
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FR 2020 
„Nabízíme lidem s jinakostí možnost vyjadřovat se prostřednictvím 
dramatického umění.“ 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 



 

 
 
 
 
 
 
 

Obsah 
 



 
 

 
2 

 

ání a historie organizace 

POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE 
Tyátr ModroDiv, z.s. je nezisková organizace zabývající se inkluzivním divadlem. Jeho posláním je 
nabízet d tem a dosp m osobám s jinakostí možnost vyjad ovat se prost ednictvím pohybu a 
dramatického um ní. Spolek se zabývá taktéž soci -pedagogickou inností. Realizuje workshopy a 
semin  z oblasti dramaterapie, teatroterapie a jiných expresivních postup  pro experty (zabývající se 
p edevším speciální pedagogikou, sociální prací a divadelním um ním) a pe ující o d i se specifickými 
pot ebami. 

 
VZNIK A HISTORIE 
Zapsaný spolek Tyátr ModroDiv oficiáln  vznikl 22. srpna 2017. V z roku tak byl založen 
divadelní soubor ModroDiv pro dospívající a dosp  osoby. V z  roku 2018 za al fungovat také druhý 
divadelní soubor ModroDiv k, který je ur en pro d ti s PAS od 10 let. 

 
DIVADELNÍ SOUBOR MODRODIV A MODRODIVÁČEK 
ModroDiv je inkluzivní divadelní soubor, který je ur en dospívajícím a dosp lým osobám. V sou

je soubor tvo n lidmi s poruchami autistického spektra (PAS), odborníky zabývající s
speciáln  pedagogickou inností, dramaterapií a absolventy ZUŠ. lenové divadelního souboru ModroDiv 
se setkávají jednou týdn na spole né zkoušce (v období z í– erven). Tato setkávání byla z 

 
Pravidelné setkávání na pohybových zkouškách za lo v z í roku 2017 na Malé scén  ve Zlín . V roce 
2020 se reprízovala stávající divadelní inscenace a vznikl

Soubor tvo ilo 18 . Soubor ModroDiv ek 
pro d ti od 10 let vznikl 9. 11. 2018. V roce 2020 soubor  6  diagnózou PAS. 

V obou souborech je pracováno metodou kognitivn -plastického stylu pohybu, která je založena na 
autorské koncepci autorky Natalji Timofejevny Popové, kterou již 30 let  aplikuje v praxi. 
Metodu využívá u lidí s mentálním postižením v tn  geneticky podmín ch forem, s psychickými 
problémy a s problémy v oblasti emocí a sebeovládání, s poruchami autistického spektra, s poruchami 
pohybového aparátu, se somatickými onemocn ními, s poruchou zraku a sluchu a následn  ji využívá i 
v teatroterapeutických aktivitách. Program postavený na této metod  vznikal v pr b hu 30 let a neustále 
byl zdokonalován v praxi Regionální spole enské organizace pro sociáln  tv r í rehabilitaci d tí a 
mládeže s vývojovými vadami a jejich rodin „KRUG“ (RSO STR KRUG). 

 
CO PLÁNUJEME 
Divadelní p edstavení a  na p ehlídkách spojených s osv tovou inností. P ijímání nových 
souboru. Vzd lávání asistent  v metod  kognitivn -plastického stylu pohybu, vyhledávání a psaní 
projektu na jejich financování. Vzd lávání rodi d tí se speciálními pot ebami. Dlouhodobá systematická 
spolupráce se zahrani ními soubory. Mezinárodní výzkum parateatrálních fenomén. 
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P ehled inností v roce 2020 

V RÁMCI PROJEKTU INKLUZIVNÍ DIVADLO MODRODIV PODPOŘENÉHO KULTURNÍM 

FONDEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍN 

 

https://sppdny.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-14-10-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=56kBJ-zjNZ8
http://www.modrodiv.cz/
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V RÁMCI PROJEKTU INKLUZIVNÍ DIVADLO MODRODIV PODPOŘENÉHO MINISTERSTVEM 

KULTURY ČR 

Projekt byl v 

 
Leden – : P
s : 

10. 1. 2020 (15:30 – 19:30h) – , porada týmu 
17. 1. 2020 (15:30 – 19:00h) -  
24. 1. 2020 (15:30 – 19:300h) - , porada týmu 
7. 2. 2020(15:30 – 19:00h) – zkouška Modrodiv +  
14. 2. 2020 (15:30 – 19:00h) –  
21. 2. 2020 (15:30 – 19:30h.) – , porada týmu 
28. 2. 2020 (15:30 – 19:00h.) –  
6. 3. 2020 (15:30 – 19:00h.) – zkouška  
13. 3.2020 (15:30 – 19:30h.) – , porada týmu 

17. 2. 2020 v 18:00 h. –  ve spolupráci 
s experty s Univerzity Palackého s .(ZUŠ Zlín). 

– :  

 
týmu a plánování nových aktivit v rámci dané epidemiologické situace; p
na období po letních prázdninách.  

– srpen: S , . 
– prosinec: P    

vlády): 
4. 9. 2020 (15:00 – 18:00h) – zkouška Navzdory osudu 
11. 9. 2020 (15:00 – 18:00h) - zkouška Navzdory osudu  
18. 9. 2020 (15:00 – 18:00h) -  
19. 9. 2020(12:00 – 17:00h) – generálka Navzdory osudu  
25. 9. 2020 (15:00 – 19:00h) –  
3. 10. 2020 (15:00 – 17:00h.) –  
3. 10. 2020 (15:00 – 17:00h.) – zkouška Modrodiv  
10. 10. 2020 (15:00 – 17:00h.) –  
10. 2020 (15:00 – 17:00h.) – zkouška Modrodiv 

 
18. 9  
práce v inkluzivním divadle) pro nové asistenty inkluzivního divadla inscenace 
Navzdory osudu 
19. 9. 2020 - realizace  v rámci koncertu 
Muzikoterapia ( 19h. Kongresové centrum Zlín) 
20. 9. 2020 –  (+ 

(Zámek Zlín)  
25. 9. 2020 -  s 

 

 (místo: Centrum Za sklem o.s. – Zlín v 
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– ích škol Ostrava, 
pracovníci Za sklem o.s. - Zlín a asistenti z Tyátru ModroDiv, z.s. 

, který mapuje spolupráci s ruskými 

zahlédnout systematickou terapeutickou práci ruské psycholožky Natalie T. Popové - 
autorkou palsticko-kognitivního pohybu.(Moznost shlédnutí na: 
https://youtu.be/KWgQBIcX-hI). 
13. – 14. 10. 2020 – aktivní 

program konference: https://sppdny.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-14-
10-2020.pdf) 

 

dioknihy Malý princ. 
 se 

sklem o.s. Zlín. (Záznam možno shlédnout na: 
https://www.youtube.com/watch?v=56kBJ-zjNZ8)  

 

1) 18. 9. 2020 –  rámci projektu imúza a divadelním 
 

2) 19. 9. 2020 –  
L. Holzer) 

3) 20. 9. 2020 – 
aneb art brut naopak, zlínský zámek (plakát) 

4) 25. 9. 2020  - 
s  

5) 13. – 14. 10. 2020 – 
konferenci s ci kterých 

M. D. Polínek)  
6) 31. 7. – 1. 8. 2020 –  
7) 15. – 21. 8. 2020 – Prázdniny tro

ModroDiv). 

 rámci individuálních zkoušek, tak i v rámci 
 

rálních zkouškách. 

 

 
protiepidemiologických 

 

 

https://youtu.be/KWgQBIcX-hI
https://sppdny.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-14-10-2020.pdf
https://sppdny.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-14-10-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=56kBJ-zjNZ8
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 v období leden – prosinec 

2020 
– 

 (17. 2. 2020. 18:00h. ZUŠ, Zlín). 
  inkluzivním divadle“ (18. 9. 2020, 15:00 – 18:00, Za 

sklem, Zlín)  
 – v rámci koncertu Muzikoterapia (19. 

9. 2020 v 19:00h.)  
 – 

Zlínský zámek, Zlín) 
 o inkluzivním divadle ModroDiv v rámci sociálního festivalu Skládanka 

(25 .9. 2020 ve 14h.)  
„Teatroterapeutické a dramaterapeutické metody v 

s jinakostí“ (1. 10. 2020; 1600 – 18:00h.; místo: Za sklem, odborníci ze speciálních škol 
Ostrava + pracovníci Za sklem, z.s. a asistenti ModroDiv, z.s.)  

(14. 10. 2020, Olomouc); . 
 –  

2020). 
Inkluzivní divadlo ( , listopad 2020) dostupné na: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qy2QRE3zWiM 

 (17. 12. 2020, 
v 17:00h, Za sklem Zlín); (Záznam dostupný na: 
https://www.youtube.com/watch?v=56kBJ-zjNZ8)  

 v  
vydána 

 dostupná na: https://imuza.upol.cz/publikace/Polinek-Teatroterapeuticke.pdf 
(pozn.: V  

 

ohlas): V  

platformách: 
www.modrodiv.cz 
https://www.facebook.com/Modrodiv/ 
https://www.instagram.com/tyatrmodrodiv/?hl=cs 
 
Zde je možno najít ukázky a záznamy s p

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy2QRE3zWiM
https://www.youtube.com/watch?v=56kBJ-zjNZ8
https://imuza.upol.cz/publikace/Polinek-Teatroterapeuticke.pdf
http://www.modrodiv.cz/
https://www.facebook.com/Modrodiv/
https://www.instagram.com/tyatrmodrodiv/?hl=cs
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PŘEDSTAVENÍ A PERFORMANCE 

 
 

 – v rámci koncertu Muzikoterapia 

 

USPOŘÁDANÉ WORKSHOPY A AKCE 
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VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE 

NAPSALI O NÁS/MLUVILI O NÁS 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ROK 2018  
 

POPIS POČET 

 

 
spolku 

 spolku 
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PŘEHLED FINANCÍ 

NÁKLADY  
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

P  3569 
760 01, Zlín 

06273777 
Email: 
www.modrodiv.cz 

 
Tyátr ModroDiv 
@tyatrmodrodiv 

MGR. MARTIN DOMINIK 
POLÍNEK, PH.D. 

MGR. ET BC. ZDEŇKA 
POLÍNKOVÁ 

 

608 253 372 
polinekm@seznam.cz 

 

604 230 886 
polinkova@zasklem.com 

 

mailto:modrodiv@gmail.com
http://www.modrodiv.cz/
https://www.facebook.com/Modrodiv/
mailto:polinekm@seznam.cz
mailto:polinkova@zasklem.com
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