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CČ innost, poslánı ́a historie organizace 

POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE 
Tyátr ModroDiv, z.s. je nezisková organizace zabývajı́cı́ se inkluzivnı́m divadlem. Jeho poslánı́m  
je nabı́zet dětem a dospělým osobám s jinakostı́ možnost vyjadřovat se prostřednictvı́m pohybu  
a dramatického uměnı́. Spolek se zabývá taktéž sociálně-pedagogickou činnostı́. Realizuje workshopy  
a semináře z oblasti dramaterapie, teatroterapie a jiných expresivnı́ch postupů pro experty (zabývajı́cı́ 
se předevšı́m speciálnı́ pedagogikou, sociálnı́ pracı́ a divadelnı́m uměnı́m) a pečujı́cı́ o děti se 
specifickými potřebami. 

VZNIK A HISTORIE 
Zapsaný spolek Tyátr ModroDiv oficiálně vznikl 22. srpna 2017. V zářı́ téhož roku tak byl založen 
divadelnı́ soubor ModroDiv pro dospı́vajı́cı́ a dospělé osoby. V zářı́ roku 2018 začal fungovat také druhý 
divadelnı́ soubor ModroDiváček, který je určen pro děti s PAS od 10 let. 

DIVADELNÍ SOUBOR MODRODIV A MODRODIVÁČEK 
ModroDiv je inkluzivnı́ divadelnı́ soubor, který je určen dospı́vajı́cı́m a dospělým osobám. V současné 
době je soubor tvořen lidmi s poruchami autistického spektra (PAS), odbornı́ky zabývajı́cı́ se sociálně 
a speciálně pedagogickou činnostı́, dramaterapiı́ a absolventy ZUSČ . CČ lenové divadelnı́ souboru ModroDiv 
se setkávajı́ jednou týdně na společné zkoušce (v obdobı́ zářı́ – červen) Pravidelné setkávánı́ na 
pohybových zkouškách začalo v zářı́ roku 2017 na Malé scéně Zlı́n. V roce 2018 vznikla dvě divadelnı́ 
představenı́. Soubor tvořilo 18 členů. 

 
Soubor ModroDiváček pro děti od 10 let vznikl 9. 11. 2018. V roce 2018 navštěvovalo soubor 6 dětı́ 
s diagnózou PAS. 

V obou souborech je pracováno metodou kognitivně plastického stylu pohybu, která je založena  
na autorské koncepci autorky Natalji Popove, kterou  již 30let úspěšně aplikuje v praxi. Metodu využı́vá 
u lidı́ s mentálnı́m postiženı́m včetně geneticky podmı́něných forem, s psychickými problémy  
a s problémy v oblasti emocı́ a sebeovládánı́, s poruchami autistického spektra, s poruchami pohybového 
aparátu, se somatickými onemocněnı́mi, s poruchou zraku a sluchu a následně ji využı́vá  
i v teatroterapeutických aktivitách. Program postavený na této metodě vznikal v průběhu 30 let  
a neustále byl zdokonalován v praxi Regionálnı́ společenské organizace pro sociálně tvůrčı́ rehabilitaci 
dětı́ a mládeže s vývojovými vadami a jejich rodin „KRUG“ (RSO STR KRUG). 

CO PLÁNUJEME 
Divadelnı́ představenı́ a účastni na přehlı́dkách spojené s osvětovou činnostı́. Přijı́mánı́ nových členů do 
souboru. Vzdělávánı́ asistentů v metodě kognitivně plastického stylu pohybu, vyhledávánı́ a psanı́ 
projektů na jejich financovánı́. Vzdělávánı́ rodičů dětı́ se speciálnı́mi potřebami. Dlouhodobá 
systematická spolupráce se zahraničnı́mi soubory. Mezinárodnı́ výzkum parateatrálnı́ch fenoménů. 
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Přehled činnostı́ v roce 2018 

SOUBOR MODRODIV A MODRODIVÁČEK 
 
16. 2. 2018  soubor ModroDiv oficiálně založen rituálem pro jeho členy na Malé Scéně 

 

9. 11. 2018 – založení souboru ModroDiváček 
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PŘEDSTAVENÍ A PERFORMANCE 
13. 4. 2018 –  premiéra  „Navzdory osudu“ ve Zlínském klubu 204 a pohybový workshop 
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9. 6. 2018 – 13. ročník Pojďme sčítat hrušky s jabkama -  repríza „Navzdory osudu“

 

13. 10.  2018 – premiéra představení „Nesahat“ 
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USPOŘÁDANÉ WORKSHOPY A AKCE 
21. 1. 2018 – workshop pro pracovníky pomáhajících profesí 

 

4. 5. 2018 – workshop pro členy olomouckého P-Centrum 

7. 10. 2018 – workshop v rámci projektu UP Imuza  

9. -11. 7. 2018 - sociálně terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi (představení metody kognitivně 
plastického stylu pohybu rodičovské skupině) 

 

19. 11. 2018 – Tyátr ModroDiv spolupořadatelem představení Variations of Static (ruský soubor 
Teatriplastichesky) ve Zlíně 
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VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE 
1. – 14. října 2018 – spolupráce s ruským divadlem Krug a zakladatelkou kognitivně plastického 
stylu pohybu, workshopy pro asistenty, divadelní a pohybová práce se souborem ModroDiv. 
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NAPSALI O NÁS 
18. 4. 2018 – ATYP magazín1 

12. 8. 2018 – portál IMUZA2 

23. 10. 2018 – Žurnál UP3 

14. 11. 2018 – Novinky.cz4 

26. 11. 2018 – Žurnál UP5 

 
1 http://www.atypmagazin.cz/2018/04/18/za-sklem-a-modrodiv-plasticky-pohyb-pomaha-lidem-s-
pas/?fbclid=IwAR3OYjcvYW4n59kLf0nTlpshmsqbLkOfljMTAfinZv9l1D4ATqHPrJoeOro 
 
2 https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/2018/06/29/tyatr-modrodiv-navzdory-
osudu/?fbclid=IwAR1vxGKAtc8fUwsx64fh0A2Qgk5owfd8CAFJ5f1SzWbZd9Qv458Cn9ttm2U 
 
3 https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/projekt-pdf-up-podnitil-ve-zline-spolupraci-v-
umeleckem-vzdelavani/?fbclid=IwAR26TdlHOd4hiYzmCSfZoehusJ5SsCV1katYuLprJhfEYBcW4f-
d7UJZei8 
 
4 https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-53221-moskevske-divadlo-miri-po-
roce-opet-do-zlina-s-jedinecnym-pohybovym-
predstavenim.html?fbclid=IwAR3L7nGhpZr45q8KbXESSz4azprmvu9iUPkLyYZCTqh8UndvrN2InXlTmC
c 
 
5 https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-dramaterapie-se-uci-plastickemu-
pohybu/?fbclid=IwAR2zIjxlqq6H_NeVT6Cf1JululiHWHUUnK-CY5W4R-GZjdgXKwMeNbPzBJg 
 

http://www.atypmagazin.cz/2018/04/18/za-sklem-a-modrodiv-plasticky-pohyb-pomaha-lidem-s-pas/?fbclid=IwAR3OYjcvYW4n59kLf0nTlpshmsqbLkOfljMTAfinZv9l1D4ATqHPrJoeOro
http://www.atypmagazin.cz/2018/04/18/za-sklem-a-modrodiv-plasticky-pohyb-pomaha-lidem-s-pas/?fbclid=IwAR3OYjcvYW4n59kLf0nTlpshmsqbLkOfljMTAfinZv9l1D4ATqHPrJoeOro
https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/2018/06/29/tyatr-modrodiv-navzdory-osudu/?fbclid=IwAR1vxGKAtc8fUwsx64fh0A2Qgk5owfd8CAFJ5f1SzWbZd9Qv458Cn9ttm2U
https://www.imuza.upol.cz/site/index.php/2018/06/29/tyatr-modrodiv-navzdory-osudu/?fbclid=IwAR1vxGKAtc8fUwsx64fh0A2Qgk5owfd8CAFJ5f1SzWbZd9Qv458Cn9ttm2U
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/projekt-pdf-up-podnitil-ve-zline-spolupraci-v-umeleckem-vzdelavani/?fbclid=IwAR26TdlHOd4hiYzmCSfZoehusJ5SsCV1katYuLprJhfEYBcW4f-d7UJZei8
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/projekt-pdf-up-podnitil-ve-zline-spolupraci-v-umeleckem-vzdelavani/?fbclid=IwAR26TdlHOd4hiYzmCSfZoehusJ5SsCV1katYuLprJhfEYBcW4f-d7UJZei8
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/projekt-pdf-up-podnitil-ve-zline-spolupraci-v-umeleckem-vzdelavani/?fbclid=IwAR26TdlHOd4hiYzmCSfZoehusJ5SsCV1katYuLprJhfEYBcW4f-d7UJZei8
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-53221-moskevske-divadlo-miri-po-roce-opet-do-zlina-s-jedinecnym-pohybovym-predstavenim.html?fbclid=IwAR3L7nGhpZr45q8KbXESSz4azprmvu9iUPkLyYZCTqh8UndvrN2InXlTmCc
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-53221-moskevske-divadlo-miri-po-roce-opet-do-zlina-s-jedinecnym-pohybovym-predstavenim.html?fbclid=IwAR3L7nGhpZr45q8KbXESSz4azprmvu9iUPkLyYZCTqh8UndvrN2InXlTmCc
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-53221-moskevske-divadlo-miri-po-roce-opet-do-zlina-s-jedinecnym-pohybovym-predstavenim.html?fbclid=IwAR3L7nGhpZr45q8KbXESSz4azprmvu9iUPkLyYZCTqh8UndvrN2InXlTmCc
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/4686-53221-moskevske-divadlo-miri-po-roce-opet-do-zlina-s-jedinecnym-pohybovym-predstavenim.html?fbclid=IwAR3L7nGhpZr45q8KbXESSz4azprmvu9iUPkLyYZCTqh8UndvrN2InXlTmCc
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-dramaterapie-se-uci-plastickemu-pohybu/?fbclid=IwAR2zIjxlqq6H_NeVT6Cf1JululiHWHUUnK-CY5W4R-GZjdgXKwMeNbPzBJg
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-dramaterapie-se-uci-plastickemu-pohybu/?fbclid=IwAR2zIjxlqq6H_NeVT6Cf1JululiHWHUUnK-CY5W4R-GZjdgXKwMeNbPzBJg
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

 

  

 

 
 
 
 

ROK 2018 

POPIS POČET 

Členové spolku ? 

Členské schůze  ? 

 

 

Členská schůze

Členové spolku

Předseda 
spolku
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PŘEHLED FINANCÍ 

 

ROK 2018 

POPIS ZŮSTATEK VÝDAJE PŘÍJMY 
Dobrovolné příspěvky   19 800 Kč 

Technické a materiální vybavení   16 521 Kč  

Vyúčtování ke dni 31. 12. 2018 3 279 Kč   
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

MGR. MARTIN DOMINIK 
POLÍNEK, PH.D. 

 MGR. ET BC. ZDEŇKA 
POLÍNKOVÁ 
 

 

    

Předseda z.s. 
Telefon 608 253 372 
polinekm@seznam.cz 

 Specialista na PAS 
Telefon 604 230 886 
polinkova@zasklem.com 

 

 
Tyátr ModroDiv, z.s. 
Přı́krá 3569 
760 01, Zlı́n 
ICČO: 06273777 
Email: modrodiv@gmail.com 
www.modrodiv.cz 

 
Facebook: Tyátr ModroDiv 
Instagram: @tyatrmodrodiv 

https://www.facebook.com/Modrodiv/
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