
ZPRÁVA O ČINNOSTI STD V ROCE  
 
- Počet evidovaných členů STD k 14. 10. 2012:  809 z toho 138 řádných. 
 
- Koordina ční rada STD , zvolená na valné hromadě v roce 2009, pracovala v tomto 
složení: 
Eva Davidová, roz. Brhelová 
Eva Keroušová 
Jana Machalíková 
Jakub Hulák (tajemník) 
Jaroslav Provazník (předseda) 
 
Revizní skupina: 
Vlasta Gregorová 
Nina Petrasová 
Tomáš Doležal 
 
Kromě běžné agendy zajišťovala koordinační rada v roce 2012 např.: 
- ve spolupráci s českým střediskem ASSITEJ koncepci a přípravu přehlídky ke 
Světovému dni divadla pro děti a mládež, ve spolupráci s KVD DAMU podzimní 
přehlídku 3D v divadle DISK a dalších akcí 
- vyřizování objednávek publikací (především tajemník) 
- psaní a vyúčtovávání grantů (tajemník a předseda) 
- přípravu nových grantů (Ministerstvo kultury, Magistrát) 
 
Pokladníkem STD je paní Miluška Tomanová. Za vedení účtu a veškerých 
finančních dokumentů a za vyúčtovávání akcí obdržela M. Tomanová v roce 2012 
15.000 Kč na základě dohod o provedení práce. 
 
 
Přehled p říjmů a výdaj ů za rok 2012: 
 
PŘÍJMY: 
publikace     42.536,47 
kurzovné   489.340,- 
úroky           623,52 
dotace   643.000,- 
členské příspěvky       9.350,- 
Celkem           1,184.851,99 
 
VÝDAJE: 
materiál     28.750,- 
služby    702.961,35 
mzdy    220.448,- 
daně       39.690,- 
cestovné     57.519,- 
režie       10.958,60 
občerstvení     23.886,- 
Celkem         1,084.212,95 
 



Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012: 
pokladní hotovost:       6.145,- 
zůstatek na účtu:   170.753,82 
Celkem   176.898,82 
 
Pozn.: Přebytek je dán tím, že na podzim bylo vybráno kurzovné, z něhož jsou 
financovány kurzy, které dobíhají v roce 2013. 
 
GRANTY, které získalo STD na rok 2012: 
Granty od Ministerstva kultury: 
- na projekt Dílny dětského a mladého divadla a DV:   80.000,- 
- na Nahlížení:         70.000,- 
- příspěvek na Dětskou scénu:             430.000,- 
Grant od Magistrátu  
- na přehlídku ASSITEJ       63.000,- 
Celkem        643.000,- 
 
 
STD A JEHO MÍSTO A FUNKCE V OBORU DV: 
 
V oboru pracují dvě důležité poradní skupiny: 
- odborná rada pro dětské divadlo (v Artamě); 
- redakční rada Tvořivé dramatiky. 
Valná hromada STD je další příležitostí k tomu připomínkovat a reflektovat obor a 
k tomu vyslovit se k čemukoliv, co se v oboru děje, jako jsou např.: 
- způsob informování o akcích v oboru, 
- přehlídky divadelní a recitační (dětské i středoškolské) - celostátní, krajské, 
okresní…, 
- vzdělávací akce a dílny (celostátní dílna DV ve škole v Jičíně, Tvorba-tvořivost-hra, 
kurzy DV…), 
- časopis Tvořivá dramatika, 
- situace DV ve školských dokumentech, 
- situace DV v praxi... 
 
Pro informovanost v oboru se osvědčuje, že STD provozuje webové stránky 
(www.drama.cz). Redakce webových stránek: Jakub Hulák a Jaroslav Provazník. 
V dohledné době bude rozšířena rubrika Historie o kompletní přehled přehlídek 
dětského divadla (od roku 1971 do současnosti) - seznam souborů a inscenací, 
seminářů, lektorů atd. 
 
V současné ekonomické situaci se objevily úvahy o likvidaci NIPOS, což by 
představovalo nemalý problém i pro obor DV. Pokud by k tomu došlo, bylo by 
potřeba řešit mj. existenci přehlídek dětského divadla Dětská scéna (včetně sítě 
přehlídek v celé ČR, bez nichž je celostátní DS nemyslitelná), které mají zásadní vliv 
na vývoj oboru, ale např. také existenci časopisu Tvořivá dramatika, jehož hlavním 
vydavatelem je NIPOS, vydávání odborných publikací apod. 
 
 
 
 



AKCE, KTERÉ STD V ROCE 2012 PŘIPRAVILO A POŘÁDALO:  
 
- Jak ko čírovat p říběhy , dílna s anglickým učitelem DV Andym Kempem (University 
of Reading) – Praha 20.–24. 1. 2012. 
 
- Tvorba-tvo řivost-hra , 15. celostátní dílna komplexní estetické výchovy - Bechyně 
4.–7. 10. 2012; spolupráce: CDA ARTAMA. 
 
- Podzimní dílna d ětského a mladého divadla  - tentokrát ve spolupráci s KVD 
DAMU (na organizaci se podíleli posluchači KVD) a ve spolupráci s Centrem 
estetických aktivit dětí a mládeže v ARTAMĚ - divadlo DISK 13.–14. 10. 2012. 
 
- Nahlížení , 23. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla 
v Bechyni - 18.–21. 10. 2012. 
 
- Dlouhodobé základní kurzy Dramatická výchova pro so učasnou školu  
(akreditované MŠMT) pro učitele z praxe, konané v Praze v CTD: 
> třísemestrální kurz 2011–květen 2012 (hl. lektorka: Jana Machalíková), 
> nový třísemestrální kurz 2012–leden 2014 (hl. lektor: František Oplatek). 
O základní kurzy je enormní zájem – i v letošním roce muselo být odmítnuto přes 20 
zájemců. 
 
- Základy d ětského divadla (akreditované MŠMT), pořádané ve spolupráci s CDA 
ARTAMA v Centru tvořivé dramatiky pro zájemce z celé ČR (hl. lektorka Hana 
Nemravová) - kurz začal v říjnu 2012. 
 
- Dílny v rámci pražské krajské p řehlídky Otvírání ’12  – praktické, tvůrčí dílny 
dramatické výchovy, dětského divadla a přednesu pro děti z dětských souborů v 31. 
3.–1. 4. 2012 v Karlínském spektru.  
 
Pozn.: Celostátní dílna Dramatická výchova ve škole v Jičíně se v roce 2012 
nemohla konat - termín byl blokován festivalem Jičín - město pohádky a v K-klubu se 
měnilo vedení (v době plánovaného konání dílny nebyl uzavřen konkurz na nového 
ředitele). S konáním dílny se počítá v roce 2013. 
 
  
AKCE, NA NICHŽ SE STD PODÍLELO (KONCEP ČNĚ NEBO FINANČNĚ): 
 
- Dětská scéna ’12  – 41. celostátní přehlídka dětského divadla a Celostátní 
přehlídka dětských recitátorů ve Svitavách – 8.-14. 6. 2012. Na akci získalo STD 
430.000 Kč od Ministerstva kultury. 
 
- 12. přehlídka českého centra ASSITEJ ke Sv ětovému dni divadla pro d ěti a 
mládež  v Praze v Divadle v Celetné – 18.-22. 3. 2012. STD se na akci podílelo 
zajištěním několika inscenací. Na přehlídku získalo grant od Magistrátu (63.000 Kč). 
 
- Hlas jako individualita  (lektorka Ivana Vostárková)  – 10.–11. 2., 9.–10. 3., 20.–21. 
4. a 25.–26. 5. 2012. Hlavní pořadatel: KVD DAMU. 
 



- První setkání dramacenter v Ostrav ě – 15.–17. listopadu 2012. Hlavní pořadatel: 
Divadlo loutek Ostrava. 
 
 
EDIČNÍ AKTIVITY STD:  
 
- Podíl na Tvořivé dramatice a Dětské scéně, textové příloze (spolu s ARTAMOU a 
KVD DAMU). 
 
 
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY:  
 
- STD je členem světové organizace IDEA. 
- V roce 2013 se koná světový kongres IDEA v Paříži. Pro program kongresu jsou 
pracovně stanoveny tyto okruhy: 
Okruh 1: Poznání je tělesně ukotvené 
1. Holistický přístup ke vzdělávání 
2. Zohlednění různorodých identit a kulturní diverzity 
Okruh 2:  Zajištění kvalitní umělecké kultury ve škole 
Okruh 3: Zajištění kontaktů a spolupráce mezi mládeží, umělci, pedagogy 
a výzkumníky 
Okruh 4: Komunikací ke změně 
Odkaz na webovou stránku kongresu je na www.drama.cz. 
Kdokoliv z členů STD se může přihlásit k účasti. 
 
 
Z PODNĚTŮ LOŇSKÉ VALNÉ HROMADY: 
 
- Na návrh Iriny Ulrychové byl podtitul Tvořivé dramatiky rozšířen na „časopis 
o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež“.  
- Náměty na lektory z loňské valné hromady byly využity při sestavování lektorských 
tandemů na letošní celostátní dílně Tvorba-tvořivost-hra. 
 
 
Jaroslav Provazník, předseda STD    16. února 2013 
 


