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1| Úvod

V pořadí čtvrtý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby představil 
v téměř dvě stě padesáti akcích po celé České republice řadu menších i větších aktivit. 
Mimořádně nás těší stálá přízeň řady pořadatelů a organizátorů, kteří se přihlásili na každý 
z dosavadních ročníků. NIPOS se totiž na rozdíl od jiných evropských zemí rozhodl jít jinou 
cestou. Není to soutěž mezi městy či regiony a není ani důležité, zda jsou aktivity rovnoměr-
ně rozděleny. Připomeňme si podstatu věci. Obě aktivity a amatérská tvorba zejména jsou 
výsledkem dobrovolného rozhodnutí jednotlivců, kteří chtějí vyplnit svůj volný čas něčím 
smysluplným, co přinese radost a potěšení jim i jejich okolí. Je proto správné, aby se také 
k Týdnu přihlásili sami a nikoliv, aby pro ně Týden uspořádala obec či kraj. V naší koncepci 
představuje Týden dny občanské angažovanosti po celé republice, které propojují aktivity 
neprofesionálního umění a uměleckého vzdělávání, a to v druhé oblasti jak formálního (po-
dívejte se, kolik se přihlásilo základních uměleckých škol), tak neformálního (aktivity spolků 
a jednotlivců).

Celý Týden je tak pravdivým obrazem toho, jaké místo tato oblast zaujímá v místní 
kultuře, pro niž je prostě nezastupitelná. Odráží zároveň nové tendence a přináší nápady 
a inspiraci. Pro ilustraci uvedu dva příklady. V zahraničí (Velká Británie) jsou jedním oborem 
amatérské tvorby ruční práce jako pletení, háčkování apod. Letošní skotský Týden byl na-
zván Pletený týden a stovky žen opletly místní parky. Nevím, co by této aktivitě řekli Zelení 
a ochránci přírody. Možná, že stromům pletené kabáty opravdu nevadí. Poprvé se u nás 
také přihlásila akce ručního pletení (v jedné pražské kavárně se sešly ženy různého věku 
a společně spolu pletly). Další velmi zajímavou inspirací pro mnoho míst je otevření jinak 
nepřístupných zahrad a parků s výzvou „přijďte a ukažte spoluobčanům, co umíte“. To je 
více než vrchovaté naplnění oné zmiňované občanské angažovanosti. Přibylo rovněž akcí 
rodinného typu.

Mezinárodní nevládní organizace AMATEO, která šíří myšlenku Týdne jako jeden ze 
svých klíčových projektů, každoročně umožňuje setkání pořadatelů Týdne z různých zemí. 
Letos při setkání v Chorvatsku nejzajímavější nápad přinesli Holanďané. Od příštího roku 
neuvažují o jednom týdnu, nýbrž o jednom měsíci pod mottem „Pojďte s námi tvořit“. Vede 
je k tomu mimořádný zájem měst a domnívají se, že měsíc rozšíří spektrum možností a po-
dob akce. Mimochodem zvolené motto má velmi blízko k české výzvě „Přidejte se k nám“. 
Ve Slovinsku se zahájení Týdne koná v Národním divadle v Lublani za osobní účasti ministra 
kultury.

Český Týden se ostatně také těší přízni jak Ministerstva kultury, tak MŠMT, České ko-
mise pro UNESCO a nově jej zaštítila i ministryně pro místní rozvoj. Je to dokladem toho, že 
si této aktivity váží a považují ji za důležitou pro českou kulturu. Tato podpora je v souladu 
s koncepčními záměry nové Kulturní politiky ČR na období 2015-2020, schválené vládou ČR. 
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby dokument považuje za jedno z mnoha 
implementačních opatření.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se zapojili, a věřím, že se setkáme 
i v dalších ročnících.

Mgr. Lenka Lázňovská 
ředitelka NIPOS
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2| Vybraná statistika 4. ročníku

Celkový počet zaregistrovaných akcí do čtvrtého ročníku Týdne uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby (dále jen Týden) v roce 2016 činil 246. Oproti loňskému roku se jedná 
o  nárůst a tím se potvrdil zájem ze strany aktérů kultury a uměleckého vzdělávání být 
součástí Týdne. Pro organizátory kampaně se jedná o důležitý ukazatel, že se daří šířit ideu 
Týdne – zviditelňovat aktivity na poli uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, což je 
patrné i z ohlasů a zpětné vazby od pořadatelů akcí. Můžeme konstatovat, že záměr NIPOS 
coby celostátního koordinátora Týdne, a to stabilizování kampaně, vytváření její značky vý-
znamné pro udržitelnost projektu, se daří naplňovat.

Do čtvrtého ročníku Týdne se přihlásilo 79 % nových pořadatelů, 21 % opakovaně 
a z toho 6 % pořadatelů se přihlásilo k Týdnu ve všech čtyřech ročnících. Ve srovnání s minulý-
mi ročníky se podařilo 12 % organizátorů zrealizovat celotýdenní akce a tím se ukázalo, kolik 
uměleckých aktivit lze jedním pořadatelem uskutečnit v jednom týdnu a v daném kraji ČR.

Složení skupin pořadatelů akcí je jako v předešlých ročnících rozmanité. Dvě třetiny or-
ganizací jsou dle svého poslání bližší oblasti uměleckého vzdělávání (především ZUŠ, Domo-
vy dětí a mládeže, vzdělávací či volnočasová centra, školy, muzea, knihovny atd.) a třetina 
se buď přímo zabývá amatérskou tvorbou, anebo ji formou pořadatelství či spolupořádáním 
podporují (umělecké soubory – kulturní subjekty, fyzické osoby, města, příspěvkové organi-
zace, subjekty s jiným než kulturním či vzdělávacím zaměřením atd.).

Stejně jako v předešlých ročnících je nejpočetnější skupinou kategorie základních umě-
leckých škol. Realizace jejich přihlášených akcí se rozrostla na vícedenní a do mezioboro-
vých akcí. Podle zmíněného můžeme usuzovat na fakt, že základní umělecké školy v ČR 
představují nejen unikátní systém uměleckého formálního vzdělávání, ale také jsou velmi 
produktivní vzdělávací sítí.

Do kategorie „kulturních subjektů“ spadají samotná výkonná uskupení (kromě divadel, 
muzeí a galerií), nejčastěji spolky. Tato složka je po ZUŠ druhou nejčetnější. Oproti minulým 
ročníkům zaznamenala kategorie Domovy dětí a mládeže značný nárůst, naopak pokles je 
u subjektů mimo kulturní a vzdělávací.  Naproti tomu vzrostl významně počet muzeí a galerií.

Nově registrovaní účastníci

Účastníci opakovaně

Účastníci ve všech ročnících

6 %

15 %

79 %

Pořadatelé akcí podle registrace (zdroj: NIPOS, Útvar koncepcí a metodiky)
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Jak jsme již v minulých ročnících uváděli, cílem projektu není vzbuzovat soutěživost 
mezi uměleckými obory, ale povzbuzovat ke spolupráci. V posledním  grafu vidíme, že 
v termínu Týdne nejvíce probíhaly hudební aktivity, následovaly aktivity výtvarné, taneč-
ní a divadelní. Opakovaně se podařilo dosáhnout toho, že Týden uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby byl realizován ve všech krajích ČR. Zastoupení krajů a rozprostření 
aktivit není, obdobně jako v předešlých ročnících, rovnoměrné a pohybuje se mezi 4 – 50 
akcemi na kraj. Početnost akcí v daných krajích nalezneme v interaktivní mapě www.ama-
terskatvorba.cz. V části závěrečné zprávy s názvem Inspirativní příklady projektů a aktivit 
nalezneme názorné příklady akcí.
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Knihovny
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NIPOS bude při realizaci příprav následujícího ročníku opět pokračovat v komunikaci 
s představiteli krajů a obcí. Jejich role a zapojení do projektu může mít různé podoby, z nichž 
některé jsou velmi aktivní. V několika případech byla obec (město) přímo pořadatelem akce. 
Do budoucna se budeme snažit, aby i ostatní města vnímala jako svou prioritu podporu kul-
turního i vzdělávacího systému. Především se jedná o to, aby oblast amatérských umělec-
kých aktivit a uměleckého vzdělávání byly vnímány jako podstatné sféry kulturního života, 
a aby nezůstávaly na okraji koncepčních a finančních priorit orgánů veřejné správy.



ZAHÁJENÍ TÝDNE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 
Taneční soubor Akordy, ZUŠ Červený Kostelec, Mlýnský kámen 

Foto: Ivo Mičkal
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3| Záštity, partneři a propagace Týdne uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby  

Čtvrtý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby získal čtyři významné 
záštity, které pomohly k jeho propagaci mezi odbornou i širší veřejností. Záštitu poskytlo 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Česká komise pro UNESCO. K Týdnu připojilo své poselství několik významných 
osobností veřejného života – ministr kultury Daniel Herman, ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, poslanec 
Parlamentu ČR a předseda České komise pro UNESCO Petr Gazdík a ředitelka NIPOS Lenka 
Lázňovská. Tváří Týdne se stala herečka Sabina Laurinová. Partnery Týdne byly Národní 
ústav pro vzdělávání a Akademie múzických umění.

Jako hlavní komunikační nástroj byl využíván web připravený na základě grafického 
zpracování Lenky Dobešové. I v letošním roce jsme se setkali s dobrými ohlasy na jeho 
vizuální, obsahové a funkční kvality. Ve čtvrtém ročníku se zvýšil význam facebooku, kte-
rý se stal živou platformou pro zviditelňování přihlašovaných akcí. Pravidelně zde byly 
umisťovány informace a obrazový materiál zasílaný samotnými účastníky, jejichž zájem 
o spolupráci narostl.

Pro čtvrtý ročník Týdne jsme opět získali řadu mediálních partnerů, s jejichž pomocí 
se podařilo zajistit šíření informací o kampani v následujících médiích: Učitelské noviny, 
Čtenář, Kulturissimo.cz, Loutkář, Zpravodaj venkova, Amatérská scéna, Pampam, Tvořivá 
dramatika, Naše muzika a Místní kultura.

K propagaci Týdne byly vydány materiály, respektující jednotnou vizuální podobu Týd-
ne. Pracovali jsme s plakátem o rozměru A3, s pohlednicí, pozvánkou a programem na 
koncert a s ozdobnými plackami. Také ve čtvrtém ročníku se osvědčila distribuce plakátu 
prostřednictvím kontaktů NIPOS-CIK do knihoven, muzeí, galerií, divadel a dalšími ces-
tami. Plakáty a pohlednice byly rozesílány těm přihlášeným účastníkům, kteří o ně sami 
projevovali zájem. Ozdobné placky jsme zaslali jako projev díků za věrnost těm pořada-
telům, kteří se zúčastnili všech čtyř ročníků Týdne. Na zahajovací koncert byly rozesílány 
tištěné i elektronické pozvánky. Na místě byl návštěvníkům rozdáván programový leták 
poskytující podrobné informace o programu a vystupujících.

Byly vydány tři tiskové zprávy. První byla vydána k vyhlášení Týdne v lednu, druhá 
při dosažení první stovky přihlášených, třetí upozorňovala na samotné zahájení Týdne. 
Přihlášeným účastníkům byly průběžně zasílány newslettery, které informovaly o průběhu 
příprav Týdne a podporovaly oboustrannou komunikaci mezi pořadateli a účastníky Týd-
ne. Pravidelná informace o přípravách projektu se objevovala každý měsíc v newsletteru 
NIPOSu. 

V médiích jsme zaznamenali řadu ohlasů. Český rozhlas Vltava odvysílal rozhovor 
s ředitelkou NIPOS Lenkou Lázňovskou 2. 5. 2016. Česká televize pozvala do pořadu Sama 
doma Marcelu Hančilovou 5. 5. 2016. Zahájení Týdne se věnoval pořad Snídaně s Novou, 
kde o projektu pohovořily Kateřina Černíčková a Marcela Hančilová 20. 1. 2016. Radio 
Proglas uvedlo pozvánku k přihlášení do Týdne 1. 4. 2016. O Týdnu informoval Deník Metro 
8. 2. 2016, Haló noviny 10. 2. 2016 a Chomutovský deník 24. 1. 2016. Na Kulturissimo.cz 
vyšel článek 22. 1. 2016. Zpravodaj venkova se obsáhle věnoval Týdnu v březnovém čísle 
2016. Řada příspěvků byla umístěna na webu Ministerstva kultury, Národního ústavu pro 
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vzdělávání, AMU, Asociace muzeí a galerií, Svazu měst a obcí, Týden.cz, Adam.cz, Nicm.
cz a dalších. PR články a inzerce vyšly v Učitelských novinách, Loutkáři, Místní kultuře, 
Amatérské scéně, Pampam, Tvořivé dramatice a Naší muzice. 

Koncert na zahájení Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby se 
konal 16. 5. 2016 v Sále Martinů na HAMU za účasti významných osobností z Ministerstva 
kultury, Národního ústavu pro vzdělávání ad. Koncertu se zúčastnila „tvář“ tohoto ročníku 
Týdne, herečka Sabina Laurinová. V programu koncertu se představili Patrik a Hynek Hra-
decký z Domažlic, Akordy ze ZUŠ Červený Kostelec a Collegium instrumentalis z Gymnázia 
a Hudební školy hl. m. Prahy. Ze zahajovacího koncertu byl pořízen videozáznam.



11

4| Stěžejní projekty Týdne uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby

XVII. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

21. – 22. 5. 2016, Praha

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je již tradiční kulturní projekt jarní Prahy s te-
matikou vážící se k tradiční lidové kultuře a folkloru. Akce se odehrává v krásném prostředí 
Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu - Letohrádku Kinských, kde již více 
než sto let působí Národopisné muzeum - expozice Etnografické sbírky Národního muzea. 

V letošním roce byla Národopisná slavnost v Kinského zahradě vůbec poprvé ve své 
historii věnována výhradně dětskému folkloru a fenoménu dítěte v tradiční kultuře obecně. 
Zahajovací, odborně komentovaný pořad nazvaný Kroj dětí v rodině a společnosti před-
stavil jednotlivé typy dětského oblečení dané jak věkem dítěte, tak také příležitostmi pro 
sváteční ustrojení, jako jsou nejrůznější slavnosti a obřady končící časem jejich přijímání 
mezi dospělou mládež. Navazující odpolední představení nazvané Jak na nebi, tak na zemi, 
které se odehrálo na otevřené scéně na terase Musaionu, představilo nejrůznější přístu-
py ke scénickému ztvárnění dětského folkloru, a to jak v  regionálních odlišnostech, tak 
ve výsledném jevištním tvaru. V pořadu se představily jedny z nejvýraznějších dětských 
folklorních kolektivů naší republiky. Zahrada Kinských po celé odpoledne patřila dětem, kdy 
v rámci Rozehrané zahrady měly možnost se pod vedením zkušených lektorů zapojit do her, 
soutěží a jiných dětských radovánek a poznávat tak tradiční lidovou kulturu hravou formou. 
Druhý den Slavnosti byl věnován mezigeneračním vztahům v souborové činnosti. Dětské 
interprety v pořadu Včera, dnes a zítra doprovodili v některých případech vlastní rodiče. 
Všechny hudebně taneční kompozice byly v tomto odpoledni zastřešeny jednotícím téma-
tem mezigenerační provázanosti těchto souborů, přímo na scéně jsme sledovali přirozené 
pokračování souborové činnosti.

Web: www.nipos-mk.cz/?p=28666

Národopisná slavnost v Kinského zahradě
Foto: Hana Major Sládková
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33. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

20. – 22. 5. 2016, Kutná Hora

33. celostátní přehlídka byla komorní v kvantitě, přesto mimořádná v kvalitě viděné-
ho. Přehlídkový program Dítě v tanci nabídl 14 choreografií jako průřez taneční tvorbou 
toho nejlepšího, co vzešlo ze 13 krajských postupových přehlídek. V úvodu byla předána 
Cena ministerstva kultury paní Blance Rejholdové, za celoživotní přínos v oblasti scénického 
tance. Cenu předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury 
PhDr. Zuzana Malcová. Doprovodný program nabídl Tanec pod širým nebem na terase kaple 
Božího těla, kde byla uvedena šestice tanců, jejichž tvůrci projevili zájem o účast. Mimořád-
ná byla i studentská mise, pro kterou byl uchystán trojdílný Tanec studijní – odborná před-
náška, setkání s lektorským sborem a seminář tanec-hudba. Tanec-tvorba-děti, byly tvořivé 

taneční dílny pro všechny dětské účastníky CP a zaplnily sedm nezávislých prostorů. Tanec 
v rozboru byl setkáním v diskuzi nad jednotlivými choreografiemi s lektorským sborem. 
Tanec v semináři pozval pedagogy do procesu tvorby. V překrásných  zahradách GASK se 
uskutečnil Tanec v exteriéru – výstupy z tvořivých tanečních dílen, které prokázaly bezedný 
tvůrčí potenciál dětí a staly se úplnou tečkou za celostátní přehlídkou.

Web: www.nipos-mk.cz/?p=28755

Kutná Hora 2016
Vystoupení na celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance.

Foto: Ivo Mičkal
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55. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY EXPERIMENTUJÍCÍHO DIVADLA 
ŠRÁMKŮV PÍSEK

27. – 29. 5. 2016, Písek

Šrámkův Písek 2016 byl koncipován jako celostátní přehlídka souborů experimentují-
cího divadla. Přehlídka neměla věkové ani žánrové omezení (pouze nebyla určena dětským 
souborům). Z 12 postupových přehlídek programová rada do programu přehlídky Šrámkův 
Písek zařadila 12 souborů s 12 inscenacemi. 

Přehlídky se zúčastnilo cca 110 účastníků (členů souborů) a 50 dalších osob (pozorova-
telé, lektoři, hosté, veřejnost); nejméně 150 dětí a rodičů se zúčastnilo sobotního doprovod-
ného programu Šrámkův Písek – Písku (realizovaného z grantu města Písku). 

Hlavní program začal v pátek 27. května v 17.45 hodin v Divadle Pod čarou a byl 
ukončen v neděli 29. května v 16 hodin poslední diskusí o představeních a vyhlášením vý-
sledků směrem k Jiráskovu Hronovu. Lektorský sbor sestavený z odborníků prof. Jana Císaře, 
Vladimíra Hulce, Jozefa Krasuly, Martina Pšeničky a Františka Zborníka pracoval celou dobu 
přehlídky a realizoval 4 odborné diskuse o zhlédnutých inscenacích. V sobotu večer zhléd-
li účastníci přehlídky inspirativní představení souboru Geisslers Hofcomoedianten z Prahy 
s inscenací Magdaléna lascivní a kajícná.

V letošním roce se opět podařilo realizovat doprovodný program pro veřejnost Šrámkův 
Písek – Písku. Po dohodě s Divadlem Pod čarou (které je hlavním garantem a spoluorga-
nizátorem programu) byly osloveny především soubory a instituce z Písku a jihočeského 

regionu. Sobotní program se 
uskutečnil v Palackého sa-
dech a představili se v něm: 
DDM Písek – tvůrčí dílny pro 
děti, Divadelní společnost 
Koňmo s pohádkou Vyprávě-
ní starého vlka aneb pravda 
o Karkulce, Dobové atrakce 
pro malé a velké společnosti 
Al Rašíd, Divadlo Pruhované 
panenky s pohádkou O třech 
neposlušných kůzlátkách, 
Písecká experimentálně-
folková skupina Třetí sloka, 
Parkour, akční exhibice sko-
ků a  salt písecké skupiny 
Family Of Move, Divadlo Víti 
Marčíka s představením Ro-
binson Crusoe, Dramaticko 
improvizační skupina Kámo, 
nahoď! s blues-rock‘n‘rollo-
vou kapelou Rusty Strings. 

Program připravila Společnost Amatérské divadlo a svět ve spolupráci s Divadlem Pod čarou 
a Centrem kultury Písek. Akce se konala za finančního přispění města Písku.

Web: www.nipos-mk.cz/?p=14679

Relikty Hmyzu, Praha: F. RACEK (život a dílo)
Foto: Milan Strotzer



14

36. NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2016

14. 5. – 15. 6. 2016, Svitavy

V letošním ročníku se opět soutěžilo ve třech kategoriích, z nichž dvě „přímá fotografie“ 
a „manipulovaná fotografie (fikce)“ byly rozděleny podle věku (do 21 let a bez rozdílu věku). 
Porota pod vedením fotografa a pedagoga Josefa Ptáčka zhodnotila fotografie zaslané do 
letošního ročníku a ze zaslaných 736 snímků od 107 autorů a 11 kolektivů porota ocenila 
12 autorů a dva kolektivy. Dalších devět autorů obdrželo ceny od spolupořadatelů. Na vý-
stavu byly vybrány fotografie 40 autorů a čtyř kolektivů. V sobotu se sešlo okolo dvou set 
účastníků, kteří mimo předání ocenění byli přítomni i předání Ceny Ministerstva kultury za 
neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních aktivit panu Jiřímu Bartošovi. Vlastní vý-
stava se uskutečnila ve všech podlažích Kulturního centra, doprovodné výstavy pak v kině 
Vesmír a třech kavárnách ve městě. Program letošního setkání amatérských fotografů byl 
doplněn o fotografický workshop „Svitavy v sobotu“, večerní hodnocení fotografií, setkání 
členů fotoklubů a v neděli pak několika semináři a praktickým workshopem „Struktáže“.

Web: www.nipos-mk.cz/?p=28449

Čtenářka (oceněná fotografie)
Autor: Pavel Šedivý
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26. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

27. – 29. 5. 2016, Uničov

Během posledního květnového víkendu se v Uničově uskutečnila 26. celostátní přehlíd-
ka školních dětských pěveckých sborů, která je již tradičním vyvrcholením celoroční umě-
lecké práce pedagogů a žáků v oboru dětského sborového zpěvu v celé České republice. 

Koncertní síň města Uničov přivítala na svém pódiu celkem 16 sborů vybraných z krajských 
postupových přehlídek, jichž se zúčastnilo 175 sborů s více jak 5 500 zpěváky. Poslucha-
či mohli zhlédnout celkem 4 koncerty. Program zahájil v pátek večer koncert osmi sborů. 
V  sobotu dopoledne přehlídka pokračovala koncertem dalších osmi sborů vybraných na 
krajských přehlídkách. Odpolední vystoupení patřilo hostu přehlídky - sboru Jitro z Hradce 
Králové pod vedením sbormistra Jiřího Skopala. Přehlídka byla zakončena večerním závě-
rečným koncertem, na kterém vystoupily všechny sbory. Vystoupení sledovala pětičlenná 
odborná porota, která je pak zhodnotila na rozborovém semináři, sbormistrům poradila při 
individuálních pohovorech a každému sboru udělila při závěrečném koncertu zvláštní oce-
nění za to, čím soubor na přehlídce nejvíce zaujal. Obyvatelé města i jeho návštěvníci mohli 
všechny zúčastněné sbory slyšet při společném zpěvu na Masarykově náměstí v sobotu 
v 16 hodin společně s Dechovým orchestrem Haná. 

Web: www.nipos-mk.cz/?p=28535

26. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Foto: Karel Kašák
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5| Inspirativní příklady projektů a aktivit 4. ročníku 
Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
z jednotlivých regionů ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

SENIOŘI TANČÍ NA OSE ČASU

26. 5. 2016, Praha 

Tanečně-pohybový seminář pro seniory se sníženou pohyblivostí, jehož cílem byla cesta 
k uvolnění a radosti z pohybu, vyrovnání těla s dechem a načerpání nových sil. Pohybově-ta-
neční aktivity pro seniory jsou nejen vyplněním jejich volného času, ale zejména komplexní 
fyzickou a duševní aktivizací a v domově seniorů se těší velké oblibě u jeho obyvatel a pod-
poře ze strany vedení. Umělecké vzdělávání zde vede ke sdílení společných zážitků a záro-
veň k individuálnímu kreativnímu rozvoji. Tanečně pohybový seminář vychází z pedagogiky 
Jacquese Lecoqua a principů tanečně-pohybové terapie. K myšlence Týdne uměleckého vzdě-
lávání a amatérské tvorby se připojil i pravidelný kurz s názvem Dech • Pohyb • Tanec z dlou-
hodobého cyklu Senioři tančí na ose času pod lektorským vedením MgA. Hanky Strejčkové, 
Dis. v Domově seniorů Chodov.

Web: www.seniordomov.cz/fotogalerie/archiv/dech-pohyb-tanec

Senioři tančí na ose času
Tanečně-pohybový seminář v Domově pro seniory Chodov, Praha 4

Foto: Pavlína Šimáčková
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JIHOČESKÝ KRAJ 

TANEČNĚ POHYBOVÝ wORKSHOP ZAwIROwANIA

28. 5. 2016, České Budějovice

V sobotu 28. 5. 2016 proběhl v Českých Budějovicích taneční workshop pro veřejnost 
s polskou taneční skupinou Zawirowania, která na přelomu května a června trávila 14 dní na 
rezidenčním pobytu organizovaném Kredance z. s. Tanečníci „vtáhli“ na workshopu účast-
níky do tvorby choreografie, lidé sami zkoušeli taneční kroky a pohyby moderního tance. 
Workshopu se zúčastnili jak dospělí, tak mládež, především začátečníci. Většina zúčastně-

ných odcházela velmi unavená a zpocená, ale nadšená, a s odhodláním věnovat se tanci 
i v budoucnu. Akce proběhla na studiové scéně Na Půdě v budově Jihočeského divadla. Celá 
rezidence Zawirowania byla podpořena Visegrádským fondem.

Web: www.kredance.cz

Tanečně pohybový workshop Zawirowania
Foto: Markéta Drdová



19

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

FUTRÁL VII.

28. 5. 2016, Velká nad Veličkou

Dne 28. 5. uspořádaly Futra, spolek pro Horňácko, v prostorech válcového mlý-
na Antonína Nováka ve Velké nad Veličkou kulturně-společenskou událost Futrál VII. 
Jednalo se o tradiční  regionální fotografickou soutěž, letos na téma „Horňácké oné“. 
Návštěvníci této výstavy vybírali z  třiceti snímků tři nejpěknější fotografie. Během 
vernisáže hrála horňácká hudecká muzika Kubíci, která doprovázela ženský pěvecký 
sbor Kuželovské zpěvulky. Po vyhlášení výsledků fotosoutěže zahrála autorská kapela 
Jindra Holubec Y Amigos. Výherci získali knižní ceny. Na třetím místě se umístil Josef 
Tymonek z Napajedel, o první místo se podělily Inka Sladká Mrázová (Děvčica) z Javor-
níka a Petra Šťastná (Chlapeček v kroji) z Velké nad Veličkou.

Web: www.hornacko.net/index.php/kalendar-akci/58-futral-vii

Děvčica
Autor: Inka Sladká Mrázová

Chlapeček v kroji
Autor: Petra Šťastná 
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KARLOVARSKÝ KRAJ

JAK OBŘI PŘIŠLI DO IRSKA

27. 5. 2016, Karlovy Vary

Představní Jak obři přišli do Irska proběhlo v rámci Týdne uměleckého vzdělávání 27. 5. 
na Komorní scéně „U“ Divadla Dagmar v Karlových Varech.

Představení se zúčastnili žáci třetích tříd základní školy. Pohádkový příběh byl vytvořen 
na motivy keltské pohádky Princezna Máira, leprikón a obr z knihy B. Mc Carthy. 

Diva dlo Dag mar vzniklo jako ote vřené spo le čen ství pro fe si o nál ních diva del ních umělců 
na pod zim r. 1993 kolem reži séra Michala Prze bindy. Pod hla vič kou Diva dla Dag mar pra cuje 
Stu dio Diva dla Dag mar (slo žené zejména ze stu dentů kar lo var ských střed ních škol) a Dět-
ské stu dio dra ma tické výchovy.

Web: www.divadlodagmar.cz

Jak obři přišli do Irska
Magdaléna Hniličková a Michaela Váňová

Foto: Pavel Štoll
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KRAJ VYSOČINA

STŘEDOVĚKÁ KRATOCHVÍLE ANEB PO STOPÁCH KARLA IV.  
Z CHOTĚBOŘE PŘES KLOKOČOV DO MODLETÍNA

29. 5. 2016, Chotěboř

Knihovna v Chotěboři připravila na 29. 5. 2016 putování v dobových krojích připomínající 
700 let od narození Karla IV. s názvem Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotě-
boře přes Klokočov na Modletín. Účastníci krojovaní i nekrojovaní se sešli ve 13 hodin u tisícileté 
lípy v Klokočově a doprovodili družinu Karla IV. do Modletína (po cestě dlouhé asi 4 km). 

Tam začal v 15 hodin samotný program. Po úvodních ceremoniích, kdy byl Karel IV. přivítán 
chotěbořským starostou, který se jako královský lovčí akce také účastnil, a starostou Rušínova, 
mu bylo nabídnuto občerstvení formou lahodného moku, piva Chotěboř. Následovalo několik 
středověkých skladeb, které přednesla hudební skupina La Via z Přibyslavi. Poté král a císař 
Karel IV. byl konfrontován zástupkyní z Bruselu, kdy se tazatelka a panovník pustili do trefného 
komentáře doby minulé a současné. Následovalo soudní líčení s lapky, kterým byla nakonec 
udělena milost.

Program pokračoval hudební produkcí a šermířskou atrakcí, soutěžemi a hrami pro děti.
Odhadem se zábavného odpoledne zúčastnilo 500 lidí.

Jediný živý svědek přítomnosti Karla IV. ve zdejším regionu, Klokočovská lípa, posloužila 
jako místo zahájení programu k připomenutí výročí narození Karla IV. V roce 1350 Karel IV. zařa-
dil hrad Lichnici do korunního majetku, který nebude zastavován, stejný osud měla i Chotěboř, 
která se díky tomu rychle rozvíjela. Karel IV. na hradu Lichnice pobýval v roce 1370.  Můžeme 
předpokládat, že k cestě na hrad využil část Liběcké stezky. Když Karla IV. během návštěvy 
hradu sužoval bolestivý záchvat dny, byl zpraven o existenci zázračného pramene vyvěrajícího 
v hustém lese u dnešního Modletína. Vydal se k němu se zastávkou k odpočinku u lípy v Klokočo-
vě. Tento strom byl již tehdy mohutný a přečníval ostatní stromy v hvozdu. Lípa, dnes nazývaná 
Klokočovská, Královská, Karlova či Císařská, roste dodnes.

Web: www.knihovnachotebor.cz/2016/05/18/stredoveka-kratochvile-2

Středověká kratochvíle aneb Po stopách Karla IV.  
z Chotěboře přes Klokočov do Modletína 

Foto: Romolo Cicutto
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

26. 5. 2016, Hradec Králové

Kurz byl určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají nebo těm, kdo si 
chtějí dokázat lépe poradit s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií. V průběhu 10 
lekcí se frekventanti učili o základní fotografické technice (jak fotoaparát vlastně funguje, 
k čemu jsou jednotlivé funkce, režimy nastavení) a postupech ve fotografování. Na probíra-
nou teorii navazovala praktická cvičení. Nedílnou součástí kurzu byly konzultace fotografií 
vlastní tvorby. Cílem kurzu bylo dosáhnout posunu z nahodilého fotografování k cílevědomé 
tvorbě. V letošním roce měli frekventanti kurzu možnost si zkusit i starou fotografickou 
techniku zvanou kyanotipie, neboli modrotisk. Lektorem základů fotografování pro každého 
byl Ivan Nehera, absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

 Web: www.impulshk.cz

Praktické cvičení historické techniky kyanotipie, neboli modrotisku
Foto: Jiří Motyčka

Základy fotografování pro každěho – praktické cvičení
Foto: Jana Neugebauerová
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LIBERECKÝ KRAJ

LUMBRICUS TERRESTRIS

20. – 22. 5 2016, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Projekt Lumbricus terrestris přinesl hodně radosti. BEZMEZER, o.p.s. realizuje výtvarné 
projekty v Rychnově u Jablonce nad Nisou od roku 2014. Tvorba papírové žížaly je první zre-
alizovanou papírovou performance. Součástí víkendu se stala také páteční divadelní premi-
éra komediální hry Žerty Antona Pavloviče pod vedením Dariny Martinovské, která se těšila 
velkému zájmu a povedla se na výbornou (58 diváků). V sobotu účastníci od rána instalovali 
na náměstí papírovou žížalu, jako symbol radosti ze spontánní tvorby a spolupráce. Žíža-
lovou performance koordinovaly Zdeňka Svobodová (ředitelka a autorka), výtvarnice Lucie 
Slaninová a malířka a výtvarnice Radka Kuželová. Záměr se podařil, přidali se kolemjdoucí 
lidé, děti i dospělí (25 osob) a společnými silami stihli papírové sousoší do večera dokončit. 
Naplánovaná nedělní škola malby a kresby s paní Radkou Kuželovou proběhla v plenéru za 
nádherného prosluněného počasí. Ráno se účastníci učili základy malby před ZŠ v Rychnově 
u JBC n. N. a odpoledne malovali a kreslili na kopci u Seníku.

Cílem akce bylo spontánně zapojit ostatní spoluobčany do společné tvorby, a to se 
podařilo.

Akci podpořili: Liberecký Kraj, LIP engineering s.r.o., reklamní společnost REAPRESS, 
AVIS TRADE s.r.o., Zdeněk Dvořák ŽELEZÁŘSTVÍ Rychnov u JBC n. N.

Web: www.bezmezer.weebly.com

Lumbricus terrestris – Performance - instalace a zdobení papírové žížaly  
na náměstí v Rychnově u Jablonce nad Nisou za pomoci kolemjdoucích.

Foto: Zdeňka Svobodová
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

LIDOVÁ KONZERVATOŘ A MÚZICKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ

22. – 27. 5. 2016, Ostrava

Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě ve dnech 22. - 27. 5. pořádaly akce z hu-
debního, výtvarného, literárního a tanečního oboru. V neděli 22. 5. se v Červeném kostele 
v Hlučíně uskutečnil Májový koncert posluchačů houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové a pě-
vecké třídy Mgr. Josefa Fryščáka z děl barokních, klasicistních, romantických a současných 
skladatelů. Jednalo se o posluchače v již dospělém věku, mnozí z nich mají vlastní profesi, 
ale dál se vzdělávají v uměleckých disciplínách, v tomto případě ve zpěvu a hře na houslové 
nástroje.

Další realizovaná akce Lidové konzervatoře a Múzické školy se uskutečnila ve známém 
ostravském klubu Parník. V pátek 27. 5. se zde konal absolventský koncert Kateřiny Pavlíč-
kové, studentky pěvecké třídy Mgr. Miloslavy Soukupové, ředitelky školy. Katka Pavlíčková 
uchvátila publikum jako sólová zpěvačka, senzační byla ale také její vystoupení s jejími spo-
lužáky a kamarády, mj. s Radovanem Gruberem (na snímku), který letos rovněž absolvoval. 
Múzická škola letos oslavuje 25 let své existence a od svého počátku preferuje integraci 
a nabízí umělecké vyžití i handicapovaným zájemcům o umělecké obory. 

Web: www.lko.cz

Kateřina Pavlíčková (vpravo) a Radovan Gruber,  
na basovou kytaru je doprovází Lukáš Mužík

Foto: Petr Lukáč
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OLOMOUCKÝ KRAJ

 SEČENI LóKE

21. 5. 2016, Velká Bystřice

Zvonění brousků na ostří, svist kosy v trávě, kosecké písně v podání Hanáckého muž-
ského sboru Rovina... 

„Sečeni lóke“ je akce, která se realizovala u zastávky ČD a na farní zahradě. Odehrála 
se v přírodním prostředí louky ve Velké Bystřici v Olomouckém kraji.

Příchozí na každoroční akci zažijí zvonění brousků na ostří, svist kosy v trávě, kosecké 
písně v podání Hanáckého mužského sboru Rovina. Byli zváni všichni s kosou, hráběmi nebo 
jen tak. Podívat se, přivonět, zaposlouchat se, nechat v sobě zaznít trochu nostalgie zašlých 
časů a touhy po romantice. Pořádal Hanácký mužský sbor Rovina.

Web: www.rovinaolomouc.cz 

Sečeni lóke s Hanáckým mužským sborem Rovina
Foto: Zbyněk Žůrek
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PARDUBICKÝ KRAJ

ZUŠ PARDUBICE-POLABINY 

24. - 26. 5. 2016, Pardubice

ZUŠ Pardubice-Polabiny ve dnech 24. a 26. 5. realizovala hudební a výtvarné akce. Dne 
24. 5. proběhl multižánrový koncert, kde se veřejnosti představily skupiny muzikantů ze ZUŠ 
Polabiny i hudebníků z řad veřejnosti. V programu zazněla hudba dávná i současná, vážná 
i rocková, a nechyběl ani tanec a próza. 

Ve čtvrtek 26. 5. se uskutečnila výtvarná dílna a výstava s názvem Naděje.

Učitelé výtvarného oboru ZUŠ připravili výtvarné hrátky s krásným slůvkem „naděje“ 
v široké škále jeho jazykových modifikací. Účastnící dílen si z vlastnoručně napsaného slova 
vybrali detail, který posloužil jako předloha pro výrobu razítka. A pak už jen zkoumali různé 
možnosti otisku. Vzniklá díla byla ihned vystavena v Galerii Chodba. 

 Web:  www.zuspardubice.cz

Naděje - výtvarná dílna a výstava
Galerie Chodba
Foto: Eva Jebavá
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PLZEňSKÝ KRAJ

VEČERY S LAUREÁTY REGIONÁLNÍCH PŘEHLÍDEK

23. - 29. 5. 2016, Plzeň

V rámci cyklu přehlídek a festivalů amatérské, studentské a dětské umělecké tvorby 
v oblasti dramatického umění pro Plzeňský a Karlovarský kraj bylo uspořádáno celkem sedm 
přehlídek a festivalů včetně týdenního programu laureátských večerů. Z toho byly čtyři více-
denní festivaly na čtyřech různých místech v západních Čechách v oborech dětské divadlo, 
umělecký přednes spolu s divadlem poezie, studentské a experimentující divadlo a také již 
tradičně festival amatérského loutkového divadla. Dále byly uspořádány tři jednodenní pře-
hlídky (dětské divadlo + umělecká recitace) v Plzni a Sušici. Plzeňský festival „laureátských“ 
inscenací a vystoupení se stal součástí účasti na celorepublikové akci Týden uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby. Součástí tohoto týdne byl také Den Dramacentra (centrum 
pro tvořivou dramatiku a divadlo), kdy se ukázalo, jaké aktivity vznikly za poslední rok. 
Nechyběla ani Improshow – přestavení, kde divadlo vzniká na místě a podněty přicházejí 
přímo od diváků. 

Web: www.johancentrum.cz

Večery s laureáty regionálních přehlídek
Foto:  Vít Štaif
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GALERIE POJEDY

21. - 29. 5. 2016, Pojedy

Jednalo se o multižánrovou tvůrčí amatérskou týdenní aktivitu. V sobotu 21. 5. se od 
10 hodin uskutečnila kolektivní tvořivá performance – Genius Loci (Martin Sausage Dohnal, 
Dominik Hegmon a návštěvníci galerie). V programu pokračovalo od 11 hodin výtvarné 
kouzlení v prostoru, výtvarná dílnička nejen pro děti (Martin Bonne, Zuzi Bartošová). Škola 
čar a kouzel, interaktivní divadelní představení (Martin Bonne, Zuzi Bartošová a dobrovol-
níci) bylo zahájeno v 13.00 a od 20.00 začal společenský zábavný večer s názvem Péra z 
gauče, (Vít Holer, Martin Sausage Dohnal), scénky na aktuální témata nejen z našeho ven-
kova za hudebního doprovodu Akustici. V týdnu od 23. do 27. 5. se v odpoledních hodinách 
uskutečnila výtvarná tvůrčí dílna na improvizované téma. Vernisáž výtvarné skupiny Alter 
Ego II byla zahájena v sobotu 28. 5. od 19 hod. Týden otevřených dveří Galerie Pojedy byl 
zakončen v neděli 29. 5. společenským programem „Tee Opaatee“.

Web: www.galeriepojedy.cz

Výtvarné kouzlení v prostoru
Foto: Alex Diblíčků

Genius Loci – kolektivní tvořivá performance
(instalace ve veřejném prostoru)

Foto: Martin Sausage Dohnal
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ÚSTECKÝ KRAJ

SKLEPENÍ KARLA IV. 

21. - 29. 5. 2016, Louny

V Základní umělecké škole Louny byla realizována výstava s názvem Sklepení Karla IV. 
Interaktivní výstava přiblížila dobu, ve které žil Karel IV. Návštěvníci si prohlédli kreslené 
nebo malované obrázky vyprávějící o době Karla IV. Děti se do dění na výstavě aktivně 
zapojovaly, a tak získávaly nové informace zábavnou formou. 

Návštěvníci sestavovali královskou korunu nebo Karlův most, malovali do písku, sklá-
dali stavby, hráli si se světlem i s prostorem. Organizátory potěšilo, že si se zaujetím hráli 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Pro velký zájem veřejnosti byla výstava otevřená až do konce 
června 2016 a navštívili ji žáci všech lounských škol. Projekt podpořili Ústecký kraj a Státní 
fond kultury ČR.

Web: www.zuslouny.cz

Sklepení Karla IV.
Interaktivní výstava ve sklepení ZUŠ Louny

Foto: Mgr. Lena Pihrtová
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ZLÍNSKÝ KRAJ

PROMENÁDNÍ KONCERT ZUŠ R. FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA

29. 5. 2016, Napajedla

Schodiště pod kostelem sv. Bartoloměje, které rámuje kaštanová alej, tvoří přirozený 
a působivý amfiteátr koncertům. Je to oblíbené místo pro vystoupení souborů, sborů i sólistů 
naší školy. Pouze nestálé počasí dokáže znepříjemnit zážitek účinkujícím i hojným poslucha-
čům z řad rodičů i napajedelské veřejnosti. Letos sice foukalo, ale sluníčko vesele svítilo 
na hraní houslového, kytarového, flétnového, akordeonového, jazzového souboru včetně 
cimbálové muziky Maková a pěveckého sboru HeXaM. Koncert bývá příležitostí k odměnění 
nejúspěšnějších žáků a vynikajících učitelů školy. Mezi dalšími to letos byli především akor-
deonisté: Martin Kot (vítěz celostátní soutěže ZUŠ) a František Dominec (2. místo v celostát-
ní soutěži) včetně jejich učitelky Petry Strašákové.

Promenádní koncert se konal v roce 15. výročí konání prázdninového Hudebního tábo-
ra, 25. výročí pojmenování školy jménem napajedelského rodáka klavíristy R. Firkušného 
a byl oslavou 65 let od založení školy. 

Web: www.zusrf.cz

Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného Napajedla
Foto: Šárka Trávníčková
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6| Závěry ze 4. ročníku a informace k 5. ročníku Týdne 
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Čtvrtý ročník prokázal, že hlavní myšlenka projektu má stabilní spektrum příznivců, 
kteří se hlásí se svými akcemi ze všech krajů ČR, zároveň ale oslovuje nové a nové aktéry 
kulturního života, zejména na místní úrovni. Do letošního ročníku Týdne se přihlásilo 79 % 
nových pořadatelů, 21 % opakovaně a z toho 6 % pořadatelů se přihlásilo k Týdnu ve 
všech čtyřech ročnících. 

Přihlášené akce proběhly opět v celostátním měřítku, to znamená ve všech krajích 
ČR. Z hlediska skladby pořadatelů přetrvávala rozmanitost z předchozích ročníků, nadá-
le převládali pořadatelé z oblasti uměleckého vzdělávání. Potenciál účastnit se projektu 
měly různorodé organizace. V roce 2016 se mezi pořadateli objevila Dětská léčebna a Do-
mov pro seniory. 

Novým zjištěním ze 4. ročníku Týdne byly celotýdenní akce, které organizátoři zre-
alizovali a tím se ukázalo, kolik uměleckých aktivit lze jedním pořadatelem uskutečnit 
v týdnu a v daném kraji ČR. 

V rámci 700. výročí narození Karla IV. se přihlášené projekty nesly v tomto duchu: 
Po stopách Karla IV., Výtvarná soutěž - Život za vlády Karla IV., Výchovný koncert - Doba 
Karla IV .

Mediální propagace a komunikace navenek jsou klíčovými činnostmi, na kterých kon-
tinuálně pracujeme od 1. ročníku, se záměrem cílit na celostátní média. Zaznamenáváme 
zvýšený zájem zejména na úrovni regionálních mutací deníků. Neméně důležitou součástí 
úspěšné realizace projektu je komunikace s pořadateli, kteří se z velké části obměňují a je 
třeba s nimi udržovat kontakt a sdílet navzájem informace. Pro určité spektrum z nich je 
atraktivní a více využívaná facebooková stránka projektu.  

NIPOS nadále bude věnovat pozornost přímé komunikaci s krajskými úřady a ma-
gistráty, jako důležitými zprostředkovateli aktuálních informací o projektu na regionální 
a místní úrovni a zároveň podporovateli dlouhodobých cílů projektu. 

Děkujeme všem organizátorům registrovaných akcí, partnerům projektu, včetně me-
diálních partnerů, a spolupracujícím organizacím a institucím. 

Celostátní termín pátého ročníku bude 20. – 28. května 2017. On-line přihla-
šování bude otevřeno na www.amaterskatvorba.cz během ledna 2017.
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7| Příloha – seznam všech registrovaných akcí

Hlavní město Praha (48 akcí)

NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Atelier Kaštan k nahlédnutí 
Atelier Kaštan 
www.atelierkastna.cz

Dny otevřených dveří nabídly veřejnosti možnost volně nahlédnout do kterýchkoliv výtvarných kurzů a vybraných 
kurzů se i účastnit. Výtvarné kurzy se pořádají již 15 let pro děti, dospělé a seniory. Lektoři kurzů jsou aktivními 
výtvarníky a prověřenými výtvarnými pedagogy. Studentům je poskytováno individuální vedení výuky ve skupině. 
Každý student se věnuje svému vlastnímu úkolu podle toho, co právě potřebuje a chce zkoumat nebo zkoušet. 
Návštěvníci mohli navštívit: kresbu/malbu, keramiku, grafiku, fotografii, prostorovou tvorbu, artefiletiku i dějiny 
umění.

To je ale cirkus! 
Atelier RŮT 
www.facebook.com/AtelierRut

Jednorázová sobotní výtvarná dílna Atelieru RŮT. Pomyslně se navštívil cirkus. Děti si za pomoci rozličných výtvarných 
technik vyrobily vlastní 3D manéž a některé protagonisty jednotlivých vystoupení, která k cirkusu  nerozlučně patří: 
principála, klauna, artistu, krotitele, krasojezdkyni... 

Tanec pro Karla IV. 
Baribal z.s. 
www.ngprague.cz/program-detail/tanec-pro
-karla-iv

Rodinné loutkové představení o manželkách Karla IV. Více o hře na: http://kralkarel.baribal.cz

Koncert
Blanka Vysloužilová,
Vyučování v oboru umění (hudba) 
www.vivatflauto.cz

Koncert mladých hudebníků ve hře na klavír, akordeon a zobcovou flétnu a souborů zobcových fléten Vivat Flauto 
z Prahy 12.

Naše první tóny 
Blanka Vysloužilová,
Vyučování v oboru umění (hudba) 
www.vivatflauto.cz

První vystoupení dětí z mateřských škol ve hře na zobcovou flétnu. Zahrály děti z MŠ Srdíčko, Studánka a Větrníček 
se sídlem v Praze 12. Na zahájení koncertu vystoupil soubor zobcových fléten Flauto Vispo.

Vzdělávání francouzskou metodou 
Jacques Lecoq 
Budilova divadelní škola 
www.budil.cz

Náplní jednodenních otevřených hodin bylo aktivní seznámení se s technikami metody Jacques Lecoq. Základním 
rysem byl aktivní postoj k tvorbě a zapojení celého těla.  Vše se stalo inspirací pro hru a hra základem dramatické 
tvorby. Konkrétně jsme se setkali s neutrální maskou, dramatickou improvizací, tvůrčími postupy a vedením 
k autorskému sebevyjádření, komunikaci a lepší práci s kolektivem a v kolektivu.
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1. dvouplátkové sympozium 
Český spolek dvouplátkových nástrojů 
www.csdn.cz

1. dvouplátkové sympozium bylo setkání a koncert českých hobojistů a fagotistů a dalších přátel těchto nástrojů. 
Program akce: 14:00 Prohlídka budovy Rudolfina (včetně jinak nepřístupných teras na střeše budovy), 15:00 Debatní 
beseda o hoboji a fagotu, představení činnosti Českého spolku dvouplátkových nástrojů, 16:00 Koncert - vystoupili 
žáci ZUŠ a studenti konzervatoří a hudebních gymnázií, na závěr vystoupil Velký dvouplátkový soubor složený 
ze všech účastníků sympozia, 17:30 Občerstvení, volná debata. Na akci srdečně pozvali Jana Brožková, Vladislav 
Borovka, Tomáš Františ, Ondřej Roskovec, Kateřina Kmínková a další členové Českého spolku dvouplátkových 
nástrojů. Partneři projektu: Česká filharmonie, Nadace život umělce.

Gymnázia J. Nerudy a Nad Alejí 
v Činoherním klubu 
Činoherní klub o.p.s. 
www.cinoherniklub.cz

Činoherní klub uvedl Gymnázium Jana Nerudy a Gymnázium Nad Alejí, studenty dvou významných pražských 
gymnázií, kde scénické umění hraje roli v rozvoji jejich osobnosti. 

Činoherní klub uvádí 
Činoherní klub o.p.s. 
www.cinoherniklub.cz 

Činoherní klub uvedl Divadelní společnost JABLONSKÝ / Jindřichův Hradec / John Millington Synge / Hrdina západu 

Činoherní klub uvádí 
Činoherní klub o.p.s. 
www.cinoherniklub.cz

Činoherní klub uvedl Divadelní a osvětový spolek Fikar / Nadějkov Rudolf Trinner / Holka odjinud 

Pohyby života 
DanceLab 
www.dancelab.cz

Pohyb života bylo setkání s dobrodružnou cestou našeho tělového Já. Zkušenost ukázala, jak významnou roli hraje 
umění koncentrace, vnímání a cítění a jak můžeme postupně tvořit svoji vitalitu. Setkání bylo o našich vnitřních 
světech, ale i o interakci a kontaktu s druhými a bylo hravé, zábavné a současně hluboké. Metoda vychází z Labanovy 
pohybové analýzy a somatického systému Bartenieff Fundamentals™. 
Lektorka: Rena Milgrom /certifikovaná pohybová analytička, tanečnice a tanečně-pohybová terapeutka.

Dotek a pohyb 
Workshop současného tance a improvizace 
DanceLab 
www.studiohoupacka.cz, www. dancelab.cz

Workshop zaměřený na zkoumání vztahu tance a doteku. Čas chvíli spočinout a vnímat. Dotek, který tělo probouzí, 
učí, jemně vede, je informací. Tanec v kontaktu se stává nasloucháním, sdílením, komunikací. Prostor pro všechny 
bez rozdílu zkušeností. Workshopem provedla:  Zuzana Kozáková - masérka a terapeutka kraniosakrální biodynamiky 
a Lucie Kroužilová - tanečnice, lektorka. 

Otevřená zkouška FysioARTu pro předsta-
vení M.B.:"ano, Chci i když ne" 
DanceLab 
www.dancelab.cz/

Taneční projekt Hanky Strejčkové a Reny Milgrom, který zpracovává charakter Molly Bloom - ženský monolog 
uprostřed noci... poslední kapitola knihy Jamese Joyce „Odysseus".
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MoveLab - Poznej svoje tělo! 
Somatika v kreativním procesu. 
DanceLab 
www.dancelab.cz/

Poznej svoje tělo skrze Bartenieff Fundamentals™ ! Bartenieff Fundamentals (BF) - somatický systém propojení těla 
a mysli. Oproti jiným somatickým metodám se vyznačuje tím, že pracuje s dynamikou a prostorem a principy se tak 
aplikují přímo do tance,  pohybu/sportu. Začínáme pohybem a kontaktem s podlahou - floor work, kde se věnujeme 
zkušenostnímu neuro-muskulárnímu propojování a integraci ve svobodném pohybu.  BF je také častým prostředkem 
v somaticky orientované terapii. Kreativním způsobem se vracíme do vývojových pohybových vzorců - tzn. znovu 
na zem, kde nalézáme podporu a umožňujeme tělu lépe zkoumat svoje pohybové stereotypy. Znovu se přeučujeme, 
jak správně zacházet s páteří, jak ukotvovat lopatky a kyčle, zvětšovat kloubní rozsah, koordinovat tělo a hlavně 
se dostáváme do přímé komunikace se svým živým středem, se svým tělovým Já. Na věku zde nezáleží - ať jste 
tanečníci, netanečníci, staří nebo mladí... 

Flétna tančí 
Workshop současného tance  
a improvizace pro děti. 
DanceLab + Houpačka 
www.studiohoupacka.cz, www. dancelab.cz

Pojďte roztančit  flétnu!  Skrze pohyb, tanec, improvizaci a hru jsme se zaposlouchali, ladili a nechali nést rytmem, 
barvou a náladou zvuku flétny. Prožitkový workshop inspirovaný setkáním s živou hudbou. Pro děti mladšího školního 
věku. S dětmi tančila Lucie Kroužilová, hrála Irena Ekrtová.

Domečkový Happening - oslava 25. narozenin 
DDM Stodůlky 
www.ddmstodulky.cz

Slavnostní odpoledne s přehlídkou rozmanitých uměleckých aktivit, které Domeček již 25 let pořádá. 

Rozkvetlý Altík 
Dětské studio Altík 
www.studioaltik.cz

Tvůrčí program pro děti od 1-13 let pod vedením lektorek z Dětského studia Altík! Program byl zaměřený na aktuální 
umělecký fenomén – SITE SPECIFIC – jako propojení divadla, výtvarného umění, hudby a dalších uměleckých 
druhů. Naším prostorem byl dvoreček Studia ALTA, který byl „vstupní bránou“ do Dětského studia Altík. V průběhu 
společného odpoledne současně probíhalo vytváření pohybových etud na témata přírody a životního prostředí, 
vyráběly se hudební nástroje z přírodních materiálů. Děti hrály pohybové hry a zasadily svou Altík bylinku, která 
bude mít svoje místo na Alta dvorečku.  

Senioři tančí na ose času 
Domov pro seniory Chodov & FysioART o.p.s.
www.seniordomov.cz/fotogalerie/akce-a-vylety/
unor-2016/pohyb-v-tanci

Tanečně-pohybový seminář pro seniory se sníženou pohyblivostí, jehož cílem byla cesta k uvolnění a radosti 
z pohybu, vyrovnání těla s dechem a načerpání slunce. Setkávání vycházelo z pedagogiky Jacques Lecoq a principů 
tanečně-pohybové terapie. Vedla lektorka MgA. Hana Strejčková, Dis.
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Kraťas 2016
Soutěž krátkého animovaného filmu 
Dům dětí a mládeže Jižní Město 
www.ddmjm.cz

Vyhlášení výsledků, předání cen a promítání všech soutěžních filmů. Pro všechny nadšence do animace byl připraven 
první ročník celopražské soutěže krátkého animovaného filmu - KRAŤAS. Soutěže se účastnily filmy dětí a mládeže 
od 7 do 18 let. Volba animační techniky i téma byla na soutěžících. Viděli jsme tak počítačovou i kreslenou animaci, 
pixilaci, animace plastelíny či animace stavebních prvků (lego). Na slavnostním předávání cen a promítání, které 
bylo otevřeno i pro širokou veřejnost, se všichni autoři animací setkali. Široká škála možností animace dala prostor 
vyjádřit se a přispěla k výměně zkušeností, námětů a postupů při práci s různými materiály a technikami při tvorbě.

Keramicko-výtvarná výstava  
Živly naší planety
Dům dětí a mládeže Jižní Město
www.ddmjm.cz/

Výstava byla oslavou celoroční tvořivé práce dětí, mládeže a dospělých v keramických, výtvarných a rukodělných 
kroužcích Domu dětí a mládeže Jižní Město. Výstava přispěla k výměně zkušeností, námětů a postupů při práci 
s různými materiály a technikami na společné téma a v neposlední řadě možnost „pochlubit se“ na výstavě určené 
jak pro členy kroužků keramiky z DDM, tak i pro širokou veřejnost.

Barokní tanec s En Garde! 
En Garde! 
www.en-garde.webnode.cz

Otevřená hodina barokního tance se závěrečnou výukou dobové choreografie (Playford, 17. století). Součástí 
otevřené hodiny byla i krátká přednáška - úvod do barokního tance a dalších souvislostí (vznik, prameny, školy, 
hudba, divadlo...).

Edukativní programy GHMP a umělecké 
vzdělávání 
Galerie hl. m. Prahy (GHMP) ve spolupráci s 
Národní ústavem pro vzdělávání (NÚV) 
www.ghmp.cz, www.nuv.cz

Setkání s učiteli a se studenty pedagogického modulu VŠUP nad obsahem edukativních programů GHMP a jejich 
vazbou na další tvůrčí činnost a vzdělávací obsah výtvarného oboru. Pořádala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) ve 
spolupráci s Národní ústavem pro vzdělávání (NÚV).  

Hurá do opery! Státní opera dětem 
Hurá do opery z.s. 
www.narodni-divadlo.cz/cs/opera/projekty

Projekt HURÁ DO OPERY seznámil v pondělí  23. 5. v 9.30 a 11.00 děti s italskými operami Bohéma a Nápoj lásky 
a s historickým vývojem operního kostýmu. Projekt HURÁ DO OPERY!, Státní opera dětem je nabízen MŠ a ZŠ 
jako doprovodný program k výuce hudební výchovy a  seznamuje děti MŠ a ZŠ ve věku 3-13 let s operou formou 
výchovných představení. Forma zpracování respektuje věk dítěte a specifické požadavky dětského způsobu vnímání 
a přistupuje k problematice zábavnou formou. V oblasti osobnosti si projekt klade za cíl  rozvíjení osobnosti dítěte 
nejen po stránce kognitivní, ale i estetické a morální. Projekt je rozpracován do tří volně navazujících cyklů, které 
postupně zvyšují náročnost informací, stále je však zachována odlehčená a zábavná forma, která děti přivádí k lásce 
k vážné hudbě. 

Nemůžeme jinak: Oloupu tě 
Karolina Kalinová, Martin Rubáš 
pate1.webnode.cz

„Work in progress" experimentálního projektu „Oloupu tě". Práce s taneční a hlasovou improvizací a nově i se 
slovem. Bylo umožněno vidět 2 - 3 provedení cca 10ti minutového duetu z nichž 1-2 bylo i možné ovlivnit. Anotace: 
„Oloupu tě z tvých slupek. Zůstaneš jen ty. Chci tě vidět takovou, jaká skutečně jsi.“ „A jaký jsi ty? Co přede mnou 
skrýváš?“ Co se skrývá pod našimi slupkami, kterými se chráníme před okolním světem? V tanci je dokážeme 
vysvléknout a být svobodní a šťastní. Oloupu tě je strukturovaná taneční improvizace experimentující s pohybem 
a hlasem, odkrývající naše já až na holou pravdu.  
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Doktorská pohádka
divadlo + výtvarná dílna
KULTURNÍ CENTRUM „12“ 
www.kc12.cz

Akce se uskutečnila ve dvoře Kulturního centra ,,12". Program: 16.00 - 17.30 – výtvarná dílna Divutvorba kouzelníka 
Magiáše. Výtvarná dílna pro děti na motivy Doktorské pohádky od Karla Čapka.  Svět kouzel a svět léčby. Kouzlení 
s fixy, anilinovými barvami a jejich zapouštěním. Lektorka: Dana Benešová - Trčková. 17.30 - 18.30 – divadelní 
představení Doktorská pohádka. Do ordinace pana doktora Korpuse přichází nejroztodivnější postavy. Jednoho dne 
tam byl hejkal, podruhé se zase ve dveřích objevil vodník, po něm Rusalka a nakonec i nemocná čarodějnice. 
Pohádkový pan doktor Ferdinand Korpus léčil nejen dospěláky a děti, ale i pohádkové bytosti a tak se na něho bylo 
možné přijít podívat, třeba jen tak na prevenci. Účinkovalo: Nezávislé divadlo.

Datel Dlabe Dub - Divadelní Dílna 
Kulturní centrum Zahrada 
www.kczahrada.cz/

Tvořivě dramatická dílna pro školáky prvního stupně, v rámci které se proskotačili českou současnou poezií 
a říkankami a navíc se vše propojilo s pohybem. Hravá dílna pro děti od 7 do 11 let, jejímž cílem bylo zbystřit fyzickou 
pozornost, tvořit pohybem, prohloubit citlivost k poezii a učit se hrou. Vedla lektorka MgA. Hana Strejčková, Dis. 

Malířské kurzy 
Kuželová Radka 
www.radkakuzelova.cz

Otevřené lekce kresby a malby. Zápis do kurzů. Co bylo potřeba: skicák či zápisník, tužky a dobrá nálada.

Létání v oblacích 
Mirka Papajiková
www.rozvojtancem.cz

Létání v oblacích - lekce naučila základní prvky pozemní a taneční akrobacie, aktobalance i akrobatické jógy 
i úplné začátečníky. Akrobacie využívá prvků taneční a jógové techniky v zábavné a trochu koordinačně náročnější 
formě, která příjemně zapojí celé tělo. Účastnit se mohli páry i jednotlivci, děti, dospělí i důchodci. 

Dovednosti performera pro každého 
Mirka Papajiková
www.rozvojtancem.cz

Bylo možné naučit se vnímat sama sebe v kontextu jeviště a hlediště, uvědomit si důležité vztahy, stavy a procesy, 
zjistit, jak lze inspirovat a současně být inspirován(a), dotknout se a třeba i probudit svůj zdroj kreativity. Každý mohl 
nalézt a užít si svůj osobitý projev.

Rozvoj kreativity v pohybu 
a kontaktní improvizace 
Mirka Papajiková
www.rozvojtancem.cz

Čtyři hodiny v pohybu s pozorností ve svém těle a citlivostí k tělům ostatních. Techniky vědomí v pohybu v kombinaci 
s principy improvizace pomohly přiblížit se vnitřnímu zdroji kreativity a celkem pravděpodobně se při tom i docela 
dobře pobavit... Připojit se bylo možné od 17:00 nebo od 18:00 (na improvizaci a pohybový rozvoj) nebo od 19:30 
(na kontaktní improvizaci a akrojógu).



37

Letní slavnosti staré hudby PICCOLI 
Nadace Collegium Marianum 
www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/program/
program-2016/piccoli/

Tvořivé dílny pro nejmenší muzikanty. Letní slavnosti staré hudby Piccoli je projekt dílen staré neboli historické hudby 
pro (nej)menší muzikanty s přesahem do dalších múzických umění. Projekt představuje propojení hudebních tvůrčích 
dílen s aktivitami divadelními, výtvarnými i tanečními. Program jednodenního tvořivého festivalu byl postaven tak, 
aby zejména dětem ve věku od 3 do 14 let hravou formou přiblížil kulturu starších historických období. V roce 
2016 program jednodenního festivalu Piccoli přiblížil hudební, taneční i divadelní umění renesančních a barokních 
Benátek. Atmosféra karnevalu a tance, okořeněná rytmem a vůní životem kypícího benátského přístavu i exotickou 
příchutí dalekých cest a námořního dobrodružství – tak vypadal letošní ročník dětského minifestivalu Piccoli, který se 
uskutečnil v neděli 22. května v Clam-Gallasově paláci. Již potřetí připravili pořadatelé Letních slavností staré hudby 
nápaditý program pro nejmladší publikum. Pořadatelem byla Nadace Collegium Marianum.

XVII. národopisná slavnost v Kinského 
zahradě 
NM, NIPOS-ARTAMA, SDTT 
http://www.nipos-mk.cz/?p=28761

Národopisná slavnost v Kinského zahradě, konaná každoročně v krásné zahradě a Letohrádku Kinských. Po léta je 
touto akcí společně dokazována potřebnost živé prezentace jevů tradiční lidové kultury v Praze, kde si představování 
jevů tradiční lidové kultury žádá zcela odlišný přístup, než jak je tomu u běžných regionálních a místních festivalů. 
Každoročně je proto připravován program, který je opřen o přední folklorní skupiny v České republice, podle aktuálních 
tematických okruhů vhodně doplněný odborně pojatými doprovodnými akcemi – vstupními přehlídkami krojů či masek 
s odborným komentářem, doprovodným předváděním vybraných řemesel, tematickými hudebními pořady aj.

Komorní koncert uhříněveského
pěveckého sboru Akordum 
Pěvecký sbor Akordum 
www.akordum.cz

Program: Bohuslav Martinů - Otvírání studánek, Pásmo lidových písní.  Účinkovali: Pěvecký sbor Akordum. Sóla: Anna 
Topičová, Drahomíra Wetterová, Daniel Klánský. Pavel Hrala, Adéla Klára Čuříková - housle. Vojtěch Eberhart - viola.  
Josef Popelka ml. - klavír.  Dirigoval: Ondřej Kunovský.

Letní pletený polštář - pletací & háčkova-
cí piknik 
Pletení v kavárně 
pletenivkavarne.blogspot.cz

Workshop pletení pro začátečníky a mírně pokročilé: Letní pletený polštář - pletací&háčkovací piknik! Možnost naučit 
se základní pletařské dovednosti (pletení hladce/ obrace, pružný žerzej, střídání barevných pruhů a plastický vzor) 
a vyrobit si lehký bavlněný polštářek na prázdninové lenošení a čtení! Děti se naučily bambuli, háčkovaný řetízek 
nebo kytičku. Workshop se konal formou pikniku na louce po levé straně nad kavárnou Pavilón Gröbovka. Během 
minikurzu si bylo možné osvojit tradiční „ženskou" dovednost, odpočinout si od přemýšlení a podpořit rozvoj svých 
dětí. Kurz byl koncipován tak, aby byl přínosem pro začátečníky i pokročilé, pro praváky i leváky a propojil různé 
generace žen (i dětí).  

Autorské čtení povídek v Jindřišské věži, 
beseda o Slovensku 
Skupina Májový svět 
www.majovysvet.cz

Festival Májový svět (majovysvet.cz) zval na autorské čtení povídek v podání autorů nejen z kulturních magazínů 
Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších. Bylo také otevřeno čtení povídek z řad veřejnosti (rozsah povídky 1-2 
strany A4). Hudební doprovod: Tomáš Dvořák. Ve druhé půlce večera se uskutečnila poutavá beseda o putování po 
Slovensku s paní fotografkou Mgr. Annou Thomkovou. Pořadem provedl Petula Heinriche.
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Po stopách Karla Hynka Máchy - festival 
Májový svět 
Skupina Májový svět 
www.majovysvet.cz

Ve Winekvariátu jsme se setkali se spisovatelkou  Martinou Bittnerovou, autorkou celé řady beletristických knížek  
i knih o slavných osobnostech – Lásky Boženy Němcové, Utajené životy slavných Češek, Utajené životy slavných 
Čechů, Spisovatelky a Erós. Byla také řeč o Karlu Hynku Máchovi, o jeho trampotách životem i díle. Beseda 
byla zároveň i zakončením programů Májového světa v Praze, na závěr následovalo promítání dokumentárních 
snímků z pobytu čarodějnice v Praze s patřičným výkladem. Zamávalo se květy, jako Karel Hynek Mácha směrem 
k Buštěhradu, místu, kde Zubejda pobývala celý následující měsíc.

Májová pohádka - festival Májový svět 
Skupina Májový svět a Česká moře 
www.majovysvet.cz

Rodiče s dětmi byli pozváni v rámci festivalu Májový svět na pohádku do Cibuleckého háje v Košířích. V košířském 
lesíku každé jaro vykvétají sasanky i pampelišky. Na změně rázu Cibuleckého háje měl velký podíl hrabě Leopold 
Thun Hohenstein. Účastníci se podívali do dvora pana hraběte - dozvěděli se mnohé o historii Košíř a zažili i napětí. 
Hráli: Ilona, Laura a Felix Weinlichovi, Jarmila Hannah Čermáková, Jiří Kačur, Martin, Dana, Anežka a František 
Zborníkovi, Patrik Lexa, Petula Heinriche, Petr Šlégl, Radana Šatánková, Vojtěch Bezouška a další.

Podvečerní koncert kvartetní hudby 
na Petříně 
Smyčcové kvarteto na moll
Garden café Taussig 
smyccove-kvarteto.webnode.cz
www.cafe-taussig.cz

Kvartetní hudba v proměnách času, kusy vážné i taneční, ke kávě i k poslechu.

Tanec Praha dětem 
Tanec Praha z.ú. 
www.tanecpraha.cz/program

TANEC PRAHA DĚTEM je od roku 2009 prologem festivalu TANEC PRAHA. Součastí TPD jsou pohybové dílny na 
školách a v divadle Ponec, diskuse, prezentace výsledků celoroční výuky v rámci projektů Tanec školám a Tanec 
dětem nebo závěrečná hodina Dětského studia divadla Ponec. Festival, jehož posláním je vytvoření prostoru pro 
uvádění inspirativních tanečních a pohybových představení pro děti a mládež a navazujících dílen s lektory a umělci, 
nabídl dětem, učitelům a rodičům prostor pro objevování možností tance a pohybu. Program: 23. a 24. 5. od 9:00 
- dopolední dílny pro děti ze ZŠ Cimburkova a ZŠ Jarov, 23. a 24. 5. v 18:00 veřejná prezentace hodin taneční 
a pohybové výchovy, 23.5. od 19:30 Jak a proč? diskuze o tom, jak lze učit taneční a pohybovou výchovu, o jejím 
smyslu, rozšíření a přínosu, 25. 5. od 16:00 Dětská slavnost. Otevřená zavěrečná hodina Dětského studia divadla 
Ponec, 26. a 27. 5. od 8:55 ZŠ Barrandov Tanečně pohybové dílny pro děti z projektu Tanec Školám, 23. 5. Tanečně 
– pohybové dílny na motivy představení MOMO na základních školách v Praze.

Koncert ZUŠ Lounských, Praha 4 - Nusle 
Úřad městské části Praha 8 a ZUŠ Lounských 
www.zuslounskych.cz 

ZUŠ Lounských se každoročně účastní festivalu „Libeňské jaro mladých" v Libeňském zámečku v Praze 8. Letos 
vystoupil Soubor zobcových fléten a Smyčcový orchestr.
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Čteme pohybem 
Základní škola Hornoměcholupská & FysioART 
www.literaturavpohybu.webnode.cz

Tanečně-pohybová dílna pro žáky 4. tříd umožnila rozvíjet a podpořit nonverbální komunikaci, představivost 
a tvořivost. Čteme pohybem vychází z tance a postupů fyzického divadla a literatury, z metody Jacques Lecoq. Dílnu 
vedla MgA. Hana Strejčková, certifikovaná lektorka metody Jacques Lecoq.

„Tak ve čtyři před školou" 
Základní umělecká škola Praha5-Stodůlky
www.zuspraha5.cz

Open air vystoupení tanečních orchestrů a sólistů před ZŠ Kuncova.

Zahradní slavnost ke Svátku sousedů 
a Dni dětí 
ZŠ Jižní, CTS 
www.zsjizni.cz

Taneční, hudební a divadelní vystoupení (nejen) žáků školy na venkovním pódiu i v sálku školy, tvůrčí dílny (potisk 
triček, korálkování, pletení košíků...), program pro děti i dospělé (kovářská dílna, balonky, hasičská technika...) a také 
dobré jídlo a pití. To vše v krásném areálu školní zahrady.

Absolventský koncert  ZUŠ Lounských 
www.zuslounskych.cz 

Koncert absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncert pro seniory ZUŠ Praha 8
www.taussigova.cz

Koncert mladých flétnistů a houslistů - žáků Základní umělecké školy Praha 8, Taussigova 1150 v Domově pro 
seniory Ďáblice.

Flétnový absolventský koncert ZUŠ Praha 8
www.taussigova.cz

Tímto koncertem zakončil svá studia na Základní umělecké škole Praha 8, Taussigova 1150 flétnista Matouš Zukal. 
Na koncertě zazněly skladby J. S. Bacha, F. Bendy a B. Martinů. Na koncertě spoluúčinkoval Přátelský orchestr, 
který tvoří jak pedagogové a současní žáci školy, tak i bývalí žáci - dnes buď profesionální hráči nebo stále nadšení 
amatérští hudebníci.

Karel IV. v hudební literatuře 
ZUŠ Šimáčkova 16, Praha 7
www.bilkovatumova.euweb.cz

Interpretační seminář pro učitele hry na flétnu ZUŠ a jejich studenty - obor komorní hra pro flétnové soubory - 
studium skladby Otmara Máchy - Uxores carolli ( Ženy Karlovy) v rámci výročí 700 let od narození Karla IV. 
(www.karlovapraha.cz) 

Festival studentských orchestrů 
„Hudební odpoledne 2016" 
ZUŠ, Praha 9
www.zus-hp.cz 

Dvoudenní festival studentských orchestrů se koná od roku 2006. V pátek 20. 5. 2016 se představily smyčcové 
a komorní orchestry v Divadle Horní Počernice a v sobotu 21. 5. 2016 v Areálu Chvalské tvrze Big Bandy a taneční 
orchestry. 
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Jihočeský kraj (26 akcí)

NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Flétna tančí - workshop současného tan-
ce a improvizace pro děti
Houpačka 
www.studiohoupacka.cz

Skrze pohyb, tanec, improvizaci, hru, jsme se zaposlouchali, ladili a nechali se nést rytmem, barvou, náladou zvuku 
flétny. Prožitkový workshop inspirovaný setkáním s živou hudbou. Pro děti ml. školního věku.  S dětmi tančila Lucie 
Kroužilová, hrála Irena Ekrtová.

Dotek a pohyb - workshop současného 
tance a improvizace 
Houpačka 
www.studiohoupacka.cz

Workshop zaměřený na zkoumání vztahu tance a doteku. Dotek, který tělo probouzí, učí, jemně vede, je informací. 
Tanec v kontaktu se stává nasloucháním, sdílením se, komunikací. Prostor pro všechny bez rozdílu zkušeností. Čas 
a prostor pracovat sám na sobě, na svém těle. Zkoumat, hledat, rozumět, ladit, učit se, probouzet…TANČIT!

Ukázkové hodiny baletu pro dospělé
Kredance z .s . 
www.kredance.cz

Každý zájemce měl možnost nahlédnout do hodin baletu pro dospělé - začátečníky i pokročilé. 

Tanečně pohybový workshop 
Zawirowania
Kredance z.s. 
www.kredance.cz

V rámci umělecké rezidence v „Kredance prostor" realizovala polská taneční skupina Zawirowania tanečně pohybový 
workshop pro veřejnost. 

Hry ze smetiště 
Kulturní středisko města Bechyně 
www.kulturnidum.cz

Divadelní představení amatérského souboru Poleno.

Šrámkův Písek 2016 
NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské 
divadlo a svět 
www.nipos-mk.cz/?cat=35

Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž inscenace se 
vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí 
divadla a dalších uměleckých druhů. Posláním přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace 
a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. 

Bamboška 2016 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje z.s. 
www.radambuk.cz/category/bamibriada

Hlavním smyslem akce Bamboška je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti alespoň na pár dní zaměřila na činnost 
desítek rozmanitých organizací a spolků, které se systematicky po celý rok zabývají mimoškolní výchovou nejmladší 
generace. Bamboška jim skýtá bázi, na níž tyto organizace zájemcům předvedou své nadšení, zkušenosti, co 
všechno mohou právě u nich děti zažít, čemu se přiučit, jaké vlastnosti nabýt a rozvinout. Organizátorem akce je 
tradičně RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. Akce se konala 20.-21. 5. 2016 v areálu u Sportovní 
haly v Českých Budějovicích. Centrem veškerého dění akce bylo pódium, kde vystupovaly po celé 2 dny dětské 
pěvecké, taneční a divadelní soubory spolků, ale také základních škol. 
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Film Masopust 2016  
VO ZUŠ Český Krumlov 
www.zus-ceskykrumlov.cz

Veřejné promítání videosestřihu z masopustního průvodu ZUŠ 2016.

Třídní koncert žáků P. Schwarzové 
ZUŠ Kaplice
www.zuskaplice.cz

Vystoupení žáků ze třídy P. Schwarzové - violoncello, klavír.

Koncert v Omleničce
ZUŠ Kaplice
www.zuskaplice.cz

Vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ Kaplice v kostele Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého.

Třídní besídka Bohumila Novotného 
ZUŠ Český Krumlov 
www.zus-ceskykrumlov.cz

Žáci houslové třídy - třídní besídka Bohuslava Novotného. 

Květnová hudební slavnost 
ZUŠ Český Krumlov 
www.zus-ceskykrumlov.cz

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Český Krumlov.

„Povídačky za dvě kačky“ a „Mírně ne-
normální pohádka“ 
ZUŠ Český Krumlov 
www.zus-ceskykrumlov.cz

Literárně dramatický obor ZUŠ Český Krumlov připravil podvečerní představení, režie a pedagogické vedení 
MgA. Roman Kyselka.

Koncert žáků klavírní třídy Jitky Šlechtové 
ZUŠ Český Krumlov 
www.zus-ceskykrumlov.cz

Třídní koncert žáků klavírní třídy Jitky Šlechtové.

Absolventský koncert 
ZUŠ Dačice 
www.zusdacice.cz

Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Dačice.

Barevná paleta 
ZUŠ Dačice, Městské muzeum a galerie Dačice 
www.zusdacice.cz, www.muzeumdacice.cz

Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice, zpřístupněna 13. 5. 2016, slavnostní dernisáž 29. 5. 2016 v 16 hodin.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
ZUŠ Kaplice 
www.zuskaplice.cz

Tradiční výroční výstava prací žáků VO ZUŠ Kaplice - pobočka Vyšší Brod, v prostorách Poštovního Muzea v areálu 
kláštera. Na vernisáži zahráli žáci ZUŠ. Výstava trvala do konce srpna.
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Jihočeský kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Třídní koncert žáků ZUŠ - oddělení smyč-
ců a klavíru 
ZUŠ Kaplice 
www.zuskaplice.cz

Koncert žáků ze třídy P. Schwarzové a L. Schwarze.

Třídní koncert žáků ZUŠ   
ZUŠ Kaplice 
www.zuskaplice.cz

Koncert žáků ze tříd: M. Bůžkové, Mgr. A. Opekarové (housle) a T. Haymanna (dechové nástroje).

Třídní koncert žáků ZUŠ 
ZUŠ Kaplice 
www.zuskaplice.cz

Koncert žáků ze tříd: M. Bůžkové, Mgr. A. Opekarové (housle), P. Schwarzové (violoncello) a L. Schwarze (klavír).

Koncert žáků ze třídy P. Schwarzové  
ZUŠ Kaplice - pobočka V. Brod 
www.zuskaplice.cz

Třidní koncert žáků, v učebně hudební nauky v ZUŠ.

Vystoupení žáků ZUŠ 
ZUŠ Třeboň 
www.zustrebon.cz

Vystoupení žáků z akordeonové třídy L. Slaninové v rámci akce Otevírání lázeňské sezóny 2016.

Absolventský koncert 
ZUŠ Třeboň 
www.zustrebon.cz

Absolventský koncert  kytaristky L. Cehákové (třída S. Kubína).

Absolventský koncert 
ZUŠ Třeboň 
www.zustrebon.cz

Absolventský koncert  klavíristů D. Kočové, E. Kreglové a D. Vančury (třída I. Sedlecké).

Absolventský koncert 
ZUŠ Třeboň 
www.zustrebon.cz

Absolventský koncert koncert kytaristky E. Grulichové ze třídy Mgr. J. Bastlové.

Výchovný koncert pro děti z MŠ 
ZUŠ Třeboň 
www.zustrebon.cz

Dopolední koncert žáků ZUŠ Třeboň pro předškolní děti z mateřských škol v Třeboni.
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Jihomoravský kraj (20 akcí)

Tvořivé miniworkshopy 
Artissimo z.s. 
www.artissimo.cz

Každý z návštěvníků si mohl za účasti lektorů vyrobit svůj vlastní šperk ze skla a porcelánu.

Brnkání Ve hvězdách 
DDS Brnkadla 
www.brnkadla.cz

23. ročník nesoutěžní přehlídky dětských divadelních souborů, organizovaný dětmi a vedoucími DDS Brnkadla. Ob-
sahem byla představení, workshopy, diskuse, happeningy a další společné akce pro děti a dospělé z českých i slo-
venských divadelních souborů.

Večerní inspirace 
DM a ZŠS, Brno, o. p. 
www.dmklast4.cz

Domov mládeže pozval na krátké představení divadelního kroužku „Seznam alergenů" spojeného s komorní vý-
stavou tvorby z keramické a výtvarné dílny. Představení i všechny práce vznikly ve volnočasových kroužcích na-
bízených ubytovaným dívkám a chlapcům z brněnských SŠ a VOŠ. V rámci večera bylo možné zhlédnout ukázky 
z divadelní a výtvarné tvorby. 

Futrál VII. 
Futra, spolek pro Horňácko 
www.hornacko.net

Kulturně-společenská akce určená hlavně pro všechny milovníky regionální fotografie a hudby se uskutečnila v his-
torických prostorech Válcového mlýna ve Velké nad Veličkou. V prostorách mlýna byly instalovány snímky z foto-
soutěže na téma „Horňácké Oné“. Návštěvníci hlasovali o nejlepší fotografii, která byla vyhlášena po vernisáži, 
na které zahrála cimbálová muzika. 

Hudební bonbónky - workshop 
Hudební lahůdky, z.s. 
www.hudebnilahudky.cz

Souborový workshop renesanční a barokní hudby pro studenty hudebních škol i nadšené amatéry a neprofesionální 
hudebníky. Řada workshopů vyvrcholila Letním kursem interpretace staré hudby na zámcích v Bučovicích (27. 7. – 
1. 8. 2016) a v Kuníně (1. 8. - 6. 8. 2016) a koncerty studentů a lektorů.

Hudební bonbónky 
Hudební lahůdky, z.s. 
www.hudebnilahudky.cz

Cyklus čtyř edukačních programů „Tele-man“ s renesanční a barokní hudbou pro děti mateřských škol a 1. stupně 
základních škol (19. - 20. 5. 2016) v Mendelově refektáři  (Mendelovo muzeum MU) zakončený závěrečným worksho-
pem pro děti na brněnské Staré radnici (24. 5. 2016).

8. rajhradské babské HODY 
Město Rajhrad  
novy.rajhrad.cz/rajhradske-babske-ho-
dy-28-5-2016

28. května 2016 se konaly sousedské trhy na Městečku, registrace do pekařské soutěže Rajhradská buchetka,  
krojovaný průvod městem – ze sokolovny na Městečko a odpolední veselice na Městečku. K poslechu i tanci hrála 
dechová kapela Blučiňáci. Taneční vystoupení krojovaných dětí ZUŠ Rajhrad. Večerní taneční zábava v sokolovně. 
Rocková skupina Arcus, dechová kapela Blučiňáci a tradiční babský program.

Plstěný obraz 
Pohyblivý svátek - kurzy pro barevnější život 
pohyblivysvatek.cz/1-350-1463817600-plste-
ny-obraz

Kurz, ve kterém si účastníci vytvořili plstěný obraz z jemné merino vlny, hedvábí, žoržetu a krásných přízí.
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Pedig - od základů ke košíku 
Pohyblivý svátek - kurzy pro barevnější život
pohyblivysvatek.cz/1-8-1464103800-pedig-od-
zakladu-ke-kosiku

Láká vás návrat k tradičním řemeslům a přírodním materiálům? V tomto kurzu jste tedy mohli získat všechny 
potřebné dovednosti pro práci s pedigem, naučit se postupně plést košíky, tácy, obaly na květináče, zvonečky aj. 
od samého začátku až po složitější zdobné detaily. 

Kouzlo cínovaného šperku 
Pohyblivý svátek - kurzy pro barevnější život 
pohyblivysvatek.cz/1-42-1464017400-kouzlo-
cinovaneho-sperku-%E2%80%93-zaklady

Kurz byl určen pro všechny, kteří chtěli proniknout do tajů výroby cínovaného šperku a dosud se s touto technikou 
nesetkali. Krůček po krůčku jsme vás provedli všemi procesy tak, abyste si po absolvování tohoto kurzu dovedli sami 
a v domácích podmínkách vytvořit svůj vlastní, originální a jedinečný šperk. 

X. nesoutěžní přehlídka mažoretek 
Letovice 
Taneční skupina VoCoGou Letovice, při MKS 
Letovice
www.mks-letovice.cz/mks/vo-co-gou

V neděli 22. května 2016 se na fotbalovém hřišti v Letovicích uskutečnil 10. ročník nesoutěžní přehlídky mažoretek. 
Akce se účastnily všechny mažoretkové skupiny VoCoGou Letovice a dojely i jiné mažoretky z blízkého, ale i vzdá-
leného okolí. Program: 13.30 - pochodové defilé (průvod ulicí Čapkovou, přes Masarykovo náměstí, ulicí Tyršovou 
k fotbalovému hřišti) 14.00 - pódiové vystoupení (na fotbalovém hřišti) 17.00 - slavnostní zakončení.

Zamaskuj se: 
Vyrob si masku na Den masek 
Turistické informační centrum města Brna, p.o.
www.prknadlazbatrava.cz

Pod vedením zkušené lektorky Nadi Obrátilové ze SVČ Lužánky si děti vyzdobily dle své nejbujnější fantazie masky - 
škrabošky na obličej. Dne 10. června se s nimi na Den masek přišly pochlubit na Moravské náměstí.

Hudební workshop pro děti 
s Jitkou Šuranskou + Marianem Friedlem 
Turistické informační centrum města Brna, p.o.
www.maratonhudby.cz

Co znamenalo zpívání písniček pro naše předky a co znamená pro nás? Proč vlastně učit děti zpívat? Všechny hudeb-
ní projevy – zpívání, hraní na nástroj a tanec jsou jedinečné v tom, že procházejí celým člověkem. Dělají nám dobře, 
rozvíjí nás, uvolňují. Za pomocí písniček si navzájem předáváme příběhy a emoce. Sdílíme radost a díky hudbě se 
nestydíme. Dokonce ani my dospělí. Cílem workshopu bylo sdílet s dětmi lidové písničky. Hrát a zpívat s nimi. Cílem 
také bylo, aby si  písničku odnesly s sebou domů. V srdci i na nahrávce…

Boleradický džbánek 
Základní škola Boleradice 
www.skolaboleradice.cz

Přehlídka recitačně-dramatických výstupů žáků základních škol z regionu Hustopečska.

Roztančený Heyrák 
ZŠ Brno, Heyrovského 
www.zsheyrovskeho32brno.cz

Tanečnice z našich školních tanečních kroužků vystoupily v tělocvičně školy s několika tanečními sestavami různých 
tanečních žánrů. V dalších prostorách školy byly instalovány výrobky žáků navštěvujících kroužky keramiky. 
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Koncert v synagoze
Z pohádky do pohádky 
ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice a Městys Lomnice
www.zslomnice.cz/akce-zus

Koncert ZUŠ Lomnice a hostů v synagoze v Lomnici ve středu 25. 5. v 18.00 s podtitulem Z pohádky (pro děti) do 
pohádky (pro dospělé), účinkovali žáci a pedagogové ZUŠ Lomnice - obor hudební a taneční, GLORIA CANTATE a JU-
BILATE - Gymnázium Tišnov pod vedením Petry Glosr - Cvrkalové a dramatický kroužek DUHA ZŠ Lomnice.      

Koncert kapel ZUŠ Arthura Nikische 
Bučovice s hosty ze ZUŠ Příbram 
ZUŠ Arthura Nikische, Bučovice 
www.zusbucovice.unas.cz

30 TEČEK, KARKULKY a jejich hosté ze ZUŠ Příbram.

Závěrečný koncert žáků  
ZUŠ Arthura Nikische, Bučovice 
www.zusbucovice.unas.cz

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru školního roku 2016/2017 - slavnostní koncert.

Instrument - hudebně-fotografické setkání 
ZUŠ Velká nad Veličkou 
www.umelecka-skola.cz/zakladni-umelecka
-skola-velka-nad-velickou

Open air výstava fotografií z tvorby klubu HotŠůDo SŠ Strážnice a koncert žáků ZUŠ Velká nad Veličkou. Název In-
strument odkazuje jak k hudbě, tak k faktu, že pro fotografa je fotoaparát instrumentem k tvorbě uměleckého díla.

Tanec pro radost 
ZUŠ Veselí nad Moravou 
www.zus-veseli.cz

Taneční vystoupení všech žáků tanečního oboru v kině Morava. V programu jako hosté vystoupili studenti z Taneční 
konzervatoře v Brně a bývalé žákyně tanečního oboru.

Karlovarský kraj (3 akce)

Jak obři přišli do Irska 
Divadlo Dagmar 
www.divadlodagmar.cz

Pohádkový příběh na motivy keltské pohádky Princezna Máira, leprikón a obr z knihy B. Mc Carthy Příběhy skřítků 
leprikónů pro děti 1.- 4. tříd základních škol.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Chodov 
ZUŠ Chodov 
www.zus-chodov.cz

Vernisáž výstavy 18. 5. v 16.00 hod.

Koncert absolventů ZUŠ 
ZUŠ Chodov 
www.zus-chodov.cz

Absolventský koncert žáků hudebního oboru.
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Kraj Vysočina (8 akcí)

NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Středověká kratochvíle 
aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře 
přes Klokočov do Modletína 
Cekus - Knihovna Ignáta Herrmanna a 
Informační centrum Chotěboř a MAS Podhůří 
Železných hor 
www.knihovnachotebor.cz

Kostýmovaný průvod družiny Karla IV. s divadelním a hudebním představením.

Fotoaparát je náš kamarád 
Domov mládeže, Třebíč 
www.szstrebic.cz

V domově mládeže při VOŠ a SŠVZZ Třebíč proběhla výstava fotografií dívek, které se ve volném čase věnují fotogra-
fování. Zachycují dění kolem nás na různá tematická zadání – nechyběla ani čtyři roční období, flóra a fauna, kulturní 
památky, běžný život a panorama města Třebíče.    

Otvírání studánek 
Obec Tři Studně 
www.zuszdar.cz

Poslední květnovou sobotu se na Třech Studních (Žďárské vrchy) v lokalitě u studánek Barborka a Vitulka sešly 
pěvecké a taneční soubory a předvedly kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek. V roce 2016 vystoupení na-
studoval DPS Žďáráček ze ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Velký jarní koncert 
Středisko volného času Domeček Hořovice
www.domecekhorovice.cz

Veřejné vystoupení dětí ze zájmových kroužků hry na flétnu, pěveckého sboru, divadélka a angličtiny.

Folklorní slavnost Vylévání studánek 
na Křemešníku  
Trnávka, soubor lidových písní a tanců z Pacova
www.trnavkapacov.wz.cz

Představeni pelhřimovského kroje a klenotu dětské lidové kultury Vylévání studánek na Pelhřimovsku. Krojovaný 
průvod od kostela Nejsvětější Trojice ke Zlaté studánce. Vítání jara v písni a lidové poezii, čištění pramenů pitné 
vody v podání dívek z Trnávky. Májové písně a tance představil soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova a jeho 
dudácká muzika.

Prezentace projektů ZŠ Kamenice nad Lipou
ZŠ Kamenice nad Lipou
www.zskamenicenl.cz

Souhrnná prezentace projektů žáků ZŠ Kamenice nad Lipou, ukázky rukodělných, výtvarných i vzdělávacích projektů 
formou výstavy.

Závěrečný koncert ZUŠ Františka Drdly 
ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou 
www.zuszdar.cz

Na koncertu se představily všechny obory ZUŠ - hudební, taneční a literárně dramatický a výtvarný obor vyzdobil 
divadlo. Akce byla určena především pro vystoupení souborů, sborů celé ZUŠ.
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Výstava Karel IV. 
ZUŠ Kamenice nad Lipou 
www.zusknl.hys.cz

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ + přednáška pracovnice Biskupství českobudějovického Markéty Grillo-
vé. Výstava se uskutečnila na zámku v Kamenici nad Lipou.

Královéhradecký kraj (11 akcí)
Praktický fotografický workshop 
Impuls Hradec Králové, centrum podpory 
uměleckých aktivit 
www.impulshk.cz

Tématem workshopu bylo pohraničí, cílem studium tří kultur, které se na Broumovsku setkávají - české, polské a ně-
mecké. Fotografové se pod vedením lektorů zaměřili na současný stav alespoň tří z osmi opuštěných kostelů, kte-
ré jsou velice důležité svou barokní architekturou a to nejen v Čechách. Nedílnou součástí byl i obrazový záznam 
změn, které nastaly v posledních letech v pohraničních vesnicích Martínkovice a Božanov. Výstupem fotografického 
workshopu byla nejen fotografie, ale i teoretická písemná práce. Lektoři: doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil.

Základy fotografování pro každého
Impuls Hradec Králové, centrum podpory 
uměleckých aktivit 
www.impulshk.cz

Kurz byl určen především těm, kteří s fotografováním teprve začínají nebo těm, kdo si chtějí dokázat lépe poradit 
s tvorbou hezkých a technicky kvalitních fotografií. V průběhu 10 lekcí se frekventanti učili o základní fotografické 
technice (jak fotoaparát vlastně funguje, k čemu jsou jednotlivé funkce, režimy nastavení) a postupech ve fotogra-
fování. Na probíranou teorii navázala praktická cvičení. Nedílnou součástí kurzu byly konzultace fotografií vlastní 
tvorby. Cílem kurzu bylo dosáhnout posunu z nahodilého fotografování k cílevědomé tvorbě. 

Nábřeží umělců 
Impuls Hradec Králové, centrum podpory 
uměleckých aktivit 
www.impulshk.cz

Nábřeží umělců, které je součástí týdenního výtvarného sympozia Artienále HR KR, se konalo ve dnech 27. a 28. 
května 2016 na nábřeží řeky Labe v Hradci Králové. Týdenní výtvarný plenér, který mu předcházel a který pořádal 
spolek KK3 klub konkretistů,  byl určený pro studenty a pedagogy výtvarných škol. Společně 23. května v Hradci 
Králové tvořili na společné téma DŘEVO a jejich díla byla následně vystavena v pátek 27. května na nábřeží řeky 
Labe. Zároveň s tím začala akce Nábřeží umělců, které se účastnili výtvarníci Královéhradeckého kraje. Prezentovali 
zde svoji tvorbu po celý pátek a také v sobotu dopoledne. Akci provázely workshopy, koncerty, pohádky pro děti 
a další doprovodný program. 

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2016 – kon-
cert Komorního orchestru Iši Krejčího 
Olomouc 
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve spolupráci 
s městem Náchod 
www.zus-ik.cz a www.primasezona.cz

Koncert KOIK Olomouc v rámci 46. ročníku festivalu CAMERATA NOVA NÁCHOD 2016.

V OBRAZECH 
Středisko volného času Bájo Česká Skalice
www.svcbajo.cz

Výstava dětí z výtvarných kroužků SVČ Bájo Česká Skalice.



48

Královéhradecký kraj 
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Muzikál „Eliška K. Smiřická“ 
Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín
www.zusjicin.cz

Autorský muzikál z dílny Martiny Komárkové (scénář), Otakara Kováře (hudba), Erny Březinové (choreogarfie a režie) 
a Jaroslavy Komárkové (dirigentka) na námět skutečné historické postavy Elišky Kateřiny Smiřické, která svého času 
nechala vyhodit jičínský zámek do povětří (v současnosti tu sídlí ZUŠ J. B. Foerstera Jičín). Účinkovali výhradně žáci 
Základní umělecké školy v Jičíně za doprovodu živého symfonického orchestru školy v celkovém počtu 120 účinku-
jích ve věkovém rozpětí 5-21 let.

Promítání v Grafice ZUŠ Police 
ZUŠ Police nad Metují 
www.sites.google.com/a/zuspolice.cz/zus-po-
lice-nad-metuji/aktuality-1/promitanivgrafice
-festivalsmycka2016

„Promítání v Grafice - Festival Smyčka" - první ročník „filmového" festivalu v novém formátu - filmový blok byl pro-
mítán ve smyčce. Kdokoliv mohl přjít kdykoliv v průběhu promítání, blok dokoukat a to, co nestihl, si prohlédnout 
v dalším „kolečku". 
Program: „Grizzly" a  „Otec nezvěstný" - úterní projekce 24. května - dva dokumenty, první o polickém rodákovi Bo-
huslavu Strauchovi, druhý o spisovateli Egonu Hostovském.  „Vůle Žít" - středeční projekce 25. května - nejúspěšnější 
dokument, kde se podařilo skloubit velmi silné téma holocaustu se špičkovým filmovým zpracováním. „Drobnosti 
z Grafiky" - čtvrteční projekce 26. května - krátké filmy, filmečky a etudy z celé historie naší filmové tvorby. „Autorský 
večer Gabriely Palijové a Jakuba Vovse" - páteční projekce 27. května - pásmo náročných uměleckých filmů našich 
úspěšných filmařů na pomezí videoartu. 

Jak to chodí v Grafice ZUŠ Police 
ZUŠ Police nad Metují 
www.sites.google.com/a/zuspolice.cz/zus-po-
lice-nad-metuji/aktuality-1/jaktochodivgrafi-
ce2016

Akce byla připravena pro zájemce o studium Multimediální výtvarné tvorby. Rodiče se svými dětmi mohli přijít přímo 
do vyučování v uvedeném týdnu od pondělí do čtvrtka „okouknout si, jak to chodí" a podle toho se dále rozhodovat. 

Filmování v Grafice ZUŠ Police 
ZUŠ Police nad Metují 
www.sites.google.com/a/zuspolice.cz/zus-po-
lice-nad-metuji/aktuality-1/filmovanivgrafi-
ce2016-informacekregistraci

„Filmování v Grafice" praktická filmová dílna určená školám, která byla ve dnech 23. - 27. 5. uvedena vždy dvakrát 
během dopoledne. Je možné natočit „sen" jako filmový klip za dvě hodiny? Na jednu půlku květnového dopoledne se 
mohli žáci přenést do světa filmové fantazie, užít si trochu zábavy, legrace, také se něco dozvědět o filmu a při tom 
zjistit, že to do filmového studia vlastně nemají tak daleko.

Týden v Grafice ZUŠ Police 
ZUŠ Police nad Metují 
www.sites.google.com/a/zuspolice.cz/zus-poli-
ce-nad-metuji/aktuality-1/tydenvgrafice2016

„Grafika" je zastřešující název pro ateliéry multimediální tvorby v ZUŠ Police nad Metují. Roky se pokoušeli o vzneše-
nější pojmenování, ale vždy to u „Grafiky" skončilo, protože je to název jednoslovný, snadno zapamatovatelný a dob-
ře se s ním pracuje. „Týden v Grafice" je také společný název - tentokrát pro aktivity, které jsou určeny pro veřejnost. 
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Open dwoor 2016 
ZUŠ Střezina 
www.strezina.cz

Festival, na kterém se představily všechny čtyři obory ZUŠ Střezina Hradec Králové. Na podiu v areálu školy hrály 
školní kapely, tančili tanečníci, v prostoru se hrálo divadlo a konaly výtvarné workshopy. Uvnitř školy byly předsta-
veny jednotlivé obory a nástroje samotnými učiteli i žáky. Dopoledne bylo určeno mateřským a základním školám, 
odpoledne pak veřejnosti.

Liberecký kraj (12 akcí)

Žerty Antona Pavloviče 
Bezmezer, o.p.s. 
www.bezmezer.weebly.com

Divadelní představení v předvečer a v rámci akce „Lumbricus Terrestris“ 21. a 22. květen 2016 Rychnov u Jablonce 
nad Nisou v režii Dariny Martinovské. Hráli Hana Pekárková, Hana Filipová, Vladislav Kos, Karel Kyksa.

Lumbricusterrestris 
Bezmezer, o.p.s. 
www.bezmezer.weebly.com

Tvorba obří žížaly z použitých a vyhozených materiálů: papír, kov, dřevo, plasty, barvy a přírodní materiály (kameny, 
klacky, listí). Konala se 20. 5. na náměstí v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Cílem této performance bylo zapojení 
kolemjdoucí veřejnosti do tvorby velké žížaly. Dne 21. 5. se uskutečnila výuka kresby s malířkou a výtvarnicí Radkou 
Kuželovou na ZŠ v Rychnově u Jablonce nad Nisou a výuka malby též ve škole - s možností vstupu a zapojení se do 
tvorby  široké veřejnosti. Dalším programem byla jóga a tanec.

Cesta pohádkovým hudebním lesem
DDM Sluníčko 
www.ddmlomnice.cz

Pochod rodin s dětmi i veřejnosti pohádkovým lesem, každé stanoviště obohatili kytaristé s pohádkovými písničkami. 
Připraveno bylo zpívání, malování, tancování a pochodování lesem.

Dětská zámecká sobota 
DDM Sluníčko 
www.ddmlomnice.cz

Přehlídka dětských kroužků a klubů v oblasti tance, zpěvu, hudby a loutkového divadla. Konalo se na zámku a zahra-
dě zámku Lomnice nad Popelkou od 13.00 hodin. Od 16.00 hodin se hrála loutková pohádka.

90. let loutkového divadla 
DDM Sluníčko a LS Popelka 
www.ddmlomnice.cz

Oslava založení loutkového divadla v Lomnici nad Popelkou. Po celý den probíhaly doprovodné aktivity z prostředí 
loutkového divadla (výroba loutek, děti si samy mohly zahrát pohádku, seminář...) Loutkářský soubor sehrál od 
10.00 a od 16.00 pohádku Popelka.

Hudebně dramatický komponovaný pořad 
a výtvarná výstava 
DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou  
www.vikyr.cz

Přehlídka hudebních, divadelních a dramatických kroužků DDM Vikýř. V rámci této akce se uskutečnila i výstava 
výrobků dětí z kroužků Vikýře a zároveň své umění předvedly i děti se zdravotním handicapem. 

Výstava fotografií  
DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou  
www.vikyr.cz

V městské knihovně v Jablonci nad Nisou na Dolním náměstí se konala od března do konce května výstava fotografií 
z dětského Fotoklubu Vikýř. 
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Liberecký kraj 
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Festival Proměny v Geoparku Ralsko
Geopark Ralsko o.p.s. 
www.geoparkralsko.cz

Land-artový Festival Proměny proběhl v sobotu 28. 5. 2016 v Geoparku Ralsko v zaniklé obci Jabloneček. Festival byl 
setkáním umělců všech oborů - výtvarníci, sochaři, hudebníci , filosofové, básníci. Posláním aktivit bylo posílení kul-
turní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní 
proměnou ve 20. století. V dnešní době k takovým místům hledáme vztah, mnoho z nich jsou místa „zmizelá", jejichž 
význam pro budoucnost musíme teprve nalézt. Na programu nechyběly workshopy (fotografický, land-artový, sto-
ne-balancing), instalace v krajině, tvořivé dílny pro děti, hudební vystoupení, přednášky o umění, historii kraje ad. 

Jablonecký hudební festival 2016 
Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., 
Jablonec nad Nisou 
www.divadlojablonec.cz

Již  šestnáctý ročník festivalu, který se pravidelně koná v květnu-červnu. Každoročně formou přehlídky se zde setká-
vají sbory našeho regionu, ve večerních programech pak i sbory z jiných krajů ČR a hosté. Návštěvníci mohli ocenit 
mimo sborových zpěvů i umělce z oblasti orchestrální a komorní tvorby. Jablonecký hudební festival 2016, který 
se uskutečnil v rámci projektu Jablonec nad Nisou - Město plné tónů 2016, byl velkým svátkem dětských pěvec-
kých souborů. Tradice trvající několik let postupným vývojem i svou originalitou dnes patří mezi ojedinělé projekty 
v hudební oblasti v rámci Libereckého kraje. Nejmenší zpěváčci tady měli příležitost vyzkoušet si účinkování na 
veřejnosti, pro samotné soubory bylo velkým setkáním s lidmi stejného zájmu a pro sbormistry ojedinělá možnost 
předávat si navzájem zkušenosti.

Dny otevřených dveří 
SUPŠ A VOŠ TURNOV SUPŠ A VOŠ TURNOV
www.supsturnov.cz

Ukázka 3D tisku, oborové přednášky, živé odlévání zvonu, nové maturitní práce, práce absolventů školy, módní 
přehlídka se šperky, prohlídka školních dílen, ukázky talentových zkoušek, prohlídka školy s průvodcem, Metal scrap 
art workshop II.

LETNÍ S-HLEDÁNÍ 
ZUŠ Liberec 
www.zusliberec.cz

Divadelní představení a přednes žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Liberec.

III. absolventský koncert
sólová a komorní hra
ZUŠ Liberec 
www.zusliberec.cz

Koncert absolventů ZUŠ Liberec.

Moravskoslezský kraj (26 akcí)

Den otevřených dveří 
Atelier volného umění 
www.galerieujakoba.cz  
www.atelier-kresby-malby.cz

Ve dnech 22. - 23. 5. umožnil Ateliér volného umění lidem se zájmem o výtvarný projev učit se kresbě a malbě. 
Připravil také lekce figurální kresby s profesionálními modely.
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Tvořivé dílny v Divadle loutek Ostrava
Divadlo loutek Ostrava 
www.dlo-ostrava.cz

V průběhu týdne od 23. do 29. května se na velké scéně i alternativní scéně Divadla loutek Ostrava uskutečnilo 
celkem devět tvořivých dílen různých náplní. Byly to umělecko-vzdělávací dílny pro děti mateřských škol a žáky zá-
kladních a středních škol, výtvarné loutkářské dílny pro rodiče s dětmi a zážitkové arteterapeutické dílny s loutkami. 
V rámci Týdne uměleckého vzdělávání se divadlo rozhodlo nabídnout větší množství dílen v průběhu jednoho týdne, 
než je obvyklé. Dne 29. 5. 2016 se uskutečnil Den dětí, který dopoledne i odpoledne nabídl dětem různého věku 
celkem šest tvořivých dílen: Vyrob si svou loutku, Hra se zvukem a Hra s pimprlaty. V amfiteátru DLO v 16 hodin na 
dílny navázalo loutkové divadelní představení pro malé i velké „Jak si princ hledal nevěstu".

NAŠE SUPERSTAR 
Dům dětí a mládeže Orlová, ZŠ Slezská 
www.ddmorlova.cz

Pěvecká soutěž pro všechny děti a mládež města Orlová.

Galapřehlídka kroužků 
Dům dětí a mládeže Vratimov, p. o.
www.ddmvratimov.cz

Galapřehlídka činnosti kroužků pracujících při Domě dětí a mládeže Vratimov. Představení zájmového vzdělávání 
a možností smysluplného trávení volného času.

Nekonvenční rukodělný workshop: 
Plážová taška 3 v 1 
Eliška Žilová Václavíková 
a Kulturní centrum Cooltour Ostrava 
cooltourova.cz/program/nekonvencni-ws-pla-
zove-tasky

V sobotu 21. 5. si veřejnost mohla přijít vyzkoušet hned 3 textilní techniky najednou a odnést si originální letní 
tašku přesně podle svých představ. 3v1 - 3 textilní techniky, 2v1 - 2 lektorky, 1v1 - 1 originální taška.

Zahrada 
Galerie  Jaroslava Fragnera Praha, Statutární 
město Opava  
www.gjf.cz

Landscape festival Opava 2016 - Open-Air festival. Oživení veřejného prostoru formou happeningu, které mělo 
zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o smyslu a rozsahu krajinářské architektury. 

Hudební workshop a Jamm Session ICM 
Havířov  
Image 33 
www.zdrhovadlo.cz

Pro mladé talenty připravili pracovníci ICM Havířov umělecký večer, který proběhl v prostorách Klubu 3NYTY. Akce 
proběhla ve středu 25. 5. 2016. K dispozici byla ozvučovací aparatura a hudební nástroje (bicí souprava, klávesy, 
kytara, baskytara, mikrofony).

Za pohádkou do knihovny 
Knihovna města Ostravy, pobočka Hladnovská
www.kmo.cz

Výtvarná dílna, na které se vyrábělo pohádkové leporelo.



52

Moravskoslezský kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Absolventský koncert Kateřiny Pavlíčkové
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Kateřina Pavlíčková z pěvecké třídy Mgr. Miloslavy Soukupové přednesla svůj absolventský program. 

Klavírní matiné 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Koncert žáků klavírní třídy Mgr. Iriny Vančické a pěvecké třídy Mgr. Miroslavy Vavrušové. 

Předprázdninové pohlazení 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Koncert žáků dechové třídy Jany Poláškové. 

Jarní koncert populárních melodií 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Jarní koncert populárních melodií posluchačů pěvecké třídy profesorky Libuše Klusové.

Jaro přišlo k nám 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Žáci tanečního oddělení Lidové konzervatoře a dětského folklorního souboru Hlubinka vystoupili při Sousedském dni 
v Senior Parku Rychvald. 

Jak píšeme aneb Večer s tvůrčím psaním
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Posluchači oboru tvůrčí psaní představili texty, které vytvořili ve školním roce 2015/2016. 

Absolventský koncert Heleny Hrachové 
a Bronislavy Gadzialové 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Posluchačky Helena Hrachová z pěvecké třídy Mgr. Josefa Fryščáka a Bronislava Gadzialová z pěvecké třídy MgA. Kláry 
Krejčí Curylové ukončily studium společným absolventským koncertem. Spoluúčinkovali posluchači pěveckých a instru-
mentálních tříd Lidové konzervatoře. 

Tvoříme portrétní fotografii 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Začínajícím i pokročilým fotografům nabídli pedagogové oboru výtvarná fotografie workshop Tvoříme portrétní fo-
tografii, vedl jej MgA. Jiří Žižka. 
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Výstava obrazů, objektů a šperků 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Výstava vybraných prací posluchačů jednotlivých ročníků výtvarných oborů, návštěvníci si mohli prohlédnout kresby, 
malby, grafiky, ukázky oděvního návrhářství a designu textilu, keramiky, výroby šperků a kombinovaných technik.

Májový koncert Lidové konzervatoře
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Koncert posluchačů houslové třídy Mgr. Alžběty Kolářové a pěvecké třídy Mgr. Josefa Fryščáka z děl barokních, 
klasicistních, romantických a současných skladatelů. 

Koncert k 25. výročí založení Múzické 
školy Ostrava 
Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o. 
www.lko.cz

Koncert u příležitosti 25. výročí vzniku jedinečné ostravské vzdělávací instituce. V programu vystoupila absolventka 
Múzické školy Ostrava Mgr. Pavla Flámová, která v současné době studuje ve Švýcarsku na Schole Cantorum Basi-
liensis .

Múzy v muzeu 
Múza, sdružení ZUŠ MSK 
www.ostrmuz.cz

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ZUŠ MSK, která byla součástí festivalu základních uměleckých škol Morav-
skoslezského kraje Múziáda 2016. 

Den dětí s „Múzami" 
Múza sdružení ZUŠ MSK 
www.ostrmuz.cz

Celodenní přehlídka hudby a tance, která byla součástí festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského 
kraje Múziáda 2016. 

ŠPERK 2016! 
Šperk jako interiérový prvek
ZUŠ Nový Bohumín, p. o.
www.zusbohumin.cz

2. ročník krajské výtvarné soutěže pro žáky základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji vyhlášená ředi-
telkou ZUŠ Bohumín, tentokrát jako šperk v interiéru s originálním využitím různého materiálu. Vyhlášení vítězů 
proběhlo na jazzovém koncertě dne 23. 5. 2016 v 15:00 hodin, v koncertním sále ZUŠ Bohumín, jehož součástí byla 
vernisáž výstavy šperků. 

Absolventský koncert žáků 
ZUŠ B. Smetany v Karviné 
www.zus-karvina.net

Absolventský koncert žáků I. a II. stupně ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.

Výchovný koncert „Doba Karla IV." 
ZUŠ Klimkovice 
www.zusklimkovice.cz

Společný projekt Městské knihovny Klimkovice, výtvarného ateliéru Malý Velký Architekt, Centra volného času Mo-
zaika v Klimkovicích a ZUŠ Klimkovice. Z této spolupráce vznikl komponovaný pořad, ve kterém se školní mládež 
seznámila v první části programu s kulturou v době Karla IV. V druhé části programu zhlédli žáci divadelní fresku ze 
života českého panovníka „O českém králi a římském císaři Karlu IV."

Vernisáž výstavy ,,Barevný svět dětí" 
ZUŠ s.r.o. Krnov 
www.zus-krnov.cz

Tradiční výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ s.r.o., na níž byly rodičům a veřejnosti představeny práce vytvořené 
v průběhu uplynulých dvou let. Bylo možné se podívat a zhodnotit pokroky dětí a na chvíli se přenést do světa barev 
a fantazie mladých výtvarníků.
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Moravskoslezský kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu 
Opava 
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku 
www.zushaj.cz

Každoroční setkání pedagogů pořádané od roku 1989, tentokrát k 55. výročí zahájení umělecké výuky v Háji ve Slezsku.

Olomoucký kraj (8 akcí)

Sečeni lóke 
Hanácký mužský sbor Rovina 
www.rovina-olomouc.cz

Zvonění brousků na ostří, svist kosy v trávě, kosecké písně v podání Hanáckého mužského sboru Rovina. 
Účast s kosou, hráběmi nebo jen tak. Účastnící se mohli podívat, přivonět, zaposlouchat se, nechat v sobě zaznít 
trochu nostalgie zašlých časů a touhy po romantice. 

2. ročník Festivalu ZUŠ Olomouckého kraje
Krajská umělecká rada 
a AZUŽ Olomouckého kraje 
www.campanella.cz/festival-zus-olomouckeho
-kraje-28-5-2016/

V průběhu festivalu byly prezentovány jednotlivé obory studia zřizované ZUŠ v návaznosti na vyšší typy uměno-věd-
ných studií / konzervatoř, VŠ /. Akce byla zakončena Galakoncertem pořádaným v Arcibiskupském paláci.

26. celostátní přehlídka 
školních dětských pěveckých sborů 
NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení 
Uničov 
www.nipos-mk.cz/?cat=31

Smyslem přehlídky nebyla soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání 
zkušeností. Měla být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka měla 
výrazně pracovní charakter a byla koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR. I když 
kladla důraz na školní sbory, jejím záměrem bylo umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, 
tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Jak zvládnout povolání učitele
proZUŠ z.s. 
www.prozus.cz

Seminář o různých životních fázích, situacích a úskalích učitele základní umělecké školy. Zkušení pedagogové pora-
dili, jak si uchovat vnitřní sílu, aby bylo možné ji dál předávat svým žákům, inspirovat je a motivovat. Součástí byla 
ukázka interaktivní práce s žákem na několika skladbách.

DANCE EVOLUTION 
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
www.svcatlas-bios.cz

Taneční soutěž pro děti, mládež i dospělé v tanečních formacích ve stylu disco dance, street dance a parketových 
kompozic. Soutěž byla určena pro amatérské taneční skupiny.
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Koncert komorních souborů ZUŠ Iši 
Krejčího
ZUŠ IK Olomouc 
www.zus-ik.cz

Na koncertě se představily komorní soubory, které školu úspěšně reprezentovaly v Národní soutěži ZUŠ ve školním 
roce 2015/2016.

Koncert učitelů ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 
ZUŠ IK Olomouc ve spolupráci s katedrou 
muzikologie FF UP 
www.zus-ik.cz

Tradiční koncert pedagogů a jejich hostů z řad současných i bývalých žáků školy.

Slavnostní koncert k 10. výročí založení 
pěveckého sboru Slavice Zábřeh 
Ženský pěvecký sbor Slavice Zábřeh  

Koncert se uskutečnil v rámci projektu „Mezinárodní setkání pěveckých sborů k 10. výročí založení ŽPS Slavice Zá-
břeh". Účastníky byly Ženský pěvecký sbor Slavice Zábřeh, ČR, Smíšený pěvecký sbor Gaudium Komárno, Slovensko 
a Ženský pěvecký sbor Zoboralja Žirany, okr. Nitra, Slovensko.  Projekt byl zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce 
v oblasti sborového zpívání, poznávání a udržování tradičních kulturních hodnot a snahu zachovat folklorní písně a zvy-
ky. Cílovou skupinou tohoto projektu byla amatérská pěvecká tělesa z České republiky a Slovenska. Třídenní program 
zahrnoval pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Stěžejním bodem programu byl Slavnostní koncert k 10. 
výročí založení ženského pěveckého sboru Slavice, na kterém vystoupily tři sbory se svými sólisty. Doprovodný pro-
gram tvořily koncerty v Zábřehu a okolí, rozborový seminář pro sbory a sbormistry, návštěva významných kulturních 
památek Olomouckého kraje spojená s odborným výkladem a další akce.   

Pardubický kraj (8 akcí)

36. národní soutěž a výstava amatérské 
fotografie 2016 
NIPOS-ARTAMA, Svaz českých fotografů 
a SKS Svitavy 
www.nipos-mk.cz/?p=25253

Výstava se uskutečnila ve dnech 14. 5. - 15. 6. 2016. Posláním soutěže byla konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou 
na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy měly za úkol nejen představit to nejlepší, co se 
v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty 
napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Absolvetské představení 
TO ZUŠ J. Kociana
TO ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí
www.zusuo.cz

Taneční večer složený ze závěrečných prací  žáků tanečního oboru ZUŠ.

...na jednom jevišti 
TO ZUŠ Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí
www.zusuo.cz

4. ročník  komponovaného  tanečního  představení žáků TO ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí.
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Pardubický kraj 
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička 
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička 
www.zusbmpolicka.cz

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Představili se žáci tanečního oboru. Vystou-
pení připravili pedagogové Mgr. Vendula Pelzová a Petr Palas, DiS. Vystoupení se uskutečnilo ve velkém sále Tylova 
domu v 17 hodin.

20. výročí ZUŠ Heřmanův Městec
Základní umělecká škola Heřmanův Městec
www.zushm.cz

Celodenní akce pro veřejnost a žáky ZUŠ. Průvod městem se zpěvem, zahájení akce na Masarykově náměstí, 9:10 
vernisáž R. Duchové v budově ZUŠ, 9:15 - 12:00 hudební produkce žáků ZUŠ na Masarykově náměstí, výtvarné dílny, 
výstava VO v židovském dvojdomku, taneční produkce na Masarykově náměstí, účast V. Harapese, koncert O. Rumla, 
vyhlášení fotografické soutěže pro veřejnost: Nejlepší foto z uměleckého světa. Hudební produkce absolventek D. Da-
nihelkové a M. Chvojkové, koncert v synagoze Atlantis Collegium pod vedením V. Podrazila, uvedena nová skladba 
PhDr. R. Menouška a na závěr opékání a zpěv na zahradě za ZUŠ.

Naděje - výtvarná dílna a výstava 
ZUŠ Pardubice-Polabiny
www.zuspardubice.cz

Učitelé z VO ZUŠ nabídli  výtvarné hrátky se slovem „naděje“. Zkoumaly se možnosti otisku vlastnoručně vyrobené-
ho razítka. Vzniklá díla byla ihned vystavena v Galerii Chodba. 

Multižánrový koncert 
ZUŠ Pardubice-Polabiny
www.zuspardubice.cz

V Multižánrovém koncertíku se veřejnosti představily skupiny muzikantů ze ZUŠ Polabiny i hudebníků z řad veřejnos-
ti. V programu zazněla hudba dávná i současná, vážná i rocková,  nechyběl ani tanec a próza.

Absolventský koncert 
ZUŠ Pardubice-Polabiny
www.zuspardubice.cz

Koncert absolventů I. a II. stupně hudebního oboru.

Plzeňský kraj (10 akcí)

Flamencopa Plzeň 2016 
Centrum španělské kultury a vzdělávání 
www.flamencopa.eu, www.cskv.cz

Mezinárodní taneční soutěž ve flamencu, amatérská a SP kategorie. 5. ročník festivalu. Taneční a hudební workshopy.

Jarní slavnost 
Centrum volného času MOZAIKA Rokycany
www.mozaika-rokycany.cz

Vyrábění a zábava, vítání a probouzení jara. Slavnost byla určena pro děti.
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Kurz pletení z pedigu 
Centrum volného času MOZAIKA Rokycany
www.mozaika-rokycany.cz

Další ze série úspěšných kurzů pletení z pedigu. 

Tvůrčí dílna - KERAMIKA 
Centrum volného času MOZAIKA Rokycany
www.mozaika-rokycany.cz

Společné jarní keramické tvoření pro všechny bez rozdílu věku.

Koncert žáků 
Centrum volného času MOZAIKA Rokycany
www.mozaika-rokycany.cz

Společný koncert žáků hudebního oddělení - hry na flétny a na kytaru.

Divadelní představení Romeo a Julie 
Aneb Příběh neskutečné tragédie, kteráž 
k nápravě zlé královny skrze malého 
kralevice vedla 
Centrum volného času MOZAIKA Rokycany
www.mozaika-rokycany.cz

Divadelní představení mladších školních dětí (6-10 let) navštěvujících historicko-dramatický kroužek při Centru vol-
ného času MOZAIKA Rokycany.

Hrnečku, dost! 
Galerie Klatovy / Klenová, p.o.  
www.gkk.cz

Galerie Klatovy / Klenová a loutkový soubor Brouček MěKS Klatovy uvedl pohádku Antonína Pruchy na námět Matěje 
Skřivana v romantickém prostředí hradu Klenová.

Večery s laureáty regionálních přehlídek
JOHAN, centrum pro kulturní a sociální projekty 
www.johancentrum.cz

Každoroční představování nejzajímavějších  účastníků regionálních přehlídek dětské, studentské a amatérské tvorby 
z projektu Na hranici 2016. V průběhu týdne se v plzeňském centru alternativní kultury Moving Station postupně 
představili ti nezajímavější z účastníků přehlídek Tartas Dobřany (Dětská scéna), Poezie na rynku z Klatov (Wolkrův 
Prostějov), Pimprlení  Plzeň (Loutkářská Chrudim) a Na hraně Plzeň (Mladá scéna Ústí nad Orlicí, Šrámkův Písek). 
Akce se plynule připojila k plzeňskému festivalu Evropský den sousedů. 

Po stopách Karla IV. 
ZŠ Koloveč 
www.zskolovec.cz

13. 5. vystoupení žáků pro veřejnost, 14. 5. žákovský ples absolventů, 20. 5. happening - písničky pro radost 
13. 5. - 27. 5. výstava výtvarných žákovských prací.

Absolventský koncert žáků ZUŠ Tachov
ZUŠ Tachov a SP ZUŠ Tachov 
www.zustachov.cz

Koncert absolventů HO.
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Středočeský kraj (25 akcí)

NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Výstava kostýmů 
A-Z Divadlo Milovice a Víceúčelové kulturní 
zařízení Milovice 
www.azdivadlo.cz  
www.milovice.knihovna.cz

Výstava pohádkových kostýmů a fotografií ochotnického spolku A-Z Divadlo, která proběhla v termínu 
1. – 31. 5. 2016 v atriu Radnice.

Jak sežrat královnu 
A-Z Divadlo Milovice a Víceúčelové kulturní 
zařízení Milovice 
www.azdivadlo.cz  
www.milovice.knihovna.cz 

V království se usadil drak a hodlá si dát mladou královnu Johanku k obědu. Vše by mohla vyřešit hodná čarodějka, 
ale bohužel ztratila paměť a nemůže si vzpomenout na žádné kouzlo proti drakovi. Najde se statečný rytíř, který by 
královnu vysvobodil?

Metoda Jacques Lecoq dětem 
Budilova divadelní škola 
www.budil.cz

Náplní jednodenních otevřených hodin bylo aktivní seznámení se s technikami metody Jacques Lecoq. Základním 
rysem byl pak aktivní postoj k tvorbě a zapojení celého těla. Metoda Jacques Lecoq dělá z dětí malé vědce, kteří 
zkoumají věci kolem sebe pohybem. Vše se stává inspirací pro hru a hra základem dramatické tvorby. Konkrétně 
účastníky čekalo setkání s neutrální maskou, dramatickou improvizací, tvůrčími postupy, které vedly k autorskému 
sebevyjádření, komunikaci a lepší práci s kolektivem a v kolektivu.

Den dětí 
DDM Ostrov Slaný 
www.ostrov-svc.cz

Akce plná tvoření a her nejen pro děti a mládež. Byly připraveny hry a soutěže, trampolína, skákací hrad, výtvarné 
dílničky a k poslechu hrála místní kapela Deratizéři a Valrock.

Tance dávných tradic 
Labyrint - SVČVS Kladno 
www.labyrint-svc.cz

Tance dávných tradic od 13 do 17 hodin. Kruhové tance inspirované tradicemi různých kultur, indiánské, křesťanské, 
židovské, indické. Tancovalo se s živou hudbou pod vedení zkušené lektorky Dany Jirkalové. Společný prožitek z tan-
ce a zpěvu vedl k hlubokému pocitu sounáležitosti. 

Umělecká párty 
Labyrint - SVČVS Kladno 
www.labyrint-svc.cz

Umělecký happening  22. 5. na zahradě Labyrintu s bubny, hudbou,  plátny, barvami, ohněm a spoustou zábavy.

Myšmaš v Makovici 
Markéta Havrdová 
facebook.com/makovice.janovice

Tvořivá dílna - pro malé i velké - zblízka i zdáli. Každý, kdo přišel, si mohl namalovat svůj vlastní „myšmaší" hrnek.



Týden otevřených dveří 
Galerie Pojedy 
www.galeriepojedy.cz

Multižánrová tvůrčí amatérská týdenní aktivita. V sobotu 21. 5. 10.30–16.00 hod. se konala interaktivní autorská 
divadelní představení pro děti i dospělé (BonneB art.), sochařské a malířské tvůrčí dílničky pro děti a dospělé; 16.00-
18.00. TV Žirovnice - projekce na plátno; 20.00-22.00 hod. PÉRA Z GAUČE show Víta Holera a M.S.Dohnala s hosty. 
V týdnu 23.-27. 5. 16.00-20.00 hod. výtvarná tvůrčí dílna na improvizované téma a techniku. 
V sobotu 28. 5. 19.00-22.00 hod. vernisáž výtvarné skupiny Alter Ego II. Neděle 29. 5. společenské „Tee Opaatee".

Korálkování s Renatou 
MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav 
www.mddmbrandys-boleslav.cz

Výroba šperků z korálků a komponentů. Kurzy fungují pravidelně jednu sobotu v měsíci. Určeno jak dětem, tak  
dospělým. 

Výtvarná dílna - Solní panáčci 
MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav 
www.mddmbrandys-boleslav.cz

Účastníci si vyrobili dekorační panáčky z koupelové soli.

Hrabalovo Kersko - 21. 5. 2016 
Město Nymburk,Městská knihovna Nym-
burk,Lesní ateliér Kuba v Kersku 
www.knihovna-nbk.cz

18. ročník vzpomínkové akce, turistická procházka kerským polesím, kulturní program - divadlo, hudba, autorské 
čtení, hosté na zahradě Lesního ateliéru Kuba v Kersku.

Výstava „Zachycené myšLenky"
Muzeum Váchův Špejchar
www.vachuv-spejchar.cz

Výstava keramických objektů a fotografií Lenky Feldsteinové a výstava textilních objektů a šperků Ludmily Kapra-
sové . 

Staročeské máje 2016 
Naše noviny, FS Pramínek při ZUŠ Černošice
www.praminekcernosice.cz

V sobotu 28. 5. 2016 vystoupil Folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice na zastávce poberounského folklorního 
festivalu Staročeské máje na návsi v Letech u Dobřichovic. Pramínek předvedl pásma Co dobrého do břicha a pásmo 
valašských tanců a písní. 

Kutná Hora 2016 
NIPOS-ARTAMA 
www.nipos-mk.cz/?cat=32

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance byla setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší kaž-
doročně to nejzajímavější v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce 
předcházejí krajské postupové přehlídky.

Čtyři roční období - léto 
Památník Lidice 
www.lidice-memorial.cz

Praktický seminář pro pedagogy - výtvarníky, propojení výtvarných činností s dramatickou výchovou.

Závody na koloběžkách
Rodiče dětem - Černošice, z.s., ZUŠ Černošice
www.zuscernosice.cz/spolek

Závody pro všechny děti a rodiče ZUŠ Černošice pořádal spolek Rodiče dětem - Černošice, z.s. působící při škole. 
Většina dětí se do školy dopravuje právě na koloběžkách, takže se spolek rozhodl uspořádat pro ně koloběžkové 
klání. 
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Středočeský kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Slavnosti staročeských májí 
Sbor dobrovolných hasičů Lensedly 
sdhlensedly.blog.cz

V sobotu 21. května 2016 se konaly v Lensedlích u Ondřejova tradiční májové slavnosti. Letošní slavnosti byly 
jubilejní, protože Sbor dobrovolných hasičů Lensedly pořádá již 70. ročník. Májové slavnosti se v Lensedlích slaví 
nepřetržitě od roku 1946. Lensedláci, děti a lidé z okolí si jednou za rok užívají odpoledne plné tance, dechovky 
a krojů v malé vesničce na pohádkové a památkově chráněné návsi. Návštěvníky čekal průvod krojované mládeže 
obcí, odpolední tančení české besedy, stánky s občerstvením u místního kulturního domu, kácení máje a májový den 
zakončila večerní taneční zábava. 

Domečkovská akademie 
Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE
www.domecekhorovice.cz

Program pro veřejnost, vystoupení jednotlivých zájmových hudebních kroužků hry na kytaru, flétnu, pěveckého 
sboru, tanečních kroužků, mažoretek a miniaerobiku. Součástí programu byla výstava výrobků keramických a vý-
tvarných kroužků Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE. 

Vtelenská dechparáda 12. ročník
Umělecká agentrua BRIVA  
www.krajanka.cz

Dvanáctý ročník Vtelenské dechparády proběhl v neděli 29. května od 14.00 do 18.00 hod. v areálu zámku Stránov 
v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavi. 
Zahráli: Bydžovská Vysočanka, Věnovanka, Muzikanti z jižních Čech a na závěr se představila Krajanka se zpěváky 
Brigitou Hlaváčkovou, Jiřím Škvárou a Vratislavem Velkem, která letos slaví 25 let svého trvání. 
Diváci mohli navštívit i samotný zámek Stránov, který se nachází na okraji Jizerního Vtelna.

Divadelní minifestival Oříšek 2016 
Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 
www.3zskolin.cz

Představení Divadelního spolku Oříšek při 3. ZŠ Kolín a jeho hostů - Libenického okrašlovacího spolku o.s., Přátelské-
ho divadla Kolín a Dětské scény divadla Říše loutek Praha.

Všechno nejlepší pane Mozarte!  
ZUŠ Dobřichovice 
www.zusdobrichovice.com

Koncert k 260. výročí narození W. A. Mozarta. Vystoupily děti ze všech hudebních oborů, jak sólisté, tak komorní 
soubory.

Výtvarná soutěž - Život za vlády Karla IV. 
ZŠ a MŠ při o.p.s. Olivově dětské léčebně, ve 
spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou 
www.olivovna.cz

Výtvarná soutěž pro předškoláky a školáky v říčanském regionu. Dne 26. 5. 2016 v 15 hod. proběhlo slavnostní vyhlá-
šení vítězů jednotlivých kategorií. Vyhlášení bylo spojeno s vernisáží výtvarných prací a doprovodným programem.

Koncert nejmladších žáků ZUŠ Černošice 
ZUŠ Černošice 
www.zuscernosice.cz

V úterý 24. 5. 2016 od 18 hod. se rozezněl sál černošické základní umělecké školy vystoupením předvedeným nej-
mladšími žáky hudebního a tanečního oboru školy.
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Chorálek zpívá u Mokropeské kapličky 
ZUŠ Černošice, DPS Chorus Angelus 
www.zuscernosice.cz

Chorálek neboli přípravné oddělení Dětského pěveckého sboru Chorus Angelus působící při ZUŠ Černošice zazpívalo 
v neděli 29. 5. 2016 od 15 hod. u kapličky sv. Václava v Černošicích - Mokropsech.

Knižní vazba 
ZUŠ Zruč nad Sázavou 
www.zus-zruc.cz

Jednodení kurz knižní vazby, kdy si účastník mohl krok za krokem vytvořit vlastní knihu.

Ústecký kraj (25 akcí)

Výstava obrazů Ivany Urbánkové 
Ivana Urbánková 
urbankova-ivana.webnode.cz

Slavnostní zahájení výstavy „Amatérská tvorba" se uskutečnilo v pondělí 2. 5. 2016. Výstava trvala do  31. 5. 2016. 

Komedianti aneb špatně hlídaná dcera
baletní koncert  
Vzdělávací centrum INSPIRO Roudnice n/L 
inspiro-centrum.webnode.cz/products/jan-vozab-

Závěrečný baletní koncert žáků baletu vzdělávacího centra INSPIRO v Roudnici nad Labem. Tentokrát byla pro di-
váky připravena autorská pohádka s názvem Komedianti aneb špatně hlídaná dcera. Příběh vypráví o Líze, kterou 
doma hlídá její matka a nechce jí dovolit tančit. Jednoho dne přijdou do Líziny vesnice komedianti. Líza se svými 
přítelkyněmi utíká ke komediantům a snaží se u nich schovat před matkou. Jak to všechno dopadlo, bylo možné 
vidět v podání žáků INSPIRA v choreografii Jana Vozába. 

Jsme tu spolu rádi II. 
ZŠ a MŠ Staňkovice 
www.stankovice.cz/skola

Tvořivé odpoledne spojené s workshopem a vernisáží výstavy prací dětí ze základní školy. Akce byla zpřístupněna 
veřejnosti, rodičům a dětem mateřské a základní školy ve Staňkovicích a probíhala v prostorách zahrady MŠ a ZŠ 
celé odpoledne ve středu 25. 5. 2016.

PEDEDUC 
ZUŠ Klášterec na Ohří 
www.zus-klasterec.cz

Vzdělávácí kurzy, semináře a worshopy pro pedagogy.

Koncert kytarového souboru 
ZUŠ Evy Randové 
www.zuserandove.cz

V úterý 24. května se uskutečnil v sále školy koncert kytarového souboru ZUŠ Evy Randové.

Slavnostní koncert ZUŠ Evy Randové 
ZUŠ Evy Randové 
www.zuserandove.cz

Ve středu 25. května 2016 se od 18:00 uskutečnil v Severočeském divadle v Ústí nad Labem slavnostní koncert 
Základní umělecké školy Evy Randové. V průběhu večera se představili žáci a učitelé hudebního, tanečního 
a literárně - dramatického oddělení.

Tóny roztančené palety - vernisáž výstavy 
ZUŠ Gustava Waltera 
www.zus-bilina.cz

Vernisáž výstavy prací výtvarného oboru ZUŠ Gustava Waltera. K vidění byla díla žáků výtvarného oboru, vytvořená 
pod vedením Mgr. Miroslava Mužíka. Na slavnostním zahájení vystoupili žáci hudebního oboru.



Ústecký kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Tóny roztančené palety - koncert 
ZUŠ Gustava Waltera 
www.zus-bilina.cz

Koncert učitelů ze ZUŠ Gustava Waltera. K poslechu byl připraven bohatý repertoár pedagogů ze ZUŠ.

Tóny roztančené palety 
ZUŠ Gustava Waltera 
www.zus-bilina.cz

Dopolední taneční a výtvarné kurzy pro děti z mateřských škol. Děti si pod vedením pedagogů ze ZUŠ Gustava 
Waltera mohly  vyzkoušet taneční a výtvarné techniky vyučované v ZUŠ. 

Koncert pěveckých sborů ZUŠ 
ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov 
www.zusikduchcov.cz

Koncert Dětského pěveckého sboru (vedla Veronika Mikešová) a Duchcovského pěveckého sboru (vedla Jana 
Moravcová).

Kurz figurální kresby pro veřejnost 
ZUŠ Klement Slavického 
www.zus-kadan.cz

Kurz se zaměřením na kresbu podle živého modelu. Lektorka Pavlína Jana Lörinczová, absolventka ateliéru malby 
na VŠUP.

Kurz Figurální kresby 
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň 
www.zus-kadan.cz

Seminář byl zaměřen na techniku figurální kresby a její specifika. Náplní semináře bylo oživení a prohloubení kre-
sebné techniky a zaměření se na zachycení lidské figury. V průběhu a v závěru semináře byl prostor pro diskuzi 
a vzájemné sdílení zkušeností. Vzdělávacím cílem semináře bylo vytvořit prostor pro rozvoj, upevnění a prohloubení 
kresebných dovedností, zaměřit se na specifika figurální kresby jako takové.

Koncert k 45. výročí pěveckého sboru 
KLUBÍČKO 
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň 
www.zus-kadan.cz

Koncert žáčků pěveckého sboru Klubíčko doplněný o výtvarnou výstavu žáků z programu výtvarného Klubíčka 
a přípravného studia výtvarného oboru.

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ  
ZUŠ Litoměřice 
a Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích 
www.zusltm.cz

Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Litoměřice v prostorách Knihovny K. H. Máchy v Litoměři-
cích.
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Koncert rodin se ZUŠ Litvínov 
ZUŠ Litvínov 
ww.zuslitvinov.cz

Tradiční květnový koncert rodinného muzicírování, kde vystoupili žáci školy – jednotlivci i sourozenci, ke kterým 
se také přidali daší členové rodiny od rodičů, tetiček, strýčků, bratranců, sestřenic až po prarodiče. Jako host zde 
vystoupila i rodina z partnerské školy v německém Annabergu. Program byl pestrý - kromě různých hudebních stylů 
bylo možno zhlédnout i pohybové kreace v kostýmech.

Cestování s písní 
ZUŠ Louny 
www.zuslouny.cz

Na své koncertní vystoupení posluchače pozvali zpěváci a zpěvačky ze třídy paní učitelky Marcely Brýdové. Koncert 
byl součástí Muzejní noci.

VII. žákovský koncert 
ZUŠ Louny 
www.zuslouny.cz

Na žákovském koncertě se představili žáci hudebního a literárně dramatického oboru ZUŠ Louny.

Jarní muzicírování 
ZUŠ Louny 
www.zuslouny.cz

Koncert žáků a žákyň z klavírní třídy paní učitelky Evy Kleinové a z houslové třídy slečny učitelky Kristýny Kleinové. 
Dále vystoupil dětský pěvecký sboru ZUŠ Louny Sboreček.

Sklepení Karla IV. 
ZUŠ Louny 
www.zuslouny.cz

Interaktivní výstava žáků výtvarného oboru inspirovaná projektem Petra Nikla ORBIS PICTUS PLAY. Návštěvníci si 
prohlédli  kreslené nebo malované obrázky vyprávějící o době Karla IV., ale také sami tvořili – složili puzzle koruno-
vačních klenotů nebo Karlova mostu, „malovat" mohli pískem nebo mozaikou. Na „Karlovu zeď" si napsali, co chtějí 
dokázat .

Pohled do Českého středohoří 
ZUŠ Postoloprty 
www.zus-postoloprty.cz

Grafika a malba suchým pastelem od žáka R. Hosnedla ze ZUŠ Postoloprty.

Lesní skřítci 
ZUŠ Postoloprty 
www.zus-postoloprty.cz

Postavičky z keramiky a textilu, vysoké 60 cm byly umístěny venku před galerií.

Májový koncert 
ZUŠ Postoloprty 
www.zus-postoloprty.cz

Základní umělecká škola Postoloprty pořádala Májový koncert, na kterém se představili absolventi I. a II. stupně 
studia, literárně dramatický obor a taneční obor.

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Postoloprty 
ZUŠ Postoloprty, Město Postoloprty 
www.zus-postoloprty.cz

Žáci výtvarného oboru vystavovali své práce na téma škola v prostorách radnice města Postoloprty.
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Ústecký kraj
NÁZEV – POřADATEL – WEB POPIS AKCE (zdroj: mapa aktivit na www.amaterskatvorba.cz)

Jarní koncert pěveckých sborů 
ZUŠ Varnsdorf 
www.zusvarnsdorf.cz

Tradiční koncert tří pěveckých sborů ZUŠ Varnsdorf - Čtyřlístek, Bambule, Sametky.

Výstava absolventských prací výtvarného 
oboru ZUŠ  
ZUŠ Varnsdorf 
www.zusvarnsdorf.cz

Výstava se konala od 18. 5. do 24. 6. 2016.

Zlínský kraj (6 akcí)

Výstava prací pedagogů Zlínského kraje 
ZŠ a MŠ Rymice a Muzeum Kroměřížska 
www.skolarymice@volny.cz

Přehlídka rukodělných, výtvarných, literárních i badatelských aktivit pedagogů zlínského kraje. Výstava byla 
otevřena od 14. dubna do konce října a byla součástí prohlídkového okruhu lidového stavitelství v Rymicích.

Šípková Růženka 
ZUŠ R. Firkušného Napajedla 
www.zusrf.cz

Dva dopolední pořady pro děti předškolního věku v rámci školního projektu „ZUŠkolka". Pěvecký sbor starších žáků 
HeXaM a další žáci hudebního oboru za spolupráce VO (kulisy) pod vedením učitelů nacvičili hudební pohádku. Včet-
ně sólového a sborového zpěvu představili různé hudební nástroje. Tento komponovaný pořad měl za cíl upoutat 
děti zábavnou formou tak, aby si dokázaly představit, jak hezké a zajímavé by bylo, kdyby se začaly také věnovat 
hře na nástroj nebo výtvarnému tvoření.

Promenádní koncert ZUŠ R. Firkušného 
ZUŠ R. Firkušného, Napajedla  
www.zusrf.cz

Tradičně na konci května proběhl koncert žáků a učitelů školy. Vystoupily pěvecké sbory „HeXaM“ a „Zpěváček“, 
komorní soubory fléten a kytar, jazzový soubor, houslový soubor „Strunky“, akordeonový soubor. Tento koncert se 
odehrál v roce několika výročí: 65 let od založení školy, 25 let od pojmenování ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 
a 15 let konání Hudebního tábora.

Koncert společného symfonického 
orchestru k 70. výročí založení ZUŠ 
Uherský Brod 
ZUŠ Uherský Brod 
www.zus-ub.cz

Těleso bylo složené při této příležitosti ze žáků školy, učitelů a bývalých absolventů. Spolupracovali někteří členové 
Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, která rovněž slaví 70. výročí založení, hosté i rodiče žáků. Zapojil se pě-
vecký sbor rovněž sestavený obdobným způsobem ze zájemců. Koncert se uskutečnil 27. 5. 2016 ve velkém sále 
Domu kultury v Uherské Brodě od 18.00 hodin. K této akci se natáčelo vlastními silami DVD z historie školy, které 
bylo rovněž uvedeno. 
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Výstava absolventů výtvarného oboru  
ZUŠ Zlín 
www.zus-zlin.cz

Výstava absolventských prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Zlín.

Absolventský koncert ZUŠ Zlín - Jižní Svahy 
ZUŠ Zlín - Jižní Svahy 
www.zuszlin.inext.cz

Slavnostní vystoupení absolventů I. a II. stupně studia hudebního oboru. 
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8| The Arts Education and Amateur Art week

GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT

The main goal of our project is to make all forms of arts education and all fields of amateur 
art visible . 

The inspiration came from two international crucial projects – from the Week of the Amateur 
Arts (a successful inspiring event with the origin in Belgium organized since 1996) and the Arts 
Education Week (a new initiative of UNESCO from 2012). 

The National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS) is the national body 
for support and service of amateur art. It organized several meetings (discussion forums) in 
the past years. The participants and the experts expressed a strong need to be more visible 
and present in the public space for media, wide public and politicians of all governance levels. 
An extraordinary wide and sophisticated system of so called “Basic Art Schools” is the country 
specific element in arts education in the Czech Republic. Finally, this starting point led NIPOS to 
set up a Czech form of the Week – The Arts Education and Amateur Art Week. 

The campaign presents the field in a non competitive way: NGOs, cultural institutions, 
schools - especially basic art schools, municipalities, providers of non formal (life-long) arts 
education from public and private sector etc. It stimulates social inclusion on the local level - 
some actors came together for the first time. New activities were raised, number of traditional 
events got national and international meaning and joined common philosophy. The feedback 
from organizers after the first year (in 2013) was great. The project satisfied a need of cultural 
and educational organizations for interaction. There are about two hundred events from small 
to large registered every year. 

YEAR 2016 (4th SEASON)  

The Arts Education and Amateur Art Week took place from 21 to 29 of May. For the 
fourth time the project was held under the auspices of the Ministry of Culture, the Ministry 
of Education, Youth and Sports and the Czech Commission for UNESCO. Traditionally, the 
National Institute for Education and the Academy of Performing Arts in Prague were partners 
of the Week. 

There is a common communication and PR strategy provided including visual 
identity, a launching concert in Prague and a cultural celebrity, “The Face of the Week”. 
The main platform for organizers and public represents was the interactive map at www. 
amaterskatvorba.cz, accompanied by a Facebook site for sharing images, actual news etc. 

In 2006 79 % of the organizers participated for the first time, 21 % repeatedly and 6 % 
took part in all four years. The range of the organizers was diverse so far. We can state that 
two thirds of organizers mostly belong to the field of arts education (basic art schools on the 
first place and then children and youth centres, other educational and leisure time centres, 
schools, museums, libraries etc.). The remaining one third of organizers is engaged in 
amateur art directly or supports amateur art by organizing or co-organizing events (artistic 
ensembles – cultural groups, natural persons, municipalities, public organizations, actors 
with other than cultural or educational coverage etc.).
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