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FR 2021 
„Nabízíme lidem s jinakostí možnost vyjadřovat se prostřednictvím dramatického 
umění.“ 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
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Činnost, poslání a historie organizace 

POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE 
Tyátr ModroDiv, z.s. je nezisková organizace zabývající se inkluzivním divadlem. Jeho posláním je 
nabízet dětem a dospělým osobám s  jinakostí možnost vyjadřovat se prostřednictvím pohybu a 
dramatického umění. Spolek se zabývá taktéž sociálně-pedagogickou činností. Realizuje workshopy a 
semináře z oblasti dramaterapie, teatroterapie a jiných expresivních postupů pro experty (zabývající 
se především speciální pedagogikou, sociální prací a divadelním uměním) a pečující o děti se 
specifickými potřebami. 

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

DIVADELNÍ SOUBOR MODRODIV A MODRODIVÁČEK 
ModroDiv je inkluzivní divadelní soubor, který je určen dospívajícím a dospělým osobám. V současné 
době je soubor tvořen lidmi s poruchami autistického spektra (PAS), odborníky zabývající se sociálně 
a speciálně pedagogickou činností, dramaterapií a absolventy ZUŠ. Členové divadelního souboru 
ModroDiv se setkávají jednou týdně na společné zkoušce (v období září – červen). Tato setkávání byla 
z  důvodů pandemie transformována částečně do online prostoru a některé aktivity probíhaly 
distanční formou. Pravidelné setkávání na pohybových zkouškách začalo v září roku 2017 na Malé 
scéně ve Zlíně. V roce 2020 se reprízovala stávající divadelní inscenace a vznikla vytvořena nová 
inscenace a audioprojekt, na čemž se již podíleli i herci se souboru Modrodiváček. Soubor tvořilo 18 
členů. Soubor ModroDiváček pro děti od 10 let vznikl 9. 11. 2018. V roce 2020 soubor tvořilo 6 dětí 
s diagnózou PAS. 

V obou souborech je pracováno metodou kognitivně-plastického stylu pohybu, která je založena na 
autorské koncepci autorky Natalji Timofejevny Popové, kterou již 30 let úspěšně aplikuje v praxi. 
Metodu využívá u lidí s mentálním postižením včetně geneticky podmíněných forem, s psychickými 
problémy a s problémy v oblasti emocí a sebeovládání, s poruchami autistického spektra, s poruchami 
pohybového aparátu, se somatickými onemocněními, s poruchou zraku a sluchu a následně ji využívá i 
v  teatroterapeutických aktivitách. Program postavený na této metodě vznikal v průběhu 30 let a 
neustále byl zdokonalován v praxi Regionální společenské organizace pro sociálně tvůrčí rehabilitaci 
dětí a mládeže s vývojovými vadami a jejich rodin „KRUG“ (RSO STR KRUG). 

CO PLÁNUJEME 
Divadelní představení a účast na přehlídkách spojených s osvětovou činností. Přijímání nových členů do 
souboru. Vzdělávání asistentů v metodě kognitivně-plastického stylu pohybu, vyhledávání a psaní 
projektu na jejich financování. Vzdělávání rodičů dětí se speciálními potřebami. Dlouhodobá 
systematická spolupráce se zahraničními soubory. Mezinárodní výzkum parateatrálních fenomén. 

Přehled činností v roce 2021 
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V RÁMCI PROJEKTU INKLUZIVNÍ DIVADLO MODRODIV PODPOŘENÉHO MINISTERSTVEM 

KULTURY ČR 

Projekt splnil plánovaný záměr v celé šíři, byť bylo nutno některé aktivity časově rozvrstvit 
jinak, než bylo plánováno (z důvodů pandemických omezení). Přesto byly nejen naplněny 
všechny očekávané výstupy projektu, ale byly realizovány akce nad rámec minimálních výstupů 
projektu. Skrze tyto výstupy byl naplněn hlavní záměr projektu. Projekt probíhal následovně: 

Leden – duben: Setkávání online a distanční paradivadelní aktivity (např. využívání dříve 
vytvořeného audiovizuálního materiálu pro rozvoj jevištní řeči, který byl koncipován také 
jako podpora psychosociálních kompetencí herců s PAS, online setkávání členů realizačního týmu a 
plánování nových aktivit v rámci dané epidemiologické situace; příprava aktivit na období po pandemických 
omezeních). 
 
Květen – červen: Pravidelné páteční setkávání členů divadla, zkoušky, nácviky, práce 
s tělem, průběžné setkávání členů realizačního týmu, plánování aktivit: počet setkání 16. 

• 5. 3. 2021 (15:30 – 17:30h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček, porada týmu 
• 12. 3. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 19. 3. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 26. 3. 2021 (15:30 – 17:30h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček, porada týmu 
• 9. 4. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 16. 4. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 23. 4. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 30. 4. 2021 (15:30 – 17:30h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček, porada týmu 
• 7. 5. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 14. 5. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 21. 5. 2021 (15:30 – 17:30h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček, porada týmu 
• 28. 5. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 4. 6. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 11. 6. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 18. 6. 2021 (15:30 – 17:00h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 25. 6. 2021 (15:30 – 17:30h) – zkouška Modrodiv + Modrodiváček, porada týmu 

Říjen - prosinec: Pravidelné setkávání členů divadla, zkoušky, nácviky, práce s tělem, 
průběžné setkávání členů realizačního týmu, plánování aktivit: počet setkání 18. 

• 1. 10. 2021 (14:30 – 16:00h) Zkouška ModroDiváček 
• 1. 10. 2021 (16:00 – 17:30h) Zkouška ModroDiv 
• 8. 10. 2021 (14:30 – 16:00h) Zkouška ModroDiváček 
• 8. 10. 2021 (16:00 – 18:00h) Zkouška ModroDiv + porada týmu 
• 15. 10. 2021 (14:30 – 16:00h) Zkouška ModroDiváček 
• 15. 10. 2021 (16:00 – 17:30h) Zkouška ModroDiv 
• 22. 10. 2021 (14:30 – 16:00h) Zkouška ModroDiváček 
• 22. 10. 2021 (16:00 – 18:00h) Zkouška ModroDiv + porada týmu 
• 5. 11. 2021 (16:00 – 18:00) zkouška Modrodiv + Modrodiváček 
• 5. 11. 2021 (18:00 – 20:00) valná hromada + pohybová propedeutika 
• 12. 11. 2021 (16:00 – 18:00) zkouška Navzdory osudu 
• 16. 11. 2021 (16:00 – 18:00) zkouška Navzdory osudu 
• 19. 11. 2021 (14:30 – 16:00h) Zkouška ModroDiváček 
• 19. 11. 2021 (16:00 – 17:30h) Zkouška ModroDiv 
• 26. 11. 2021 (16:00 – 18:00) zkouška Příběh o stvoření 
• 3. 12. 2021 (16:00 – 18:00) zkouška Příběh o stvoření 
• 10. 12. 2021 (16:00 – 18:00) generální zkouška Příběh o stvoření 
• 17. 12. 2021 (16:00 – 17:30) vánoční zkouška + porada týmu 
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PŘEDSTAVENÍ A PERFORMANCE 

25. 6. 2021 - účast na festivalu skládanka – zprostředkování záznamu div. představení Střípky malého 
prince s interaktivní účastí členů Tyátr Modrodiv 

 

16. 11. 2021 (19:30h) – repríza divadelní inscenace Navzdory osudu v rámci Noci divadel na ZUŠ Zlín 
(Blíže viz: https://modrodiv.cz/2021/11/13/nocdivadel21 a záznam představení viz: https://
www.youtube.com/watch?v=gD8p-6HbVu0&ab_channel=Ty%C3%A1trModroDiv) 

 

10. 12. 2021 (18:00h) – premiéra divadelní inscenace Příběh o stvoření ve Zlínském klubu 204. (Blíže viz: 
https://youtu.be/-Raf8A1eLA4) 

https://modrodiv.cz/2021/11/13/nocdivadel21
https://www.youtube.com/watch?v=gD8p-6HbVu0&ab_channel=Ty%25C3%25A1trModroDiv
https://www.youtube.com/watch?v=gD8p-6HbVu0&ab_channel=Ty%25C3%25A1trModroDiv
https://youtu.be/-Raf8A1eLA4
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USPOŘÁDANÉ WORKSHOPY A AKCE 

29. 5. 2021 (16:00 – 18:00h.) – realizace workshop „Práce s tělem pro experty na PAS“ 
pořádaný pro pracovníky sdružení Za sklem, z.s. (Velké Karlovice) 

14. – 20. 8. 2021 – pořádání pohybového workshopu pro pedagogy a jiné pomáhající 
v rámci letní školy na Nesměři (Blíže: https://modrodiv.cz/2021/09/15/nesmer2021/) 

16. 11. 2021 – spolupořádání online workshopu: Metody dramaterapie a teatroterapie 
v práci s jedinci s jinakostí pro studenty UTB 

 

26. 11. 2021 – realizace workshopu „Teatroterapie in vivo“ 
pro laickou i odbornou veřejnost (Zlínský klub 204) 
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VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE 

13. 6. 2021 – absolvování výcviku (workshopu) v Handle přístupu 

28. 6. 2021 – účast na semináři Zvládání stresu a zásady psychohygieny – Zlín, 8h 

srpen – účast na seminářích a workshopech v rámci vzdělávací akce „Prázdniny trochu jinak“ 
 
30. 8. – 21. 9. 2021 – účast na semináři „Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“, který 
proběhl v rozsahu 8 hodin online 

27. 10. 2021 – účast na semináři „Intuitivní pedagogika“, v rozsahu 8 hodin 
 
1. 10. 2021 – účast na semináři První pomoc pro sociální pracovníky ve veřejné zprávě a sociálních 
službách ve Zlíne, 6h 

NAPSALI O NÁS/MLUVILI O NÁS 

14. 6. 2021 – expertní činnost v rámci online debaty na téma hranice v paradivadelní tvorbě „Diskuze 
Srbenka Kinedok“ (Záznam diskuze: https://www.facebook.com/KineDokCZ/videos/1125850654567764) 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Členská 

Předsed
a 

Členové spolku

https://www.facebook.com/KineDokCZ/videos/1125850654567764
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   ROK 2018  

POPIS POČET

Členové spolku 10

Členské schůze 3



PŘEHLED FINANCÍ 

	(obdobı	́01.	01.	2021	až	31.	12.	2021)	

NA3 KLADY		

VY3NOSY		

Celkem	středisko	001	ZISK	(-	ztráta)		-27.062,11	
RENTABILITA	(zisk/náklady	%)	-32	

KONTAKTNÍ INFORMACE 
Tyátr ModroDiv, z.s. 
Příkrá 3569 
760 01, Zlín 

IČO: 06273777 
Email: modrodiv@gmail.com 
www.modrodiv.cz 

typ Kč

spotřeba	materiálu 17.610,50

ostatnı	́služby 30.651,61	

mzdové	náklady 37.000,00	

Náklady	celkem 85.262,11

typ Kč

Tržby	z	prodeje	služeb 8.200,00

provoznı	́dotace	MK	CR 50.000,00

Výnosy	celkem 58.200,00

MGR. MARTIN 
DOMINIK POLÍNEK, 
PH.D.

MGR. ET BC. 
ZDEŇKA 
POLÍNKOVÁ

Předseda z.s. 
Telefon 608 253 
372 
polinekm@gmail.c
z

Specialista na PAS 
Telefon 604 230 
886 
z.sch@seznam.cz
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Facebook: Tyátr ModroDiv 
Instagram: @tyatrmodrodiv
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https://www.facebook.com/Modrodiv/
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