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… jak to de?
Jak dělat divadlo s dětmi?

Třídenní kurz pro pedagogy a volnočasové pracovníky Jak dělat 
divadlo s dětmi se koná pravidelně již od roku 2006. Účastníci kur-
zu dostanou jedinečnou možnost doplnit si, prohloubit či utřídit 
praktické zkušenosti v  práci s  dětmi. Zkušené lektorky MgA. et 
Mgr. Alena Palarčíková a MgA. Ivana Němečková zároveň nabíd-
nou i mnoho nových teoretických poznatků pro fundovanou pří-
pravu divadelní inscenace.
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Projekt Jsem, kdo jsem! v podobě interaktivního programu a informační kampaně běží na školách v Olomouckém, Zlínském 
a Moravskoslezském kraji již od května 2015. Poté, co Ministerstvo zdravotnictví schválilo jeho prodloužení až do dubna 
2017, je počet podpořených škol navýšen z 12 na 21. To znamená, že preventivním programem projde celkem 42 tříd. 

Podívejte se také na stránky www.jsemkdojsem.cz a na video spot ke kampani na youtube, najdete ho pod názvem Jsem, kdo jsem! 

Ivano, přijde ti, že se současná podoba kurzu Jak dělat 
divadlo s dětmi liší od té dřívější?
Myslím, že ne. Původní záměr byl, nabídnout účastníkům kurzu 

vedle průpravných cvičení a základů tvorby inscenace i příležitost 
vypracovat si vlastní scénář, který použijí při práci s dětmi.  Každý 
rok má proto seminář dva praktické výstupy – inscenaci, kterou vy-
tvoříme a učíme se na ní inscenační postupy, a scénář, který použijí 
účastníci kurzu pro své soubory. Domnívám se, že není důvod sou-
časnou podobu kurzu měnit.

Jak se vám s Alenou daří nalákat pedagogy do kurzu? 
Je to výběr tématu nebo osobní vztahy, co zaručuje 
vždy plně obsazený seminář?
Vznikla docela dobrá parta lidí, které baví dělat divadlo s dětmi, 

a tak se někteří pravidelně vrací, někdy se přidá někdo nový a už 
zůstane, a někdo se přijde podívat jen jednou. Doufám, že témata, 
která vybíráme, je také přitahují.

Projevuje se nějak kontinuální práce s pedagogy na 
inscenacích, které se objevují na Poděsu?
Určitě ano a mám z toho velkou radost, úroveň přehlídky stoupá.

Letos kurz proběhne v termínu 15.–16. října a 19. listopadu a hlásit 
se na něj můžete již od konce srpna do půlky září. Kurz probíhá 
v ZUŠ „Žerotín“ Olomouc (divadelní část) a v Dramacentru Sdru-
žení D (dramaturgická část). Letošním tématem bude dětská sci-fi 
literatura.

Program je financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a programu Iniciativy 
v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských fondů.

Upozorňujeme na rizika poruch příjmu potravy



Od srpna 2014 do dubna 2016 se účastnilo divadla fórum proti 
kyberšikaně Neboj se promluvit! 577 dětí z 26 tříd z 24 škol z 20 
měst z Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského, Par-
dubického a Zlínského kraje. Následná informační kampaň šířila 
povědomí o webových stránkách www.nebojsepromluvit.cz mezi 
dalšími 5021 žáky od 12 do 16 let.

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.

Jako každý rok, i letos v únoru jsme vyslali své zástupce na Setká-
ní Asociace dramacenter. Čtyřdenní program byl nabitý, za zvláštní 
zmínku ale stojí seminář Keitha Homera, ředitele Redbridge Drama 
Centre ve Velké Británii.

Práce s dětskou knihou Ann Turnbullové The Last 
Wolf (Poslední vlk) byla založena na jednodu-

chých dramatických technikách, se kterými ve skutečnosti pracují 
menší školní děti.

Dramatem, které je ve skutečnosti rozprostřeno do několika 
vyučovacích hodin, jsme prošli jen ve dvou nebo ve třech hodi-
nách, přesto se charismatickému lektorovi velmi rychle podařilo 
nás strhnout atmosférou příběhu o osamělém vlkovi, který přišel 
kvůli strachu obyvatel městečka o smečku a samotou chřadl. Měli 
jsme dostatek prostoru věnovat se expozici příběhu, sžívání se 
s dobou a s hrdiny, „výstavbě“ improvizovaného městečka i s jeho 
starostmi a radostmi každodenního života. Díky tomu jsme se cí-
tili být nejen diváky, ale také přímými účastníky dramatu o vlkovi 
se stříbřitou srstí a  divokým pohledem. Lektor nepotřeboval ani 
rekvizity nebo kostým, přesto byl jeho herecký výkon v  roli vlka 
silný a podmanivý. Magický závěr dramatu, ve kterém měsíční záře 
vyčarovala vlčici, díky které rod nezahynul, vše vrátil zpátky do 
pohádky. Ale to nevadí, protože katarze tohoto příběhu nám zno-
vu potvrdila, že se s dětmi dá pracovat i na vážnějších tématech 
a silných příbězích o svobodě, zodpovědnosti a hodnotě života.
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Program Fond pro NNO podporuje projekt Nenávist na internet nepatří. Podpořeno grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Keith Homer na Setkání dramacenter v Brně

Úspěšně končíme projekt Nenávist 
na internet nepatří

Děkujeme všem školám a dětem, které se zapojily, a ostatní by-
chom rádi ujistili, že divadlo fórum Neboj se promluvit z naší pro-
gramové nabídky nezmizí ani po skončení projektu.


