STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 77
Rezignace ředitele Naivního divadla Liberec Stanislava Doubravy a vyhlášení konkurzu
Stručný obsah: Ředitel Naivního divadla Liberec (dále NDL) Stanislav Doubrava se rozhodl ke
konci roku 2020 rezignovat na svou funkci ze zdravotních a rodinných důvodů. Pozici ředitele
NDL zastával nepřetržitě od roku 1991. Nový ředitel prestižní loutkové scény by měl vzejít
z otevřeného výběrového řízení, které se uskuteční v druhé polovině kalendářního roku.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Důvod předložení:
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Projednáno s:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
rezignaci pana Stanislava Doubravy na místo ředitele Naivního divadla Liberec k 31.
prosinci 2020 dle přílohy č. 1

schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Naivního divadla Liberec s předpokládaným
nástupem k 1. lednu 2021 dle přílohy č. 2

jmenuje
členy výběrové komise ve složení:
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch (za statutární město Liberec) – předseda
Ing. Ondřej Červinka (za statutární město Liberec) – člen
Ing. Květa Vinklátová (za Liberecký kraj) – členka
Prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla, člen výboru Asociace profesionálních
divadel České republiky - člen
Mgr. Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi - členka
MgA. Jakub Hora, ředitel Divadla Alfa Plzeň - člen
Mgr. Zdeněk Tichý, Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU - člen

ukládá
1. vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele Naivního divadla Liberec dle přílohy č. 2
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30.06.2020

2. informovat členy výběrové komise o jejich jmenování
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 17.06.2020
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Důvodová zpráva
Stanislav Doubrava zastává pozici ředitele Naivního divadla Liberec bezmála 30 let, za jeho působení
divadlo dosáhlo četných tuzemských (opakované Ceny Divadelních novin a Erik) a mezinárodních
úspěchů a stalo se jedním z nejprestižnějších loutkových divadel v Evropě. V českém prostředí pak
NDL patří dlouhodobě mezi nejuznávanější divadla vůbec. Stanislav Doubrava je mimořádně činný i
v mezinárodních loutkářských strukturách, mj. v Mezinárodní loutkářské unii (UNIMA), ale i ve
významných tuzemských institucích – mj. Státní fond kultury atd. I proto je pan Doubrava připraven i
po své rezignaci podílet se na další kultivaci především zahraničních kontaktů, bude-li ze strany nového
vedení NDL zájem.
Nový ředitel Naivního divadla Liberec vzejde z otevřeného výběrového řízení, jehož hlavní součástí
bude posouzení životaschopnosti vize a strategie NDL do dalších let vč. dramaturgického výhledu,
stavby týmu NDL a finamcování NDL. Jako členy výběrové komise náměstek oslovil nejen obě největší
samosprávy (tedy SML a LK – s ohledem na zásadní přesah divadla), tak uznávané osobnosti z oboru:
Prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla, člen výboru Asociace profesionálních divadel České
republiky
Mgr. Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, které je od roku 1972
příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR
MgA. Jakub Hora, ředitel Divadla Alfa Plzeň, které jako příspěvková organizace západočeské
metropole patří mezi nejvýznamnější profesionální česká loutková divadla
Mgr. Zdeněk Tichý, Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU, která vychovává budoucí
loutkářské profesionály všech divadelních profesí

Přílohy:
příloha č. 1
příloha č. 2
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

Vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITELKY – ŘEDITELE
Příspěvkové organizace

Naivní divadlo Liberec
Podmínky výběrového řízení:
Předpoklady pro výkon funkce: ředitelem organizace se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České
republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon řídící funkce.
Požadavky na uchazeče:


vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského typu,



minimálně 5 let praxe v oblasti kultury,



orientace v oboru loutkového divadla a všeobecný kulturní přehled,



velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,



základní znalost zákonných norem platných pro příslušnou oblast činnosti,



znalost cizích jazyků (angličtina, němčina) je výhodou,



orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů je výhodou,



občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady k přihlášce:


strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech,



vyplněný osobní dotazník,



předložení návrhu koncepce řízení a rozvoje loutkového divadla (ve všech jeho formách) s výhledem na
dobu nejméně 5 let v rozsahu do 5 stran formátu A4, a to vč. představ o financování Naivního divadla
Liberec při zachování příspěvku zřizovatele ve výši z let 2018 – 2020 a rozvoje a financování
mezinárodního festivalu Mateřinka,



úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosazeném vzdělání,



výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,



lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 31. 8. 2020

Způsob podání přihlášky:


osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec



poštou: Statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec 1,



podkladové materiály (komplexní rozbory činnosti příspěvkové organizace za uplynulé 3 roky) jsou
případně k dispozici na oddělení školství odboru školství a sociálních věcí u Bc. Martina Burdy, tel.
485 243 376.

