
morem – a opravdu, bavili jsme se od začátku až do konce. Naši 
hosté si mohli užít ten luxus a nechat si vymyslet vtip nebo písnič-
ku na míru podle zadaných kritérií.

Koupí benefiční vstupenky nás podpořilo bezmála sto padesát 
lidí a patří jim za to veliký dík!
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… jak to de?
BENEFICE pro 
Dramacentrum 
JE ZA NÁMI!

Na konci listopadu jsme pořá-
dali dobročinný večer, jehož vý-
těžek putoval na sbírkový účet 

na podporu činnosti a provozu našeho Dramacentra.
Užili jsme si ji s královehradeckým Divadlem DNO a jeho lout-

kovou inscenací Jsem Fagi. Věděli jsme, že principál divadla Jirka 
Jelínek, který je zároveň autorem představení o třináctileté dívence 
Fagi ze stejnojmenného komiksu, vládne nakažlivým slovním hu-
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⁕  RADOVAN LIPUS – šumný patron dramacentra (režisér) —: 

„Ať se Dramacentru a Sdružení D i v roce 2014  
všechno poveDE!“

⁕  DAVID VÁVRA – šumný 
patron dramacentra (herec, 
architekt) —: 

„Držte se jako my 
v mládí ve sklepě 
naší babičky, protože 
kdybysme se pustili, 
tak bysme spadli 
z kredence.“

� � �

Fotky z akce najdete na našem Facebooku, ale malou ochutnávku jsme si neodpustili ani tady…

Dramacentrum slaví rok!

Ani se nechce věřit, že už je tomu rok, co jsme otevřeli naše Dra-
macentrum… Zdá se nám až neuvěřitelné, jak rychle se náš nový 
prostor zavedl a jak se nám spolu se školami povedlo ho zaplnit. 
Během existence Dramacentra prošlo jeho dveřmi neuvěřitelných 
2600 dětí a studentů ve 114 programech.

Kromě toho se nám díky existenci Dramacentra povedlo roz-
jet hned několik zbrusu nových programů pro rozvoj čtenářství na 
1. stupni ZŠ a pro rozvoj kreativity předškoláků. Věnovali jsme se 
ale i větším dětem, pro které jsme nazkoušeli zbrusu nový typ pro-
gramu – divadlo fórum zaměřené na prevenci rizikového chování.

podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
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Kampaň JEN ZNALOSTI NESTAČÍ 
Začalo to tak jednoduše, všichni to známe… Petr býval doce-
la normální kluk, který se chtěl hlásit na gymnázium a který 
nikdy neměl nouzi o kamarády. S rodiči byl v pohodě. Ale po-
stupně si kluci ve fotbale začali všímat, že už s Petrem není 
taková sranda – každou chvíli trávil s  mobilem v  ruce. Když 
si toho trenér všiml, dal mu 
na výběr.

A Petr si vybral.
Od té doby se uzavřel 

do sebe a  do virtuálního 
světa. Skoro nespal, školu 
přestával zvládat, na  přijí-
mačky kašlal. Rodiče dou-
fali, že ho počítač časem 
omrzí a všechno bude zase 
jako dřív. Snažili se k němu 
najít cestu, ale cítili se čím 
dál bezmocnější… Petr se 
jim rychle vzdaloval, stával 
se z něj někdo jiný. Zoufale 
si přáli, aby nezůstal úplně 
sám…

Příběh Petra může být pří-
během spousty dalších dětí 
a dospívajících v našem oko-
lí. Přitom stačí ukázat jim, že 
lze žít jinak. JEN ZNALOSTI 
NESTAČÍ…, tak zní název 
naší nové komunikační kam-
paně, kterou jsme odstarto-
vali na benefičním večeru pro 
Dramacentrum.

K hlavním argumentům 
kam paně se vyjádřil ředitel 
Sdružení  D Pavel Němeček: 
„Cítíme, že je nutné vyvážit 
rostoucí tendence virtuálního 
světa a virtuálních vztahů. Vytrácí se komunikace tváří v tvář, sdělit 
emoce či pocity je pro dnešní děti čím dál těžší, stejně jako vcí-

tit se do emocí druhého.“ Rozpínající se 
virtuální svět ale není jediným problémem, 
se kterým se podle nás dnešní děti musí po-
týkat – zahlcení informacemi, média plná nási-
lí a agrese, místo skutečných lidských vzorů jen celebrity ploché 

televizní zábavy, které se 
rychle objeví a  ještě rychleji 
mizí… 

Dramacentrum ale nabízí 
alter nativu – programy pro 
školy v  celém Olomouckém 
kraji zaměřené na osobnost-
ní rozvoj, prevenci rizikového 
chování (užívání drogových 
látek, šikana, rasismus, kri-
minalita…), adaptační pro-
gramy pro nové kolektivy.

Programy v  Dramacentru 
se snaží podporovat v  dě-
tech získávání zkušenos-
tí a  dovedností přirozenou 
formou – skrze příběh vrs-
tevníka. Modelové situace 
si účastníci prožijí ve struk-
turovaném dramatu a  jsou 
tak nenásilnou formou nu-
ceni řešit problémy hlavního 
hrdiny. Setkání tváří v  tvář 
s  krizovými momenty kon-
krétního jim blízkého příběhu 
je vede k tomu uvědomit si či 
formulovat vlastní názor, zís-
kávat zkušenosti.

� � �
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Chcete, aby si uměli poradit 
s krizovými 

životními situacemi?
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Chcete, aby Vaše děti uměly projevit vlastní názor,  
ale zároveň se dokázaly dohodnout s ostatními? Chcete, aby se uměly 

prosadit, ale zároveň byly tolerantní a tvořivé? 

PROŽITKOVÉ PROGRAMY V DRAMACENTRU JE TO NAUČÍ! 

Přispějte 200 Kč na transparentní sbírkový účet  
číslo 240 042 2623 / 2010 a pomůžete tak realizovat dopolední 

program pro jednoho žáka v Dramacentru. Můžete ale přispět  
částkou větší a podpořit žáky dva, tři… nebo celou třídu! 

Zasaďte se o to, aby v našem světě bylo víc vnímavých,  
chápajících a tolerantních lidí! 

Pokud chcete na dar získat daňovou úlevu nebo pokud jednoduše nechcete  
zůstat v anonymitě, navštivte prosím www.sdruzenid.cz/chcipomoci. 

- - - - - - - - - - - - - - FOND PROŽITKOVÝCH PROGRAMŮ SDRUŽENÍ D - - - - - - - - - - - - - -
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Ing. Pavel Němeček

Posilujeme osobnostní růst – rozvíjíme sociální a emoční inteligenci

www.sdruzenid.cz
skype: dramacentrum

ředitel
+420 604 637 682
info@sdruzeni.cz

pf 2014

Do nového roku 2014 
přejeme všem zdraví, štěstí, 

a vůbec vše dobré.
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Kontaktujte nás:
V případě zájmu o prožitkový program pro vaši školu 
kontaktujte programovou koordinátorku Sdružení D  
Marcelu Nesvadbovou na tel. +420 733 104 076 nebo  
na e-mailové adrese programy@sdruzenid.cz. 
V případě jakéhokoliv jiného dotazu pište na  
info@sdruzenid.cz. Sledujte naše internetové stránky 
www.sdruzenid.cz a staňte se našimi přáteli na 
www.facebook.com/SdruzeniD.


