ZPRÁVA O ČINNOSTI STD
- Počet evidovaných členů STD k 31. 12. 2013: 812 z toho 134 řádných.
- Koordinační rada STD, zvolená na valné hromadě v roce 2012, pracovala v tomto
složení:
Hana Cisovská
Eva Keroušová
Veronika Rodriguezová
Jakub Hulák (tajemník)
Jaroslav Provazník (předseda)
Revizní skupina:
Vlasta Gregorová
Nina Petrasová
Antonín Vejtasa
Kromě běžné agendy zajišťovala koordinační rada v roce 2013 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 hl. m. Prahy)
Pokladníkem STD je paní Miluška Tomanová. Za vedení účtu a veškerých
finančních dokumentů a za vyúčtovávání akcí obdržela M. Tomanová v roce 2013
15.000 Kč na základě dohod o provedení práce.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2013:
PŘÍJMY:
publikace
kurzovné
úroky
dotace
členské příspěvky
Celkem

25.760,399.475,591,98
563.000,4.400,993.226,98

VÝDAJE:
materiál
služby
mzdy
daně
cestovné
režie
občerstvení
Celkem

15.251,729.622,75
260.191,45.122,50.770,63
30.673,72
1.303,1,132.967,10

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013:
pokladní hotovost:
4.211,zůstatek na účtu:
32.947,70
Celkem
37.158,70
Pozn. k deficitu v roce 2013: Kurzovné za třísemestrální kurz bylo zaúčtováno v roce
2012, ale větší část výdajů na kurz se realizovala v roce 2013. Dalším význmaným
výdajem, který nebyl plánován, byla platba za nájem v MtŠ Arabská (škole bylo
Městskou částí Praha 6 nařízeno, že musí od regionální sekce STD vybrat plnou
částku za nájem, ačkoliv Centrum tvořivé dramatiky neobdrželo v roce 2013 grant na
tento účel.)
GRANTY, které získalo STD na rok 2013:
Granty od Ministerstva kultury:
- na projekt Dílny dětského a mladého divadla a DV: 67.000,- na Nahlížení:
70.000,- příspěvek na Dětskou scénu:
356.000,Grant od Magistrátu
50.000,- na přehlídku ASSITEJ
- krajská přehlídka Otvírání
20.000,Celkem
563.000,-

STD A JEHO MÍSTO A FUNKCE V OBORU DV:
Vývoj oboru ovlivňují dvě důležité poradní skupiny – kromě pedagogů dvou
specializovaných pracovišť DV (KVD DAMU a at. DaV DiFA JAMU):
- odborná rada pro dětské divadlo (v ARTAMĚ);
- redakční rada Tvořivé dramatiky.
Valná hromada STD je další příležitostí k tomu reflektovat obor a dávat podněty
k jeho rozvoji, jako jsou např.:
- přehlídky divadelní a recitační (dětské i středoškolské) – celostátní, krajské,
okresní…,
- vzdělávací akce a dílny (celostátní dílna DV ve škole v Jičíně, 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.

AKCE, KTERÉ STD V ROCE 2013 PŘIPRAVILO A POŘÁDALO:
- Dramatická výchova ve škole, 18. celostátní dílna dramatické výchovy – Jičín
19.–25. září 2013.
- Tvorba-tvořivost-hra, 16. celostátní dílna komplexní estetické výchovy – Kolín 3.–
6. 10. 2013; spolupráce: Centrum estetických aktivit dětí a mládeže v ARTAMĚ.

- Nahlížení, 24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
v Bechyni – 17.–20. 10. 2013.
- Dlouhodobé základní kurzy Dramatická výchova pro současnou školu
(akreditované MŠMT) pro učitele z praxe, konané v Praze v CTD:
> třísemestrální kurz 2012–leden 2014 (hl. lektor: František Oplatek).
O základní kurzy je enormní zájem – už teď se hlásí noví zájemci.
Nový kurz bude otevřen v říjnu 2014 – zatím se počítá s tím, že se bude konat v CTD
na Červeném vrchu (ale kvůli zvýšenému nájmu bude muset být kurzovné zvýšeno
z 5 tis. na 7 tis. Kč).
- Základy dětského divadla (akreditované MŠMT), pořádané ve spolupráci s CDA
ARTAMA v Centru tvořivé dramatiky pro zájemce z celé ČR (hl. lektorka Hana
Nemravová) – kurz probíhal od října 2012 do května 2013.
- Dílny v rámci pražské krajské přehlídky Otvírání ’13 – praktické, tvůrčí dílny
dramatické výchovy, dětského divadla a přednesu pro děti z dětských souborů 22.–
24. 3. 2013 v Karlínském spektru.

AKCE, NA NICHŽ SE STD PODÍLELO (KONCEPČNĚ NEBO FINANČNĚ):
- Dětská scéna ’13 – 42. celostátní přehlídka dětského divadla a Celostátní
přehlídka dětských recitátorů ve Svitavách – 7.–13. 6. 2013. Na akci získalo STD
356.000 Kč od Ministerstva kultury.
- 13. přehlídka českého centra ASSITEJ ke Světovému dni divadla pro děti a
mládež v Praze v Divadle v Celetné – 17.–24. 3. 2013. STD se na akci podílelo
zajištěním několika inscenací. Na přehlídku získalo grant od Magistrátu (v roce 2013
pouze 50.000 Kč).
- Podzimní dílna dětského a mladého divadla DVD (Dramatika-výchovadivadlo), která se konala už podruhé 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 11.–13. 10. 2013.

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 konal světový kongres IDEA v Paříži. Kongresu se zúčastnila Eva
Gažáková (viz článek v Tvořivé dramatice 2013/3). Na pařížský kongres byl původně
přijat soubor LDO ZUŠ Liberec s inscenací Smolíček, ale na poslední chvíli bylo

přijetí francouzskými pořadateli odvoláno. (Podle svědectví účastníků kongresu trpěla
akce řadou organizačních lapsů.)
- V říjnu 2013 se konala porada IDEA Europe (evropská sekce IDEA) v Reykjavíku,
které se za STD účastnily Veronika Krátká a Gabriela Sittová (příspěvek na cestu
získaly dílem z grantu NIPOS, DAMU a zčásti z příspěvku STD). Z jednání obou
českých delegátek vyplynuly další možnosti mezinárodních kontaktů. (Viz bod 3)

Jaroslav Provazník

26. ledna 2014

