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1/ IDEA KAMPANĚ  
TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa pro-
pojující nový projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský 
projekt Týden amatérského umění, které již oba samostatně fungují v ně-
kolika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde přede-
vším o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého 
se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, 
kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), nezisko-
vé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další 
občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), působící 
v  obou oblastech, zorganizovalo v ČR v  letošním roce 2013 pilotní 
ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který si 
kladl za cíl upozornit na zajímavé dění v kultuře, umění a vzdělávání po celé 
České republice. Vytvořilo tím několik nových impulsů a širokou kontaktní síť 
pro lepší spolupráci mezi vzdělávacími a kulturními institucemi. 

NIPOS tím navázal na sérii aktivit, které v oblasti uměleckého vzdělávání 
a neprofesionálního umění uspořádal na podnět široké veřejnosti již v minulosti. 
Připomeňme alespoň mezirezortní diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role 
kulturních institucí (2011), diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR (2012) 
a na něj navazující Memorandum na podporu neprofesionálního umění v ČR. 
Tato setkání nastartovala společenský dialog mezi odbornou i širší veřejností 
o funkci a prospěšnosti neprofesionálních aktivit a o jejich nezastupitelnosti. 

Všechny tyto aktivity byly inspirovány příklady ze zahraničí, první Týden 
amatérského umění se uskutečnil v roce 1996 v Belgii, následně v Nizozemí 
a ve Velké Británii a Skotsku. Spojení amatérské tvorby s uměleckým vzdělá-
váním je přitom českým přínosem.  

2/ VYBRANÁ STATISTIKA 1. ROČNÍKU

Celkem se během několika týdnů po uveřejnění výzvy registrovalo 254 akcí 
(projektů, iniciativ).

Záměrem kampaně nebyla vzájemná soutěž mezi regiony (místy) 
a mezi obory. Naopak, aktéři uměleckého vzdělávání a amatérského umění 
se v některých lokalitách sešli vůbec poprvé na společném projektu v duchu 
interdisciplinární a mezioborové spolupráce, aby o sobě dali více vědět 
veřejnosti.

Na výzvu reagovaly organizace ze sektoru kultury stejně vstřícně jako 
organizace ze sektoru vzdělávání. Mezi pořadateli byly zastoupeny organizace 
zřizované veřejnou správou i nevládní neziskové organizace, připojilo se také 
několik aktérů ze soukromé sféry. 

Komplexnost a propojení celé myšlenky uměleckého vzdělávání a ama-
térské tvorby našlo v českém prostředí silnou rezonanci. Důkazem je regist-
race velkých a marketingově známých projektů jako Noc muzeí, Bambiriáda 
nebo Plzeň EHMK 2015. 
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3/ PROPAGACE A ZÁŠTITY  
TÝDNE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Pilotní ročník originálního českého projektu získal čtyři významné záštity, 
jež zásadně pomohly k jeho propagaci mezi odbornou i širší veřejností. Pro-
jekt podpořila Česká komise pro UNESCO, Výbor pro vzdělávání, vědu, kul-
turu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, Ministerstvo 
kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K Týdnu připojilo své 
poselství i několik významných osobností veřejného života – ředitelka NIPOS 
Lenka Lázňovská, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská prá-
va a petice Senátu PČR Marcel Chládek, rektor Janáčkovy akademie múzic-
kých umění Ivo Medek či předseda České komise pro UNESCO a poslanec Petr 
Gazdík. Akci podpořili také strategičtí partneři – Národní ústav pro vzdělávání 
a Folklorní sdružení ČR.

Standardní propagační kampaň v podobě tiskových zpráv doplňovala 
úměrná kampaň mediální. Zcela jedinečným způsobem oslovil NIPOS několik 
tisíc lidí z řad odborné veřejnosti, kteří s ním spolupracují, účastní se seminá-
řů, kurzů a přehlídek. Dílčí propagační akce se konaly v rámci stěžejních pro-
jektů Týdne, které NIPOS spolupořádal. Více o nich v samostatné kapitole 4.

Strategickým informačním nástrojem byla unikátní mapa, která všechny 
aktivity sdružovala na jednom místě a nabídla občanům možnost zviditelnit 
svoji činnost a dát v jednom týdnu najevo i za hranice svých sídel, že umělecké 
vzdělávání a amatérská tvorba zasahuje podstatnou část české společnosti. 

K propagaci jednotlivých akcí
bylo vytvořeno logo Týdne.  
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4/ STĚŽEJNÍ (PILOTNÍ PROJEKTY )  
TÝDNE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

První ročník byl cíleně podepřen pilotními projekty NIPOS-ARTAMA. Ve chví-
li, kdy byla uveřejněna výzva pro veřejnost, tak už se připravovalo sedm tra-
dičních celostátních přehlídek. NIPOS dále přispěl do širokého spektra aktivit 
Týdne jednodenní tematickou konferencí (Umělecké vzdělávání – další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků jako nástroj zvyšování odborné kvalifikace 
pedagoga v ČR) a vzdělávacím kurzem (Základy dětského divadla).

ŠRÁMKŮV PÍSEK (52. ROČNÍK)
(Celostátní přehlídka experimentujícího divadla)

Akce se zúčastnilo 12 souborů z celé republiky z 10 postupových přehlídek.

Před začátkem v pátek odpoledne chodili po městě chůdaři z Long  Vehicle 
Circus a v parku hráli žongléři Bratři v triku. V sobotu večer se uskutečnila 
performance Tomáše Žižky, který hrál na kořen, Petra Váši, který hrál sám na 
sebe a jejich hosta Vladimíra Hulce, který tančil rituální tanec nahého muže. 

Geisslers hofcomoedianten (Polibky) a Láhor/soundsystem (Když čas 
netlačí aneb na jedné lodi) přijeli zahrát v rámci out programu. 

Všichni amatéři si předávali během přehlídky dopisy, které adresovali 
místním píseckým občanům a psali jim také o amatérském divadle; tuto 
akci zorganizoval Poštovní kurýr Adam Krátký. 

Diskuse o viděném probíhaly pravidelně v malém sále Divadla Pod čarou 
za velkého zájmu diváků. Všichni se do povídání zapojovali, byly to výjimečně 
příjemné debaty. 

NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH 
A SYMFONICKÝCH TĚLES (23. ROČNÍK)

Dvou etap akce se zúčastnilo 6 pěveckých sborů, 3 komorní orchestry 
a 2 flétnové soubory.

23. ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních symfonických 
těles (NF NKST) 2013 je letos rozložen do pěti etap. Data konání dvou z těchto 
etap (19. 5. a 25. – 26. 5. 2013) se kryla s akcí Týden uměleckého vzdělávání 
a  amatérské tvorby. Spolupořadatelé obou etap NF se k Týdnu přihlásili 
a etapy byly zaneseny do mapy.Vystoupení souboru Antonín Puchmajer  D. S., Praha

Malé Hudební Družení Rousínov
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Druhá etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních 
a symfonických těles se konala 19. 5. 2013 v Rytířském zámku Pardubice. 
Etapa byla pojata jako Slavnostní koncert k 45. výročí založení Pardubického 
komorního orchestru. Celý program natáčel Český rozhlas, stanice  ČRo 3 – 
Vltava.

Koncert se nesl v opravdu slavnostní atmosféře, hosté i obecenstvo 
vytvořili přátelskou atmosféru a vzdali hold dirigentovi i jeho orchestru. 
Dobové kostýmy dětských pištců působily osvěžujícím dojmem. Dramaturgie 
koncertu měla gradující průběh, výkony účinkujících byly na úrovni.

Třetí etapa NF NKST  proběhla v sobotu 25. 5. 2013 ve Špitální kapli ve 
Slavkově a v neděli 26. 5. 2013 se konal koncert v Dlouhém sále zámku 
Bučovice. Etapa nesla podtitul „Chvála písni“.  Spolupořadatel etapy navrhl 
a prosadil myšlenku propojení instrumentální hry s pěveckými sbory.  
Tento projekt je v pojetí Národního festivalu novinkou. Po koncertu proběhl 
rozborový seminář. 

Průběh této akce byl netradiční, experimentální. Nicméně ukázal, že je to 
jedna z cest, kterou bychom se mohli ubírat při organizování dalších ročníků 
Národního festivalu. Obecenstvo bylo spokojeno a dalo to i najevo svým 
potleskem.

KUTNÁ HORA 
(30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance)

V rámci přehlídky vystoupilo téměř 300 účinkujících v 29 choreografiích.

Po tři májové dny se tančilo nejenom v přehlídkových večerech v Měst-
ském Tylově divadle v Kutné Hoře, ale i v dopoledním vystoupení v refektáři 
Galerie Středočeského kraje, kde tanec pod historickými freskami dostal svou 
specifickou vůni a i studenti z místních škol v tichosti přihlíželi vzácnému 
okamžiku, kdy se setkávají múzy.

Součástí přehlídky byla i jednodenní celostátní konference Umělecké 
vzdělávání – další vzdělávání pedagogických pracovníků jako nástroj 
zvyšování odborné kvalifikace pedagoga v České republice.

V doprovodném programu přehlídky byly pro děti realizovány noční tema-
tizované prohlídky pamětihodností města, závěrečné pohádkové představe-

ní. Pro pedagogy byly určeny rozborové a vzdělávací semináře, společenské 
večery s diskusí. Křest knihy Dítě v tanci, jež vyšla právě k jubilejní přehlídce, 
dokladuje fakt, že je zde 45 let přehlídka, která  systematicky mapuje tanec 
jako tvůrčí interakci mezi pedagogem a dítětem.

IMPULSY – TVORBA – PREZENTACE LITOMĚŘICE 
(14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže)

Přehlídky se účastnilo 44 škol a školských zařízení z celé ČR. Ve dnech 
11. 5. – 6. 6. 2013 probíhala v prostorách gotického hradu v Litoměřicích

14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže je vyvrcholením 
tříleté práce výtvarných pedagogů a jejich žáků z celé České republiky.

Celostátní výtvarné přehlídky mají dlouhodobou tradici a jsou ojedinělou 
akcí ve výtvarném oboru. Nemají charakter soutěže, ale ukazují současnou 
úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech 
s dětmi a mládeží. Všechny předcházející přehlídky byly přínosné tím, že kva-
litativně posunuly vývoj výtvarné výchovy v Čechách. 

Vystoupení ZUŠ Dobruška
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Současná 14. přehlídka vychází z potřeby doby ovlivněné zásadním půso-
bením vizuálně obrazných prostředků a sleduje nové způsoby uplatnění vizu-
ální aktivizace ve výtvarné výchově. Není klasickou výstavou fyzických výtvar-
ných prací dětí a mládeže. Zaměřuje se na prezentaci autorsky zpracované 
dokumentace s možným použitím různých médií ve dvou kategoriích.

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 
(22. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla)

V programu přehlídky se objevilo 17 nejlepších inscenací vybraných 
ze 17 postupových přehlídek.

Program byl rozmanitý a kvalita inscenací nadprůměrná. O tom svědčí i fakt, 
že lektorský sbor do programu Jiráskova Hronova nominoval 5 inscenací a další 
4 pak doporučil.  Po každém odehraném představení následovala veřejná disku-
se vedená lektorským sborem.

Na přehlídce byly otevřeny i tři semináře – Jevištní řeč lektorky Evy Spous-
tové, Improvizační dovednosti Jany Machalíkové a Herecký trénink Jana Hni-

ličky. Poprvé byl realizován Burke Cup – soutěž divadelních týmů, ve kterém 
byl hlavní cenou pobyt zdarma na dalším ročníku.  Poprvé jsme také uspořá-
dali Divadelní pouť pro děti, která měla fungovat především jako propagace 
v místě konání a nejbližším okolí. 

Hostem přehlídky byli Geisslers Hofcomoedianten, kteří ve Volyni zahráli 
svou inscenaci hry Carla Gozziho Láska ke třem pomerančům. 

Slavnostní zakončení přehlídky spojené s vyhlášením výsledků a předáním 
ocenění se uskutečnilo na místní plovárně formou (divadelního) pikniku.

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ 
(14. ročník)

Na slavnosti účinkovaly 3 vybrané folklrní soubory.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě patří k již tradičním kulturním 
projektům jarní Prahy s tematikou tradiční lidové kultury, folkloru a kulturních 
aktivit spojených s těmito oblastmi. Je každoročně pořádána ve spolupráci 

Zahájení vernisáže

Divadlo Point Prostějov – Testosteron
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s předními institucemi, zaručujícími především vysokou odbornou kvalitu 
programu.  Každý rok se představuje nově pojatý program, který přináší nové 
a neotřelé pohledy na fenomény pojící se k tradiční lidové kultuře.

Národopisná slavnost se vydala po stopách mimořádné osobnosti 
proslavené v oblasti muzikologie, folkloristiky, malířství, národopisného 
bádání a sběratelství, Ludvíka Kuby, jehož sto padesáté výročí narození 
si připomínáme právě v letošním roce. 

V sobotu 18. května odpoledne se uskutečnilo zahájení celého programu 
odehrávající se jako tradičně v hale Musaionu. 

V navazujícím podvečerním kulturním programu, odehrávajícím se v zahra-
dě Kinských na terase za Musaionem, vystoupily soubory Dúbrava z Dubňan, 
Hořeňák z Lázní Bělohrad a Postřekov z Postřekova, které představily hudební 
a taneční projev vybraných regionů. Všechny tyto soubory se návštěvníkům 
představily opět v neděli odpoledne na terase za Musaionem.

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
UNIČOV
(23. ročník)

V rámci přehlídky vystoupilo 16 dětských pěveckých sborů.

Ve dnech 24. – 26. května 2013 se v Uničově konala celostátní přehlídka 
dětských pěveckých sborů, která je tradičním vyvrcholením celoroční umě-
lecké práce pedagogů a žáků v oboru sborový zpěv v celé ČR. Každoročně 
se jí účastní jiné složení dětských sborů, které byly vybrány na Krajských 
postupových přehlídkách. Celkově se v letošním roce Krajských postupových 
přehlídek účastnilo 181 dětských sborů s více jak 5 200 dětmi. 

Účastníci přehlídky a posluchači mohli shlédnout celkem čtyři koncer-
ty. V pátek 24. května se na zahajovacím koncertě představilo devět sborů, 
v  sobotu 25. května se na dopoledním koncertě představilo dalších sedm 
sborů. Odpoledne pak vystoupil pod vedením sbormistrů Heleny Stojaníkové Dudácké duo z Písku

Vystoupení dětského sboru Trallala Český Těšín



9

a Tomáše Motýla náš přední dětský pěvecký sbor Motýli z Šumperka. Jejich 
radostné vystoupení oslovilo všechny děti v sále a snad se jim stalo i motivací 
do další tvůrčí sborové práce. V rámci sobotního závěrečného koncertu byla 
předána Cena ministra kultury v oblasti dětské umělecké aktivity za celoži-
votní činnost věnovanou rozvoji oboru dětského sborového zpěvu Jaroslavě 
Mackové.

Obyvatelé města i jeho návštěvníci mohli všechny zúčastněné sbory sly-
šet při společném zpěvu na Masarykově náměstí, kde sbory zazpívaly spo-
lečné písně s místním dechovým orchestrem Haná a posléze i roztančily celé 
náměstí.

5/ INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY PROJEKTŮ A AKTIVIT 1. ROČNÍKU 
TÝDNE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

DIVADELNÍ A SLOVESNÁ TVORBA  

Divadlo loutek Ostrava se 
připojilo k celostátní akci Týden 
uměleckého vzdělávání a amatér-
ské tvorby s nabídkou zážitkových 
tvořivých dílen, které jsou na al-
ternativní scéně Divadla loutek 
Ostrava realizovány pravidelně 
a je o ně ze strany škol velký zá-
jem. Ve dnech od 17. do 26. 5. 
2013 se na jeho alternativní scéně 
uskutečnily umělecko-vzdělávací 
tvořivé dílny. Dne 17. 5. se usku-
tečnila dílna s názvem Ruka jako loutka, 20. 5. a 21. 5. pak dílna Mé vlastní 
loutkové divadlo.  

První dílna pro žáky a studenty ZŠ a SŠ seznamovala se základy loutko-
hereckého umění a metodami dramatické výchovy v dětech podporovala je-
jich tvořivý potenciál. Ve výsledku mohli účastníci zahrát svým vrstevníkům 
krátkou improvizovanou etudu s vlastnoručně vyrobenou prstovou loutkou. 
Druhou dílnou, která byla určená pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, lektoři navazují na 
český fenomén rodinných loutkových divadel 19. století.

Tvorba prstové loutky z papíru

TANEČNÍ TVORBA 

Dětská taneční skupina Ouky kouky vznikla při Základní umělecké škole 
v Kraslicích ve školním roce 2003/2004, v současné době pracuje již 10. rokem. 
Děti jsou rozděleny do několika věkových skupin s vtipnými názvy Lentilky, 
Karamelky, Hašlerky a Pralinky. Nejmladší jsou Lentilky, jedná se o děti 
předškolního věku. Starší děvčátka z prvních a druhých tříd si říkají Karamelky 
a skupina dívek z třetích a čtvrtých tříd má název Hašlerky. Pralinky jsou 
děvčata 12-13letá a ve skupině nejstarších Skittles tančí nejstarší děvčata.

Každoročním vyvrcholením práce taneční skupiny je tradiční taneční pod-
večer v rámci Kraslického hudebního jara. Letošní Taneční podvečer, zařa-
zený mezi akce Týdne, nesl symbolický název Mraky tance. Ve dvouhodino-
vém pásmu tvořeném jednou choreografií za druhou diváci opravdu „mraky 
tance“ zhlédli.  Poté, co předvedly vlastní nápadité choreografie, si nakonec 
zatančily všechny skupiny dohromady slavné světové hity.

Dětská taneční skupina Ouky kouky
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VÝTVARNÁ TVORBA  

Nedělní odpoledne 19. 5. byl v kině Hvězda v Uherském Hradišti připraven 
zajímavý komponovaný program nejen pro děti. Městská kina Uherské 
Hradiště zdarma předvedla svůj Malovásek a Animásek, Dům dětí a mládeže 
Šikula Uherské Hradiště zase představil to nejlepší z činnosti kroužků. 
Program celého dne Dětská neděle ve Hvězdě byl evidován v  celostátním 
Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Příchozí děti i s rodiči či 
prarodiči mohly být diváky „show“ a návštěvníky dvou tematických výstav, 
ale také se sami zapojit a být kreativní. Např. ty z dětí, co si zvolily Animásek, 
si mohly zdarma vyzkoušet vyrobit vlastní krátký film. Kroužky DDM se zde 
prezentovaly různými formami, k vidění byly vedle tanečních, hudebních, 
dramatických a další kroužků již ne tak obvyklé ukázky žonglování – opět 
včetně možnosti si jej v atriu vyzkoušet. Na závěr odpoledne kino Hvězda 
promítlo animovaný film, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, kterému 
předcházely animáskové předfilmy – tedy ukázka nejlepších prací dětí 
z Animásku vzniklých ve školním roce 2012/2013. 

HUDEBNÍ TVORBA  

K předposlední májové neděli ve Tvarožné u Brna již tradičně patří zvuk 
dechovky. Nejinak tomu bylo i letos, 19. května, kdy obec pořádala XVI. roč-
ník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše a  přihlásila se s  nimi 
k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. 

Tvarožnou v průběhu předchozích ročníků navštívily desítky vynikajících 
kapel z Moravy, z Čech i ze Slovenska.  Od roku 2006 má Tvarožná díky Dechové 
hudbě Lácaranka z Kobylí oficiální znělku. V obci tak stále žije odkaz Julia 
Antoše (1898–1974), tvaroženského rodáka, kapelníka a muzikanta.

Do Tvarožné rok od roku přijíždějí stále mladší interpreti, a navíc jejich 
nadšení pro dechovou hudbu je přímo evidentní. Pořadatelé dalších ročníků 
hudebních slavností ve Tvarožné mohou již nyní přemýšlet, jak nepřímou 
úměru mezi „omlazováním“ interpretů a stárnutím publika vyrovnat a přilákat 
v budoucnu věkově širší posluchačské spektrum. 

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA 

Středisko amatérské kultu-
ry Impuls v Hradci Králové 
se připojilo k  projektu Tý-
den uměleckého vzdělá-
vání a  amatérské tvorby 
prostřednictvím několika 
svých tradičních aktivit, jež 
náleží do oblasti umělecké-
ho vzdělávání.

Ve dnech 25. – 26. května 
proběhla ve výukovém sále 
střediska Impuls 5. lekce 
dvousemestrálního odborného kurzu Škola audiovizuální tvorby.  Impuls kurz 
poprvé otevřel v roce 1993 pro pracovníky nově zakládaných městských 
a regionálních TV studií, audiovizuálních center vysokých škol, soukromé 
podnikatele v oboru audiovize a pro další zájemce. Jedná se o intenzivní 
profesní kurz zaměřený na komplexní soubor znalostí a dovedností potřebných 
pro tvorbu videoprogramů.  Ledčický příležitostný sbor a orchestr

Kurz fotografování
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Ve dnech 17. – 19. května se v klášteře v Králíkách v sousedním 
Pardubickém kraji uskutečnil další odborný kurz pro ty, kteří se chtějí 
v oblasti fotografické tvorby vzdělávat, Fotografování s velkoformátovými 
kamerami. Účastníkům kurzu se věnují odborní lektoři a učí je s přístrojem 
nejen pracovat, ale i využívat některých speciálních postupů.

MEZIOBOROVÉ AKCE 

V týdnu od 20. do 26. května 2013 uspořádala Základní umělecká škola 
v Jablonci nad Nisou sérii akcí a koncertů nazvanou  V rytmu ZUŠ. Značná 
část aktivit se odehrává na veřejných místech a celý projekt má formát „mi-
nifestivalu“, který tradičně otevírá výstava výtvarných prací žáků výtvarné-
ho oboru ve vestibulu jabloneckého magistrátu. Následuje velice úspěšná a 
poutavá venkovní akce Klavír pod širým nebem. V následujících dnech pak 
navazují další akce tak, aby se každý den v týdnu uskutečnila alespoň jed-
na. Velkou pozornost veřejnosti vzbuzuje velký estrádní pořad na Kromě již 
zmíněných akcí zahrnuje série V rytmu ZUŠ rovněž koncert duchovní hudby 

v kostele Dr. Farského, výroční koncert všech pěveckých sborů ZUŠ v jablo-
neckém Eurocentru a koncert sólistů a komorních souborů v sousedním Rych-
nově u  Jablonce nad Nisou. Letošní atraktivní tečkou za celotýdenním pro-
gramem byl nedělní samostatný koncert Jabloneckého komorního orchestru 
v kostele sv. Anny.

FOLKLOR 

V letošním roce se Vylévání 
studánek uskutečnilo 26. květ-
na na poutním místě Křemeš-
ník u  Pelhřimova, v jehož okolí 
tradice vznikla. Každoročně se 
akce koná vždy na jiném místě 
Českého Horácka, aby se lidé 
seznámili s nádherným zvykem, 
který se na Pelhřimovsku datuje 
od XI. století. Čištění pramenů 
pitné vody konala na Pelhřimov-
sku výhradně svobodná děvča-

ta. Dívenky v letním pelhřimovském kroji se zdobily stuhami, za pas zasunuly 
jarní kvítí a královnu ozdobily věncem ze zimostrázu, jak to bývávalo kdysi. Ve 
slavnostní náladě prošel průvod za zpěvu písní od chrámu směrem dolů kolem 
Božího hrobu křížovou cestou až ke kapličce u Zlaté studánky. Tam proběhl na 
pokyn královny ústřední obřad, čištění studánky. Nejprve byl z vody vyjmut 
křížek, který se pak do průzračného pramene vrátil. Čistou studánku zdobily 
družičky věnečky ze zimostrázu. Královna nabrala zázračnou vodu, napila se ze 
džbánu a pak ji rozlévala do čtyř světových stran, aby byla hojná úroda. U lé-
čivého pramene promluvil duchovní, pan farář Vojtěch Vágai z Římskokatolické 
farnosti v Pelhřimově, který provázel v bílém rouchu průvod od poutního barok-
ního kostela Nejsvětější Trojice. Po ukončení obřadu lidé nabírali posvěcenou 
léčivou vodu do nádob, aby si ji odnesli do svých domovů.

Soubor lidových písní a tanců Trnávka, který akci přihlásil do Týdne umě-
leckého vzdělávání a amatérské tvorby, chce zachovat nejen nádherný klenot 
dětské lidové kultury z Pelhřimovska, ale také úctu k životodárnému živlu, pra-
menům pitné vody.Úvodní vystoupení souboru bicích nástrojů na Show ZUŠ

Průvod ke studánce
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6/ ZÁVĚRY Z 1. ROČNÍKU A INFORMACE KE 2. ROČNÍKU TÝDEN 
UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Týden prokázal, že počet aktivních občanů zabývajících se uměleckým 
vzděláváním a amatérskou tvorbou představuje velkou sílu a že NIPOS je 
schopen tuto energii zužitkovat ve prospěch veřejnosti. Díky svým odborným 
kontaktům a zejména díky pilotním, celonárodním akcím (Celostátní přehlídka 
experimentujícího divadla Šrámkův Písek, Národní festival neprofesionálních 
komorních a symfonických těles, Celostátní přehlídka dětských skupin scénic-
kého tance Kutná hora, Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 
Impulsy – tvorba – prezentace Litoměřice, Celostátní přehlídka školních pěvec-
kých sborů Uničov, Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudební-
ho divadla Divadelní piknik Volyně, Národopisná slavnost v Kinského zahradě 
v Praze) ukázal občanům i veřejné správě, že podpora těchto oblastí má pro 
Českou republiku velký význam. 

Druhý ročník si klade za jeden z hlavních cílů ještě vylepšit mediální obraz 
Týdne, který vzhledem k zájmu a počtu zúčastněných nebyl dostačující. Stejně 
jako v prvním ročníku požádá NIPOS o záštitu významné partnery: Českou 
komisi pro UNESCO, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
Senátu PČR. Zároveň bude vyhledávat spolupracující organizace, jako tomu 
bylo letos v případě Národního ústavu pro vzdělávání a Folklorního sdružení ČR. 
Na základě vyhodnocení celé akce posílí NIPOS spolupráci s krajskými úřady, 
kterým bude Týden podrobně prezentován s oslovením o oficiální spolupráci, 
a náváže spolupráci se Svazem obcí a měst ČR. NIPOS se pokusí navázat 
mediální spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem, osloví rovněž AMU 
a JAMU. 

Děkujeme všem organizátorům registrovaných akcí, spolupracujícím 
organizacím a institucím, které Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby udělily záštitu a pomohly při její propagaci.

Zájem o pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 
je pro nás zavazujícím oceněním při organizaci druhého ročníku v roce 2014.

CELOSTÁTNÍ TERMÍN DRUHÉHO ROČNÍKU V ČR 
JE 17. – 25. KVĚTNA 2014.

Přihlašování na www.amaterskatvorba.cz  bude otevřeno od poloviny 
ledna 2014.

V druhém ročníku se zaměříme na širší a účinnější medializaci akce. 

V první fázi půjde o získání textových a obrazových materiálů z kon-
krétních regionů. Vyjdeme ze zkušeností předcházejícího ročníku. Vytipu-
jeme účastníky pilotního ročníku, kteří se chtějí zúčastnit i druhého ročníku, 
a  vytvoříme medailony vedoucích osobností a charakteristiky akcí. Získané 
materiály využijeme pro komunikaci s mediálními partnery, pro webovou pre-
zentaci, facebookovou prezentaci, průběžnou komunikaci s médii, pro oslovení 
konkrétních médií v daném regionu a následně při tiskové konferenci.   

Tiskové zprávy budou postupně rozesílány v souvislosti s vývojem Týdne 
podle potřeb sdělit veřejnosti nové skutečnosti. Média budou zpravována 
o vyhlášení Týdne, o způsobu a termínu registrace, o vývoji zájmu o Týden, 
o průběžných počtech přihlášených a o konkrétních přihlášených subjektech. 
Po skončení Týdne budou informováni o konečných počtech zúčastněných 
a příkladech dobré praxe v aktuálním ročníku.

První tiskovou konferenci uspořádáme dva až tři dny před začátkem 
Týdne za účasti zástupců NIPOS a významných osobností, které akci poskyt-
nou záštitu. „Tvář Týdne“ promluví o své zkušenosti s amatérským hnutím. 
Představen bude vybraný zástupce místní aktivity, se kterým bude domlu-
vena krátká prezentace loňského ročníku a ukázka toho, co připravují pro 
nový ročník Týdne. Pro novináře bude připraven kvalitní textový a obrazový 
materiál. Druhá tisková konference zpravující o výsledcích Týdne se bude 
konat co nejdříve po skončení Týdne.

Slavnostní zahájení Týdne proběhne v prostorách HAMU na Malostran-
ském náměstí (sál Martinů) v den tiskové konference (15. 5. 2014).

Vytvoříme dobrovolnickou síť zpravodajů – studentů vysokých škol 
a s jejich pomocí budeme mapovat aktivity v jednotlivých regionech. Studenti 
budou během Týdne vysláni na konkrétní místa do regionů, aby odtamtud 
referovali o průběhu Týdne. 



13

Stávající webová prezentace bude nadále rozvíjena a obohacována. 
Vytvoříme nový oddíl, kde budou představeni konkrétní účastníci. Doplňová-
na bude také sekce pro média, kde budou vybrané materiály nabídnuty ke 
stažení. Facebooková prezentace bude rozvíjena s cílem navázat komu-
nikaci s co nejširším počtem lidí ze všech oborů a věkových skupin a infor-
movat o postupném vývoji akce. Z reakcí budeme získávat cenné inspirace 
a zpětnou vazbu.

Na webových stránkách budou zveřejněna poselství významných 
osobností společenského života. Vytipujeme a oslovíme „Tvář Týdne“. 
Všeobecně známá osobnost, která prošla amatérským hnutím a proslavila se 
ve svém oboru, nejlépe osobnost herecká, pomůže akci zviditelnit. 

S žádostí o mediální partnerství oslovíme Českou televizi, Český roz-
hlas a vybraná tištěná i elektronická média. V rámci mediálního partnerství 
je možné získat zdarma umístění reklamy. Výroba spotu a inzerce představuje 
náklady na realizaci, jejichž uhrazení bylo schváleno Ministerstvem kultury. 

Kompletní přehled o prvním ročníku Týdne je uložen  
na webu www.amaterskatvorba.cz.
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PŘÍLOHA 
SEZNAM VŠECH ZAREGISTROVANÝCH AKCÍ

INERAKTIVNÍ MAPA NA 

WWW.AMATERSKATVORBA.CZ



15

NÁZEV AKCE POPIS POŘADATEL KONTAKT

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Otevřená hodina  
barokního tance

Představení základů a principů barokního tance. En Garde! www.en-garde.webnode.cz

XIV. Národopisná slavnost 
v Kinského zahradě

Tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové 
kultuře a folkloru. Program slavnosti je nejen umělecky přitažlivý, 
ale díky odborné spolupráci několika významných institucí přináší vždy 
nové a neotřelé pohledy na fenomény pojící se k tradiční lidové kultuře. 
Čtrnáctá národopisná slavnost se vydá po stopách mimořádné osobnosti 
proslavené v oblasti muzikologie, folkloristiky, malířství, národopisného 
bádání a sběratelství Ludvíka Kuby, jehož sto padesáté výročí narození 
si připomínáme právě v letošním roce.

Národní muzeum – 
Historické muzeum, 
NIPOS-ARTAMA Praha, 
Sdružení pro dětskou 
taneční tvořivost

www.nipos-mk.cz
www.nm.cz/Historicke-muzeum

Tramvaj do stanice Touha Divadelní představení studentů Hereckého studia OLDstars 
ve sklepním prostoru HarOLD.

OLDSTARS o.s., 
umělecká skupina

www.oldstars.cz

Noc kostelů Koncertní vystoupení komorních souborů: Quinteto con mandolino a Syrinx. Škola komorní hudby www.bilkovatumova.euweb.cz
Tanzmania 
volné taneční večery

Volné taneční večery představují možnost setkat se s lidmi, které spojují 
podobné zájmy, sdílet a vyměňovat s nimi své dovednosti a znalosti.

Tanzmania www.tanzmania.cz

Koncert Koncert souboru zobcových fléten Vivat Flauto a pěveckého sboru Pifferaios 
z Lázní Bělohrad v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí 
při příležitosti Svatojánských slavností. 

Vivat Flauto www.vivatflauto.cz

Domečkový Happening 2013 Dům dětí a mládeže nabídl možnost vyzkoušet si aktivity z oblasti hudby, 
tvoření, pohybu, techniky i dalších speciálních oborů.

DDM Stodůlky www.ddmstodulky.cz

Akademie DDM Stodůlky Představení dětí z DDM Stodůlky. DDM Stodůlky www.ddmstodulky.cz
Den otevřených dveří  
galerie U Kunštátů

V průběhu akce se děti mohly zapojit do galerijní animace na téma výstavy 
Strom. Pro dospělé byly připraveny komentované prohlídky. 
Výstava i doprovodný program v rámci DOD proběhly v původním 
románském sklepení v domě U Kunštátů. 

Julie Weissová www.ukunstatu.cz
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Základy dětského divadla Tradiční kurz určený pro všechny zájemce z řad zkušenějších i méně 
zkušených vedoucích dětských a mladých divadelních souborů 
či dramatických kroužků, učitelů a dalších pedagogických pracovníků 
či studentů pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní 
práci s dětmi nebo mládeží.

NIPOS-ARTAMA 
a Sdružení pro tvořivou 
dramatiku

www.drama.cz/vzdelavani

Dramatická výchova  
pro současnou školu

Setkání třísemestrálního kurzu dramatické výchovy pro učitele základních, 
středních i mateřských škol a další zájemce o dramatickou výchovu. Jeho 
cílem bylo uvést frekventanty především prostřednictvím praktických 
aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy 
a seznámit je se základními principy tohoto oboru.

Sdružení pro tvořivou 
dramatiku a katedra 
výchovné dramatiky 
DAMU

www.drama.cz/vzdelavani/
dvss12_14.html

Volný večer v Českém klubu 
kinoamatérů-videoklubu Praha

Klubový večer nabídl možnost zájemcům o videotvorbu donést, promítnout a 
nechat si zhodnotit svůj zpracovaný videofilm zkušenými členy klubu. 

Český klub kinoamatérů 
videoklub Praha

www.ckkp.cz

Premiéra představení „Příběhy ze 
života pro děti a dospělé“

Premiéra netradičního představení ochotnického divadla Bílej mlejn.  
Čtyři příběhy ze života - čtyři pohádkové příběhy trochu jinak.

Divadlo Bílej mlejn (Bílej 
mlejn, o.s.)

www.bilejmlejn.cz

Pastelky Kurz kreslení. KK Serafin, s.r.o. www.konecnekreslim.cz/kurzy-
kresleni/pastelky

Pop-art Jednodenní workshop s krátkým teoretickým úvodem, malování. KK Serafin, s.r.o. www.konecnekreslim.cz/kurzy-
malovani/popart

Akryl Kurz akrylové malby. KK Serafin, s.r.o. www.konecnekreslim.cz/kurzy-
malovani/akryl

Tužka pro seniory Kurz kreslení pro seniory. KK Serafin, s.r.o. www.konecnekreslim.cz/kurzy-
kresleni/tuzka/?l=praha#map

Pastel Kreslení s pastely. KK Serafin, s.r.o. www.konecnekreslim.cz/kurzy-
kresleni/pastel

Koncert 
k 75. narozeninám Jana Málka

Sborový koncert z tvorby Jana Málka z cyklu Pocta tvůrcům. 
Účinkovalo pět českých pěveckých sborů - Abbellimento, Cancioneta Praga, 
Pražská kantiléna, Pražští pěvci, VUS UK Praha.

Sdružení Zvoneček www.zvonecek.cz

Kampa výtvarná Výstava fotografií, workshopy, performance a další výtvarné tvůrčí aktivity. Střední průmyslová škola 
sdělovací techniky

www.panska.cz

Festival amatérské tvorby Festival děl amatérských výtvarníků. Říčanský lůvr 
v galerii Kotelna.

www.galeriekotelna.cz

Výstava v „Náhorní“ Výstava koncipována pro Senát ČR - Barvy, rytmy, kontrasty. 
Součástí byly také ukázky maturitních prací studijního oboru Grafický design.

SŠ Náhorní www.ssnahorni.cz
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Svět hudby, svět pro všechny 1. ročník festivalu sborového zpěvu bez věkového i žanrového omezení. 
Vystoupily soubory: Sluníčka, Planina, Coro d‘Oro, Mammas and Mammas, 
ZUŠ A. Voborského, Wings, Buburéza, ZUŠ Lounských, Coloreton, Mozaika, 
Gymnázium Jana Nerudy.

škola SPMP Modrý klíč www.modry-klic.cz

Rytmus jako propojení 
se zdrojem života

VI. blok workshopu Hearna Godbois zaměřený na jednohlasné rytmy, 
hra na různé perkusivní nástroje.

CHECK POINT ART, o.p.s. www.checkpointart.eu/vzdelavani/61

Vědomé tělo v poezii Taneční workshop s prvky Labanovy analýzy pohybu inspirovaný dynamickou 
poezií.

DanceLab www.dancelab.cz

Prožitkové zpívání Nevýkonové vícehlasné zpívání ve skupině a v pohybu zaměřené na kontakt 
s tělem, dechem a emocemi.

DanceLab www.prozitkovezpivani.cz

Andělé mezi námi Celovečerní představení integrované taneční skupiny Freedom 4. Freedom 4 www.uzitecny-zivot.cz/freedom
Činoherní klub uvádí:  
Škola základ života

Přehlídka amatérských souborů z Čech, Moravy, Slezska. Činoherní klub o.p.s. www.cinoherniklub.cz

Pohádka o Sněhurce Představení tanečního souboru ZUŠ Blatiny na motivy známé pohádky bratří 
Grimmů.

ZUŠ Blatiny www.zusblatiny.cz

Minigalerie Otevřená hodina pro  děti a mládež od 10 let v rámci kroužku kreslení. 
V teoretické části byla zaměřena na druhy výtvarného umění, popis formy 
a obsahu. Účastnici měli možnost vyzkoušet si různé role (kurátor, historik 
umění, architekt).

Dům dětí a mládeže ddmpraha9.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Audience Scénické čtení hry Václava Havla. Divadlo Harfa 

a AUX Café
www.divadloharfa.cz

Svatodušní pouť Výstava k Roku Jakuba Bursy zednického mistra lidové architektury, 
pouťové atrakce, stánkový prodej, živá hudba Václava Jírovce.

Město Vlachovo Březí www.vlachovobrezi.cz

Divadelní Piknik Volyně 22. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. NIPOS-ARTAMA www.divadelnipiknik.cz
Šrámkův Písek 52. ročník celostátní přehlídky experimentujícího divadla. NIPOS-ARTAMA www.artama.cz
Koncert Filharmonie mladých 
Praha

Koncert symfonického orchestru ZUŠ Na Popelce v Jindřichově Hradci. O. s. Společnost 
Vítězslava Nováka

www.zus-jhradec.cz

Koncert Swingtria 
s Romanou Strnadovou

Swingový koncert. ZUŠ Velešín www.zusvelesin.cz

Ústřední kolo soutěže ZUŠ 
v komorní hře s převahou 
smyčcových nástrojů

Celostátní kolo soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT. ZUŠ Vítězslava Nováka www.zus-jhradec.cz
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Týden otevřených dveří ZUŠ 
Vítězslava Nováka

ZUŠ nabídla možnost nahlédnout do výuky všech uměleckých oborů, 
tj. tanečního, hudebního, výtvarného a literárně-dramatického.

ZUŠ Vítězslava Nováka www.zus-jhradec.cz

1. Absolventský koncert 
hudebního oboru ZUŠ

Absolventský koncert žáků ZUŠ Vítězslava Nováka v Kapli sv. Maří Magdalény. ZUŠ Vítězslava Nováka www.zus-jhradec.cz

Výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru, 
na které vystoupili také žáci hudebního oboru ZUŠ Velešín.

ZUŠ Velešín www.zusvelesin.cz

Koncert Třídní koncert kytarové třídy žáků ZUŠ Velešín. ZUŠ Velešín www.zusvelesin.cz
Koncert violoncellového orchestru Unikátní koncert hudebního tělesa složeného ze 40 violoncellistů, 

žáků čtyř základních uměleckých škol Jihočeského kraje. 
ZUŠ Velešín www.zusvelesin.cz

Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ 
Jindřichův Hradec

V Domě gobelínů proběhla vernisáž prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

ZUŠ Vítězslava Nováka www.zus-jhradec.cz

Koncert žáků ZUŠ Kaplice Koncert žáků ZUŠ Kaplice v kostele sv. Jana Nepomuckého v Omleničce. ZUŠ Kaplice www.zuskaplice.cz
ZUŠ Kaplice
týden otevřených dveří

Týden otevřených dveří nabídl možnost nahlédnout do výuky 
hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Kaplice.

ZUŠ Kaplice www.zuskaplice.cz

TURNING POINTS Čtyř a půldenní workshop - divadelní výzkumný projekt. Kredance o.s. www.kredance.cz
II. koncert mladých nadějí Koncert nejúspěšnějších žáků ZUŠ B. Jeremiáše, 

kteří za doprovodu divadelního orchestru a pod taktovkou Petra Jiříkovského 
zahráli skladby světových skladatelů.

ZUŠ B. Jeremiáše 
a Jihočeské divadlo

zusbjcb.cz
www.jihoceskedivadlo.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Noc kostelů, Noc muzeí Koncerty komorní i sólové hudby. Farnost Louka, 

Jihomoravské muzeum
www.farnostlouka.cz

www.znojmuz.cz
Tanec a handicap Lekce tance s prvky taneční terapie. Integrovaná taneční 

skupina Cyranovy boty
www.cyranovyboty.cz

Antonín a Julie Vojtkovi – obrazy Výstava „malíře jižní Moravy“ Antonína Vojtka a jeho dcery Julie Vojtkové. Městské muzeum 
a galerie Hustopeče

www.muzeumhustopece.cz

Tvaroženské hudební slavnosti 
Julia Antoše, XVI. ročník

Přehlídka dechových hudeb. Obec Tvarožná www.tvarozna.cz

Přehlídka řemeslné zručnosti Přehlídka řemeslné zručnosti – prezentace učebních oborů Odborného učiliště 
Cvrčovice, módní přehlídka. 

Odborné učiliště 
Cvrčovice

www.oucvrcovice.cz

Limonádový JOE 
aneb koňská opera

Ochotnické představení divadelního souboru TJ SOKOL Moravské Knínice. TJ Sokol Moravské 
Knínice

www.moravskekninice.cz/
sokolmkninice

Koncert Koncert žáků smyčcového oddělení ZUŠ J. B. Foerstera Jičín. ZUŠ J. B. Foerstera Jičín www.zusjicin.cz
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Tanec pro radost Závěrečné vystoupení všech žáků tanečního oboru ZUŠ Veselí nad Moravou. ZUŠ Veselí nad Moravou zus-veseli.cz
Nový pohled Výstava prací žáků převážně uměleckých oborů Oděvního a Grafického 

designu Střední školy Strážnice.
Střední škola Strážnice www.stredniskolastraznice.cz

Výtvarný, pohybový a taneční 
týden v MC Žirafa 

Výtvarný, taneční a pohybový týden pro rodiče s dětmi – otevřené lekce, 
workshopy. 

Mateřské centrum Žirafa www.mczirafa.diadia.cz

Dny otevřených dveří 
se závěrečným vystoupením

Dny otevřených dveří v hodinách taneční a pohybové výchovy ZUŠ Kuřim, 
pobočky Lelekovice a Veverská Bítýška a závěrečný taneční koncert ZUŠ 
Tišnov.

ZUŠ Kuřim www.zus-kurim.cz

MEZI PANELY XIII. 13. ročník Divadelního festivalu Mezi panely. Festival nabídl dětem a mladým 
lidem možnost shlédnout divadelní představení, ve kterých účinkují jejich 
vrstevníci. 

LABYRINT – Studio 
dramatické výchovy 
(pracoviště SVČ Lužánky)

www.luzanky.cz

Hemžení Vystoupení scénického tance zaměřeného na tvořivost 
a propojenost různých uměleckých oblastí.

ZUŠ 
Židlochovice-Rajhrad

www.zuszidlochovice.cz

Noc Muzeí, Noc Kostelů Koncert žáků a učitelů ZUŠ Znojmo v prostorách Jihomoravského muzea, 
Znojemského hradu, Kostela sv. Mikuláše, Kostela sv. Václava.

Jihomoravské muzeum 
ZUŠ Znojmo

www.znojmuz.cz
www.zusznojmo.cz

Absolventský koncert Hudební koncert žáků ZUŠ Antonína Doležala. Vivat Musica Kraslice www.zustrnkova.cz
Absolventský a žákovský koncert Koncert absolventů a žáků hudebního oboru v sále školy. SZUŠ Universum, s.r.o. www.zus-universum.cz
Absolventský koncert Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Fr. France. ZUŠ Fr. France www.zusslavkov.cz
Závěrečné vystoupení 
tanečního oboru

Vystoupení žáků tanečního oboru ve spolupráci s hudebním oborem ZUŠ Fr. 
France. 

ZUŠ Fr. France www.zusslavkov.cz

Koncert ke Dni matek Koncert cimbálové muziky ZUŠ Mikulov Fagán a Valtičánek. ZUŠ Mikulov www.zus-mikulov.cz
Koncert 21. 5. Koncert violoncellisty Jakuba Otčenáška. ZUŠ Mikulov www.zus-mikulov.cz
Slavnosti růžových vín – Valtice Vinařská akce, mj. vystoupili žáci ZUŠ Mikulov. Město Valtice www.zus-mikulov.cz
Slavnosti města Mikulova Městská oslava, mj. vystoupili žáci ZUŠ Mikulov. Mikulovská rozvojová, s.r.o. vrbka@zus-mikulov.cz
Přehlídka dětských 
cimbálových muzik 
„Vzpomínka na Josefa Košuliče“

Přehlídka dětských cimbálových muzik. Mikulovská rozvojová, 
s. r. o.

www.zus-mikulkov.cz

Májový víkend v Regionálním 
muzeu v Mikulově

Vystoupení komorního orchestru Collegium Magistrorum při ZUŠ Mikulov na 
vernisáži výstavy v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově. 

Regionální muzeum 
v Mikulově

www.zus-mikulov.cz

Výmalba haly vlakové stanice – 
antigrafiti

Výmalba haly vlakové stanice Brno – Řečkovice žáky SZUŠ UNIVERSUM 
na téma „Fauna a flóra v pralese“.

SZUŠ Universum, s.r.o. www.zus-universum.cz
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Absolventský koncert 
žáků ZUŠ Jedovnice

Vystoupení absolventů hudebního a tanečního oboru. Doprovází Taneční 
orchestr ZUŠ Jedovnice.

ZUŠ Jedovnice www.zusjedovnice.eu

Děti dětem Veselá hudební pohádka O Zlobivé notě. ZUŠ Kuřim, pobočka 
Veverská Bítýška

www.zus-kurim.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Taneční podvečer Vystoupení tanečního oboru ZUŠ a jeho hostů 

v rámci Kraslického hudebního jara 2013.
Vivat Musica Kraslice ivetaposledni-cz.webnode.cz

Jarní koncert Společné vystoupení folklorního souboru Stázka a Lidové muziky z Chrástu. Folklorní soubor Stázka 
a Město Teplá

www.stazka.org

Divadelní dílna Dílna určená zájemcům od 14 let, 
zaměřená zejména na herecké etudy a improvizace.

Divadlo Dagmar www.divadlodagmar.cz

Attila Bartis Klid – 19.30 Scénické čtení z díla maďarského autora. Divadlo Dagmar www.divadlodagmar.cz
Závěrečný koncert ZUŠ Ostrov Představení žáků všech oboru ZUŠ Ostrov. ZUŠ Ostrov www.zusostrov.cz
Ašský střevíček 14. ročník Mezinárodní amatérské soutěže v klasickém tanci. ZUŠ R. Schumanna Aš www.zusas.cz

KRAJ VYSOČINA
Obřadní slavnost 
Vylévání studánek

Tradiční jarní zvyk čištění pramenů pitné vody, 
jehož kořeny sahají až do XI. století.

Soubor Trnávka, Pacov www.trnavkapacov.wz.cz

Otvírání studánek Interpretace skladby Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“ 
žáky ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. 

ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem

www.zusbnp.cz

Koncert žáků hudebního oboru Klasické veřejné vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Chotěboř. Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZUŠ Chotěboř

www.zuschot.cz

Zámecké jazzování Vystoupení Big Bandu ZUŠ Biskupská, Praha 1 
společně se sborem ARIETTA ZUŠ Žirovnice.

ZUŠ Žirovnice zuszirovnice.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Jak se stát Dadaistou Literární hrátky a tvoření pro každého. 

Psaní a skládání básniček či písňových textů. 
Výtvarné ztvárnění textů. 

Knihovna města 
Hradce Králové
dětské oddělení U Velryby

www.knihovnahk.cz

Jarní koncert barokní hudby Koncert barokní hudby k poctě spisovatele Miquela de Cervanta. Bona Nota Pardubice www.bonanota.cz/cz/ahome.php
Studánecká Čapkiana 7. ročník literárního festivalu. Obec Malé Svatoňovice www.studanecka-capkiana.g6.cz
200. výročí ZŠ Skuhrov nad Bělou Koncertní vystoupení sboru Carmina Rychnov nad Kněžnou,

v rámci oslav 200. výročí postavení první školní budovy ve Skuhrově nad Bělou.
ZŠ Skuhrov n.B. www.zsskuhrov.cz
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„The Beatles“ Představení žáků školy všech oborů ZUŠ J. B. Foerstera Jičín 
k 50. výročí založení této britské hudební skupiny.

ZUŠ J. B. Foerstera Jičín www.zusjicin.cz

Divadlo Tváří v tvář Tvůrčí dílna. Středisko amatérské 
kultury Impuls

www.impulshk.cz

Kurz paličkované krajky Rukodělný výtvarný kurz textilní tvorby, který navazuje na tradici paličkované 
krajky v Královéhradeckém kraji. Základy paličkované krajky (vzorníky), 
výroba složitějších dekorativních předmětů (obrázky, dečky, šperky, vánoční 
a velikonoční ozdoby, textilní doplňky atp.).

Středisko amatérské 
kultury Impuls

www.impulshk.cz

Škola audiovizuální tvorby 5. lekce dvousemestrálního odborného kurzu audiovize. Středisko amatérské 
kultury Impuls

www.impulshk.cz

Den Městyse 2013 Oslava, koncert, jarmark. Městys Černý Důl www.cernydul.cz 
Řemeslná dílna suchého plstění Výroba broží a figurek z barveného ovčího rouna pomocí speciální plstící jehly. DDM Stonožka Nová Paka www.ddmstonozka.cz
Fimování Výroba šperků z polymerové hmoty fimo s efektem zatíraných pudrů. DDM Stonožka Nová Paka www.ddmstonozka.cz
Workshop hry na africké bubny Hra na africké bubny djembe, dundun, sangban, kenkeni. DDM Stonožka Nová Paka www.ddmstonozka.cz
Taneční capriccio Závěrečné představení TO ZUŠ Střezina Hradec Králové.  ZUŠ Střezina www.strezina.cz
Kontrabasový seminář 
Mgr. Milana Gajdoše

Kontrabasový seminář profesora Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského. ZUŠ Broumov www.zus-broumov.net

Tvořivá taneční výchova V. blok workshopu věnovaný práci s knihou Tvořivé taneční hry. CHECK POINT ART, o.p.s. www.checkpointart.eu/vzdelavani/63
Cesta – příběh člověka Příběh s pohádkovými motivy. ZUŠ Trutnov www.zustrutnov.cz
Jarmareční frašky 
+ Problém – pomóóóc!

Premiéra čtyř absurdních grotesek balancujících na hraně života a smrti. ZUŠ Střezina www.strezina.cz

Osudu navzdory Obrazy ze života Francoise Villona. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
Zdravý nemocný Zběsilá karnevalová férie dle Moliéra. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
8. absolventský smyčcový koncert Koncert žáků ZUŠ Střezina. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
Májový klavírní koncert Koncert žáků ZUŠ Střezina. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
9. absolventský koncert Koncert žáků ZUŠ Střezina. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
Obyčejné věci Výstava výtvarného oboru ZUŠ Střezina. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
Taneční Capriccio Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Střezina. ZUŠ Střezina www.strezina.cz
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LIBERECKÝ KRAJ
Z Nového Světa do celého světa Výstava u příležitosti 300. výročí sklárny Nový Svět v Harrachově. Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou
www.msb-jablonec.cz

Mezinárodní den muzeí Prezentace jablonecké bižuterie. Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

V RYTMU ZUŠ Týden aktivit pořádaných ZUŠ Jablonec nad Nisou. ZUŠ Jablonec nad Nisou www.zusjbc.cz
Jarní slavnost u rozhledny Nisanky Tradiční kulturní akce v přírodě. Obec Nová Ves nad 

Nisou a místní spolky
www.rozhledna-nisanka.cz

Absolventské představení 
tanečního oboru

Vystoupení letošních absolventek 7. ročníku I. stupně tanečního  oboru ZUŠ 
Jablonec nad Jizerou.

ZUŠ Jablonec nad Jizerou www.zus.jablonec-krkonose.cz

Pojďte děti, budeme si hrát... Tvůrčí dílna pro děti z jablonecké základní školy. ZUŠ Jablonec nad Jizerou www.zus.jablonec-krkonose.cz
Noc kostelů Vystoupení nejlepších žáků hudebního oboru ZUŠ Jablonec nad Jizerou. ZUŠ Jablonec nad Jizerou www.zus.jablonec-krkonose.cz
Den otevřených dveří 2013 Prezentace oborů SUPŠ a VOŠ, výstavy absolventů, přednášky. SUPŠ A VOŠ TURNOV www.sups.info
Výtvarné dílny 
ve Sklářském muzeu Nový Bor

Výtvarné dílničky pro děti i dospělé. Sklářské muzeum 
Nový Bor

www.glassmuseum.eu

Jablonecký hudební festival Tradiční dětská sborová nesoutěžní přehlídka. Kruh přátel DPS Vrabčáci www.divadlojablonec.cz
Mladí filmaři versus masmédia 
aneb Promítání studentského 
filmu Vobrázky z vajglů

Promítání krátkometrážního snímku, který je alegorií současného světa. 
Hlavním tématem filmu jsou masmédia a moc s nimi spojená.

Dětská televize Liberec www.facebook.com/VobrazkyZVajglu

Tvoříme duší Vystoupení tanečních skupin T.I.K. a PATZ 
v rámci kulturního programu vernisáže výstavy děl handicapovaných tvůrců.

Artefaktum www.artefaktum.cz

Májový jarmark Vystoupení folklorního souboru ZUŠ Jilemnice v rámci  kulturního programu. Město Jilemnice www.mestojilemnice.cz/cz

 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Jarní koncert žáků Vystoupení žáků ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku, pobočky Raduň. ZUŠ V. Vančury Háj ve 

Slezsku
www.zushaj.cz

Vernisáž výstavy absolventů Představení výtvarných projektů absolventů prvního stupně ZUŠ ZUŠ V. Vančury Háj ve 
Slezsku

www.zushaj.cz

Ostravská muzejní noc 2013 Otevření cca 30 ostravských kulturních center (nejen muzeí a galerií, 
ale také např. divadel, knihoven, uměleckých škol či Radnice města Ostravy) 
veřejnosti. 

Galerie výtvarného 
umění v Ostravě 

www.gvuo.cz

Výroční taneční akademie Taneční přehlídka dětí, juniorů, mládeže a dospělých. Taneční studio Ostrava www.dance-ostrava.com
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Kopřivnická Bedna 2013 Nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla. Údivadlo, divadelní 
společnost DDM 
Kopřivnice

www.ddmkoprivnice.cz/udivadlo

Tvořivé dílny 
v Divadle loutek Ostrava

Umělecko-vzdělávací tvořivé dílny alternativní scény Divadla Loutek Ostrava. Divadlo loutek Ostrava www.dlo-ostrava.cz

Den otevřených dveří Den otevřených dveří 
nabídl možnost nahlédnout do výuky všech tanečních hodin. 

Renata Mojžyszová zs-ms-kyjovice.cz

Absolutorium Výstava prací absolventek výtvarného oboru ZUŠ Polanka nad Odrou. ZUŠ Polanka nad Odrou www.zushs.cz
Tvůrčí dílna PRAPOS Výtvarné tvoření spolu s klienty sociálně terapeutické dílny Kroky. PRAPOS, o.s. Sociálně 

terapeutická dílna KROKY
prapos.webnode.cz/socialne-

terapeuticka-dilna-kroky
Koncert žáků ZUŠ Nový Jičín Slavnostní koncert žáků ZUŠ Nový Jičín 

k 700. výročí založení města Nový Jičín.
ZUŠ Nový Jičín www.zusnj.cz

Lekce muzikoterapie PRAPOS Prožitková lekce bubnování na africké i šamanské bubny 
za spoluúčasti klientů centra denních služeb START.

PRAPOS, o.s. - Centrum 
denních služeb START

prapos.webnode.cz/centrum-
dennich-sluzeb

Slavnostní koncert 
k 700. výročí města

Vystoupení žáků ZUŠ Nový Jičín. ZUŠ Nový Jičín www.zusnj.cz

Enkaustika a výstava prací Výroba přáníček pomocí enkaustiky. Radim Heinich  
Vnímání v pohybu a pohybem IV. blok workshopu Jak vnímat v pohybu a pohybem. CHECK POINT ART, o.p.s. www.checkpointart.eu/vzdelavani/81
Tanec Proměny Spontánní tanec při živé hudbě. Muzikohraní, o. s. www.muzikohrani.cz
Terapie loutkou Arteterapeutická umělecko-vzdělávací dílna pro děti s mentálním postižením. THeatr ludem, o. s. www.theatrludem.cz
Slavnostní koncert 
žáků pobočky Petrovice

Koncert žáků pobočky ZUŠ B. Smetany. ZUŠ Bedřicha Smetany, 
Karviná-Mizerov, p. o. 

www.zus-karvina.net

Koncert ZUŠ Bílovec 
na lázeňské kolonádě

Koncert ZUŠ Bílovec na lázeňské kolonádě v Sanatoriích Klimkovice. ZUŠ Bílovec www.zusbilovec.cz

Absolventský koncert ZUŠ Bílovec Absolventský koncert ZUŠ Bílovec. ZUŠ Bílovec www.zusbilovec.cz
Absolventský koncert a výstava 
ZUŠ Bílovec

Absolventský koncert a výstava ZUŠ Bílovec. ZUŠ Bílovec www.zusbilovec.cz

Zámecká slavnost Tradiční setkání dětí a kulturní veřejnosti na bíloveckém zámku 
plné hudby, výtvarného umění, divadla a historie.

ZUŠ Bílovec, 
ZŠ Komenského Bílovec

www.zusbilovec.cz
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Výchovný koncert Radima Zenkla Výchovný koncert mandolínového krále Radima Zenkla. ZUŠ Bílovec, 
ZŠ Komenského Bílovec

www.zusbilovec.cz

Přehlídka talentovaných žáků Krajská přehlídka talentovaných žáků na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Janáčkova konzervatoř 
a gymnázium v Ostravě, 
ZUŠ Bílovec

www.zusbilovec.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
XXIII. Celostátní přehlídka 
dětských školních pěveckých 
sborů

23. ročník celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. NIPOS-ARTAMA 
a Městské kulturní 
zařízení Uničov

www.nipos-mk.cz/?p=20078

Noc kostelů Výstava fotografií obce a farnosti, výtvarná soutěž „Malování v kapličce“ 
a komentovaná prohlídka varhan.

Obec Ústín www.ustin.cz

Musicae Vocalis Spiritualis Feriae 
Internationales

Mezinárodní festival duchovní vokální hudby. Schola od sv. Jana 
Křtitele

www.schola-sumperk.cz

Edudant a Francimor Dětské divadelní představení podle předlohy Karla Poláčka. Divadélko Slunečník 
Šumperk

www.iv-zs-sumperk.cz

Program s prvky divadla fórum Představení zaměřené na prevenci rizikového chování mládeže, do 
kterého mohli žáci vstupovat se svými zkušenostmi a nápady na řešení 
problematických okamžiků v životě hlavního hrdiny Jirky. 

Sdružení D Olomouc www.sdruzenid.cz

Měsíční taneční vlna Předúplňkové setkání se spontánním a vědomým pohybem, tancem 
a dechem.

Markéta Doubravská biomarketa.blogspot.cz

Dance Evolution Nepostupová taneční soutěž (přehlídka). Středisko volného času 
ATLAS a BIOS, Přerov

www.svcatlas-bios.cz

Hudebně-dramatický kroužek Program  pro děti od 6 – 10 let, které měly možnost vyzkoušet si pohádkovou 
dramatiku.

SVČ Doris www.doris.cz

Besídka ke dni matek Koncert žáků ZUŠ Prostějov. ZUŠ Prostějov wwww.zusprostejov.cz
Staří mistři očima dětí Soutěžní výstava výtvarného oboru ZUŠ Prostějov. ZUŠ Prostějov www.zusprostejov.cz
Vystoupení 22. 5. 2013 Představení Ema a kouzelná kniha. ZUŠ Prostějov www.zusprostejov.cz
Májový koncert Tradiční koncert ZUŠ Potštát. ZUŠ Potštát www.zuspotstat.cz
Noc kostelů Koncert Komorního sboru Florian. Farnost ŘK církve 

Česká Ves
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PARDUBICKÝ KRAJ
Národní festival NKST 2013
2. etapa

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles. Pardubický komorní 
orchestr

 

Setkání souborů zobcových fléten 
aneb Zobcertino má hosty 

Koncert souborů zobcových fléten z Pardubic, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. ZUŠ Pardubice-Polabiny www.zuspardubice.cz

Májové zpívání a setkání s přáteli Májový koncert Komorního sboru Orfeus Pardubice. Komorní sbor Orfeus 
Pardubice

www.orfeus-pardubice.cz

Akce Muzea loutkářských kultur Doprovodný program v rámci 9. chrudimské muzejní noci 
(výroba loutek a papírových prstových maňásků). 

Muzeum loutkářských 
kultur, Chrudim

www.puppets.cz

Bambiriáda Chrudim Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Martin Benák www.bambiriada.chrudimka.cz
Fotografování 
s velkoformátovými kamerami

Kurz fotografování s kamerami velkého formátu. Středisko amatérské 
kultury Impuls

www.impulshk.cz

Dny otevřených dveří 
na ZUŠ Lanškroun  

Dny otevřených dveří výtvarného, hudebního a tanečního oboru ZUŠ 
Lanškroun.

ZUŠ J. Pravečka 
Lanškroun

www.zusla.cz

Japonské ozvěny 
s keramikou RAKU

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ v Chocni inspirovaná japonskou kulturou. ZUŠ Choceň zus-chocen.cz

K. H. Mácha a Máj Výstava prací žákyň z dubinské pobočky VO ZUŠ Pardubice-Polabiny 
v Galerii na poště (tj. ve výkladu pošty 53012).

ZUŠ Pardubice-Polabiny www.zuspardubice.cz

Vzpomínka na Dobromila 
Zahradníka

Výstava soch, kreseb a grafik, sochaře Dobromila Zahradníka. ZUŠ Pardubice-Polabiny www.zuspardubice.cz

Mezinárodní psí výstava Výstava prací žáků VO ZUŠ Pardubice-Polabiny. ZUŠ Pardubice-Polabiny www.zuspardubice.cz
Absolventský koncert Koncert absolventů hudebního oboru I. a II. cyklu ZUŠv Chocni. ZUŠ Choceň www.zus-chocen.cz
Principy současné taneční 
techniky

IV. blok workshopu věnovaný vlastní muzikálnosti pohybu. CHECK POINT ART, o.p.s. www.checkpointart.eu/vzdelavani/74

PLZEŇSKÝ KRAJ
Koncert komorních her
p. uč. J. Fiala

Koncert komorních her. ZUŠ T. Brzkové www.zusplzen.cz

Vačkářův Zbiroh Festival dechových hudeb. Sdružení 
Vačkářův Zbiroh

www.vackaruvzbiroh.cz

Koncert Koncert Dom Juvenka. ZUŠ Stříbro www.zusstribro.cz
Absolventský koncert 
žáka V. Wočadla – housle

Absolventský koncert. ZUŠ T. Brzkové www.zusplzen.cz
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Kaplička aneb folklórní minifestival 
v Horní Bříze

Folklórní minifestival. Folklórní soubor 
Úsměv Horní Bříza

soubor-usmev.webnode.cz

40 let Tachovského dětského 
sboru a Slavnostní koncert 
v Jízdárně ve Světcích

Oslavy 40 let trvání Tachovského dětského sboru. Tachovský dětský sbor 
a ZUŠ Tachov

www.zustachov.cz

Absolventský koncert 
žáků ZUŠ Tachov

Absolventský koncert dětí I. a II. stupně v ZUŠ Tachov. ZUŠ Tachov www.zustachov.cz

Koncert ZUŠ Staňkov Společné vystoupení hudebního, výtvarného a literárně-dramatického 
oddělení pobočky ZUŠ  Staňkov v Kolovči.

ZUŠ Staňkov www.zus-stankov.cz

Přehlídka Kolektivní vystoupení hudebního a literárně-dramatického oboru. ZUŠ Staňkov www.zus-stankov.cz
Noc kostelů Vystoupení žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ Horšovský Týn 

(sólisté, komorní soubory, pěvecké sbory) v kostele sv. Petra a Pavla
a v kostele sv. Apolináře.

ZUŠ Horšovský Týn a 
Farnost Horšovský Týn

www.zushtyn.cz

Výstava v Galerii Paletka Výstava ze soutěže pořádané Divadlem Alfa v Plzni. Divadlo Alfa www.vytvarka.plzen.cz
Staročeské máje Tanec staročeské besedy v dobových krojích. Hasiči městyse Žinkovy www.zinkovy.advice.cz
Historický jarmark Jarmark na nádvoří kláštera v Kladrubech 

(doprovodný program: divadlo, hudba, žonglování, tanečnice, šermíři).
Občanské sdružení 
klášter Kladruby

www.kladruby.cz

Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové. ZUŠ T. Brzkové www.zusplzen.cz
Malá noční inventura Komedie. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Tři sestry Komedie – soubor SPODINA. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Jedlíci čokolády Divadlo JakoHost – komedie. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Kompotovaný večer Divadlo JakoHost – komedie. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Anna v ringu Soubor Chlupatej kaktus – komedie. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Kde je Lily? Divadlo MAEBH – komedie. Divadlo Dialog www.divadlodialog.cz
Múza – soutěžní festival 
amatérských skupin

Semifinále A. Divadlo pod lampou www.podlampou.cz

Den otevřených dveří Den otevřených dveří na ZŠ a ZUŠ Horažďovice a oslavy 60. výročí založení 
ZUŠ (divadelní představení, tvořivé dílny, zapojení návštěvníků do programu,  
historická hudba, šerm).

ZŠ a ZUŠ Horažďovice www.zus.horazdovice.cz

Krátká zastavení Putovní výstava výtvarného oboru ZUŠ Tachov 
pro hudební festival Borské léto 2013.

Fara Bor farabor.ic.cz/cs
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Vačkářův Zbiroh Tradiční hudební festival mládežnických dechových orchestrů,
konaný na počest rodáka ze Zbirohu - Václava Vačkáře.

Sdružení 
Vačkářův Zbiroh

www.vackaruvzbiroh.cz

Komorní koncert Koncert převážně barokní hudby v kostele Sv. Václava v Tachově. Obec Tachov  
Koncert v kostele sv. Vácava 
ve Vysokém Sedlišti

Koncert převážně barokní hudby v kostele Sv. Václava 
ve Vysokém Sedlišti u Plané.

Vysoké Sedliště (Planá) www.plana.cz

Výstava fotografii Jana Škopa Výstava velkoformátových výtvarných fotografií, zachycujících nevšedním 
způsobem londýnskou čtvrť Soho.

Freeday  festival www.janskop.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora 2013 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance. NIPOS-ARTAMA www.artama.cz

www.nipos-mk.cz/?cat=26
Koncert 
smyčcového orchestru ARCHI Kolín

Koncert smyčcového orchestru ARCHI Kolín v kostele Českobratrské církve 
evangelické v Kolíně.

ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně  

Školní akademie Vystoupení žáků základní školy se svým představením podle jednotlivých 
ročníků.

ZŠ Petrovice www.zs-petroviceusedlcan.cz

Na cestě... Výstava prací absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy v Mladé 
Boleslavi a výtvarné dílny.  

Muzeum 
Mladoboleslavska a 
ZUŠ MB

www.muzeum-mb.cz

7 kadlínských zastavení, 
25. a 26. 5. Den květin 

Projekt na zachování zanikajícího bohatství a kultury venkova (expozice 
vesnického kováře, stará selská technika, motyčky, polní plodiny v muzeu 
obce, naučná stezka, rozhledna na návrší Hradišť, kostel Sv. Jakuba Většího). 

Obec Kadlín www.kadlin.cz

Jarní koncert v Ledčicích Jarní koncert Ledčického příležitostného sboru 
v kostele sv. Václava v Ledčicích.  

obec Ledčice www.ledcice.cz

Veřejný večer souborů hudebního 
oboru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

Tradiční koncert hudebních souborů ZUŠ Fr. Kmocha Kolín. ZUŠ Fr. Kmocha Kolín www.zus-kolin.cz

Den otevřených dveří  
ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

Den otevřených dveří všech oborů ZUŠ Fr. Kmocha Kolín. ZUŠ Fr. Kmocha Kolín www.zus-kolin.cz

Oživlé náměstí Koncert bigbandu ZUŠ Liberec. ZUŠ Mšeno www.zusmseno.cz
Koncert hudebního oboru  
ZUŠ Sedlčany

Koncert žáků ZUŠ Sedlčany. ZUŠ Sedlčany www.zus-sedlcany.cz

125 let Regionálního muzea 
Mělník

Oslava 125. výročí muzea s bohatým programem (pohádkové představení, 
vernisáž výstavy Jen si hlavu lámej a Jak jsme začínali, přehlídka kočárků, 
šatů, účesů aj.)

Regionální muzeum 
Mělník

www.muzeum-melnik.cz
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Kácení máje Dolní Zimoř Tradiční zvyk kácení máje v malebném prostředí obce Dolní Zimoře u Mělníka 
a vystoupení Dětského folklorního souboru Jarošáček z Mělníka.

DFS Jarošáček www.jarosacek.cz/cs/o-nas

Pouť v Lužci nad Vltavou Tradiční pouť s množstvím vystoupení tanečních i hudebních skupin. Kulturní a společenské 
středisko Vltavan

kass-luzec.cz

Celostátní konference
Umělecké vzdělávání

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). NIPOS-ARTAMA www.nipos-mk.cz/?cat=26

Obrázky ze starých pověstí 
českých

Divadelní inscenace a ukázky přednesu sólových recitátorů pro děti 
ze základních škol v Mladé Boleslavi.

Gymnázium 
Dr. Josefa Pekaře

www.pekargmb.cz

Výroba šperků z korálků Akce z cyklu Tvořivé večerní dílny pro dospělé. Dobrovolné zájmové 
sdružení Roztoč

www.roztoc.cz

Žonglovací dílna Celodenní žonglovací dílna v Únětické Sokolovně pod vedení zkušených 
lektorů žonglérů.

Dobrovolné zájmové 
sdružení Roztoč

www.roztoc.cz

Kresba světlem a pohybem Setkání tanečního a výtvarného oboru. ZUŠ Černošice www.zuscernosice.cz
Na křídlech fantazie Výstava dětských prací z pobočky ZUŠ Mladá Boleslav v Bělé pod Bezdězem. ZUŠ Mladá Boleslav 

a MKZ Bělá pod Bezdězem
www.zusmb.cz

Southern Rock & Blues  
Kolín 2013

2. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, který propaguje menšinové 
a nekomerční hudební žánry blues, bluesrock a jižanský rock. 

D. Mierva, V. Klouček www.rockblueskolin.cz

Noty na pomoc 9 Koncert amatérských rockových kapel na podporu dětského oddělení 
nemocnice Kolín. 
Účinkující: Eyes Cream, CriminalRoman, Vesper, Natřije, Sakra!

Městský společenský 
dům

www.msd-kolin.cz

The Tea Party Of Miss Moon Akustický písničkový koncert. The Tea Party 
Of Miss Moon

bandzone.cz/theteapartyofmissmoon

Majáles Hostivice Vystoupení studentů Gymnázia Hostivice a hostů. Gymnázium Hostivice www.gymnazium-hostivice.cz
Noc a Den s Kelty Víkendový program u příležitosti 70. výročí nálezu opukové hlavy Kelta 

u Mšeckých Žehrovic. 
Muzeum T. G. M.
a Město Nové Strašecí

www.muzeumtgm.cz

Máje Taneční a hudební slavnost. Obec Zadní Třebáň www.zuscernosice.cz
Jazz Černošice 2013 Jazzový koncert Dech Bandu ZUŠ Černošice. Občanské sdružení Jazz 

Černošice
www.jazzcernosice.cz

Festival základních uměleckých 
škol Středočeského kraje

Festival vítězů krajských a národních kol soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, 
elektronické klávesové nástroje, komorní hře s převahou smyčcových 
nástrojů, komorní hře s převahou dechových nástrojů a žáků literárně 
dramatického oboru.

Středočeský kraj 
a ZUŠ Nymburk

www.zus-nymburk.cz
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VIII. národní přehlídka sokolských 
ochotnických divadel

Přehlídka několika divadelních souborů sdružených pod křídly Sokola. T. J. Sokol Lázně Toušeň www.dslt.cz

Jarní koncert ZUŠ Nové Strašecí Vystoupení žáků a studentů všech oborů ZUŠ Nové Strašecí. ZUŠ Nové Strašecí zusbubu.webpark.cz
65. výročí ZUŠ Unhošť Hudební a taneční vystoupení. ZUŠ Unhošť www.zusunhost.cz
Sen noci svatojánské
veřejná zkouška

Veřejná zkouška připravované inscenace Sen noci svatojánské. Divadlo Minaret www.divadlominaret.cz/studioMB.php

Sborový festival 
„Otevřená zahrada“

Jednodenní nesoutěžní přehlídka amatérských a poloprofesionálních 
pěveckých sborů z Prahy a Středočeského kraje.

Scandula, o.s. scandula.cz/festival-otevrena-
zahrada-2013

Veřejné vystoupení tanečního 
a literárně-dramatického oboru 
ZUŠ Vlašim

Vystoupení žáků tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Vlašim. ZUŠ Vlašim www.zus-vlasim.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
14. celostátní přehlídka 
výtvarných prací dětí a mládeže 
Impulzy – tvorba – prezentace

Trienále celostátní nesoutěžní přehlídky. NIPOS-ARTAMA www.nipos-mk.cz/?cat=26

Absolventský koncert Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Litvínov. ZUŠ Litvínov www.zuslitvinov.cz
Výstava výtvarného oboru Absolventská výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Litvínov. ZUŠ Litvínov www.zuslitvinov.cz
Violoncelli da camera Koncert z cyklu Varnsdorfské hudební léto. ZUŠ Varnsdorf www.zusvarnsdorf.estranky.cz
Vernisáž 
absolventů výtvarného oboru

Výstava absolventských prací žáků ZUŠ Varnsdorf. ZUŠ  Varnsdorf www.zusvarnsdorf.estranky.cz

Hrajeme s Orffem VII. ročník celonárodního hudebního festivalu. ZUŠ Louny www.zuslouny.cz
Vystoupení kapel GT Vystoupení kapel studentů Gymnázia Teplice (v rámci Zahájení lázeňské sezóny). Gymnázium Teplice www.gymtce.cz
Vystoupení studentů GT Vystoupení studentů Gymnázia Teplice (v rámci Zahájení lázeňské sezóny). Gymnázium Teplice www.gymtce.cz
Divadlo Na Prášky Improvíření. Divadlo Na Prášky www.facebook.com/

DivadloNaPrasky?ref=hl
Legenda O pravřídle
(Divadlo Orry, o.s.)

Divadelní zpracování pověsti o objevení nejstaršího teplického pramene 
Pravřídla.

Město Teplice www.divadlorry.cz

Rozbil celou Evropu, ale Teplice 
nedostal

Divadelní představení v rámci Muzejní noci 2013. Regionální muzeum 
Teplice

www.divadlorry.cz
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Výstava žáků Výroční výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově. Muzeum města Duchcov 
a ZUŠ Ivana Kawaciuka v 
Duchově

www.zusduchcov.ic.cz

Májový koncert Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově. ZUŠ Ivana Kawaciuka www.zusduchcov.ic.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Setkání pod lipú Folklorní festival. soubor Včelaran www.vcelaran.cz
Šikula na Hvězdě Prezentace jednotlivých aktivit 

Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti.
Městská kina Uherské 
Hradiště, p. o. a DDM 
Šikula Uherské Hradiště 

www.ddmsikula.cz

Dětská neděle
společná akce MK UH + DDM Šikula

Výstava prací dětí z Animásku, Malovásku a Domu dětí a mládeže Šikula 
+ Ukázkový Animásek + Prezentace kroužků DDM Šikula.

Městská kina Uherské 
Hradiště, p. o. a DDM 
„Šikula“ Uherské Hradiště 

mkuh.cz/index.
php?id=show&fid=3569&pid=20565

Závěrečný koncert  
žáků ZUŠ F. X. Richtera

Tradiční koncert žáků ZUŠ F. X. Richtera 
v krásných prostorách holešovského zámku.

ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov

www.zusholesov.cz

Závěrečný koncert a výstava žáků 
výtvarného oboru

Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru 
a výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ F. X. Richtera Holešov.

ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov

www.zusholesov.cz

Festival mládežnických dechových 
orchestrů Zdounky

Vystoupení čtyř mládežnických dechových souborů. ZUŠ Zdounky www.zuszdounky.cz

Absolventský koncert Slavnostní závěrečné vystoupení žáků hudebního oboru VII. ročníku I. stupně 
a IV. ročníku II. stupně.

ZUŠ Zlín – Jižní Svahy zuszlin.inext.cz

Jak SE vidím a jak TO vidím Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ. ZUŠ Zlín – Jižní Svahy zuszlin.inext.cz
ZUŠka na ranči Hudebně výtvarné soustředění žáků ZUŠ na ranči. ZUŠ Zlín – Jižní Svahy zuszlin.inext.cz
Instrumentální a pěvecký koncert Instrumentální a pěvecký koncert žáků pěveckého oboru. ZUŠ Praha 7 www.zuspraha7.cz
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