních právních norem v oblas�  kultury na ekonomiku 
a zajištění veřejných služeb kultury. (pokračování)

MÍSTNÍ KULTURA

Místní kultura (www.mistnikultura.cz) je internetový časopis, 
který má charakter veřejnoprávního média. Mapuje podmínky pro 
existenci kultury v celé České republice, zjišťuje vliv veřejné správy 

na kulturní klima a zajímá se o kulturní dění v souvislostech.
Od roku 2008, kdy časopis přešel z � štěné formy na interneto-

vou, o� skla redakce Místní kultury:

• 443 článků (roční průměr cca 150)
• 3220 zpráv (roční průměr cca 1070)

Pozvánek a avíz na akce je dle situace a personálních možnos�  
uveřejněno cca 5 – 10 denně. Cílem redakce časopisu je přitom 
systema� cky informovat veřejnost a zejména samotné pořadatele, 
že na webové stránky Místní kultury mohou vkládat texty sami. Po-
stupně se počet těch, kteří této možnos�  využívají, zvyšuje. 

V roce 2010 začala Místní kultura informovat novináře o � sko-
vých konferencích souvisejících s kulturou. Novinkou v roce 2010 
jsou také překlady některých vybraných článků do anglič� ny a od 
konce roku 2010 má Místní kultura svoji stránku na Facebooku: 
h� p://www.facebook.com/mistnikultura.

Místní kultura poskytuje mediální podporu řadě lokálních, ale 
i celorepublikových akcí.

ICT

Útvar ICT (Útvar informačních a komunikačních technologií) 
zabezpečuje pro NIPOS správu počítačové sítě, výpočetní techniku, 
služby poskytované prostřednictvím internetu, podnikové databáze 
a aplikace. Kromě zajištění provozu řady webových stránek zajišťo-
val útvar v průběhu roku 2010 pro hardware NIPOS i běh a údržbu 
aplikací Benchmarking knihoven a Standardy VKIS, obě provozova-
né ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Nově byla v roce 2010 
také zprovozněna a technicky řešena aplikace Benchmarking muzeí 
a galerií. Útvar se dále věnoval elektronickým sběrům sta� s� ckých 
dat z hlediska so� waru.

Důležitým úkolem útvaru ICT, který pokračoval v roce 2010, byl 
další vývoj a rozvoj podnikových databází. Cílem je zefek� vnit vni-
tropodnikové nakládání s informacemi a zajis� t vzájemnou vazbu 
dat s možnos�  jejich snadného vytěžení. Struktury dat jsou navázá-
ny na všeobecně platné číselníky a klasifi kace (zejména ČSÚ). Rea-
lizace vývoje nového databázového prostředí stále probíhá a bude 
pokračovat i v roce 2011. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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4. VÝZNAMNÉ PROJEKTY 2010

80. JIRÁSKŮV HRONOV
Fes� val evropského amatérského divadla

(VI. Fes� val středoevropské sekce AITA/IATA 
a mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR)

29. 7. – 7. 8. 2010, Hronov

Spolupořadatelé: Město Hronov a Kulturní a informační středisko 
Hronov

Spolupráce: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, 
České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Občanské sdružení Kruh Hronov, Sdružení 
pro tvořivou drama� ku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz 
českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských 
divadelníků

Fes� valu se zúčastnilo 45 divadelních souborů a kolek� vů (uved-
ly 50 inscenací v 80 představeních), z toho v hlavním programu 29 
souborů (29 inscenací v 60 představeních). V tzv. doprovodném 
programu se uskutečnilo navíc na 40 produkcí hudebních a mimodi-
vadelních. Program doplnily též 3 výstavy (např.70. – 79. ročník JH ve 
fotografi ích Ivo Mičkala).

Hlavní program JH 2010 byl stanoven na základě:
• Rozhodnu�  výběrové komise jmenované CEC AITA/IATA, zplno-

mocněné k posouzení přihlášených inscenací z členských zemí 
sdružených ve Středoevropské sekci AITA/IATA (s výjimkou ČR) 
a k jejich nominování do programu JH v max. počtu 8 inscenací.

• Návrhů CIFTA (frankofonní zóna AITA/IATA) a NEATA (severská 
sekce AITA/IATA), jež byly oprávněny nominovat do programu JH 
po jedné inscenaci.

• Návrhů vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek pořá-
daných v ČR. 

Lektorský sbor fes� valu, který refl ektoval inscenace hlavního 
programu, respek� ve jimi nabízená témata či problémové okruhy, 
a jenž se podílel na vedení tema� ckých seminářů a dílen, fungoval ve 
složení: Mgr. Aleš Bergman, PhD., Guillermo Horta Betancourt (Kuba), 
Dagmar Brtnická, Mgr. et MgA. Roman Černík, prof. PhDr. Jan Císař, 
Csc., Mgr. Feng-yün Song, PhD., Rudolf Felzmann, Daniela Fischerová, 

Kateřina Fixová, Michal Hecht, Mgr. Luděk Horký, Mgr. Petr Christov, 
Ph.D., prof. MgA. Miloslav Klíma, MgA. Marcela Kokošková-Jeřáb-
ková, Mgr. Adéla Kratochvílová, Jan Matásek, doc. Mar� n Pacek, 
Luděk Richter, Mgr. Milan Schejbal, Mgr. Regina Szymiková, MgA. Jan 
Šotkovský, Václav Špirit, prof. PhDr. Vladimír Šte� o, CSc., Dr. Danute 
Vaigauskaite (Litva), PhDr. Petr Váša, Mgr. Renata Vordová, Mgr. Karel 
Vostárek, prof. Mgr. Ján Zavarský, Mgr. Alena Zemančíková.

V rámci Klubu (nejen) mladých divadelníků 80. JH bylo realizová-
no 16 osmidenních tema� ckých seminářů a dílen, jichž se zúčastnilo 
288 frekventantů. Tzv. Problémového clubu (nadstavbová příležitost 
poznávacího charakteru trvající 7 dní v průběhu fes� valu), se průměr-
ně zúčastňovalo 74 posluchačů. Příležitos�  ke vzdělávání byly také 
rozborové semináře k inscenacím hlavního programu, které po 7 dní 
fes� valu pravidelně navštěvovalo 17 seminaristů. Vzdělávací část JH 
doplňoval také v 7 dnech fes� valu diskusní klub s průměrnou návštěv-
nos�  35 osob a Mezinárodní diskusní fórum v anglickém jazyce, jehož 
se zúčastňovalo průměrně 12 zájemců.

Skladba tema� ckých seminářů byla velice pestrá – základní abe-
ceda divadla, dramaturgie, režie, herectví, jevištní řeč, dýchání v hla-
sové a pohybové kultuře, nonverbální komunikace, základy akrobacie 
a pantomimy, pohybové a taneční divadlo, scénografi e, divadelní 
maska, hudba v divadelní inscenaci, fyzické básnictví a divadlo poezie, 
žonglování či produkční minimum pro amatérské soubory. K nejúspěš-
nějším patřily dílna Mgr. Karla Vostárka nazvaná Maska – odkrývání 
skrytého, seminář Mgr. Feng-yün Song, Ph.D. věnovaný dýchání v hla-
sové a pohybové kultuře, dílna kubánského lektora G. H. Betancourta 
zaměřená na taneční a pohybové divadlo, tradičně také seminář Dani-
ely Fischerové věnovaný nonverbální komunikaci, ale i řada dalších.

V rámci 80. JH se uskutečnilo sympozium na téma Tradice českého 
ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška a také výroční za-
sedání Středoevropské sekce AITA/IATA. Zástupci MK v čele s prvním 
náměstkem ministra kultury předali Cenu MK za celoživotní přínos 
k rozvoji amatérského divadla režisérovi Milanu Scheejbalovi.

Přehlídkové dění mapoval Zpravodaj JH, vycházející v proměnli-
vém nákladu 400 – 500 vý� sků. Jeho devět čísel připravovala redakce 
pod vedením šéfredaktorky MgA. Zuzany Voj� škové. Zpravodaj měl 
velice dobrou grafi ckou úroveň, recenzní část a rubriku zprostředkující 
nahlédnu�  do seminářů a dílen. Pos� hoval i další fes� valové dění, 
přinesl řadu rozhovorů s tvůrci a zástupci organizátorů a města, se 
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zahraničními hosty aj. Aktuálně byl Zpravodaj JH zveřejňován na inter-
netových stránkách fes� valu.

Vedle obligátní programové brožury, tentokrát mimořádně vydané 
i v anglické mutaci, byl vydán almanach mapující poslední dekádu fes� -
valu (Amatérské divadlo posledního dese� le�  v souřadnicích mezidru-
hového fes� valu / Almanach k 80. Jiráskovu Hronovu).

Lze konstatovat, že 80. ročník JH byl přínosný především v příkla-
dech hledání současného divadelního jazyka a cest k jeho porozumění. 
Svůj nepominutelný význam měla i jeho rozsáhlá a kvalitní vzdělávací 
část. Mezinárodní dimenze fes� valu, která přivedla do Hronova nebý-
valý počet zahraničních účastníků, bezesporu podpořila dobré jméno 
českého amatérského divadla i fes� valu samotného. Přispěla k tomu 
i účast prezidenta celosvětové organizace AITA/IATA Paddy O´Dwyera 
z Irska i zvolené budoucí prezidentky Merji Laaksovirty z Finska.

BENCHMARKING V KULTUŘE

NIPOS-CIK navrhnul a vyvinul so� warovou aplikaci benchmarking, 
která je používána pro oblast knihoven od r. 2007 (spolupráce s NK). 
Metoda benchmarkingu umožňuje měření výkonu a kvality poskytova-
ných informačních služeb a iden� fi kaci silných a slabých stránek činnos-
�  organizace. Benchmarking knihoven využívá data získaná z elektro-
nického sběru sta� s� ky knihoven, který NIPOS každoročně provádí. Do 
projektu bylo k 31. 12. 2010 zapojeno 151 knihoven. Každoročně jejich 
počet narůstá, opro�  roku 2009 se jedná o nárůst 38 knihoven.

V roce 2009 inicioval NIPOS použi�  benchmarkingu i pro oblast mu-
zeí a galerií. Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky byly 
navrženy výkonové indikátory muzejních informačních služeb, které 
spolu s daty z elektronického sběru sta� s� ckých dat muzeí a galerií ved-
ly k vytvoření a odzkoušení pilotního projektu webové aplikace, do níž 
se zapojilo v 1. etapě 55 muzeí. Muzejní verze je originálním přínosem 
ČR pro mezinárodní společenství.    
    

PROJEKT FINANCOVANÝ Z TZV. NORSKÝCH FONDŮ
OCHRANA A PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉHO 

A SVĚTOVÉHO DIVADLA
Databáze českého amatérského divadla je jedním ze tří podprojektů 

společného projektu NIPOS a Divadelního ústavu nazvaného Uchování 
a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla, který 

získal pres� žní evropský grant z tzv. Norských fondů. Rok 2010 byl pro 
Databázi závěrečným rokem grantu. Lze konstatovat, že za dva a půl 
roku jeho trvání se podstatně rozrostla a stala se uznávaným lexikonem/
encyklopedií českého amatérského divadla na webu. Oceňují ji jak di-
vadelní amatéři, tak laická i odborná veřejnost (teatrologové, historici, 
pracovníci odborných ins� tucí, muzeí a archivů). 

Práce v roce 2010 (badatelské a expertní, digitalizace hesel a doku-
mentů) probíhaly v souladu s indikátory uděleného grantu NF. Ke konci 
roku počet digitalizovaných jednotek početně poněkud převýšil hlavní 
indikátor grantu – digitalizovat během jeho trvání (tj. během dvou 
a půl roku) 50000 hesel, textů a dokumentů obrazových i lis� nných. 
(Celkový počet digitalizovaných jednotek překročil 120000, z toho přes 
82000 bylo koncem roku 2010 přístupných na webu.) Opět významně 
stoupl počet uživatelů této specializované databáze/lexikonu – denně ji 
navš� ví 450 – 500 osob, tj. cca 3500 – 3600 uživatelů týdně (k našemu 
překvapení jsou mezi nimi i krajané a bohemisté za zahraničí – a to 
i ze zemí mimoevropských – Austrálie, USA apod.). Tím opět stoupla 
i její interak� vnost – nabídka dalších informací a dokumentů ze strany 
návštěvníků databázi významně obohacuje, zároveň ovšem znamená 
podstatný nárůst pracovních nároků na její zpracovatele. 

Došlo mj. k proměnám vzhledu úvodní stránky webu, uživatelům ze 
souborů byla nabídnuta i nová rubrika databáze – Amatéři sobě, v níž 
mohou sami uveřejňovat svou nabídku představení, fes� valů, ale i tech-
niky apod. Programátorsky se opět zkvalitnilo i její pracovní prostředí.

ANALÝZA A KOMPARACE FINANCOVÁNÍ KULTURY
V ÚZEMÍ KRAJŮ

Analýza a komparace fi nancování kultury v území krajů navazuje 
na projekt Regionální analýza a koncepce kultury, který byl zpracován 
útvarem REGIS v roce 2001. Projekt roku 2010 se zaměřil na zmapování 
vývoje reformy veřejné správy a nového rozdělení i postavení krajů 
s akcentem na zajištění a podporu veřejných služeb kultury z rozpočtů 
krajů. Jeho součás�  byla i kapitola o neprofesionálním umění a tradiční 
lidové kultuře v území krajů.

Obsahem analýzy byly obecné charakteris� ky krajů a jejich specifi k 
v oblas�  kultury a jejich dotační poli� ka. Součás�  materiálu jsou rovněž 
data o rozpočtech krajů a jejich výdajích na kulturu a rozbor kulturní 
infrastruktury. Analýza si kladla za cíl mimo jiné pos� hnout, na kolik 
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je kultura součás�  krajských rozvojových strategií a dokumentů, tj. 
vnímání významu kultury pro budoucí rozvoj kraje.

ROK K. H. MÁCHY

V rámci 54. Šrámkovy Sobotky 2010 se uskutečnil Den s Karlem 
Hynkem Máchou. Máchovský den 5. července 2010 zahájil přednáškou 
Rudolf Matys o Praze v době Karla Hynka Máchy. Kromě toho předsta-
vil CD se 13 ukázkami z Máchova Máje v rozličných interpretacích od 
50. let do současnos� . Ve Šrámkově domě byla instalována výstava 
různých vydání Máchova Máje ze sbírek Jiřího Žáka, který expozici zá-
roveň návštěvníkům představil. Během odpoledne Máchovského dne 
vystoupili Alfréd Strejček a Štěpán Rak s programem Obraz ze života 
mého… V Městském divadle vystoupila večer Bára Hrzánová s předsta-
vením pražské Violy Máj. 

Den s Karlem Hynkem Máchou byl dále doplněn ještě o poslech 
rozhlasové hry Karla Mráze Jasná noci, temná noci a fi lmovou projekcí 
němého fi lmu Karla Antona z roku 1921 s hudebním doprovodem lek-
tora hudební skupiny studentské dílny Jiřího Šlupky Svěráka.

Fes� val českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka s tématem 
Máchovské variace mohl tak připomenout 200. výročí Karla Hynka Má-
chy v celé bohatos�  s výběrem těch nejlepších současných pořadů.

ROK MARTINŮ

Posledním z řady mimořádných projektů pořádaných v letech 
2008 – 2010 k 50. výročí úmr�  významného českého skladatele Bo-
huslava Mar� nů (1890 – 1959) byla Porta Musicae 2010, 8. ročník 
celostátní soutěže dětských pěveckých sborů. Uskutečnila se v Novém 
Jičíně ve dnech 12. – 14. 11. 2010. Spolupořadatelem soutěže bylo 
Sdružení přátel DPS Ondrášek z Nového Jičína, na akci se podílely i za-
hraniční subjekty, a to Mezinárodní hudební fes� val Custosa a italské 
město Sommacampagna.  

 Soutěže se účastnilo 14 sborů, z toho 5 v kategorii „mladší sbory“ 
(do 15 let) a 8 v kategorii „starší sbory“ (do 19 let). Hodno� la je sedmi-
členná mezinárodní porota ve složení: Elena Šarayová (předsedkyně, 
SR), Jurij Galatenko, Vítězslav Hergesel, Miroslawa Knapik (PL), Tomáš 
Motýl, Vladislav Souček a Alena Tichá, která také sbormistrům poskytla 
v individuálních pohovorech rozbor jejich sborového vystoupení. 

 Podmínkou účas�  v soutěži bylo provedení povinné skladby 
Bohuslava Mar� nů. Na pátečním slavnostním zahajovacím koncertě 
zazněla kantáta Bohuslava Mar� nů Otvírání studánek interpretovaná 
dětským pěveckým sborem Ondrášek a dačickým dětským sborem 
Kvítek. V rámci soutěže se také uskutečnilo jubilejní 40. setkání Klubu 
sbormistrů, jehož lektory byli Zdeňka Součková a Tomáš Motýl. Stejně 
jako v minulých letech, i na letošní ročník pozvala delegace z italského 
města Sommacapagna nejlepší sbor na fes� val Custosa.
       

EXPERTNÍ PRACOVNÍ SKUPINA EU 
PRO SOUČINNOST VE VZDĚLÁNÍ

V evropské pracovní skupině pro součinnost ve vzdělávání, zejmé-
na uměleckém (OMC) zastupovaly kulturní rezort ČR dvě pracovnice 
NIPOS (Kateřina Doležalová a Barbora Novotná). Mandát skupiny byl 
omezen lety 2008 – 2010, a proto stanovil harmonogram skupiny na 
rok 2010 tři valná zasedání a dvě neformální tema� cká setkání, jejichž 
cílem bylo diskutovat, doplnit a fi nalizovat Závěrečnou zprávu, která 
obsahovala doporučení EU i členským státům v oblas�  kultury a vzdě-
lávání, především se jednalo o různé formy spolupráce školského a kul-
turního rezortu.  S těmito doporučeními pak pracovaly další evropské 
koncepční materiály. Během roku probíhala intenzivní práce v jednot-
livých členských státech. Pracovnice NIPOS vypracovávaly zprávy a do-
tazníky na téma umělecké a kulturní vzdělávání a komunikovaly v této 
věci s MŠMT, stejně jako s dalšími státními i nestátními organizacemi. 
V průběhu valných zasedání i tema� ckých setkání referovaly o postupu 
na domácí půdě, představovaly české příklady dobré praxe a osvědče-
ných postupů, podílely se na vypracování Závěrečné zprávy skupiny. 

Na základě práce ve skupině se zúčastnily Druhé světové konfe-
rence o uměleckém vzdělávání UNESCO v květnu roku 2010 v Soulu. 
V souvislos�  s výstupy z této konference a výstupy práce OMC Expert-
ní pracovní skupiny vypracovaly projekt Diskusní fórum na téma umě-
lecké vzdělávání a role kulturních ins� tucí v tomto procesu. Realizace 
tohoto projektu je plánována na rok 2011 a jeho posláním je poukázat 
na důležitost role uměleckého (a kulturního) vzdělávání při formování 
osobnos�  dítěte a mladého člověka také v kontextu mezinárodních 
trendů a doporučení, a především nadále podpořit dialog mezi zástup-
ci kulturního a školského rezortu. 
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FINANCOVÁNÍ KULTURY Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Dlouhodobým sledováním, analýzou a výzkumem (od roku 
1992) vytvořil útvar REGIS ojedinělou databázi výdajů veřejných 
rozpočtů na kulturu, která je každoročně aktualizována a doplněna 
analýzou vývoje ekonomiky kultury v příslušném roce. Každoročně 
je materiál publikován, v posledních třech letech jako publikace 
s ISBN. Vybrané čás�  jsou prezentovány na webových stránkách 
NIPOS. 

Postupně jak se kons� tuovaly kraje a jejich fi nanční poli� ka, staly 
se údaje o fi nancování kultury z rozpočtů krajů nedílnou součás�  
materiálu – spolu s daty o výdajích obcí v územích krajů a o výdajích 
státního rozpočtu na kulturu prostřednictvím kap. 334, jejímž správ-
cem je Ministerstvo kultury. Po roce 2000 se začaly vyvíjet informační 
systémy o veřejných rozpočtech, což umožňuje podrobněji analy-
zovat získaná data. Přímý kontakt s problema� kou praxe veřejných 
služeb kultury a znalost regionálních souvislos�  pak dovoluje inter-
pretovat ekonomická data v jejich reálných souvislostech.

Práce na tomto tématu se postupem času vyvinula do svébytné 
výzkumné činnos� . V souvislos�  s rozvojem informačního systému 
o veřejných rozpočtech mohl útvar v roce 2007 rozšířit materiál 
o ekonomická data některých (náhodně vybraných) obcí a měst. 
O takto vedenou ekonomickou databázi a analýzy mají zájem i vy-
soké školy, odborná pracoviště a veřejná správa. Je nutno zdůraznit, 
že pouhá ekonomická data bez jejich vřazení do právních a reálných 
souvislos�  nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. V budoucnu 
chce NIPOS-REGIS tuto část výzkumné práce dále rozvíjet.

5. VAV PROJEKTY 

MALOVANÉ OPONY ČESKÉHO DIVADLA

Velmi podstatnou součás�  projektu Databáze českého amatér-
ského divadla byl víceletý výzkum historického výskytu malovaných 
divadelních opon a jejich zdokumentování. V posledním roce gran-
tu NF vyvrcholil náročnou redakční a grafi ckou přípravou publikace 
Malované opony divadel českých zemí, dokumentačně a koncepčně 
připravené koncem roku 2009. Kniha poprvé představuje veřejnos�  
souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon – od 
té Hynaisovy či zámeckého divadla v Českém Krumlově až po opo-
ny jevišť venkovských hos� nců nebo loutkových divadel. Objevná, 
výtvarně osobitá a zajímavá kniha (412 stran) je mj. podnětným pří-
spěvkem k tématu péče o uchování kulturního dědictví a vypovídá 
mnohé o tužbách, postojích i cítění našich předků. 

Sbírku dokumentace opon realizoval a koncepčně připravil Jiří 
Valenta, autorsky přispěli mj. Jaroslav Blecha, Jan Císař, Fran� šek 
Černý, Alice Dubská, Josef Herman, Fran� šek Laurin, Věra Ptáčková, 
Jan Randák, Přemysl Rut, Milan Uhde, Tomáš Vlček a další. Design: 
Mar� n Taller, redakce Bronislav Pražan a Vítězslava Šrámková.

V souvislos�  s knihou bylo také třeba vyřídit i velký počet 
časově náročných právních a administra� vních náležitos� , smluv 
a souhlasů. Kniha byla vyrobena a dodána na počátku prosince, 15. 
12. se uskutečnila prezentace a � sková beseda. Ohlas byl nečekaně 
pozi� vní a velký, psalo se o ní na kulturních stránkách deníků i týde-
níků, bohatou odezvu měla i v regionálním � sku, bylo realizováno 
několik relací ČT a ČRo. Velmi se osvědčila spolupráce s PR agentu-
rou, kterou k projektu najal IU-DÚ.

n n n
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Státní sta� s� cká služba za oblast kultury je prováděna na základě 
zákona o státní sta� s� cké službě čís. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. MK delegovalo tuto povinnost na NIPOS prostřednictvím 
Příkazní smlouvy mezi MK a NIPOS, čj. 2 215/2002. 

V NIPOS řeší tuto problema� ku útvar Centrum informací a sta� s-
� k kultury (CIK). Tato agenda každoročně představuje následující pra-
covní operace koncepční, organizační, technické a opera� vní povahy:

Koncepce sta� s� ky kultury

Na základě analýzy mezinárodních doporučení a požadavků 
(UNESCO, EUROSTAT, EGMUS aj.) vytváří celostátní koncepci metodi-
ky sta� s� ky kultury. Spolupracuje při tom s:

• ČSÚ – metodické řízení. Spolupráce zakotvena v trojstranné do-
hodě (MK, NIPOS, ČSÚ). CIK pracuje v odborných komisích při 
ČSÚ pro programy Eurostatu (ESSnet culture) aj.

• MK – spolupráce s věcně příslušnými útvary při koncipování sta-
� s� ckých výkazů a požadavků na další sta� s� cká zjišťování

• NK (Národní knihovna) při koncipování sta� s� ckých výkazů
• IU-DÚ při aktualizaci registru ZJ
• AMG (Asociace muzeí a galerií ČR) při aktualizaci registru ZJ, nově 

na benchmarkingu

V rámci zabezpečení integrace sta� s� ky kultury do EU navrhuje 
CIK nová sta� s� cká zjišťování a možnos�  vzájemného propojování 
některých ukazatelů z jednotlivých úseků tak, aby byl ve výsledku 
poskytnut relevantní údaj o určitém jevu.

Zjištěné údaje jsou analyzovány a interpretovány pro jednotlivé 
oblas�  kultury (např. vývoj návštěvnos�  kulturních zařízení, pohyb 
ve výpůjčkách, stav vydávaných periodik a neperiodických publikací, 
úroveň stavu využívání internetu apod.). V r. 2010 byla provedena 
srovnávací analýza vybraných ukazatelů v oblas�  kultury za léta 1980 
– 2009.

V roce 2007 započaly práce na projektu Satelitní účet kultury, 
jehož cílem je zajis� t sta� s� cko-ekonomická data s vyšší vypovídací 
hodnotou (viz Státní kulturní poli� ka 2009 – 2014, bod 1.3, a Usne-
sení vlády ČR č. 1452 z 19. 11. 2008). CIK zpracovává materiál Systém 
účtů kultury, který během roku 2010 procházel zkušebním procesem 

(naplňování dat ze sta� s� ckých zjišťování za rok 2009 a dalších ad-
ministra� vních zdrojů), a to ve spolupráci s ČSÚ. Poprvé byla použita 
ekonomicko-sta� s� cká metoda dopočítávání údajů na plnou respons 
(tzn. jako by všichni, kteří výkaz odevzdali, tento výkaz také vyplnili ve 
všech položkách), a dále na základní soubor (získaná data byla dopo-
čítávána na soubor všech jednotek s danou činnos� ). Na dopočtech 
NIPOS spolupracoval s ČSÚ. 

Normotvorná činnost

Každoročně formuluje CIK za rezortní sta� s� ku kultury do Sbírky 
zákonů – Programu sta� s� ckých zjišťování účel sta� s� ckého zjišťová-
ní a jeho obsah, charakteris� ku zjišťovaných ukazatelů, okruh zpra-
vodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost, způsob 
sta� s� ckého zjišťování, periodicitu a lhůty k poskytnu�  individuál-
ních údajů.

Návrhy na sta� s� cká zjišťování 

Úkolem útvaru CIK je také každoroční podání návrhů na sta� s� cká 
zjišťování (vždy do 31. května příslušného roku). CIK tak činí na zákla-
dě analyzovaných mezinárodních požadavků a doporučení Eurostatu, 
Libeconu a dalších mezinárodních programů, včetně požadavků MK, 
resp. jednotlivých odborů a dalších orgánů státní správy.

Tvorba sta� s� ckých výkazů 

CIK vytváří podobu sta� s� ckých výkazů, která musí odpovídat 
obecné metodice stanovené ČSÚ, defi nuje jednotlivé ukazatele 
a metodické zásady odpovídající vždy danému úseku v rámci státní 
sta� s� cké služby.

Sběr a zpracování sta� s� ckých dat

CIK vypracovává technologický postup sběru a zpracování celé 
rezortní sta� s� ky. Pro snížení administra� vní zátěže respondentů 
byla věnována značná pozornost elektronickým sběrům dat, a to po-
stupně pro všechny oblas�  kultury. Při zpracování dat jsou používány 
závazné číselníky a klasifi kace, jejichž autorem je ČSÚ.

6. STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA ZA OBLAST KULTURY
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V prvním čtvrtle�  roku 2010 probíhal elektronický sběr sta� s� c-
kých dat za oblast divadel, knihoven, muzeí a galerií, památek, vyda-
vatelů a fes� valů. Pro CIK jej technicky zajišťoval útvar ICT (úprava 
programového vybavení a podpora sta� s� ckých jednotek v průběhu 
samotného sběru). Získaná data následně byla předána útvaru CIK 
k dalšímu zpracování. Elektronický sběr dat představuje moderní 
a progresivní způsob získávání informací z terénu, navíc s možnos�  
nabídnout uživatelům přidanou hodnotu (inteligentní kontrolu chyb, 
data z minulého roku apod.). 

CIK zjišťuje každoročně sta� s� cké údaje, celkem se jedná o 2800 
číselných položek. Nástrojem jsou následující sta� s� cké výkazy 
schválené ČSÚ a publikované ve Sbírce zákonů, které jsou rozesílány 
11 � sícům zpravodajských jednotek:

Kult (MK) 1 – 01 Roční výkaz o divadle, mutace A, B
Kult (MK) 2 – 01 Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických 

orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
Kult (MK) 5 – 01 Roční výkaz o periodickém � sku
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
Kult (MK) 17 – 01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním 

využi� m
Kult (MK) 18 – 01 Roční výkaz o vydavateli
Kult (MK) 19 – 01 Roční výkaz o výstavní činnos�  v oblas�  profesio-

nálního výtvarného umění a architektury
Kult (MK) 21 – 01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
Kult (MK) 22 – 01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové čin-

nos� 
Kult (MK) 23 – 01 Roční výkaz o divadelních, fi lmových, hudebních 

a tanečních fes� valech
Kult (MK) 24 – 01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy 

v přenesené působnos�  týkajících se státní památkové péče za 
rok (nově za rok 2010)

Kult (MK) 25 – 01   Roční výkaz o hudebních tělesech za rok, mutace 
A, B (nově za rok 2011)

Stávající výkaz Kult (MK) 2 – 01 Roční výkaz o stálých profesionál-
ních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých 
sborech nahradí pro rok 2011 nový výkaz o hudebních tělesech, 
neboť oblast hudby nebyla � mto výkazem dostatečně pokryta. Nový 
výkaz byl navržen v souladu s požadavky Rady pro umění a následně 
odboru umění a knihoven MK.

Zřizovateli sta� s� cky šetřených kulturních subjektů jsou orgány 
státní správy, kraje, obce a města, občanská sdružení, církve aj., 
podnikatelé a podnikatelské subjekty. Posledně jmenovaní bohužel 
v 99 % neposkytují údaje ekonomického charakteru, přestože jim to 
zákon ukládá. Z tohoto důvodu bylo započato s dopočty (ve spolu-
práci s ČSÚ).

Na celostátní úrovni komunikuje CIK se všemi zpravodajskými 
jednotkami a poskytuje jim metodickou pomoc. Každoročně aktu-
alizuje registr zpravodajských jednotek na všech úsecích sta� s� ky 
kultury.

Výstupy ze sta� s� ckých zjišťování:

• Publikace „Základní sta� s� cké údaje o kultuře v České republice za 
rok... I. Kulturní dědictví (muzea, galerie, památkové objekty), II. 
Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost, fes� valy), III. 
Knihovny a vydavatelská činnost, IV. Edukace a veřejná osvěta (KD, 
hvězdárny aj.)“, vč. CD – 1x ročně

• Publikace „Sta� s� cs on Culture in the Czech Republic ....“, vč. CD 
–  1x ročně

• Sumáře sta� s� ckých zjišťování na ČSÚ, 1x ročně
• Texty + tabulky do Sta� s� cké 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, EGMUS, Libecon, zahraniční pracoviš-
tě sta� s� k aj.)

• Rešerše na požádání (pro ins� tuce, studenty apod.)

CIK zpracoval a vy� skl také Deník veřejné knihovny 2011/2012, 
který je určen všem veřejným knihovnám zpracovávajícím sta� s� cký 
výkaz (ve spolupráci s NK).

6. STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA ZA OBLAST KULTURY
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AKCE NEPROFESIONÁLNÍHO UMĚNÍ 
DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE

ČINOHERNÍ A HUDEBNÍ DIVADLO DOSPĚLÝCH 
A DOSPĚLÝCH PRO DĚTI

Divadelní Děčín
19. celostátní přehlídka amatérského činoherního 

a hudebního divadla
6. – 9. a 13. – 16. 5. 2010, Děčín

Spolupořadatelé: Statutární město Děčín, Městské divadlo Děčín

V programu přehlídky se představilo 20 soutěžních inscenací 
ve 20 představeních a 1 host přehlídky. Soutěžní inscenace byly 
navrženy z 15 krajských postupových přehlídek.

Po každém soutěžním představení se konaly rozborové semi-
náře vedené odbornou porotou ve složení: Milan Schejbal, Kateři-
na Baranowska, Petr Michálek, Radvan Pácl, Jan Šotkovský, Martin 
Vokoun a Alena Exnarová.

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

Kvalita inscenací v r. 2010 byla nadprůměrná, v programu se 
neobjevily méně zdařilé inscenace.

POPELKA Rakovník 2010
29. celostátní přehlídka 

amatérského činoherního divadla pro dě�  
3. – 7. 11. 2010, Rakovník

Spolupořadatelé: Královské město Rakovník, Kulturní centrum 
Rakovník, Divadelní spolek Tyl Rakovník

V programu přehlídky se představilo 6 soutěžních inscenací, navrže-
ných z krajských postupových přehlídek, v 9 představeních, 3 inspira� vní 
představení a 1 host přehlídky.

V odborné porotě zasedli Milan Schejbal, Kateřina Baranowska, Lu-
děk Horký, Jaromír Hruška, Jan Šotkovský a Mar� n Vokoun. Po každém 
soutěžním představení se konaly rozborové semináře, po inspira� vních 
pak diskusní fóra. Součás�  rozborových seminářů i diskusních fór byly 
refl exe dětských skupin. Ty pracovaly pod vedením Pavlíny Schejbalové, 
Lucie Valenové, Marie Poesové a Terezy Králíčkové. S oběma skupinami 
spolupracovala psycholožka Libuše Šafrová. Letošní refl exe dětských sku-
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pin byly díky profesionální práci lektorek zajímavé a dokázaly zprostřed-
kovat dětský způsob vnímání divadla. Kvalita inscenací v r. 2010 ovšem 
nebyla příliš vysoká.

Pro účely přehlídky byla vydána programová brožura a plakát. Bě-
hem přehlídky denně vycházel zpravodaj Kukátko.

Divadlo pro dě�  hrané dospělými je v oblas�  amatérského divadla 
skutečně popelkou. Věnuje se mu poměrně malý počet souborů a pře-
devším se nedostává kvalitních předloh. Přitom je tento obor důležitý 
především proto, že pro většinu dě�  je prvním setkáním s divadlem a do 
jisté míry ovlivňuje jejich vztah k němu a umění vůbec. NIPOS-ARTAMA 
z tohoto důvodu pořádá celostátní přehlídku, snaží se v tomto oboru 
připravovat vzdělávací akce a každé dva roky vyhlašuje autorskou soutěž 
Oříšky pro Popelku. Bohužel klesá i množství a úroveň přihlášených tex-
tů. Do letošního ročníku se přihlásili 4 autoři a odborná porota ve složení 
Kateřina Fixová, Pavlína Schejbalová a Luděk Horký se rozhodla neudělit 
žádnou cenu.

Národní přehlídka seniorského divadla, Znojmo 2010
9. národní přehlídka seniorského divadla

26. – 28. 11. 2010, Znojmo
Pořadatelé: Znojemská beseda Znojmo 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Národní přehlídka seniorského divadla má specifi cký charakter a po-
stupem času se proměňuje. Přibývá jak seniorských divadelních souborů, 
tak i seniorů, kteří mají potřebu žít ak� vním způsobem života, být součás�  
skupiny a navíc se i vzdělávat. Základním posláním národní přehlídky je 
tyto potřeby uspokojovat a nabízet seniorům prostor k jejich realizaci 
a dále je rozvíjet. 

V programu přehlídky se představilo 6 soutěžních inscenací, vybra-
ných na základě přihlášek, a 1 host přehlídky.

Každé z představení bylo refl ektováno lektorským sborem, který pra-
coval ve složení Fran� šek Zborník a René Vápeník, v rámci diskusních fór se 
do refl exe zapojovaly i zúčastněné soubory.

Opro�  tradicím jsme letos na přehlídce seniorům nabídli možnost vzdě-
lávání. Konkrétně byl otevřen seminář herectví, který vedla Hana Franková.

Kvalita inscenací v r. 2010 byla nadprůměrná, což předznamenal vyšší 
počet přihlášených, než bývá obvyklé. 

EXPERIMENTUJÍCÍ DIVADLO 

ŠRÁMKŮV PÍSEK
49. celostátní přehlídka experimentujícího divadla

28. – 30. 5. 2010, 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 14 souborů doporučených ze 13 divadel-
ních krajských postupových přehlídek. Divadelní představení hodno� li 
Alena Zemančíková, Jan Císař, Vladimír Hulec, Jiří Adámek a Zuzana 
Piussi ze Slovenska. Komplexní refl exi přehlídky zajišťoval přehlídkový 
zpravodaj SCAR – Šrám – (Radek Pokorný, Jakub Hulák, Kateřina Crho-
vá, Petr Klarin Klár).

Kvalitou divadelních inscenací patřil Šrámkův Písek 2010 k prů-
měrným ročníkům, ale nominace na JH byla událos�  – Frei Körper 
Kultur ze Semil z inscenací Wir tanzen konzentriert! Inspira� vním 
představením během přehlídky byla minutová inscenace souboru 
J.S.T.E. & D.R.E.D. Náchod pro jednoho diváka – Dekalog: svatyně 
(klaustrofobie) a celou přehlídku zakončil Jaroslav Dušek s Vizitou 
(Šrám a Písek). 

7. PŘEHLÍDKY A FESTIVALY 
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S.M.A.D. SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ 
ŠRÁMKOVA PÍSKU ŠUMPERK 2010

13. – 22. 8. 2010, Šumperk
Spolupořadatel: o.s. Společnost amatérské divadlo a svět, 

Městské divadlo Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, 
MěÚ Šumperk

V roce 2010 proběhl již 16. ročník akce, která je od roku 2009 vzdě-
lávací čás�  celostátní přehlídky Šrámkův Písek. Tema� cké zaměření pě�  
různých dílen vycházelo ze současných potřeb a tendencí mladého a ex-
perimentálního divadla. Účastníci pracovali pod vedením osobnos�  čes-
kého a slovenského profesionálního divadla a příbuzných uměleckých 
oborů (Ondřeje Pavelky, Václava Klemense, Petra Nůska, Petera Pálika 
a Jozefa Krasuly). 

Součás�  dílny byly i doprovodné programy (představení 2 divadel-
ních souborů z Čech, 2 souborů ze Slovenska, 1 fi lmový večer a 1 šer-
mířské představení). Závěr dílny tvořila prezentace jednotlivých tříd, 
která přinesla pět velice zajímavých sond do práce skupin i lektorů. Dílny 
v Šumperku se zúčastnilo 67 zájemců.

Vyšlo 8 čísel zpravodaje a DVD se závěrečnými prezentacemi.

STŘEDOŠKOLSKÉ A MLADÉ DIVADLO

MLADÁ SCÉNA
8. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů

23. – 27. 6. 2010, Ús�  nad Orlicí
Spolupořadatelé: Malá scéna Ús�  nad Orlicí, 

Gymnázium Ús�  nad Orlicí

Přehlídky se zúčastnilo 15 souborů doporučených ze 14 krajských 
postupových přehlídek. Divadelní představení hodno� li Jiřina Lhotská 
(předsedkyně), Zuzana Jirsová, Hana Galetková, Roman Černík a Jiří Pokor-
ný. V rámci přehlídky probíhalo 7 dílen, 5 pro studenty, účastníky přehlídky, 
1 pro pedagogy a 1 pro všechny zájemce o divadelní svícení. Semináře ved-
li Jana Machalíková (animovaný fi lm), Eva Brhelová (tvůrčí psaní), Feng-yün 
Song (síla dechu), Jan Matásek (hudba), Vladimír Burian (light-design), Petr 
Váša (fyzické básnictví), Gabriela Si� ová (scénické čtení).

Diskuse o představeních vedl se studenty Jakub Hulák. Komplexní 
refl exi přehlídky zajišťoval fes� valový zpravodaj Mladá na Malé (Da-
vid Slížek, Kamila Kostřicová, Jonáš Konývka, Daniel Razím), nezávislé 
recenze na všechny inscenace psala Jana Soprová. Kvalitou divadel-
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ních inscenací patřila Mladá scéna 2010 k průměrným ročníkům, no-
minaci na JH ale získalo Studio divadla Dagmar a pedagogické školy 
Karlovy Vary s vynikající inscenací Sestra. Inspira� vní představení 
přivezl soubor Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu, a to inscenaci 
Lakomec; duo Vojta Švejda a Jan Kalivoda se představili v bláznivé 
komediální impro estrádě Metamorphósis famfuláre.

NAHLÍŽENÍ
21. celostátní dílna středoškolské drama� ky a mladého divadla

21. – 24. 10. 2010, Bechyně
Pořadatel: Sdružení pro tvořivou drama� ku, 

(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA),
Spolupráce: Kulturní středisko města Bechyně, OS Tatrmani

Nepostupová divadelní přehlídka spojená s moderovanými disku-
semi o představeních a tvůrčími dílnami. Vystoupilo devět souborů 
vybraných na základě přihlášek a videozáznamů. Téměř 90 hrajících 
účastníků doplnilo víc než 40 dalších zájemců, vedoucích a členů 
mladých divadelních souborů. Jako lektoři diskusí byli přizváni vyso-
koškolská pedagožka Hana Cisovská a scénograf Tomáš Žižka.

LOUTKÁŘSTVÍ

59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

1. – 7. 7. 2010, Chrudim
Spolupořadatelé: Město Chrudim 

a Společnost amatérské divadlo a svět, o.s.
Pořadatel v místě konání: Chrudimská beseda

Spolupráce: Chrudimská beseda a organizace sdružené ve Fes� va-
lovém výboru Loutkářské Chrudimi (UNIMA, Muzeum loutkářských 

kultur Chrudim, SČDO-SAL, VSVD, DDD a ČOS).

Hlavního programu přehlídky se zúčastnilo 18 inscenací, nomi-
novaných a doporučených z 10 postupových přehlídek, které se letos 

vyznačovaly velkou kvalitou. Proto i v doplňkovém programu vystou-
pilo dalších 5 souborů, které se do hlavního programu nedostaly 
pouze z důvodu velkého počtu doporučených inscenací. 

Přehlídková představení hodno� la porota ve složení: Jakub Hulák, 
Tomáš Volkmer, Vra� slav Šrámek, Mar� na Hartmannová a Vít Peřina. 
V rámci přehlídky se uskutečnilo 10 odborných seminářů, kterých se 
zúčastnilo 135 seminaristů. Semináře byly zaměřeny na různé oblas�  
loutkového divadla – na dramaturgii, inscenační praxi, hlasovou a hu-
dební průpravu, loutkoherectví, scénografi i, ale také na improvizaci, 
práci s dětmi a na spolupráci rodičů s dětmi. 

Veškeré dění refl ektoval přehlídkový zpravodaj pod vedením 
Hany Galetkové. 

Na závěr bylo uděleno 12 individuálních cen, a na mezidruhovou 
divadelní přehlídku Jiráskův Hronov byla nominována 1 inscenace 
a doporučeny 3. 

O kvalitách přehlídky nejlépe svědčí nebývalý počet doporuče-
ných inscenací z výběrových kol, velké množství udělených cen a i na-
dále rostoucí zájem – vyprodaná představení a v oblas�  vzdělávací 
stále rostoucí převis poptávky nad nabídkou.

n n n
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UMĚLECKÝ PŘEDNES A DIVADLO POEZIE

Wolkrův Prostějov
53. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie

15. – 19. 6. 2010, Prostějov
Spolupořadatelé: MÚ Prostějov, Odbor školství a kultury, oddělení 

DUHA – Kulturní klub u hradeb 
Spolupráce: Městské divadlo v Prostějově a společnost GAUDEA-

MUS, o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

Přehlídky se zúčastnilo 53 recitátorů sólistů a 10 souborů dopo-
ručených z 13 krajských postupových přehlídek. Recitační vystoupení 
posuzoval lektorský sbor ve složení: Jiřina Lhotská, Mar� na Longinová, 
Jan Anderle, Jana Davidová-Kracíková a Jakub Doubrava (1. kategorie), 
David Kroča, Libor Vacek, Věra Slunéčková, Jana Urbanová a Marta 
Hrachovinová (2. kat.), Hana Kofránková, Nina Mar� nková, Jaroslava 
Čajková a Aleš Vrzák (3. kat.). Divadelní představení hodno� li: Jozef 
Krasula (předseda), Radim Šíp, Alexandr Gregar, Fran� šek Zborník 
a Lenka Chy� lová.

V rámci přehlídky proběhly tři prak� cké dílny, mj. seminář věnovaný 
metodice práce s přednašečem na středních a vysokých školách pod 
vedením Emy Zámečníkové.

Komplexní refl exi přehlídky zajišťoval � skový zpravodaj Jiříkovo vidě-
ní (šéfredaktor Michal Marek).

V roce 2010 se na programu Wolkrova Prostějova objevily velice kva-
litní divadelní inscenace, jedna z nich byla nominována a tři doporučeny 
k účas�  na fes� valu Jiráskův Hronov. Příznivý ohlas vzbudil také dopro-
vodný program v prostorách zámku, inspira� vní program a semináře.

54. Šrámkova Sobotka 2010
Fes� val českého jazyka a literatury

Téma: Máchovské variace
3. – 10. 7. 2010, Sobotka

Pořadatel: Středisko městské kultury Impuls Hradec Králové, 
EXOD Sobotka, Občanské sdružení Šrámkova Sobotka a ZŠ Sobotka 

(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Týdenní fes� val českého jazyka a literatury se zaměřil celým svým 
programem na Karla Hynka Máchu (den 5. července byl navíc vyhlášen 
jako Den s Karlem Hynkem Máchou – viz kap. Významné projekty).

Fes� val je směřován k budoucím pedagogům s bohemis� ckým 
zaměřením. Nabízí týdenní práci v literárně hudební interpretační dílně 
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s odbornými lektory, kteří jsou ak� vními interprety, lektory i pedagogy. 
Nejzdařilejší výstupy studen�  prezentují na závěr fes� valu ve Večeru 
dílen (studentská, učitelská a dětská). 

Fes� val nabídl účastníkům 5 odborných přednášek, 5 divadel-
ních představení, 4 hudební produkce, 2 výstavy a 4 dílny (literární, 
hudební, interpretační a pedagogickou pro letošních 30 studentů 
i učitelky mateřských škol).

DECHOVÁ HUDBA

19. ZLATÁ KŘÍDLOVKA
Mistrovství České republiky dechových hudeb

22. – 23. 5. 2010, Hodonín 
Spolupořadatelé: Dům kultury Hodonín, 

Sdružení dechových orchestrů ČR 

V roce 2010 se akce zúčastnilo osm dechových hudeb z Čech a Mora-
vy – Moravš�  muzikan� , Hanačka, Rožmitálská Venkovanka, Táboranka, 
Fryštácká Javořina, Prajzovanka, Dubňanka a Legrú� , které byly vybrány 
odbornou komisí. Odborná porota pracovala ve složení: Viliam Béreš, 
Zdeněk Gurský, Petr Török, Petr Houšť a Josef Ištvánek. Tajemníkem po-
roty byl Václav Hlaváček. Porota hodno� la soutěžící orchestry podle me-
zinárodních pravidel CISM, které jsou stejné pro špičkové soutěže v celé 
Evropě. K tomuto ročníku soutěže vyšel programový bulle� n v českém 
a německém jazyce, pravidelné informace o celé soutěži byly publiková-
ny v časopise Naše muzika. 

19. ročník soutěže byl opět zařazen mezi pres� žní akce podporované 
ministerstvem kultury a poprvé se soutěžilo o � tul Mistr České republiky. 
Vítěz soutěže získal řadu ocenění – mj. putovní broušený pohár, hudební 
nástroj od fi rmy Josef Lídl s. r. o., šek ve výši 20 000 Kč od fi rmy Tonstudio 
Jaromír Rajchman na natáčení CD, a také možnost reprezentovat Českou 
republiku v roce 2011 na 12. Mistrovství Evropy v Německu s garancí po-
kry�  nákladů na dopravu orchestru a pozvání na řadu fes� valů a koncertů 
dechových hudeb v ČR. Letošní ročník byl ve znamení mnoha změn, které 
jsou jednou z možných cest k tomu, aby Zlatá křídlovka – Mistrovství Čes-
ké republiky byla nejen pres� žní akcí v České republice, ale aby se zařadila 
mezi nejvýznamnější soutěže pro malé dechové orchestry v Evropě.

SBOROVÝ ZPĚV DOSPĚLÝCH

53. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA
vyhlášení výsledků 10. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže

25. – 27. 6. 2010, Jihlava
Spolupořadatelé: Společnost pro FSU Jihlava, DKO s.r.o. Jihlava

Spolupráce: Sdružení sborových dirigentů – člen Asociace hudebních 
umělců a vědců, Unie českých pěveckých sborů

Fes� val je pres� žní prezentační ak� vitou oboru sborový zpěv v České 
republice. Součás�  fes� valu bylo ofi ciální vyhlášení výsledků 10. ročníku 
Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2010 pro kategorii smíšené, 
ženské nebo dívčí sbory „a capella“ a prezentace některých oceněných 
skladeb zúčastněnými sbory. Koncepce 53. ročníku FSU Jihlava byla čás-

tečně přehlídková a částečně soutěžní. Celkem se zúčastnilo 12 pěvec-
kých sborů, 4 z ČR (Gentlemen Singers, Nová česká píseň Plzeň, Pražská 
kan� léna, Spojené sbory kraje Vysočiny), 3 ze zahraničí (Dominikánská 
republika, Polsko, Filipíny) a 5 soutěžních sborů z ČR. Sbory byly vybrány 
na základě přihlášek a zaslaných nahrávek. Mezinárodní porota soutěžní 
čás�  fes� valu pracovala ve složení: Jiří Kolář, Zdeněk Vimr, Jiří Jakeš, Jiří 
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Štrunc, Krzystof Szydzisz a Vladimír Holeš.  Udělila zlaté pásmo ženskému 
pěveckému sboru Bubureza z Prahy a komornímu sboru Can� ca lae� � a 
ze Zlína. Oba sbory získaly též Zvláštní cenu za provedení skladeb soudo-
bých autorů. Splnil se tak záměr fes� valu – uvádět do sborového života 
tvorbu současných skladatelů i premiérovat oceněné skladby z Meziná-
rodní skladatelské soutěže.

Koncepci fes� valu naplnila také prezentace skladeb B. Mar� nů v ro-
ce jeho 120. výročí narození. Skladby tohoto autora zazněly jak v soutěž-
ním repertoáru, tak v Ateliéru uskutečněném v podobě dvou worksho-
pů, což byla dramaturgická novinka. V rámci jednoho byla nastudována 
skladba B. Mar� nů z cyklu Petrklíč zkušeným sbormistrem Jiřím Kolářem, 
ve druhém ateliéru byla provedena skladba polského autora J. Swidera 
Cantus gloriosus polským sbormistrem Krzystofem Szydziszem. Zúčast-
něné sbory pak výsledek ateliéru zdařile prezentovaly ve fi nále fes� valu 
při nedělním ma� né. 

Kompletní informace o fes� valovém dění a účinkujících včetně 
programu poskytla programová brožura v česko-anglické verzi, Refl exi 
fes� valu uvedlo též vysílání ČRo 3 – Vltava, časopisy Cantus, Jihlavské 
listy a Hudební rozhledy, které kladně zhodno� ly 53. ročník FSU jakožto 
nadprůměrný z hlediska divácké návštěvnos�  i kvality sborových výkonů, 
zejména pak díky technické i muzikální profesionalitě zahraničních sborů 
z Filipín a Polska. NIPOS-ARTAMA zajis� l také koncerty těchto zahranič-
ních souborů v Praze.

STŘEDOŠKOLSKÉ PĚVECKÉ SBORY 

2. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Gymnasia cantant 2010

Opava cantat 2010
29. 4. – 1. 5. 2010 Brno

18. – 21. 11. 2010 Opava
Spolupořadatelé: Občanské sdružení Gymnasia cantant, Gymnázi-

um, Brno, Vídeňská 47, Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková 
organizace, Unie českých pěveckých sborů.

Celostátním přehlídkám Gymnasia cantant a Opava cantat před-
cházelo 7 postupových přehlídek v krajích, na nichž vystoupilo celkem 

52 sborů s 1388 zpěváky. Z těchto přehlídek doporučila odborná po-
rota nejlepší sbory na celostátní přehlídky Gymnasia cantant a Opava 
cantat, a to ve dvou kategoriích: I. soutěžní s povinnou skladbou (pro 
dívčí, mužské a smíšené sbory) a II. nesoutěžní, volná, postupová bez 
povinné skladby. Na Gymnasia cantant se nakonec představilo 12 
smíšených sborů, které soutěžily v první kategorii, 1 soutěžní sbor 
dívčí a 1 hostující sbor. Vystoupení sborů posuzoval lektorský sbor 
ve složení: Tereza Bystřická, Jan Kostečka (předseda), Lubomír Mátl, 
Marek Valášek a Marek Vorlíček. 

Na Opava cantat vystoupilo celkem 8 sborů a 1 sbor hostující. 
Jejich vystoupení posuzoval lektorský sbor ve složení: Lenka Do-
hnalová-Mlynářová, Markéta Haluzíková, Jurij Galatenko, Jiří Skopal 
a Zdeněk Vimr. Druhý ročník přehlídky byl opět velmi kladně přijat 
jak samotnými sbory, tak odborníky, kteří působí v oboru sborového 
zpěvu. V porovnání s předcházejícím rokem se také mírně zvýšila 
účast sborů v postupových přehlídkách. Potvrdily se tak prognózy, že 
se tato přehlídka stane žádanou a přínosnou.

n n n
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KOMORNÍ A SYMFONICKÁ HUDBA

20. Národní fes� val neprofesionálních komorních
a symfonických těles

1. etapa, 17. 4. 2010, Hradec Králové
2. etapa, 2. 5. 2010, Ús�  n.L.

3. etapa, 29. – 30. 5. 2010, Bučovice, Šlapanice
4. etapa, 18. – 19. 9. 2010, Boskovice

5. etapa, 26. 9. 2010, Stěžery u Hradce Králové
Spolupořadatelé: Komorní orchestr Primavera Hradec Králové, 
Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles, 

Kyjovský komorní orchestr 
a KPU – Kruh přátel umění Sv. Marka ve Stěžerách, o.s.

Národní fes� val umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů 
neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Mora-
vy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu 
neprofesionální činnos� , která má v Čechách a na Moravě velkou 
tradici. Dvacátý ročník fes� valu byl rozložen do 5 etap, do 6 měst 

České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje 
neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. Na 8 koncertech 
vystoupilo 25 těles (7 komorních orchestrů, 1 symfonický orchestr, 
4 malá tělesa a 13 fl étnových souborů), celkem se zúčastnilo 343 
účinkujících hudebníků.

Na závěr každého koncertu proběhla instruk� vní beseda k pro-
váděným skladbám s případným doporučením pro další činnost or-
chestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální 
komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA.

Všechny fes� valové koncerty natáčel Český rozhlas pro hudeb-
ně publicis� cký pořad stanice Vltava „Slovo o hudbě“. Rozhovory 
s uměleckými vedoucími i představiteli ins� tucí vedl a zaznamenal 
redaktor Petr Kadlec, nahraná CD též slouží orchestrům ke studij-
ním účelům.

Fes� val plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos 
ke kulturnímu životu v místech konání fes� valových koncertů, ale 
také podnětnost pro lepší interpretaci zúčastněných těles.

TANEČNÍ FOLKLOR

19. FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ 
4. – 6. 6. 2010, Pardubice, Hradec Králové, Pile� ce

Spolupořadatelé: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s. r. o., 
Kulturní centrum Pardubice, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost

Fes� valové přehlídky se v roce 2010 zúčastnilo celkem 18 folk-
lorních souborů s několika hosty – hudebními skupinami Dareband 
ze Vse� na, Devítka z Prahy, Svítání – Original Czech Music Brno 
a tanečním souborem Chorea Historica z Prahy. Program devatenác-
tého ročníku fes� valu připravila programová rada fes� valu pracující 
ve složení: Pavlína Čermáková, Kateřina Černíčková, Marek Janata, 
Tomáš Jehlička, Aleš Mokren, Mar� n Samek, Blanka Slouková, Jitka 
Vítková a Miloš Vršecký. Dramaturgická koncepce fes� valu se již bez-
mála dvacet let zaměřuje především na rozmanitost představovaných 
hudebních a tanečních forem. Množstvím nejrůznějších typů pořadů 
dává možnost ukázat různorodost v poje�  tradičního hudebně-taneč-
ního repertoáru. 
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TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA 2010
5. celostátní přehlídka choreografi í folklorních souborů

19. – 21. 11. 2010, Nový Bydžov
Spolupořadatelé: Sdružení pro dětskou taneční tvořivost

Spolupráce: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Přehlídky se zúčastnilo celkem 12 souborů s 15 choreografi emi. 
Toto setkání, které se odehrává vždy jednou za dva roky, se za de-
set let svého trvání vyprofi lovalo do podoby pres� žní akce oboru, 
na níž se představuje vždy to nejlepší, co v daném časovém úseku 
v oblas�  jevištní prezentace lidového tance vzniklo. Stejně jako 
v minulých letech přinesla Tvůrčí taneční dílna především zajímavá 
srovnání různých přístupů ke scénickému zpracování tradiční lidové 
kultury. Jednotlivé jevištní kompozice hodno� l lektorský sbor ve 
složení: Daniela Stavělová, Mirka Eliášová, Petr Kolínský, Fran� šek 
Morong, Jaroslava Šiktancová a Josef Krček. V mnohem větší míře 
než v minulých letech jsme měli možnost sledovat postupně se 
rozšiřující vnímání lidovos�  jednotlivými tvůrci. Zvolená témata 
a náměty se často obracely do světa dětské hravos� . Ve srovnání 
s minulými lety došlo také k zásadnímu posunu v práci souborů 
– stále více z nich mění způsob a přístup k tvůrčí práci a objevuje se 
širší škála přístupů k folklornímu materiálu.

11. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ
15. – 16. 5. 2010, Praha

Pořadatelé: Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, Národní muze-
um – Historické muzeum, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Slavnost oboha� ly v roce 2010 nové impulsy, téma tradiční lidové 
kultury se představilo v širších kulturních souvislostech. Ukázalo se, 
že přístup k tradičnímu folklornímu materiálu nemusí nutně zname-
nat jen rekonstrukci původního podání. Pozvání k účinkování přijali: 
cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, 
Traxleři, Daniel Skála, folklorní soubor Hlubina z Ostravy, taneční sku-
pina souboru Vycpálkovci s muzikou Rozmarýnek z Prahy a soubory 
Kohoutek z Chrudimi a Rosénka z Prahy.

Návštěvníci měli příležitost sledovat nikoliv odlišnos� , ale spíše 
vzájemné souvislos�  a společně sdílené hodnoty. 

SCÉNICKÝ TANEC MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

TANEC, TANEC… 2010
24. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

29. – 31. 10. 2010, Jablonec nad Nisou
Spolupořadatelé: Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov 

u Jablonce nad Nisou, „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo
Spolupráce: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., 

Eurocentrum, s.r.o., Jablonec nad Nisou 

Z osmi krajských přehlídek (kterých se zúčastnilo 796 účinkujících se 
136 choreografi emi v provedení 84 skupin) vzešlo celkem 32 nominací. 
29 z nich pak programová rada zvolila pro sestavení dvou programových 
večerů. Přehlídku hodno� l lektorský sbor ve složení: Ivanka Kubicová, 
Jana Návratová, Jana Portyková, Tomáš Žižka a Edgar Mojdl. Doprovodný 
program tvořilo inspira� vní představení jako součást druhého přehlídko-
vého večera (Cirkus Mlejn: Postav na čaj!), interpretační semináře (Moni-
ka Caunerová, Tereza Indráková a Radek Mačák) a seminář pro pedagogy 
s Tomášem Žižkou a Janou Návratovou.

Přehlídka naplnila očekávání pořadatelů a potvrdila zvyšující se úro-
veň oboru (i jako důsledek každoročního systema� ckého vzdělávání).
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TANAMBOURRÉE 2010 ANEB O HRÁCH VŠELIJAKÝCH
12. otevřený celostátní fes� val scénického tance

3. – 6. 6. 2010, Varnsdorf
Pořadatelé: Základní umělecká škola Varnsdorf, Sdružení občanů 

Etuda prima, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Spolupořadatelé: Městské divadlo Varnsdorf, město Varnsdorf

Fes� val je otevřený, věkově neomezený, s bohatým uměleckým 
i vzdělávacím programem. V zahajovacích představeních pro MŠ a ZŠ 
v exteriéru zahrady, tanečních vystoupeních v exteriérech města a na 
přehlídce v divadle se představilo 10 skupin ve 38 choreografi ích. 
Bylo uskutečněno 8 dílen pro různé věkové skupiny. Lektoři: Radana 
Kodetová, Matouš Vlčínský, Lenka Jíšová, Jarmila Prančlová, Blanka 
Brožová (Pohyb-hudba-výtvarno), Petr Dytrich (Rytmodílna), Karolína 
Kalinová, Mar� n Rubáš (Pohyb-hudba), Zuzana Smugalová, Radek 
Mačák, Kateřina Molčíková a Markéta Vacková (taneční dílny). 

FOTOGRAFIE

30. národní soutěž a výstavy amatérské fotografi e 2010
Předání cen a vernisáž 14. – 15. 5. 2010, Svitavy

Výstavy oceněných fotografi í: 3. – 5. 5. 2010, Náchod, 
29. 6. – 12. 7. Praha, 16. 8. – 30. 8. Hradec Králové,

6. 11. 2010 – 8. 1. 2011 Banská Bystrica
Spolupořadatelé: Svaz českých fotografů, 

Středisko kulturních služeb Svitavy
Spolupráce: Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Středisko ama-

térské kultury Impuls Hradec Králové, Společnost přátel fotografi e

Na 30. ročníku Národní soutěže bylo hodnoceno 143 autorů a 11 
kolek� vů, kteří zaslali 992 fotografi í.

Porota pracovala ve složení: Miroslav Vojtěchovský, Věra Matějů, 
Miroslav Hucek, Miroslav Zaťko, Jaroslav Šimon, Marcela Řezníčková 
a Milan Báča. 

Národní soutěži předcházela dvě mládežnická postupová kola, 
Náchodská Prima sezona a JUNIOR SČF. Obě se v r. 2010 těšily většímu 
zájmu než v loňském roce. (Fotografi cké soutěže při 13. náchodské 
Prima sezoně se zúčastnilo 85 středoškoláků a 7 kolek� vů, dohroma-
dy zaslali 386 fotografi í. Porota pracovala ve složení: Vlas� mil Balcar, 
Zdenek Šulc, Věra Matějů, Boguslav Michnik a Milan Sedláček. 3. – 5. 
5. se konaly semináře, kterých se zúčastnilo 32 posluchačů. V soutěži 
JUNIOR SČF soutěžilo 23 autorů se 120 snímky. Oceněné fotografi e 
stejně jako z Náchodské Prima sezony postoupily do Národní soutěže 
ve Svitavách.) Vyhlášení výsledků a zahájení výstavy vybraných foto-
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grafi í z obou těchto soutěží pro mladé do 21 let se uskutečnilo 29. 6. 
2010 v Galerii SČF v Praze.

V rámci předávání cen a výstavy v květnu 2010 se ve Svitavách 
uskutečnilo setkání fotoklubů s organizátory soutěže. Hovořili nejen 
o pokračování Národní soutěže, ale i o činnos�  jednotlivých fotoklu-
bů. Součás�  komentované prohlídky výstavy bylo i hodnocení vysta-
vených děl; zapojili se do něj jak členové poroty, tak i lektoři Zuzana 
Školudová (SR), Boguslav Michnik (Polsko) a prof. Ludvík Baran. Usku-
tečnil se také seminář vedený Miroslavem Vojtěchovským. V Kultur-
ním centru Fabrika byly připraveny fotografi cké výstavy slovenského 
AMFA, fotoklubu Jablůnkov, místního fotografa Sychry a fotografi e 
účastníků setkání ze 14. května. Za přítomnos�  více než 60 přítom-
ných pak předal ministr Václav Riedlbauch Cenu Ministerstva kultury 
prof. Ludvíku Baranovi.

30. ročník národní soutěže ukázal zvyšující se kvalitu v oboru, 
velmi dobře bylo hodnoceno setkání fotoklubů i vlastní průběh so-
botních akcí. Velké poděkování patří prof. Vojtěchovskému za velmi 
zajímavou a přínosnou přednášku na pořádaném semináři. Kladem je 
kvalitní katalog výstavy, který obsahuje i rekapitulaci předcházejících 
třice�  ročníků.

FILM A VIDEO

ČESKÝ VIDEOSALON 2010
57. celostátní soutěž neprofesionální fi lmové tvorby

ČESKÝ VIDEOSALON – ZLATÉ SLUNCE 2010
celostátní soutěž neprofesionální fi lmové tvorby – školní kategorie

18. – 19. 6. 2010, Ús�  nad Orlicí
Spolupořadatelé: Klubcentrum Ús�  nad Orlicí, 

město Ús�  nad Orlicí, Pardubický kraj, 
Spolupráce: Český výbor UNICA – CSNF ČR

Ve fi nále soutěže bylo uvedeno 40 snímků od 36 autorů v délce 
492 minut, které byly doporučeny k postupu z krajských kol do před-
výběru a následně odbornou porotou do celostátního kola. V roce 
2010 se do osmi krajských kol pokrývajících všechny kraje České 
republiky přihlásilo celkem 226 fi lmů o celkové stopáži 2302 minut. 

Český videosalon hodno� la porota ve složení: Milan Růžička, Josef 
Valušiak, Simona Oktábcová, Mar� n Štoll a Fran� šek Nejedlý. Snímky 
byly promítnuty v 11 soutěžních blocích. Dění soutěže dokumentova-
ly kromě fotografi í a videí také natočené Fes� valové noviny. V rámci 
akce proběhl i 8. ročník Česko-slovenské soutěže, ve kterém zvítězila 
slovenská kolekce fi lmů. Soutěž zhlédlo přes 900 diváků. Kvalitu sou-
těže pozvedlo především perfektní technické zabezpečení (projekce) 
a také vyšší úroveň dokumentárních i hraných snímků.

V rámci Českého videosalonu se konala také celostátní soutěž 
školní kategorie Zlaté Slunce 2010. V desátém ročníku této kategorie 
bylo promítnuto 27 snímků od 23 autorů v délce 232 minut. Nomina-
ci předcházela 2 zemská kola, v nichž soutěžilo 75 školních fi lmů od 
59 autorů v celkové délce 551 minut. Český videosalon – Zlaté slunce 
hodno� la porota ve složení: Lenka Poláková, Milan Šebesta, Emil Pra-
žan. Snímky byly promítnuty v 4 soutěžních blocích. V rámci soutěže 
Zlaté slunce probíhal také workshop, kterého se zúčastnilo 45 žáků 
základních a středních škol z celé ČR s doprovodem a v jeho rámci 
byly natočeny čtyři velice dobré fi lmy. Dílnu vedlo 5 lektorů, soutěž 
a workshop zhlédlo 200 diváků. Kvalita soutěže a workshopu byla na 
vysoké úrovni a hodnocení účastníků ji zařadilo jako vzorovou a jednu 
z nejlepších vzdělávacích akcí pro školy a mládež v celé ČR.

ESTETICKÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

DĚTSKÝ SCÉNICKÝ TANEC

KUTNÁ HORA 2010
27. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

14. – 16. 5. 2010, Kutná Hora
Spolupořadatelé: Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, „my“, 

sdružení pro taneční a pohybové divadlo
Spolupráce: Průvodcovská služba, s.r.o., Kutná Hora

Ze dvanác�  krajských přehlídek, kterých se zúčastnilo 2427 dě�  
246 choreografi emi v provedení 133 skupin, vzešlo celkem 44 nomi-
nací a 25 z nich zvolila programová rada pro sestavení dvou programo-
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vých večerů a zahajovacího vystoupení pod širým nebem na terase 
kaple Božího Těla u sv. Barbory. 

Přehlídku hodno� l lektorský sbor ve složení: Elvíra Němečková, 
Halina Malinová, Lenka Švandová, Anna Caunerová, Blanka Brožová. 
Rada starších pracovala ve složení: Věra Tesařová, Dana Ždímalová, 
Bohumíra Cveklová.

V doprovodném programu byly pro dě�  připraveny dvě výtvarné 
dílny pod vedením Milli Janatkové a Blanky Brožové a taneční před-
stavení Báry Látalové „Tanec a fyzika“.

V úvodu přehlídky byla slavnostně předána Cena Ministerstva 
kultury paní Věře Tesařové za celoživotní pedagogickou a kulturní 
činnost. Cenu předal osobně ministr kultury Václav Riedlbauch.

DĚTSKÝ SBOROVÝ ZPĚV

20. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
28. – 30. 5. 2010, Rychnov nad Kněžnou
Spolupořadatelé: Rychnovský dětský sbor 

a jednotliví krajš�  pořadatelé

20. jubilejní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou se zúčastnilo cel-
kem 16 sborů vybraných na 14 krajských postupových přehlídkách. 
Celkem se přehlídek v roce 2010 zúčastnilo 193 sborů s více než 5100 
zpěváky. Přehlídkové koncerty hodno� la šes� členná porota ve slo-
žení Jaroslava Macková (předsedkyně), Josef Zajíček, Marek Valášek, 
Tomáš Motýl, Karel Štrégl a K. C. Conlan (USA). Všechny přehlídkové 
koncerty se konaly v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou. Pá-
teční koncert patřil dětskému sboru Jitro z Hradce Králové. Koncert se 
setkal s velkým ohlasem nejen u sbormistrů a odborné veřejnos� , ale 
zejména u účinkujících dě� . Přehlídku ukončil koncert rychnovského 
sboru Carmina, který spolu s Mladým týnišťským bigbandem propojil 
swingovou hudbu s dětským sborovým zpěvem do zajímavého pro-
jektu s názvem Na křídlech swingu.

DĚTSKÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY 

13. celostátní přehlídka výtvarných prací dě�  a mládeže
16. 4. – 16. 5. 2010, Písek

Spolupráce: Sdružení pro tvořivou drama� ku, Sladovna Písek, 
Výzkumný ústav pedagogický Praha, 

Asociace výtvarných pedagogů, nakladatelství Baobab
Pod záš� tou hejtmana Jihočeského kraje J. Zimoly 

a starosty města Písku M. Sládka

Přehlídku s tématem Komunikace mezi výtvarnou výchovou a vý-
tvarným uměním obeslalo 47 škol a zájmových útvarů, 70 pedagogů se 
75 projekty, na kterých pracovalo přes 1800 dě� . Široká účast se týkala 
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ZUŠ, výtvarných kroužků MŠ, ZŠ, gymnázií, středních škol, DDM, CVČ 
i soukromých výtvarných studií. Na závěsných panelech a v prostoru tří 
velkých sálů Sladovny byly instalovány všechny zaslané práce: kresba, 
malba, grafi ka, keramika, dřevořezba, objektová a akční tvorba, insta-
lace, fotografi e a fi lm, počítačová animace a další. Kromě vystavených 
projektů mohli návštěvníci sledovat další výtvarné práce na počítačích 
a plazmové obrazovce. Přehlídka neskončila termínem výstavy, ale 
přetrvává jako cenný metodický materiál, přístupný všem zájemcům 
na webových stránkách www.vytvarneprehlidky.cz. Úroveň metodické 
práce pedagogů na zaslaných projektech hodno� l osmičlenný sbor 
kurátorů, který udělil 16 cen.

Přehlídce předcházely 3 přípravné semináře pro výtvarné pe-
dagogy (Police nad Metují v r. 2008, Kopřivnice jaro 2009, Písek 
podzim 2009). 

13. přehlídka má, stejně jako předchozí ročníky, významný dopad 
na úroveň výuky výtvarné výchovy na školách všech typů. Je jedinou 
celostátní akcí, která nemá charakter soutěže dětských obrázků, nýbrž 
podněcuje inicia� vní novátorské metodické postupy výtvarných peda-
gogů a jejich využívání ve výtvarných činnostech s dětmi a mládeží.

Součás�  otevření přehlídky byl rozborový seminář v době od 
16. do 18. 4. 2010, s účas�  85 výtvarných pedagogů. V přednáškách 
a workshopech se program zaměřil na téma přehlídky – Komunikace 
mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním (lektoři = výtvarníci 
a výtvarní pedagogové S. Svatošová, M. Smetana, A. Geblová, V. Havlík, 
M. Pastorová, J. Vančát, J. Svoboda, V. Zikmundová, J. Synecký a tři stu-
den�  FHS UK). Rozbor výtvarných prací na výstavě provedli před svými 
projekty pedagogové i jednotliví kurátoři.

DĚTSKÉ DIVADLO A RECITACE

DĚTSKÁ SCÉNA 2010
39. celostátní přehlídka dětského divadla a 39. celostátní přehlídka 

a dílna dětských recitátorů Trutnov
11. – 17. 6. 2010, Trutnov

Spolupořadatelé: Sdružení pro tvořivou drama� ku, 
Dům kultury Trutnov

Spolupráce: Katedra výchovné drama� ky DAMU

Přehlídky se zúčastnilo 68 recitátorů a 17 souborů doporuče-
ných z 28 krajských postupových přehlídek. Recitační vystoupení 
posuzoval lektorský sbor ve složení: Jiřina Lhotská, Jaroslav Pro-
vazník, Radek Marušák, Ivana Lubinová a Magda Veselá. Divadelní 
představení hodno� li Jiří Pokorný, Eva Keroušová, Marie Poesová, 
Hana Cisovská, Libuše Hájková, Eva Brhelová, Miloš Maxa a Jakub 
Hulák. V rámci přehlídky probíhalo 8 dílen pro dě� , diskusní kluby 
pro dě�  i dospělé a 5 prak� ckých seminářů pro dospělé účastníky, 
např. pohybová dílna pod vedením slovenské lektorky Anny Caune-
rové. Komplexní refl exi přehlídky zajišťoval � skový zpravodaj Deník 
Dětské scény (šéfredaktorka Iva Dvořáková). Přehlídková vystoupe-
ní i semináře vzbudily velmi příznivý ohlas. V rámci Dětské scény 
udělil ministr kultury Václav Riedelbauch Cenu MK za celoživotní 
přínos v oboru dětského divadla a drama� cké výchovy Jindře De-
longové, zakladatelce brněnského souboru Pirko.
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VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávací akce pořádané útvarem ARTAMA

n Divadlo z různých úhlů pohledu
10. – 12. 9., 15. – 17. 10., 12. – 14. 11., 3. – 5. 12. 2010, Praha
Spolupořadatel: Divadlo Kámen Praha-Karlín

Tématem semináře byly metody Improligy a její využi�  při práci 
s herci. Další čás�  zahrnovaly tyto okruhy: dramaturgie a tvůrčí 
psaní s Petrem Michálkem, režie s Mar� nem Vokounem, herectví 
s Hanou Frankovou, pohyb s Annou Caunerovou a scénografi e 
s Tomášem Žižkou.
Lektorka: Jana Machalíková. 14 účastníků.

n 8. ročník týdenního letního keramického semináře
2. – 8. 7. 2010, Besednice u Českých Budějovic

Práce byla rozdělena tradičně do tří skupin: točení na hrnčířském 
kruhu pro začátečníky, točení pro pokročilé – čajová konvice 
s poklicí, volná plas� ka – portrét. Po glazování se práce vypalovaly 
v plynové a elektrické peci. Ve zbylém čase se účastníci seznámili 
teore� cky i prak� cky s keramikou Raku. Součás�  semináře byl 
jednodenní zájezd na výstavu Keramika Šumavy do blízkého 
příhraničního rakouského městečka Leopoldschlagu.
Lektor: Marek Dias. 12 účastníků.

n Grafi ka
16. – 17. 10. 2010, Praha

Didak� cký a prak� cký seminář grafi ky navázal dalšími ukázkami 
na loňskou práci. Účastníkům rozšířil znalos�  progresivních, málo 
známých a při tom nenáročných grafi ckých technik, vhodných pro 
školní praxi a zájmovou činnost.
Lektor: Ivan Špirk. 35 účastníků.

n Sólová interpretace literárního textu 
a divadlo poezie v tvůrčím procesu
26. – 28. 11. 2010, Louny
Spolupořadatel: Městská knihovna Louny

Prak� cký seminář zaměřený na kvalitní výběr a vhodný (sólový 
i divadelní) způsob interpretace literárních textů.
Lektoři: Jiřina Lhotská (Sólová interpretace textu), Roman Černík 
(Divadlo poezie). 28 účastníků.

n Základy dětského divadla
Celoroční cyklus prak� ckých seminářů zaměřených 
na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
12. – 14. 11., 3. – 5. 12, Praha
Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou drama� ku

Osmidílný víkendový kurz pro vedoucí dětských a mladých 
divadelních souborů a pedagogy. 
Hlavní lektorka: Ivana Sobková. 20 účastníků.

n Semináře Klubu sbormistrů
5. – 7. 3. 2010, Šumperk
11. – 18. 7. 2010, Štěkeň
12. – 14. 11. 2010, Nový Jičín
Spolupořadatel: Šumperský dětský pěvecký sbor

Semináře Klubu sbormistrů jsou určené pro sbormistry především 
dětských pěveckých sborů. Víkendového semináře v Šumperku se 
zúčastnilo 52 sbormistrů. 
Lektoři: Tomáš Motýl, Helena Stojaníková, Petr Lukáš a Alena Tichá

Týdenní setkání ve Štěkni navš� vilo 46 seminaristů.
Lektoři: Marek Valášek, Jana Secká, Svatava Šubrtová, Jitka 
Kovaříková, Vítězslav Hergesel, Lukáš Holec, Kateřina Doležalová, 
Markéta Lajnerová a Jaroslava Macková.

Víkendového semináře v rámci celostátní soutěže dětských 
pěveckých sborů Porta Musicae 2010 se zúčastnilo 29 sbormistrů.
Lektoři: Tomáš Motýl, Zdeňka Součková.
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n Semináře Klubu sbormistrů 
pro sbormistry středoškolských sborů
29. 4. – 1. 5. 2010, Brno 
18. – 21. 11. 2010, Opava 

Nově otevřené vzdělávací semináře určené speciálně pro sbormistry 
středoškolských pěveckých sborů se uskutečnily při akcích 2. 
celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: Gymnasia 
cantant a Opava cantat.

Semináře v Brně se zúčastnili 4 sbormistři. Lektor: Marek Valášek.

Semináře v Opavě se zúčastnili 3 seminaristé. Lektor: Jiří Slovík.

Považujeme za úspěch, že se přes úzkou specializaci semináře 
přihlásilo několik zájemců, a doufáme, že se jejich řady do 
budoucna rozšíří.

n Tvorba, tvořivost, hra
14. celostátní dílna komplexní este� cké výchovy
7. – 10. 10. 2010, Jablonec nad Nisou
Spolupořadatelé: Sdružení pro tvořivou drama� ku Praha 
a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Spolupráce: katedra výchovné drama� ky DAMU, Praha, 
ZUŠ Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou a Střední průmyslová škola 
a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Netradiční tvůrčí dílna otevřená vedoucím souborů a skupin 
všech typů - drama� ckých, literárních, recitačních, výtvarných, 
hudebních, pohybových a tanečních - a pedagogům různých typů 
škol. Jejím smyslem je společně hledat při prak� ckých činnostech 
styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží 
a možnos�  jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání 
specifi k jednotlivých oborů.
Lektoři: Jitka Tláskalová, Hana Nemravová (VV–DV), Ivana Kleinová, 
Lucie Veličková (HV–DV), Gabriela Si� ová, Fran� šek Oplatek (LV–
DV) a Anna Caunerová, Radek Marušák (PV–DV). 65. účastníků.

Vzdělávací akce pořádané s prokazatelnou gescí úvaru ARTAMA

n Kurz prak� cké režie
4. běh (4. a 5. soustředění) 
29. 7. – 7. 8. 2010, Hronov a 23. 10 – 30. 10. 2010, Děčín
Pořadatel: DIVADLO (bez záruky) PRAHA 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Spolupráce: KIS Hronov a Městské divadlo Děčín

Kurz prak� cké režie probíhá dvakrát do roka v rámci deví� denních 
soustředění vždy během Jiráskova Hronova a v Městském divadle 
Děčín. Výuka v Hronově byla zaměřena na dramaturgicko-režijní 
koncepci a režii vybraných ukázek. Děčínské setkání se věnovalo  
režii předem určených ukázek ze čtyř dříve probíraných her. 
Jednotlivé ukázky frekventan�  demonstrovali na fi gurantech z řad 
profesionálních herců.
Lektoři: Kateřina Fixová a Milan Schejbal. 15 účastníků.

n Drama� cká výchova ve škole
16. celostátní dílna drama� cké výchovy
16. – 22. 9. 2010, Jičín
Pořadatel: Sdružení pro tvořivou drama� ku Praha, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Spolupořadatelé: Katedra výchovné drama� ky DAMU Praha,
K-klub Jičín, Město Jičín

Druhá nejvýznamnější akce v oboru drama� cké výchovy, 
zaměřená na interní drama� ckou výchovu. Čtyři třídy pod 
vedením Davida Boothe (Kanada), Pavla Vacka, Ireny Holemé 
a Jiřího Lössla. Témata dílen: Jak se učit divadlem; Příběhy, 
modely, zkušenos�  na cestě k vlastnímu já, vztahům a hlasům 
svědomí; Podoby drama� cké výchovy na všech stupních základní 
školy a Dotek-dech-pohyb. 100 účastníků.
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n Drama� cká výchova pro současnou školu
třísemestrální kurz drama� cké výchovy
8. – 10. 1., 5. – 7. 2., 5. – 7. 3., 16. – 18. 4., 28. – 30. 5., 22. – 24. 
10., 12. – 14. 11., 10. – 12. 12. 2010, Praha
Pořadatel: Sdružení pro tvořivou drama� ku, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA), 
katedra výchovné drama� ky DAMU

Základní kurz drama� cké výchovy pro učitele DV a vedoucí 
dětských divadelních souborů.
Hlavní lektor: Radek Marušák. 25 účastníků.

n Lekce pro současnou školu: Drama� cká výchova ve školní praxi
rozšiřující kurz drama� cké výchovy
19. – 20. 2, 19. – 20. 3., 16. – 17. 4. a 28. – 29. 5. 2010, Praha
Pořadatel: Sdružení pro tvořivou drama� ku, (odborná spolupráce 
NIPOS-ARTAMA), katedra výchovné drama� ky DAMU

Lektorky: Ivana Sobková a Olga Králová. 29 účastníků.

n Loutkářské školičky
12. Lš • Úprava a tvorba loutkářského textu 
19. – 21. 2. 2010, Jeseník

13. Lš • Loutkoherecká
5. – 7. 3. 2010, Písek

14. Lš • se z technických důvodů neuskutečnila

15. a 16. Lš • Herectví hlasem a Světlo na loutkovém divadle
8. – 10. 10. 2010, Přerov

17. Lš • Tvorba inscenace (režie)
28. – 31. 10. 2010, Praha

18. Lš • Úprava a tvorba textu
12. – 14. 11. 2010, Praha
Pořadatelé: LS Nitka Písek, Sokolská jednota Valašské Meziříčí, SJ 
Přerov, SJ Praha – Hos� vař (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Jednovíkendové semináře byly vedeny lektory: Blanka Luňáková-
Josephová a Mar� na Hartmannová (loutkoherectví), Štěpán Filcík 
(práce s textem a tvorba inscenace), Jan Müller (světlo na divadle) 
a Hana Dotřelová (herectví hlasem). 72 účastníků.

n Faustování 2010
Víkendová dílna (nejen) loutkového divadla
24. – 26. 9. 2010, Bechyně
Pořadatel: Kulturní dům Bechyně, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Tvůrčí dílna zaměřená tentokrát na výtvarnou a zvukově-hudební 
složku divadla. Lektoři Josef Brůček a Štěpán Filcík. 18 účastníků

n DOTEK-POHYB-DECH-HLAS
specializační jednosemestrální kurz
8. – 10. 1., 29. – 31. 1., 19. – 21.2., 19. – 21. 3. 2010, Jičín
Pořadatel: „my“, sdružení pro taneční a pohybové divadlo, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Lektoři: Anna Caunerová, Zuzana Vlčínská, Radana Kodetová, Jiří 
Lössl. Absolvovalo 16 pedagogů.

n TĚLO V POHYBU
specializační jednosemestrální kurz
23. – 24. 1., 13. – 14. 2., 13. – 14. 3. 2010, Český Krumlov
Pořadatel: „my“, sdružení pro taneční a pohybové divadlo, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Lektor Jiří Lössl. Absolvovalo 11 pedagogů.

n JAK HODNOTIT TANEČNÍ DÍLO
specializační kurz pro odborné lektory
27. 2. 2010, Praha
Pořadatel: „my“, sdružení pro taneční a pohybové divadlo, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Lektoři: Bohumíra Cveklová, Zuzana Smugalová, Jiří Lössl. 
Absolvovalo 22 pedagogů.

8. VZDĚLÁVACÍ, INFORMAČNÍ A KONZULTAČNÍ AKTIVITY



34 • ������� ������ NIPOS 2010 ������� ������ NIPOS 2010 •

n SOUČASNÉ POHYBOVÉ TRENDY SCÉNICKÉHO TANCE
celoroční vzdělávací kurz
16. – 17. 1., 13. – 14. 2., 13. – 14. 3., 
10. – 11. 4., 8. – 9. 5., 19. – 20. 6. 2010, Ús�  nad Orlicí
Pořadatel: o.s. Eva, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Lektor: Zuna Kozánková. Absolvovalo 15 pedagogů.

n JAK DOVÉST DÍTĚ K TVORBĚ
specializační jednosemestrální kurz
9. – 10. 1., 6. – 7. 3., 8. – 9. 5. 2010, Liberec
Pořadatel: taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov 
u Jablonce nad Nisou, (odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)

Lektoři: Bohumíra Eliášová, Lenka Švandová, Edgar Mojdl, Blanka 
Kadlecová, Ludmila Rellichová. Absolvovalo 20 pedagogů.

n DOTEK-POHYB-DECH
specializační jednosemestrální kurz
23. – 25. 4., 28. – 30. 5., 18. – 20. 6. 2010, Ostrava
Pořadatel: Lidová konzervatoř a múzická škola Ostrava-Přívoz, 
(odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA)
Lektoři: Jiří Mařádek, Jiří Lössl. Absolvovalo 11 pedagogů.

n VZDĚLÁVACÍ AKCE REGIS
Útvar REGIS pořádá každoročně Cyklus konzultačních dnů. Třech 
pořádaných seminářů (s tématy autorské právo, účetnictví, pracovní 
právo) se zúčastnilo celkem 97 příspěvkových organizací, z toho 20 
PO zřizovaných Ministerstvem kultury. Semináře se konaly vždy 
v zasedací místnos�  Ministerstva kultury.

n n n

VYDÁVANÁ PERIODIKA 

AMATÉRSKÁ SCÉNA
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla 

a uměleckého přednesu
56. ročník

Časopis přináší amatérským divadelníkům a recitátorům infor-
mace o dění v amatérském divadle a uměleckém přednesu včetně 
obsáhlé obrazové dokumentace, poskytuje jim servis zejména v oblas�  
dramaturgické, legisla� vní, technicko-organizační aj., zprostředkovává 
zkušenos�  ze života souborů a zajišťování jejich existence, refl ektuje 
zahraniční dění a zkušenos� , monitoruje činnost souborů a připomíná 
jejich výročí, včetně jubileí tvůrčích osobnos�  atd. I v roce 2010 se ča-
sopis věnoval ve větší míře naučné, vzdělávací čás�  (odborná příloha 
Kapitolky ze scénografi e, postgraduální sloupky Žánry dramatu a Po 
stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů...).

Příloha d´ARTAMAn informuje o chystaných akcích v oboru 
amatérského divadla. Zveřejňuje propozice přehlídek, vzdělávacích 
a dalších divadelních akcí a přihlášky na ně.

V roce 2010 vyšlo 6 čísel o celkovém počtu 478 stran vlastního 
časopisu (průměrně 66 str. na číslo) a 172 stran přílohy Informační-
ho bulle� nu d´ARTAMAn (průměrně cca 29 stran na číslo) V ročníku 
2010 byla součás�  časopisu odborná příloha. Časopis vycházel v ná-
kladu 640 – 700 vý� sků, navýšeného o 50 ks u bulle� nu d´ARTAMAn, 
který byl navíc u jednoho čísla (2/2010) vydán jako separátní vý� sk 
v nákladu 3500 ks.

Tvořivá drama� ka
Odborný časopis, který se zaměřuje na všechny oblas�  drama� cké 

výchovy: na drama� ckou výchovu jako samostatný předmět, na apliko-
vanou drama� ckou výchovu ve výuce jiným předmětům na základních 
a středních školách, na drama� ckou výchovu jako styl práce v mateřské 
škole, na divadlo hrané dětmi a dětský přednes, na drama� ckou výcho-
vu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru, na dra-
ma� ckou a jinou tvořivou hru s handicapovanými, na teorii, didak� ku 
a historii oboru. V roce 2010 vyšel časopis v únoru, září a listopadu. Při 
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tvorbě časopisu spolupracuje NIPOS-ARTAMA se Sdružením pro tvoři-
vou drama� ku a s katedrou výchovné drama� ky DAMU.

Dětská scéna
V textové příloze Tvořivé drama� ky, jediné edici scénářů a dra-

ma� ckých textů určených dětským a středoškolským souborům, byly 
publikovány scénáře z dílny Jany Machalíkové (soubor Přemyšlata, 
Praha), Dany Svozilové a Silvy Mackové (soubor PIRKO, Brno), Milady 
Mašatové (ZUŠ Žero� n, Olomouc), Stanislavy Gábrišové (ZŠ Košice) 
a Josefa Brůčka (soubor Tatrmani, Sudoměřice u Bechyně). Při přípra-
vě časopisu NIPOS spolupracuje se Sdružením pro tvořivou drama� ku 
a s katedrou výchovné drama� ky DAMU.

Kormidlo
Informační bulle� n pro este� cké ak� vity dě�  a mládeže přináší 

nabídky přehlídek, seminářů, dílen, setkání a odborné literatury zá-
jemcům ze všech oblas�  este� ckých ak� vit dě�  a mládeže (dětské 
a mladé divadlo, přednes, drama� cká výchova, dětské a středoškol-
ské pěvecké sbory, taneční a pohybová výchova, výtvarná výchova, 
dětský taneční a hudební folklor). Díky spolupráci s řadou nestátních 
subjektů jde o informace z celé republiky. Cílovou skupinou jsou 
vedoucí dětských a mládežnických kolek� vů a souborů, základní škol-
ství včetně uměleckého, domy dě�  a mládeže, střediska volného času 
a další zájemci. Vychází 3x ročně � skem v nákladu 1250 vý� sků a je 
rozesílán i v elektronické podobě pro více než 1200 odběratelů.

pam pam
občasník scénického tance

Odborné periodikum o scénickém tanci vzniklo z potřeby mapo-
vat dění v oblas�  neprofesionálního scénického tance. Přináší infor-
mace o ak� vitách, osobnostech, souborech a skupinách, metodách 
a setkává se s velkým čtenářským ohlasem. Vydavatelem je občanské 
sdružení „my“ pro taneční a pohybové divadlo. Odbornou gesci, včet-
ně přípravy hlavních textů, má NIPOS-ARTAMA. 5. ročník přinesl dvě 
čísla a dvojčíslo (květen, listopad, prosinec).

iMaGe 
iMaGe je elektronický časopis, který rozesílá 3x ročně útvar REGIS 

muzeím a galerií zřizovaným veřejnou správou. Reaguje na dění v té-

to oblas� , přináší ekonomický a právní servis, informace o dotačních 
� tulech a � py na zajímavé projekty. Součás�  každého čísla je i rozho-
vor s jedním z ředitelů či ředitelek některé ins� tuce. 

WEBOVÉ STRÁNKY

Informační a vzdělávací portál amatérské scény 
www.amaterskascena.cz

Cílem zřízení portálu bylo zprostředkovat soustředěné informace 
o amatérském divadelním dění (včetně oblas�  recitace a dalších pří-
buzných scénických uměleckých ak� vit) a zdroj poznávání za účelem 
kul� vace oboru na jednom místě. 

Struktura portálu je účelně členěna do rubrik tak, aby zájemci 
o informace a poznání měli snadnou cestu. Na přelomu let 2009/
2010 byl portál uveden do uživatelského provozu. V první čás�  roku 
2010 byl doplněn o data, která byla zpracována, ale vyžadovala si 
potřebné úpravy k veřejné prezentaci. Průběžně byl pak doplňován 
aktuálními informacemi.

Doména Výtvarné přehlídky

Doména www.vytvarneprehlidky.cz byla zřízena v roce 2007 
jako doprovodný program 12. celostátní přehlídky výtvarných prací 
dě�  a mládeže v Litomyšli. Shrnuje vystavené exponáty trienálových 
celostátních přehlídek výtvarných prací dě�  a mládeže. K dispozici je 
archiv zúčastněných výtvarných projektů a děl. Uchovává metodický 
materiál i z poslední 13. celostátní přehlídky v Písku v roce 2010. Ob-
sahuje informace k přehlídkám, fotogalerii zúčastněných výtvarných 
projektů a katalogy přehlídek. Zřízením webových stránek se trvale 
archivuje výtvarný materiál z přehlídek i přípravných seminářů, je do-
stupný všem zájemcům. Je to jedinečná náhrada dříve konaných pře-
hlídkových repríz, které byly vždy místně a časově omezené, a navíc 
fi nančně náročné. Z ohlasů víme, že tento výtvarný archiv využívají 
nejen výtvarní pedagogové jako zdroj inspirace, ale je také studijním 
a metodickým materiálem středních i vysokých pedagogických škol 
a doktorandů.
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PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Spektrum poptávaných témat útvaru REGIS je tradičně široké 
a různorodé – nakládání s majetkem územních samosprávných celků, 
hospodaření s příspěvkem (u příspěvkových organizací) a účetnictví, 
odměňování zaměstnanců v kultuře a pracovně-právní problema� ka, 
provozní a ekonomické zajištění hlavních i doplňkových činnos� , po-
skytování i realizace dotací z veřejných rozpočtů, změny či vytváření 
zakládacích dokumentů právnických osob a zřizovacích lis� n, uži�  práv 
chráněných autorským zákonem, vydávání neperiodických publikací 
atd. Potěšitelným důsledkem rozšíření internetu je, že odborné kon-
zultace stále více poptávají občanská sdružení či fyzické osoby působící 
v kultuře. 

Odborný konzultační servis je trvalou a jednou ze základních čin-
nos�  útvaru. Témata konzultací se dotýkají zejména aplikace právních 
norem do provozního a ekonomického zajištění jak neziskových, tak 
doplňkových činnos�  právnických osob působících v kultuře. Konkrétní 
problémy, jejichž řešení uživatelé konzultují, se proměňují v přímé 
souvislos�  s častými změnami platných právních norem a s přijímáním 
nových zákonů. 

Lze konstatovat, že se zvyšují nároky na odbornou stránku kon-
zultací, a to v souvislos�  s rostoucí složitos�  problémů, se kterými se 
na nás uživatelé obracejí. Součás�  konzultačních služeb je zajišťování 
odborných seminářů zaměřených zejména na oblast autorského prá-
va, účetnictví příspěvkových organizací a pracovně-právních vztahů. 
Ojedinělý a žádaný odborný konzultační servis pro oblast kultury je 
vyhledáván zejména regionálními a lokálními kulturními organizacemi, 
odbornými pracovníky krajských, městských a obecních úřadů, NNO 
- zejména občanskými sdruženími. (Každoročně je poskytnuto cca 500 
telefonických a písemných konzultací.)   

Také útvar ARTAMA poskytuje odborný a informační servis od-
borně i organizačně širokému spektru zájemců z řad umělců, spolků, 
sdružení, NNO a dalších kulturních ins� tucí. Významným projektem 
v této oblas�  je Databáze notového materiálu pro dětské pěvecké 
sbory. V  roce 2010 probíhala detailnější analýza materiálů a příprava k 
jejich katalogizaci pomocí knihovnického modulu Clavius, který byl spe-
ciálně pro vznik a funkci databáze takto specifi ckého druhu upravován. 
Úpravy proběhly ve spolupráci s technickým oddělením společnos�  
LANius Tábor. Veškerý notový materiál byl znovu podrobněji zpraco-

ván a odborně posouzen tak, aby doplněné záznamy byly kompletní 
a obsahovaly všechny potřebné informace o daném � tulu. V součas-
nos�  probíhají dokončovací práce spojené s defi ni� vním překlopením 
dat do upraveného modulu systému Clavius a následným spuštěním 
zkušební verze databáze notového materiálu, která bude k dispozici 
on-line široké veřejnos� . Defi ni� vní provoz databáze bude spuštěn za-
čátkem prvního čtvrtle�  roku 2011, současně bude nadále prováděna 
údržba materiálů i systému a průběžně budou doplňovány další � tuly.

Útvar CIK dlouhodobě provozuje veřejnou knihovnu se specializo-
vaným fondem evidovanou na MK. Na internetu je k dispozici on-line 
katalog s 14 923 knihovními jednotkami. V roce 2010 bylo objednáno 36 
� tulů odborných časopisů a 4 � tuly ústředních deníků. Nákupem bylo 
získáno 10 knih, darem knihovna obdržela 16 knih, 30 přírůstků byly 
povinné vý� sky a 12 � tulů bylo získáno výměnou s knihovnou IU-DÚ. 
Celkový počet čtenářů činil 212, z toho externích 165. Bylo uskutečněno 
248 výpůjček, z toho prezenčních celkem 58. Telefonicky bylo zodpově-
zeno 30 odborných dotazů. Bylo zpracováno 6 CIK servisů, ve kterých 
jsou pracovníci NIPOS a ORNK MK informováni o nových přírůstcích do 
fondu knihovny. Dne 15. 4. 2010 se také v NIPOS konalo zasedání SIBMA-
Su (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí).

Informační služby CIK spočívaly především v provádění rešerší 
z databází a ze sta� s� ckých šetření, zabezpečování prezenčních či 
absenčních výpůjček, vydávání adresářů, zodpovídání řady různých do-
tazů, a zejména v prezentaci na webu organizace. V rámci databází byly 
průběžně aktualizovány registry zpravodajských jednotek. Data týkající 
se krajských úřadů, magistrátů a městských úřadů obcí s rozšířenou 
působnos�  se též průběžně aktualizovala, vč. kontaktů na referáty kul-
tury. Pro potřeby MK byl vy� štěn adresář krajských úřadů a magistrá-
tů. Databáze kulturních sdružení byla obohacena o občanská sdružení 
s kulturním zaměřením zaregistrovaná na MV v r. 2009.

Z databází bylo zodpovězeno cca 33 telefonických a osobních do-
tazů. Ze sta� s� ckých zjišťování bylo provedeno 8 rešerší pro MK, KÚ, 
MěÚ, zastupitelské úřady, právnické a fyzické osoby. Zpravodajským 
jednotkám a vybraným redakcím, MK, MZV a odborné veřejnos�  byly 
poskytnuty sešity Sta� s� ka kultury 2009, anglická mutace téhož Sta-
� s� cs on Culture 2009 a Návštěvnost památek, muzeí a galerií 2009. 
Výstupy byly realizovány i na CD a též vystaveny na webu NIPOS. In-
formační služby byly prezentovány na mezinárodním knižním veletrhu 
Svět knihy 2010 v Praze na stánku NIPOS.
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Zahraniční kontakty NIPOS

NIPOS se snaží být v kontaktu s evropským i světovým děním 
v oborech, kterými se zabývá, a to jednak formou ak� vní, tj. ko-
respondencí s vybranými subjekty a jednáními či účas�  na akcích 
formou zahraničních služebních cest, a jednak také „pasivně“, tj. 
sledováním vývoje jednotlivých oblas�  cestou internetu a publi-
kovaných materiálů. Významným okruhem kontaktů je práce v ev-
ropských strukturách, ať již přímo v Evropské unii (Expertní skupina 
pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém – viz samostatná 
část), nebo v dalších evropských organizacích. NIPOS (CIK) pokračo-
val v zahraniční spolupráci s Evropskou skupinou pro sta� s� ku muzeí 
a galerií EGMUS. Zúčastnil se zasedání v Oslo se zprávou o vývoji mu-
zejnictví v posledních 20 letech v ČR a informací o projektu bench-
marking muzeí. Na web EGMUSu zasílá NIPOS každoročně data ze 
sta� s� ckého šetření za ČR. Rovněž je zde zveřejňována zpráva o stavu 
muzejnictví v naší zemi. 

Zástupci NIPOS se také zúčastnili druhého výročního zasedání 
„AMATEO“, evropské sítě pro neprofesionální umělecké ak� vity. Ře-
ditelka NIPOS byla zvolena do předsednictva.

Nejbližší zájmovou sférou NIPOS je Slovensko, proto většina cest 
na prezentační akce spojených s jednáním s partnerskými organiza-
cemi vede právě sem. Mezi hlavní partnery na slovenské straně patří 
Národné osvetové centrum Piešťany. Pracoviště Bra� slava je organi-
zační strukturou i charakterem nejblíže NIPOS, na společných nebo 
individuálních akcích se podílejí pracovníci či prezentační subjekty 
obou stran. Další organizací je Svaz slovenských fotografů, slovenská 
střediska mezinárodních nevládních organizací, vzdělávací organizace 
EduArt a další ins� tuce zabývající se amatérským fi lmem a videem. 

Do oblas�  zahraničních kontaktů NIPOS patří i cesty pracovníků 
NIPOS sloužící k doplnění jejich odbornos�  či lektorská účast na za-
hraničních akcích (oblast amatérského videa, fotografi e – přednášky, 
prezentace českých výstav či kolekcí). 

Podpora zahraničních styků v oblas�  neprofesionálního umění

V roce 2010 byl NIPOS stále pla� ormou pro podporu vybraných 
zahraničních kontaktů v oblas�  neprofesionálního umění (výjezdy jed-
notlivců a přije�  souborů a jednotlivců) z veřejných prostředků. 

Objem rozpočtových prostředků určených na podporu této oblas� , 
který je pro rozpočet NIPOS závazným ukazatelem, činil v roce 2010 
celkem 380 000 Kč. Tato částka nebyla dočerpána, proto NIPOS 24. 11. 
2010 požádalo ministerstvo o úpravu ukazatelů na 378 000 Kč.

Žádos�  v této oblas�  projednávala Komise pro podporu vybraných 
zahraničních kontaktů v oblas�  neprofesionálního umění z veřejných 
prostředků, kterou tvoří zástupci jednotlivých oborů amatérského 
umění, zástupce MK ČR, vedoucí NIPOS-ARTAMA a tajemník. 

Se žadateli, kteří dodrželi podmínky výběrového řízení a jejichž 
žádos�  uspěly, uzavřel NIPOS příkazní smlouvy. Finanční prostředky 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 2010 bylo uzavřeno 22 smluv na přije�  jednotlivců, 4 smlou-
vy na přije�  souborů a 8 smluv na vyslání jednotlivců. 

Komise se v souladu s platnými dokumenty sešla v roce 2010 tři-
krát na řádném zasedání, jednou na mimořádném:

ZASEDÁNÍ DNE: ŘÁDNÉ/MIMOŘÁDNÉ ZÁPIS Č. J. PROJEDNÁNO PŘIHLÁŠEK
15. 2. 2010 Ř 159/10/SŘ/Tom 16, z toho 2 odloženy na projednávání ve 2. kole
12. 5. 2010 Ř 222/10/SŘ/Tom 15, z toho 2 vyřazeny
23. 8. 2010 M 222a/10/SŘ/Tom 1

12. 10. 2010 Ř 364/10/SŘ/Tom 8

Upravený závazný ukazatel byl dodržen a model roku 2010 jsme převzali i do roku 2011.
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Mezinárodní nevládní organizace v oblas�  neprofesionálního umění

NIPOS je členem českých středisek a komitétů AITA/IATA (In-
ternational Amateur Theatre Association; Mezinárodní asociace 
amatérského 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 folk lorních festivalů a lidového umění). Je samostat-
ným členem IFCM (International Federation for Choral Music; Me-
zinárodní federace sborové hudby). V do hodě s dalšími členskými 
subjekty organizace vykonává funkci sekretariátu Českého středis-
ka AITA/IATA, CISM a UNICA. Je členem mezinárodní organizace 
institucí pracujících v oblasti metodických služeb amatérského 
umění Amateo. 

NIPOS je partnerem řady zahraničních organizací (např. Kunst-
factor Nizozemí, Müveledesi intezet Maďarsko, Národné osvetové 
centrum Slovensko, Hrvatski sabor za kulture Chorvarsko, Javni 
sklad za kulturne dejavnosti republike Slovenie Slovinsko, Euro-
pean Service Centre for Amateur Theater Německo a další).

Koordinační centrum CISM 
(NIPOS vykonává po dohodě funkci sekretariátu)

 Členy jsou NIPOS-ARTAMA, Sdružení dechových orchestrů 
ČR, Společnost dechové hudby při AHUV a Or-fea – fes� valová 
a organizační kancelář. Během roku 2010 členové koordinačního 
centra spolupracovali na projektech dechové hudby, nad kterými 
CISM převzalo záš� tu. Největší akcí loňského roku byl Mezinárodní 
soutěžní fes� val dechových hudeb v Praze. Vzhledem k tomu, že 
na kongresu CISM, který proběhl v září v Saint Louis, došlo k výraz-
ným změnám v činnos�  CISM, proběhly v listopadu a prosinci dvě 
schůzky koordinačního centra, na kterých byli členové seznámeni se 
závěry jednání v Saint Louis a kde se řešily i další záležitos�  týkající 
se oboru dechové hudby. Především je to chystaný soutěžní fes� val 
velkých dechových orchestrů Ostrava 2011, pro který bylo žádáno 
o záš� tu CISM. 

Zájmem NIPOS-ARTAMA je více se zapojit do činnos�  CISM, 
a � m dosáhnout i větší propagace dechových orchestrů a českých 
skladatelů v Evropě.

České středisko AITA/IATA 
(NIPOS vykonává po dohodě funkci sekretariátu)

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 Ús�  nad Orlicí, Sdružení pro tvořivou 
drama� ku, Klub přátel umění, Plzeňská neprofesionální scéna, Apo-
strof a o.s. Johan. Středisko vybírá soubory (inscenace) na pres� žní fes-
� valy v zahraničí, zabezpečuje zahraniční účast na Jiráskově Hronovu 
a dalších divadelních fes� valech. 

Nejvýznamnější akcí nejen pro české středisko AITA/IATA byl 80. 
Jiráskův Hronov, který se stal úspěšným fes� valem evropského ama-
térského divadla AITA/IATA. Byla ustanovena Výběrová komise CEC 
AITA/IATA ve složení: Josef Hollos (Rakousko, prezident CEC AITA/IATA), 
Michal Hecht, Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Jaroslav Kodeš, Luděk Rich-
ter, Mgr. Milan Schejbal a PhDr. Milan Strotzer. Z přihlášených 13 insce-
nací z 10 evropských zemí (Holandsko, Chorvatsko, Izrael, Makedonie, 
Německo, Norsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie) bylo 
nominováno do hlavního programu JH 8. České středisko AITA/IATA 
bylo rovněž pořadatelem generálního (výročního) zasedání Středo-
evropské sekce (CEC) AITA/IATA, konaného v závěru JH ve dnech 6. 
– 7. 8. Zúčastnilo se jej 24 delegátů z různých Evropských zemí včetně 
vrcholných zástupců vedení organizace: současný prezident AITA/IATA 
Paddy O´Dwyer (Irsko), viceprezidentka Mary Pears (UK) a budoucí 
prezidentka AITA/IATA Merja Laaksovirta (Finsko). Díky velké účas�  
zahraničních hostů v průběhu celého fes� valu se podařilo zviditelnit 
české amatérské divadlo a předvést jeho vysoké kvality. 

       
Český výbor UNICA

Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního fi lmu (ČVU 
CSNF ČR) vznikl jako občanské sdružení v roce 2004. Je stálým členem 
Světového výboru neprofesionálního fi lmu UNICA se sídlem ve Švýcar-
sku. ČVU sdružuje deset členských občanských sdružení, ve kterých je 
zapojeno asi 500 členů. V rámci své působnos�  spolupracuje s nepro-
fesionálními fi lmaři na vytvoření soutěžních kolekcí na světovou soutěž 
UNICA. V roce 2010 se konala ve Švýcarsku. Češ�  fi lmaři jsou v nejvyšší 
světové soutěži každoročně velice úspěšní, v roce 2010 získali jednu 
stříbrnou a dvě bronzové medaile. 

9. MEZINÁRODNÍ ČINNOST
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The Na� onal Informa� on and Consul� ng Centre for Culture 
(NIPOS) is a government non-profi t organiza� on established by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic in 1991. 

NIPOS acts as a specialized organiza� on mainly in three fi elds of 
ac� vity: 

1. Professional service for non-professional ar� s� c ac� vi� es in 21 
specializa� ons from children to seniors

2. State sta� s� cal service 
3. Research of public culture services; consulta� on, and informa-

� on service in the economy and law in the culture, mainly for 
territorial autonomous units and civic associa� on 

Following departments cons� tute the organiza� onal structure 
of NIPOS:

• ARTAMA – non-professional art of children, youth and adults (22 
specializa� ons)

• Centre for Informa� on and Sta� s� cs on Culture /CIK/ – col-
lec� ng, processing and interpre� ng of informa� on, sta� s� cs; 
running the public library

• REGIS – professional consulta� on service in the fi eld of culture
• Místní kultura (Local Culture) – web periodical editorial offi  ce
• Economic Department – Building Service and Maintenance De-

partment
• ICT – Informa� on and Communica� on Technologies Department

59 employees worked on average at NIPOS in 2010. Total allo-
wance from the Ministry of Culture for ac � vi� es of NIPOS was CZK 
31,392,000 in 2010.

The ins� tu� on fulfi ls its mission in co-ordina� on (or partnership) 
with the range of subjects. They are non-profi t organiza� ons in the 
fi rst place, than subjects of local government, culture ins� tu� ons 
established by public authori� es, etc. NIPOS prepares expert sta-
tements on various documents and other state ments on various 
professional issues for the Ministry of Culture.

The ins� tu� on carries out the research in all fi elds of its profes-
sional ac� vity, which is focused mainly to the examina� on of human 

ac� vi� es, social and economical phenomena in the fi eld of public 
cultural service. 

NIPOS publishes periodicals and non-periodical publica� ons. It 
runs the public library with the on-line catalogue of specialized colle-
c� on (ca. 15,000 items). 

NIPOS works through its ARTAMA department in the fi eld of 
non-professional ar� s� c ac� vi� es in following ar� s� c specializa� ons: 
theatre (drama� c, musical, puppet, experimental, recita� on etc.), 
scenic dancing, folklore dancing, brass, chamber and symphonic 
music, choir singing, fi lm and photography, fi ne arts of children and 
students. 

• It is organizer and guarantor of selected na� onal fes� vals (21 na-
� onal fes� vals in 2010) inclusive of regional (qualifying) rounds in 
every Czech regions (i.e. ca. 120 fes� vals in 2010)

• It organizes interest- and qualifying training for individual ar-
� s� c specializa� ons, both cyclic and one-� me training, further 
training/seminars/workshops for a weekend, a week, for a whole 
year (cer� fi ed by the Ministry of Educa� on, Youth and Physical 
Ac� vi� es), both autonomously and in the frame of fes� vals orga-
nized by itself

• Every year it works as the professional guarantor of the qualifying 
fes� vals system in 11 ar� s� c specializa� ons (terms and condi� -
ons, coordina� on, coopera� on with local organizers from the 
whole Czech Republic, course monitoring, collec� ng of results)

• It announces compe� � ons of authors (e.g. the Interna� onal 
Composers Compe� � on in the frame of FSU Jihlava, Compe� � -
ons of Playwrights Wri� ng for Children ‘Oříšky pro Popelku’ ‘Nuts 
for Cinderella’ etc.)

THE IMPORTANT PROJECTS IN 2010
80TH JIRÁSKŮV HRONOV /JIRÁSEK’S HRONOV/

The European Amateur Theatre Fes� val
(6th Fes� val of CEC AITA/IATA and Inter-specifi c Amateur Theatre 
Fes� val of the Czech Republic)
29th June – 7th August 2010, Hronov

The Jiráskův Hronov Fes� val is the harvest of the best amateur 
theatre performances performed in 2010. 
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45 theatre groups and teams took part in the Fes� val (they per-
formed 50 produc� ons in 80 performances), 29 groups from that in 
the main programme (29 produc� ons in 60 performances). About 
40 music and non-theatre produc� ons were realized in so called 
accompanying programme. The Fes� val was supplemented by 3 
exhibi� ons. As the European CEC AITA/IATA Theatre Fes� val received 
the Fes� val in the fi nal 6 foreign groups (there were 8 nominated 
produc� ons from 13 applied from 10 European countries).

80th JH hosted also from 6th to 7th August the General (Annual) 
Assembly of the Central European Commi� ee (CEC) AITA/IATA. 24 
delegates from various European countries took part in it including 
top representa� ves of the organiza� on management: the present 
AITA/IATA President Paddy O’Dwyer (Ireland), AITA/IATA President 
elect Merja Laaksovirta (Finland), the CEC President Josef Hollos 
(Austria) and CEC Vice-president Mary Pears (Ireland). 

Thanks to the broad par� cipa� on of foreign guests in the course 
of the whole Fes� val the Czech amateur theatre was made visible 
and showed its high quality. As a consequence of that the interest in 
Czech ar� sts raised both from the part of interna� onal fes� vals and 
from the part of foreign theatre groups that strive for the par� cipa� -
on in JH in following years. 

288 par� cipants par� cipated in educa� onal workshops, the 
workshops with foreign tutors (Breathing in the Culture of Voice and 
Movement led by Feng-yün Song and the workshop on dancing and 
movement theatre led by Cuban tutor G. H. Betancourt) belonged to 
the very successful ones.

BENCHMARKING IN THE CULTURE

NIPOS designed and developed the so� ware applica� on ‘bench-
marking’ that is used for the fi eld of libraries since 2007 (coopera� on 
with NK). The benchmarking method allows the measurement of 
performance and of quality of provided informa� on service and 
the iden� fi ca� on of strengths and weaknesses of organisa� on ac� -
vity. The library benchmarking uses data obtained by the electronic 
collec� on of library sta� s� cs that is made by NIPOS every year. 151 
libraries are involved into the libraries benchmarking in 2010 and this 
number is increasing every year. NIPOS con� nued in museums and 
galleries benchmarking in coopera� on with the Associa� on of Mu-

seums and Galleries in the Czech Republic for the second year. In the 
1st phase 55 museums were involved in that project. The benchmar-
king applica� on for museums is an original contribu� on of the Czech 
Republic to the interna� onal community.

CONSERVATION AND PRESENTATION OF CULTURE HERITAGE 
OF CZECH THEATRE � THE PROJECT FINANCED BY THE FINAN�

CIAL MECHANISM EEA/NORWAY

The database of the Czech amateur theatre is one from the 
three sub-projects of the joint project of NIPOS and Theatre Ins� tute 
named Conserva� on and Presenta� on of Cultural Heritage of Czech 
and World Theatre that obtained the pres� gious European Grant 
from the so called Financial Mechanism EEA/Norway. 2010 was the 
fi nal year for the Database. In the course of 2.5 years of its existence 
it became bigger and stands for respected lexicon/encyclopaedia of 
the Czech amateur theatre on the web (the total amount of digitali-
zed items exceeded 120,000 items, 82,000 from that were accessible 
on the web to the end of 2010). Both theatre amateurs and con-
temporary amateur groups and non-professional and professional 
public (experts in theatre, historians, and workers of professional 
ins� tu� ons, museums and archives) appreciate it, every day 450-500 
persons visit it.

ANALYSIS AND COMPARISON OF CULTURE FINANCING 
ON THE TERRITORY OF REGIONS

The project that was a follow-up to a similar NIPOS ini� a� ve in 
2001 concentrated on the mapping of the development of the public 
administra� on reform and on the new dividing of regions and their 
posi� ons with the accent on the provision and support of the public 
culture service from the regional budgets. Its part was as well the 
sec� on about the non-professional art and about the tradi� onal folk 
culture on the territory of regions.

The content of the analysis were general characteris� cs of regi-
ons and their specifi ci� es in the fi eld of culture and their grant policy. 
The part of the material presents also data about regions’ budgets 
and about their expenses on culture and analysis of the culture infra-
structure. The aim of the analysis was i.a. to capture the propor� on 
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of the culture as part of regional development strategies and of docu-
ments, e.g. the percep� on of the importance of the culture for future 
development of the region.

MARTINŮ’S YEAR

The last of the range of excep� onal projects organized in years 
2008–2010 on the occasion of fi � ieth death anniversary of the fa-
mous Czech composer Bohuslav Mar� nů (1890–1959) was ‘Porta 
Musicae 2010’, 8th year of the na� onal compe� � on of children’s 
choirs. It was realized in Nový Jičín from 12th to 14th November 
2010. The foreign subjects took part in that event, e.g. the Inter-
na� onal Music Fes� val Custosa and an Italian City of Sommacam-
pagna. The condi� on for the par� cipa� on was i.a. the performance 
of a compulsory composi� on by Bohuslav Mar� nů. 14 choirs took 
part in the compe� � on; their performances were evaluated by the 
professional jury. The delega� on from the Italian City of Somma-
campagna invited the best choir to the Custosa Fes� val as well as 
in the years past.

K. H. MÁCHA’S YEAR

The week-long fes� val of Czech language and literature ‘54th 
Šrámkova Sobotka 2010’ /Šrámek’s Sobotka/ turned everyone’s 
a� en� on to the founder of the modern Czech poetry, to the great 
person of literary roman� cism Karel Hynek Mácha who’s 200th birth-
day felt on November. The target group of the Fes� val was the group 
of future teachers with specializa� on of Czech studies. The Fes� val 
off ered to the par� cipants 5 professional lectures, 5 theatre perfor-
mances, 4 music produc� ons, 2 exhibi� ons and 4 workshops (litera-
ture, music, interpreta� on and pedagogy). On the special ‘Mácha’s 
Day’ an exhibi� on was opened, a stage reading was organized and 
the performance of Mácha’s poem ‘May’ was realized.

EXPERT WORKING GROUP EU 
ON SYNERGIES WITH EDUCATION

Two NIPOS workers represented the fi eld of culture in the Czech 
Republic in the OMC Expert Working Group on Synergies with Edu-

ca� on, especially Arts Educa� on. The authoriza� on of the group was 
restricted to 2008 – 2010, that’s why the group fi nalized in the course 
of the year 2010 the Final Report that included the recommenda-
� ons for EU and for member countries on the fi eld of the culture 
and educa� on. First of all they were various forms of coopera� on 
between the educa� onal and cultural competences. The other Euro-
pean conceptual materials worked with these recommenda� ons.On 
the base of their work NIPOS delegates took part in the 2nd World 
Conference on Arts Educa� on organized by UNESCO in May 2010. 
They developed in coordina� on with representa� ves of Ministry of 
Educa� on, Youth and Sports a project called ‘Discussion Forum on 
Ar� s� c Educa� on and the Role of Culture Ins� tu� ons in That Pro-
cess’. The implementa� on of that project is planned for 2011 and 
its mission is to highlight the importance of the role of ar� s� c (and 
cultural) educa� on in the process of forma� on of the personality of 
a child and a young man/woman also in the context of interna� onal 
trends and recommenda� ons, and above all to con� nue with the 
support of a dialogue between representa� ves of cultural and edu-
ca� onal competences.

INTERNATIONAL ACTIVITY

NIPOS is ac� ve in the frame of interna� onal coopera� on both 
in the fi eld of sta� s� cs (the par� cipa� on on the project ESSnet 
Cuture at EUROSTAT, the ac� ve member of the European group for 
museum sta� s� cs EGMUS) and in the working in European structu-
res (OMC Expert working Group on Synergies with Educa� on). The 
rela� vely universal administra� on of non-professional art includes 
the ac� vity of the Commission for the Support of Interna� onal 
Contacts, the selec� on of the par� cipa� on of the Czech groups and 
individuals in foreign fes� vals. The ins� tu� on is also a contact place 
for selected non-governmental interna� onal organiza� ons (AITA/
IATA, CISM, and UNICA) and it is a partner of many foreign organi-
za� ons (Netherlands, Hungary, FRG, Slovakia, Slovenia, etc.).

The nearest sphere of interest for NIPOS is Slovakia, that’s why 
the most of business trips to presenta� on events connected with 
talks with partner organiza� ons are aimed into this country. The 
Na� onal Culture Centre in Piešťany belongs among the main part-
ners on the Slovak side. The next organiza� ons are The Associa� on 
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of Slovak Photographers, Slovak na� onal centres of non-govern-
mental interna� onal organiza� ons, the educa� onal organiza� on 
EduArt and other ins� tu� ons deal with amateur fi lm and video. 

Into the fi eld of interna� onal contacts NIPOS belong also busi-
ness trips of  NIPOS workers serving for ‘refuelling’ their professio-
nalism or their par� cipa� on as tutors in the events abroad (in the 
amateur video and photography specializa� on: lectures, presenta-
� on of Czech exhibi� ons or collec� ons). NIPOS supports also the 
cross-border coopera� on.

Support of interna� onal contacts 
in the fi eld of non-professional art

NIPOS was permanently the pla� orm for support of selected in-
terna� onal contacts in the fi eld of non-professional art (journeys of 
individuals abroad and recep� on of groups and individuals at Czech 
events) from public funds in 2010. 

The amount of budget funds for the support of that fi eld obliga-
tory for NIPOS was in total CZK 380,000 in 2010. 22 agreements were 
concluded in 2010 for the recep� on of individuals, 4 agreements for 
the recep� on of groups and 8 agreements for journeys of individuals 
abroad.

Interna� onal non-government organisa� ons 
in the fi eld of non-professional art

NIPOS is a member of Czech na� onal centres and commi� ees of 
AITA/IATA (Interna� onal Amateur Theatre Associa� on), CISM (Confé-
déra� on Interna� onale des Sociétés musicales; Interna� onal confe-
dera� on of music groups; brass music), CIOFF (Conseil Interna� onal 
des Organisa� ons des Fes� vals de Folklore et d‘Arts Tradi� onnels; 
Interna� onal Council of Organizers of Folklore Fes� vals and Folk Art). 
It is an autonomous member of IFCM (Interna� onal Federa� on for 
Choral Music). Under the accord with other member subjects carries 
out NIPOS the func� on of the secretariat of the Czech Na� onal Cen-
tre of AITA/IATA and CISM. It is a member of Amateo, interna� onal 
organiza� on for ins� tu� ons those are ac� ve in the fi eld of methodi-
cal service for amateur art. 

WEB PAGES OPERATED BY NIPOS 

www.nipos-mk.cz
NIPOS’s home website. The presenta� on of individual depart-

ments and fi elds of work, an off er of periodic and non-periodic 
publica� ons, calendar of events, public library on-line, directories, 
selected outputs from R&D etc.

www.mistnikultura.cz
Internet magazine for the culture life in specifi c loca� ons and 

regions. 

www.amaterskedivadlo.cz
The Czech Amateur Theatre Database is an extensive generously 

structured work with encyclopaedic character that processes gradu-
ally more than two-hundred year history and present of the Czech 
amateur theatre through the form of dic� onary entries of groups, 
personali� es, loca� ons where the theatre has been played, fes� vals 
and their years. The entries are linked together and accompanied by 
visual and text documenta� on, bibliography and references to archi-
ves where more materials are stored.

www.amaterskascena.cz
Website of Amatérská scéna (Amateur Stage) brings the electro-

nic form and addendum of the printed bimonthly magazine for mat-
ter of amateur theatre and ar� s� c recita� on.

www.vytvarneprehlidky.cz
Internet presenta� on of annual na� onal fes� val of fi ne arts of 

children and youth organized by authoriza� on of the Ministry of 
Culture. There is an archive of par� cipated works and projects at 
visitor’s disposal.

n n n
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1. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ NIPOS V ROCE 2010 � VÝNOSY A NÁKLADY

Náklady celkem k 31. 12. 2010 představovaly částku 33 206 030,43 Kč, dosažené výnosy 33 692 606,12 Kč (z toho příspěvek na neinves� ční činnost 
31 367 160,49 Kč). Hospodaření skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření 486 575,69 Kč.

V níže uvedené tabulce je podán detailnější přehled o vlastních a ostatních výnosech organizace a vynaložených nákladech:

Výnosy a náklady k 31. 12. 2010 (v � s. Kč)

Položka Rozpočet po úpravách Skutečnost celkem
Výnosy celkem 34 965 33 693

v tom: vlastní výkony
rozp. fondy, ak� vace a nedokončená výroba
provozní dotace 
dotace měst

917
2 656

31 392
0

846
1 445

31 367
35

Náklady celkem 34 965 33 206
v tom: spotřeb. nákupy

služby
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
fi nanční náklady
odpisy

3 403
8 260

22 894
0

152
94

162

2 609
7 698

22 515
0

120
92

172
Výsledek hospodaření zisk/ztráta 0 (zisk)  487

Součás�  schváleného rozpočtu NIPOS na rok 2010 byl příspěvek na činnost organizace ve výši 30 235 � s. Kč; k 31. 12. 2010 po desáté úpravě činil 
příspěvek 31 392 � s. Kč. V rámci upraveného rozpočtu byly NIPOS rozepsány účelové prostředky 1 174 � s. Kč.

Jako součást schváleného rozpočtu byly středisku zřizovatelem stanoveny ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na činnost 1 124 � s. Kč, v tom:

ak� vity neprofesionálního umění 652 000 Kč
zahraniční styky v oblas�  neprofesionálního umění (vysílání jednotlivců a přijímání v ČR) 378 000 Kč
Satelitní účet kultury   60 000 Kč
Databáze a archiv notového materiálu pro pěvecké sbory   34 000 Kč

Prostředky vedené jako ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz byly v plné výši a na daný účel vyčerpány. Závazné ukazatele roz-
počtu nebyly překročeny.

Organizace předložila věcně příslušným odborům vyúčtování účelově poskytnutých prostředků v souvislos�  se zadanými termíny k vypořádání 
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fi nančních transferů; vyúčtování byla schválena bez připomínek. Do plné výše objemu prostředků rozepsaných na dané projekty jednotlivými roz-
počtovými opatřeními nebyly čerpány pouze fi nance pro projekt: úhrada cestovních nákladů pro členy Pracovních skupin Rady.

Celkem rozpočet (1. úprava rozpočtu) 145 000,00 Kč
Vyčerpáno 120 160,49 Kč
Odvod   24 839,51 Kč 10. 1. 2011

Přes dosaženou úsporu úkoly projektu byly naplněny. Nepřesnost v plánu byla způsobena nemožnos�  předem přesně stanovit výši celkových 
cestovních náhrad především s ohledem na velké výkyvy eura vůči koruně v průběhu roku.

NIPOS navrhnul v rámci zúčtování roku 2010 toto rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 

Název fondu Částka v Kč
Fond odměn  245 000,00
Fond reprodukce majetku  120 000,00
Rezervní fond  121 575,69
Celkem k rozdělení  486 575,69

Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků

Dopisem čj.: MK-S 1381/2010 OE ze dne 9. února 2010 stanovilo MK organizaci limit průměrného přepočteného stavu na 60 zaměstnanců; sta-
novený limit zůstal beze změny i po všech následných úpravách v průběhu roku. Lze konstatovat, že v roce 2010 nedošlo v NIPOS k žádným výraz-
ným změnám ve vývoji průměrného přepočteného stavu zaměstnanců a činnost na jednotlivých úsecích střediska byla během roku zabezpečena 
op� málním počtem kmenových odborných zaměstnanců. NIPOS v návaznos�  na úsporná opatření vlády ČR provedl ve 4. čtvrtle�  roku částečnou 
reorganizaci pracovních míst. Tyto změny ovlivní průměrný přepočtený stav zaměstnanců až v následujícím roce 2011.  

Skutečný dosažený průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2010 činil 59 zaměstnanců.

§ 3392, 3319 Limit (� s. Kč) Skutečnost (Kč) Rozdíl (Kč)
Platy celkem 15 476 15 476 000 0

v tom
§ 3319 15 476 15 476 000 0
§ 3392 0 0 0

OON celkem 1 168 1 168 000 0

v tom 
§ 3319 1 139 1 139 000 0
§ 3392 29 29 000 0

Platy a OON celkem 16 644 16 644 000 0

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, v roce 2010 nebyly mzdové prostředky překročeny.
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2. SERVISNÍ A TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Jako základní prostředek podnikové komunikace byla v roce 2010 využívána podniková síť založená na strukturované kabeláži s páteřním 
vedením CAT6A a horizontálními rozvody CAT5E (1000base-T Gigabit Ethernet). Podnikové servery jsou provozovány pod operačními systémy 
Windows a Linux, používané databázové servery fungují na pla� ormách MS SQL a MySQL. K Internetu je NIPOS připojen pomocí pevné synchronní 
linky SHDSL o rychlos�  4Mbit (servery a webové služby) a služby ADSL 20/1 (komunikace a přístup uživatelů na internet). V oblas�  so� ware využí-
vá NIPOS v případě produktů Microso�  možnos�  zvýhodněného nákupu v rámci programu Microso�  Select. 

Útvar ICT v průběhu roku 2010 zajišťoval servisní činnost hardware NIPOS a podílel se na tvorbě nutné a požadované dokumentace, zejména  
související s licenčními podmínkami a auditem so� ware. V případě vážných závad a na místě neodstranitelných poruch pak ICT zajis� l podklady 
pro zaslání výrobků do servisu. V průběhu roku pak byly v součinnos�  s útvary ÚPROS a EÚ zadávána výběrová řízení na techniku a komponenty 
tak, aby byla v maximální míře naplněna koncepce ICT NIPOS pro rok 2010. Primárním cílem koncepce pro rok 2010 bylo op� malizovat vybavení 
pro potřeby konkrétních pracovišť a konsolidace síťového ukládání dat. V souvislos�  s narůstající potřebou ukládání a zálohování stále většího 
množství dat bylo v prvním čtvrtle�  2010 pořízeno vyspělé síťové velkokapacitní úložiště osazené rychlými disky SAS.

Nadále byla prosazována strategie společných síťových � skáren nebo mul� funkčních zařízení s vyšší možnou měsíční zátěží a lepší ekonomikou 
provozu. V závěru roku byla po výběrovém řízení, které zahrnovalo i prak� cké testy, uzavřena rámcová smlouva na dodávku alterna� vních tonerů 
pro � skový park NIPOS. Dále byly podniknuty kroky k dalším úsporám, a to zejména v oblas�  kopírovacích služeb. Podniknuty byly také přípravy 
k implementaci nového systému elektronické spisové služby v rámci projektu open-source spisové služby pro veřejnou správu, který je společnou 
ak� vitou organizace OSS Alliance a Ministerstva vnitra ČR. 

Provoz www stránek a služeb zajišťoval útvar ICT. V roce 2010 tak par� cipoval na několika projektech. V rámci vývoje a prezentace vlastních 
webových stránek organizace (www.nipos-mk.cz) se útvar průběžně podílel na jejich úpravách a modernizaci. Webové stránky NIPOS běží na 
upraveném publikačním systému WordPress (bezplatná licence GPL). Dalším projektem jsou webové stránky časopisu Místní kultura na adrese 
www.mistnikultura.cz. Stránky běží na upraveném publikačním systému Drupal (bezplatná licenci GPL). V průběhu celého roku zajišťoval útvar ICT 
technickou podporu pro webové stránky a intranetovou aplikaci Databáze českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz).  
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3. PŘEHLED VYSLANÝCH A PŘIJATÝCH OSOB DO A ZE ZAHRANIČÍ

Jednotlivci Přije�  na akci Místo subjekt (jednotlivec) Odkud  Částka 

10 201 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí PhDr. Zuzana Školudová Slovensko 2 000,00 Kč 

10 202 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí Doc., MgA., ArtD. Marcela Plítková Slovensko 4 000,00 Kč 

10 203 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí Doc., Mgr., ArtD. Anton Szomolányi Slovensko 4 000,00 Kč 

10 204 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí Ing. Ján Kuska Slovensko 4 000,00 Kč 

10 205 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí Wolfgang Freier Slovensko 2 000,00 Kč 

10 206 68 Zlaté slunce Ús�  nad Orlicí Ing. Veronika Miháliková Slovensko 2 000,00 Kč 

10 208 68 Český videosalon Ús�  nad Orlicí Ing. Ivo Dašek Švýcarsko 2 000,00 Kč 

10 209 68 Šrámkův Písek Písek Zuzana Piussi Slovensko 5 000,00 Kč 

10 210 68 Dílna Šrámkova Písku S.M.A.D. Šumperk Jozef Krasula, Peter Pálik Slovensko 7 000,00 Kč 

10 211 68 Otevřeno Kolín Hubert Bartolomejski, Arkadiusz Pałatyński Polsko 7 200,00 Kč 

10 213 68 30. národní soutěž fotografi e
Náchod, 
Svitavy, PrahaSvitavy, Praha

Michnik, Bolte, Zaťko, Školudová
Polsko, Nizozemí, 
Slovensko

15 000,00 Kč

10 219 68 80. Jiráskův Hronov Hronov Prof. PhDr. Vladimír Šte� o, CSc. Slovensko 8 400,00 Kč 

10 220 68 80. Jiráskův Hronov Hronov Prof. Mgr. Ján Zavarský Slovensko 8 400,00 Kč 

10 221 68 80. Jiráskův Hronov Hronov Guillermo Horta Betancourt Španělsko, Kuba 15 000,00 Kč 

10 222 68 80. Jiráskův Hronov Hronov Danute Vaigauskaite Litva 15 000,00 Kč 

10 223 68 80. Jiráskův Hronov Václav Špirit Německo 8 400,00 Kč 

10 224 68 Drama� cká výchova ve škole Jičín David Booth Kanada 25 000,00 Kč 

19 225 68 Porta Musicae Nový Jičín Prof. Miroslav Knapik, Doc. Elena Šárayová Slovensko 10 400,00 Kč 

10 226 68 Tvůrčí taneční dílna Nový Bydžov MgA. Fran� šek Morong Slovensko 6 000,00 Kč 

10 227 68 Tanec, tanec... Jablonec n/N Monika Caunerová Slovensko 8 000,00 Kč 

10 228 68 SIRAEX Klášterec n/O P. I. Ndiaye-Kaolack, F. Goméz Senegal, Venezuela 10 550,00 Kč

10 229 68 80. Jiráskův Hronov Hronov

Norbert Radermacher, Doris Schweitzer, 
Mary Pears, Joke Elbers, Josef Hollos, 
Paddy O‘Dwyer, Alla Zorina, Josef Mairgin-
ter, Anne Gilmour, Ute Handwerg, Rob van 
Genechten, Zsuzsanna Tóth, Jozef KrasulaGenechten, Zsuzsanna Tóth, Jozef Krasula

Německo, Irsko, 
Nizozemí, Rakousko, 
Rusko, Itálie, Spojené 
království, Belgie, 
Maďarsko, SlovenskoMaďarsko, Slovensko

39 100,00 Kč
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4. KONTROLY PROVEDENÉ V NIPOS

V roce 2010 byly v NIPOS provedeny tři externí kontroly. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu) provedla 
dle plánu kontrol za období 27. 4. 2007 až 20. 10. 2010 ve dnech 18. 10. a 20. 10. 2010 na pracoviš�  NIPOS kontrolu stanovení vyměřovacích zá-
kladů, výše pojistného, dodržování termínů splatnos� , oznamovací povinnos�  a zasílání záznamu o pracovních úrazech. Kontrola neshledala žádné 
systémové pochybení a byla ukončena bez nálezu.

Ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a rozhodnu�  ORNK 
o poskytnu�  neinves� ční dotace ze státního rozpočtu ČR , provedlo MK, odbor ORNK, dne 9. 9. 2010 kontrolu využi�  dotace na projekt: Doprovod-
ný kulturní program 26. Sympozia etnochoreologické studijní skupiny ICTM. Kontrola neshledala nedostatky.

Kompletní dokumentaci k projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla fi nancovaného z FM EHP/Norsko 
(CZ0089/NIPOS se týká podprojekt č. 3 České amatérské divadlo) prověřovala ve dnech 11. 11. – 12. 11. 2010 auditorská fi rma Deloi� e Czech Re-
public. Ze Zprávy ze závěrečného auditu CZ0089 vyplývá, že ve fi nancování a administra� vě podprojektu č. 3 nebyla kontrolní skupinou nalezena 
žádná pochybení.
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5. KALENDÁRIUM NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT

LEDEN

8. 1. – 10. 1. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA

8. 1. – 10. 1. Jednosemestrální vzdělávací program pro pedagogy (1)
Jičín
Anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s in� mním prostorem lidského těla, práce s vnějším 
prostorem, kompozice.
Pořadatelé: „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo, Praha a NIPOS-ARTAMA

16. 1. – 17. 1. Celoroční vzdělávací program pro pedagogy (4)
Ús�  nad Orlicí
New Dance, anatomie v pohybu, kontaktní improvizace, improvizační struktury jako příprava k představení.
Pořadatelé: Taneční sdružení Eva, Ús�  nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

5. 2. – 7. 2. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, Centrum tvořivé drama� ky Praha a NIPOS-ARTAMA

23. 1. – 24. 1. Jednosemestrální vzdělávací program pro pedagogy (3) 
Český Krumlov 
Anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s in� mním prostorem lidského těla, práce s vnějším 
prostorem, kompozice.
Pořadatelé: „my“ sdružení pro taneční pohybové divadlo Praha a NIPOS-ARTAMA

od 26. 1. Výstava „AKT, mistři černobílé fotografi e“
Praha
Pořadatelé: Galerie SČF a NIPOS-ARTAMA

29. 1. – 31. 1. Jednosemestrální vzdělávací program pro pedagogy (2)
Jičín 
Anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s in� mním prostorem lidského těla, práce s vnějším 
prostorem, kompozice.
Pořadatelé: „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo Praha a NIPOS-ARTAMA
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ÚNOR

5. 2. – 7. 2. Bechyňské perlení, přehlídka a dílna amatérských divadelních souborů, které nemají ambice konfrontovat své výsledky 
práce na ofi ciálních postupových přehlídkách
Bechyně
Pořadatelé: KD Bechyně a NIPOS-ARTAMA

5. 2. – 7. 2. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA 

13. 2. – 14. 2. Jednosemestrální vzdělávací program pro pedagogy (4) 
Český Krumlov 
Anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s in� mním prostorem lidského těla, práce s vnějším 
prostorem, kompozice
Pořadatelé: „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo Praha a NIPOS-ARTAMA

13. 2. – 14. 2. Celoroční vzdělávací program pro pedagogy (5)
Ús�  nad Orlicí
New Dance, anatomie v pohybu, kontaktní improvizace, improvizační struktury jako příprava k představení
Pořadatelé: Taneční sdružení Eva Ús�  nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

od 15. 2. Výstava fotografi í rusky hovořících členů SČF
Praha
Pořadatelé: Galerie SČF a NIPOS-ARTAMA

19. 2. – 21. 2. Jednosemestrální vzdělávací program pro pedagogy (3) 
Jičín
Anatomie v pohybu, práce s vnitřním prostorem lidského těla, práce s in� mním prostorem lidského těla, práce s vnějším 
prostorem, kompozice
Pořadatelé: „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo Praha a NIPOS-ARTAMA

19. 2. – 21. 2. 12. Loutkářská školička  • Úprava a tvorba loutkářského textu
Jeseník
Pořadatelé: Sokolská jednota Valašské Meziříčí a NIPOS-ARTAMA
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BŘEZEN

5. – 7. 3. Seminář Klubu sbormistrů pro sbormistry dětských pěveckých sborů
Šumperk
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Šumperským dětským pěveckým 
sborem

5. – 7. 3. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA

5. – 7. 3. 13. Loutkářská školička • loutkoherecká
Písek
Pořadatelé: LS Nitka Písek a NIPOS-ARTAMA

4. – 6. 3. MLADÁ KAMERA, soutěž fi lmů autorů do 30 let
Uničov
Pořadatelé: MKZ Uničov a NIPOS-ARTAMA

12. – 13. 3. JUNIOR fi lm
Dvůr Králové nad Labem
soutěž pro dě�  a školáky do 18 let
Pořadatelé: DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem a NIPOS-ARTAMA

13. – 14. 3. Celoroční vzdělávací program pro pedagogy 
Ús�  nad Orlicí, Liberec
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

13. – 14. 3. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů 
Český Krumlov
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

19. – 21. 3. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů
Jičín
Pořadatelé. o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA
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KVĚTEN

29. 4. – 1. 5. Seminář Klubu sbormistrů, pro sbormistry středoškolských pěveckých sborů, jarní setkání
Brno
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

29. 4. – 1. 5. Gymnasia cantant, 2. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 
Brno
Pořadatelé: občanské sdružení Gymnasia cantant, Gymnázium, Brno,
Vídeňská 47, Unie českých pěveckých sborů, NIPOS-ARTAMA

4. – 5. 5. Seminář a fotografi cká dílna „krajina“ v rámci fes� valu Náchodská Prima Sezóna
Náchod
Pořadatelé: OS Náchodská Prima sezóna, město Náchod a NIPOS-ARTAMA

 6. – 9. 5. Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla,
Děčín
Pořadatelé: Statutární město Děčín, Městské divadlo Děčín a NIPOS-ARTAMA

13. – 16. 5. Seminář a setkání fotoklubů účastníků Národní soutěže – současná fotografi e
Svitavy
Pořadatelé: SKS Svitavy, SČS a NIPOS-ARTAMA

14. 5. 30. celostátní soutěž a výstava amatérské fotografi e 
Svitavy
Pořadatelé: SKS Svitavy, SČF a NIPOS-ARTAMA

15. 5. 27. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2010
Kutná Hora
Pořadatelé: o.s. „my“, MTD Kutná Hora a NIPOS-ARTAMA

14. – 16. 5. Národopisná slavnost v Kinského zahradě
Praha
Pořadatelé: SDTT, Národní muzeum Praha a NIPOS-ARTAMA

15. – 16. 5. Mistrovství ČR dechových hudeb 2010 ZLATÁ KŘÍDLOVKA
Praha
Pořadatelé: Sdružení dechových orchestrů ČR, Dům kultury a NIPOS-ARTAMA

22. – 23. 5. Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla
Písek
Pořadatelé: o.s. Společnost amatérské divadlo a svět, Centrum kultury Písek, Městské divadlo a MÚ Šumperk a NIPOS-ARTA-
MA
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KVĚTEN (pokračování)

27. – 30. 5. XX. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Rychnov nad Kněžnou
Pořadatelé: Rychnovský dětský pěvecký sbor a NIPOS-ARTAMA

28. – 30. 5. Národní fes� val neprofesionálních komorních a symfonických těles 
Drážďany
Pořadatelé: ANKST, Benda – ARTS Ús�  nad Labem a NIPOS-ARTAMA

28. – 30. 5. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009–2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA

28. – 30. 5. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů 
Ostrava
Pořadatelé: o.s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

29. – 30. 5. Národní fes� val neprofesionálních komorních a symfonických těles 2010
3. etapa – Bučovice – Šlapanice, fes� valové koncerty
Pořadatelé:  Kyjovský komorní orchestr a NIPOS-ARTAMA

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

4. – 7. 6. Tanambourrée 2010, 11. Otevřený celostátní fes� val scénického tance
Vansdorf
Pořadatelé: OS Etuda Prima Vansdorf a NIPOS-ARTAMA

4. – 6. 6. XIX. folklorní fes� val s mezinárodní účas�  
Pardubice – Hradec Králové – součás�  fes� valu koncert v Praze
Pořadatelé: KC Pardubice a HK VS Hradec Králové, SDTT, spolupoř.: Národní muzeum – Národopisné odd., SDTT a NIPOS-AR-
TAMA

5. 6. Kunsthistorický seminář 
Praha
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

6. 6. VII. Kněževeská dechparáda
Kněževes u Rakovníka
Pořadatelé: Obecní úřad Kněževes, Umělecká agentura BRIVA, Sdružení dechových orchestrů ČR a NIPOS-ARTAMA

11. – 17. 6. Dětská scéna 2010, 39. celostátní přehlídka dětského divadla a 39. celostátní přehlídka dětských recitátorů 
Trutnov
Pořadatelé: DK Trutnov, STD a NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s KVD DAMU

15. – 19. 6. 53. Wolkrův Prostějov, celostátní fes� val poezie
Prostějov
Pořadatelé: MÚ – OŠK – odd. DUHA, KK U hradeb Prostějov, Městské divadlo Prostějov a NIPOS-ARTAMA

17. – 18. 6. ZLATÉ SLUNCE, 57. celostátní soutěž neprofesionální fi lmové tvorby
Ús�  nad Orlicí

18. – 19. 6. ČESKÝ VIDEOSALON
Ús�  nad Orlicí 
Pořadatelé: MěÚ Ús�  nad Orlicí, Klubcentrum Ús�  nad Orlicí, ČVU a NIPOS-ARTAMA

23. – 27. 6. MLADÁ SCÉNA, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů Ús�  nad Orlicí
Pořadatelé: OS malá scéna Ús�  nad Orlicí a NIPOS-ARTAMA

25. – 26. 6. 53. ročník Fes� valu sborového umění, Jihlava 2010 • 10. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže
Jihlava
Pořadatelé: DK Jihlava, Společnost pro FSU o. s. a NIPOS-ARTAMA

26. – 27. 6. HRAJ KAPELO, HRAJ – 14. ročník Mezinárodního fes� valu české a moravské dechovky 
Praha Křižíkova fontána
Pořádá: Umělecká agentura BRIVA, Sdružení dechových orchestrů ČR a NIPOS-ARTAMA
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ČERVENEC

1. – 6. 7. 59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM, celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Chrudim
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a město Chrudim

3. – 10. 7. 54. Šrámkova Sobotka, Fes� val českého jazyka a literatury, přehlídka UP
Sobotka
Pořadatelé: Středisko městské kultury Sobotka a NIPOS-ARTAMA

10. – 11. 7. 42. ročník Fes� val slováckých dechovek
Ra� škovice 
Pořadatelé: Obecní úřad, Osvětová beseda a NIPOS-ARTAMA

11. – 18. 7. Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů
Štěkeň
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

17. 7. 13. ročník mezinárodního fes� valu Hanácký kvítek 
Věrovany
Pořadatelé: Dechová hudba Věrovanka – občanské sdružení, Obecní úřad Věrovany a NIPOS-ARTAMA

17. – 23. 7. 2. ročník Benátecký fi lmový džbánek
Benátky nad Jizerou
Workshop: Film a keramika
Pořadatelé: Keramická dílna dr. J. Rejzlové, město Benátky nad Jizerou a NIPOS-ARTAMA

19. – 26. 7. 26. Etnochoreologické sympozium 
Třešť
Pořadatelé: EÚ AV ČR, HAMU a NIPOS-ARTAMA

29. 7. – 7. 8. 80. Jiráskův Hronov, fes� val Středoevropské sekce AITA/IATA a mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR 
Pořadatelé: Město Hronov, Amatérská divadelní asociace, CEC AITA/IATA, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, 
Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, občanská sdružení STD, SADAS, SČDO, VSVD a NIPOS-AR-
TAMA

29. 7. – 7. 8. Kurz prak� cké režie 
Hronov, Sokolov
Pořadatelé: DIVADLO (bez záruky) Praha a NIPOS-ARTAMA
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SRPEN

1. – 2. 8. Sympozium Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška
Mile� n, Hronov
Pořadatelé: Muzeum českého amatérského divadla, o. s. a NIPOS

13. – 22. 8. Šrámkův Písek – vzdělávací část: S.M.A.D. – Divadelní dílna 
Šumperk 
Pořadatelé: Městské divadlo, MÚ Šumperk a NIPOS-ARTAMA

15. – 22. 8. SIRAEX 2010, 4. fes� val scénického tance s mezinárodní účas� 
Pořadatelé: ZUŠ Klášterec nad Ohří a NIPOS-ARTAMA

20. – 22. 8. 8. ročník setkání muzikantů v Bílých Karpatech
Valašské Klobouky
Pořadatelé: Město Valašské Klobouky a SMBK, o. s. a NIPOS-ARTAMA

21. – 22. 8. FEDO Zlín, Mezinárodní fes� val dechových a folklorních sborů 
Zlín
Pořadatelé: Město Zlín, Velký dechový orchestr města Zlína, o.s. a NIPOS- ARTAMA

25. 8. – 26. 9. Výstava „Praha fotografi cká“ – výstava vítězných a vybraných snímků 
14. ročníku Soutěže Praha fotografi cká
Pořadatelé: Společnost přátel fotografi e ve spolupráci se Svazem českých fotografů a NIPOS-ARTAMA

27. – 29. 8. 9. ročník fes� valu dechových orchestrů „Pod javorinů“ 
Strání
Pořadatelé: Obec Strání, Osvětová beseda, DH Straň a NIPOS-ARTAMA 
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ZÁŘÍ

3. – 4. 9. Fišerův Bydžov (13. ročník)
Bydžov
Pořadatelé: Město Nový Bydžov, OS na podporu kultury a občanských ak� vit v Novém Bydžově a NIPOS-ARTAMA

10. – 12. 9. Divadlo z různých úhlů pohledu (1) – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: Divadlo Kámen Praha a NIPOS-ARTAMA

16. – 19. 9. Přibyslavský Videosalon, DATABÁZE – FILMDAT
vzdělávání neprofesionálních fi lmařů 
Pořadatelé: ČVU ČR a NIPOS-ARTAMA

16. – 22. 9.  DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2010, 16. celostátní dílna drama� cké výchovy
Jičín
Pořadatelé: STD a K–klub Jičín ve spolupráci s KVD DAMU a městem Jičín a NIPOS-ARTAMA

18. – 20. 9. TANFEST Jaroměř, fes� val scénického tance
Jaroměř
Pořadatelé: Flash TJ Sokol Jaroměř a NIPOS-ARTAMA

18. – 19. 9. Národní fes� val neprofesionálních komorních a symfonických těles 2010
(NF NKST 2010), 4. etapa – fes� valové koncerty 
Boskovice
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA

24. – 26. 9. 13. VEJVODOVA ZBRASLAV
Zbraslav 
Pořadatelé: Zbraslavská kulturní společnost, OR-FEA Praha a NIPOS-ARTAMA

24. – 26. 9. FAUSTOVÁNÍ, víkendová dílna (nejen) loutkového divadlaFAUSTOVÁNÍ, víkendová dílna (nejen) loutkového divadlaFAUSTOVÁNÍ
Bechyně
Pořadatelé: KD Bechyně a NIPOS-ARTAMA

11. PŘÍLOHY



• ������� ������ NIPOS 2010 ������� ������ NIPOS 2010 • 57

ŘÍJEN

7. – 10. 10. Tvorba, tvořivost, hra – 14. celostátní dílna komplexní este� cké výchovy
Jablonec nad Nisou
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

8. – 10. 10. ARSfi lm Kroměříž, meziná. výběr. soutěž neprofes. nekomerč. fi lmu a videotvorby o umění, animovaných snímků, videoartu 
a experimentu
Pořadatelé: ČSFV Kroměříž, MěÚ, Zlínský kraj a NIPOS-ARTAMA

8. – 10. 10. 15. a 16. Loutkářská školička • Herectví hlasem a Světlo na loutkovém divadle
Přerov
Pořadatelé: T. J. Sokol Přerov a NIPOS ARTAMA

9. – 10. 10.  9. ročník Mezinárodního sborového fes� valu hudebního roman� smu
Vlachovo Březí
Pořadatelé: ZŠ a ZUŠ Vlachovo Březí, o.s. Hradiště, město Vlachovo Březí a NIPOS-ARTAMA

15. – 17. 10.  Divadlo z různých úhlů pohledu (2) – vzdělávací projekt 
Praha
Pořadatelé: Divadlo Kámen Praha a NIPOS-ARTAMA

21. – 24. 10. NAHLÍŽENÍ 2010, 21. celostátní přehlídka a dílna středoškolské drama� ky a mladého divadla 
Bechyně
Pořadatelé: STD ve spolupráci KD Bechyně, OS Tatrmani a NIPOS-ARTAMA

22. – 24. 10. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA

26. – 28. 10. PODZIMNÍ FANTAZIE, 10. otevřený fes� val scénického tance a pohybového divadla 
Jablonec nad Nisou
Pořadatelé: TS Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou a NIPOS-ARTAMA

28. – 31. 10. 17. Loutkářská školička • Tvorba inscenace (režie)
Praha
Pořadatelé: T. J. Sokol Hos� vař a NIPOS-ARTAMA

29. – 30. 10. BAF, Benátky fi lmových amatérů, soutěž dokumentárních a reportážních programů
Benátky nad Jizerou
Pořadatelé: MěÚ Benátky nad Jizerou a NIPOS-ARTAMA

29. – 31. 10. Tanec, tanec…2010 – 24. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
Jablonec nad Nisou
Pořadatelé:  o. s. „my“, TS Magdaléna, MěD o. p. s., Eurocentrem s. r. o. a NIPOS-ARTAMA
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LISTOPAD

3. – 7. 11. POPELKA, národní přehlídka činoherního divadla pro dě�  
Rakovník
Pořadatelé: Město Rakovník, KIC Rakovník OD DS Tyl Rakovník a NIPOS-ARTAMA

6. – 7. 11. Výtvarný seminář GRAFIKA 
Praha 
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

12. – 14. 11. Divadlo z různých úhlů pohledu (3) – vzdělávací projekt
Praha
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

12. – 14. 11. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2010
Praha
Pořadatelé:  STD, KVD DAMU, Centrum tvořivé drama� ky Praha a NIPOS-ARTAMA

12. – 14. 11. Porta Musicae 2010, celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
Nový Jičín
Pořadatelé: Sdružení rodičů a přátel DPS Ondrášek z Nového Jičína a NIPOS-ARTAMA

12. – 14. 11. Seminář Klubu sbormistrů pro sbormistry dětských pěveckých sborů, podzimní setkání při Porta Musicae 2010 
Nový Jičín
Pořadatelé: DPS Ondrášek a NIPOS-ARTAMA

12. – 14. 11. Základy dětského divadla, celoroční kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

13. – 14. 11. Celoroční vzdělávací program pro pedagogy
Praha
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

18. – 20. 11. 46. mezinárodní fes� val poezie, česko-slovenská soutěž uměleckého přednesu
Valašské Meziříčí
Pořadatelé: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí a NIPOS-ARTAMA

18. – 21. 11. Opava cantat, 2. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů
Opava
Pořadatelé: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Unie českých pěveckých sborů a NIPOS-ARTAMA
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19. – 21. 11. Tvůrčí taneční dílna, 5. celostátní přehlídka choreografi í folklorních souborů
Nový Bydžov
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA, SDTT, NÚLK Strážnice

19. – 21. 11. Seminář Klubu sbormistrů, speciálně pro sbormistry středoškolských pěveckých sborů, setkání při Opava cantat, 2. CPSPS 
Opava
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA

20. – 21. 11. Jednosemestrální vzdělávací program pedagogů
Sezimovo Ús� 
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

26. – 28. 11. Národní přehlídka seniorského divadla
Znojmo
Pořadatelé: Znojemská Beseda a NIPOS-ARTAMA
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PROSINEC

3. – 5. 12. Divadlo z různých úhlů pohledu (4) – vzdělávací projekt 
Praha 
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA a Divadlo Kámen Praha

3. – 5. 12. Základy dětského divadla, celoroční kurz pro vedoucí souborů a učitele
Praha
Pořadatelé: STD a NIPOS-ARTAMA

3. – 5. 12.  SENIORFORUM, mezinárodní výběrová soutěž fi lmů žánrového omezení, pro autory nad 58 let
Kroměříž
Pořadatelé: ČSFV Kroměříž, MěÚ, Zlínský kraj a NIPOS-ARTAMA

10. 12. Vánoční akordy, soutěž dětských pěveckých sborů
Ostrava
Pořadatelé: ZŠ a MŠ Kosmonautů, DK Akord Ostrava a NIPOS-ARTAMA

10. – 12. 12. Škola folklorních tradic
Brno
Pořadatelé: NÚLK Strážnice, SDTT, FoS a NIPOS-ARTAMA

10. – 12. 12. Drama� cká výchova pro současnou školu, třísemestrální kurz drama� cké výchovy 2009 – 2011
Praha
Pořadatelé: STD, KVD DAMU, NIPOS-ARTAMA

11. 12. Před Vánoci dlouhé noci…
Praha, Musaion 
Pořadatelé: Národní muzeum – Historické muzeum, NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost

11. – 12. 12.  Celoroční vzdělávací program pro pedagogy
Praha
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA

18. – 22. 12. 15. ročník Hudebních slavnos�  Vysočiny 2010
Humpolec
Pořadatelé: Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny se sídlem v Humpolci a NIPOS-ARTAMA

20. – 21.12.  Jednosemestrální vzdělávací programy pedagogů 
Sezimovo Ús� 
Pořadatelé: o. s. „my“, místní pořadatelé a NIPOS-ARTAMA
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JMÉNO  LINKA E-MAIL

ÚTVAR ŘEDITELE

Mgr. Lázňovská Lenka
ředitelka

930 laznovska@

Tomas Karel 932 tomas@

Mgr. Doležalová Kateřina 976 dolezalova@

Ing. Erben Přemysl 963 erben@

Cmíral Jan 943 cmiral@

Šindelářová Anna 935 nipos@, sindelarova@

PhDr. Strotzer Milan 973 strotzer@, mistr@

Mgr. Němec Jiří 972 nemec@

ICT

Macháček Petr
vedoucí útvaru

914 machacek@

Bašus Tomáš 901 basus@

Adam Petr 914

Filcík Štěpán 960 fi lcik@

REGIS

PhDr. Mockovčiaková Alena
vedoucí útvaru

941 mockovciakova@

PhDr. Gregoriniová Jindřiška 949 gregoriniova@

Ladrová Alena 942 regis@

Mgr. Peroutková Aglaja 943 peroutkova@

Mgr. Schollarová Věra 947 schollarova@

Válková Pavla, BC. 949 valkova@

6. 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)

JMÉNO  LINKA E-MAIL

REDAKCE MK

Kučerová Ludmila
vedoucí útvaru

923 redakce@mistnikultura.cz

PhDr. Milan Strotzer 973 strotzer@,mistr@

CIK

PhDr. Radová Jana
vedoucí útvaru

920 radova@

PhDr. Gonzálezová Marie 931 gonzalezova@

Mgr. Janebová Vlasta 927 janebova@

PhDr., CSc. Lindnerová 
Vladimíra

933 lindnerova@

Ing. Pla� lová Ivana 918 pla� lova@

Ing. Richtr Josef 913 richtr@

Sázavská Aranka 917 sazavska@

PhDr. Smolová Marie 951 smolova@

Studeníková Eva 934 studenikova@

Šílová Hana 919 silova@

EÚ

Ing. Denková Jana
vedoucí útvaru

937 denkova@

Antošová Irena 938 antosova@

Paterová Hana 936 paterova@

Uhrová Ludmila
915
925

uhrova@

Vlčková Blanka 939 vlckova@
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JMÉNO  LINKA E-MAIL

ÚPROS

Roosová Lenka 926 roosova@

Jeřábek Pavel 916
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