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O TALENT drama studiu, z.s. 

Název 
TALENT drama studio, z.s. 

Identifikační číslo 
O53 18 823 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66466 

ke dni 17. září 2016. 

Sídlo 
Jílovská 1157/55, Praha 4, 142 00 

Domovská scéna 
Vršovické divadlo Mana 

Moskevská 967/34, Praha 10-Vršovice 101 00 (www.vrsovickedivadlo.cz). 

Bankovní ústav 
Fio banka, a.s. 

č. účtu: 2101067297/2010 

 

TALENT drama studio, z.s. se do své nynější právní formy transformovalo v roce 2016. Skupinu 

dramatických kroužků Dětský talent založila Erika Merjavá již v roce 2009. Hlavním posláním tohoto 

divadelního studia pro děti a mládež, byla organizace a vedení dramatických kroužků, společně se 

středoškolským divadelním souborem SPEKTÁKL a dramaticko-divadelní skupinou D-talent pro 

dospělé. Přeměnou právního statusu se pod křídla TALENT drama studia dostaly všechny tři 

dramaticko-divadelní složky. 

 

Za osmiletou dobu svého působení nastudovaly skupiny nynějšího TALENT drama studia cca 40 

inscenací s dětmi, mládeží a dospělými. Pravidelně se zúčastňují soutěžních i nesoutěžních 

festivalových přehlídek (např. Otvírání, Stodůlecký píseček, To je hlína, Brnkání, Divadelní tříska). 

Inscenace jsou pravidelně úspěšné v rámci festivalů Noci kostelů v Husově sboru na Vršovickém 

náměstí, Noci divadel ve Vršovickém divadle Mana, nebo akcích Prahy 10 Zažít město jinak. Vzrostl 

počet dětí, mládeže a dospělých, se kterými TALENT drama studio pracuje, z původních 9 dětí na 74 

lidí (k 31.1.2018)  (celkově 5 skupin dětí (4-15 let), 1 skupina mládeže (15-18 let) a 1 skupina dospělí 

(od 18-ti let). 

Cílem TALENT drama studia je vytvoření komunitní platformy pro aktivní uměleckou spolupráci 

napříč věkovými kategoriemi ve specifickém prostředí Husova sboru ve Vršovicích při vzájemné 

interakci s komunitou pražských Vršovic a Vršovického divadla Mana. 

Pedagogickým cílem TALENT drama studia, jehož nástrojem je především autorská tvorba a divadlo, 

je výchova k osobnosti, sebepoznání a seberealizace. Odkrýt člověka v jeho nejhlubší podstatě, aby 

každý z aktivních účastníků mohl odkrýt a využít svůj potenciál. Zaměřujeme se na autorské divadlo, 

dialog, otevřenost obsahu i forem, hledání, vztahy, snažíme se probudit v lidech zájem o nové věci, 

zkoušení a experimentaci. Slovy výrazné divadelní a pedagogické osobnosti, profesora Ivana 

Vyskočila, podívat se na herectví trochu obecněji, hlouběji, z podstaty. Ptát se co vlastně herectví je, 

jaký je vztah mezi autenticitou lidskou a hereckou, kde jsou styčné body. Aby se účastníci stali 

přímými tvůrci svého představení, nebáli se jít do rizika, našli v sobě odvahu. 

 

„Odkrýváme 

člověka v jeho 

nejhlubší 

podstatě a 

umožňujeme, 

aby každý 

z aktivních 

účastníků mohl 

nalézt a využít 

svůj potenciál.“ 

http://www.vrsovickedivadlo.cz/
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Základem aktivit Talent drama studia jsou pravidelné kurzy autorské a dramatické tvorby určené 

dětem, mládeži a dospělým. Prohlídku všech připravených divadelních představení připravuje 

každoročně Talent drama studio ve spolupráci s Divadlem Mana v červnových a prosincových 

termínech. 

 

Jako velmi důležitou nadstavbovou činnost spolek vnímá další představení či jiné divadelní formy, 

které otevírají možnost tvořit všem lidem od dětí až po dospělé, kteří mají zájem a chtějí a procházejí 

divadelní průpravou v TALENT drama studio. Aby se stali spolutvůrci představení a mohli využít svůj 

umělecký potenciál, kterým disponuje každý člověk. Podstatnou součástí všech aktivit je tzv. 

komunitní zaměření, tj. podpora interakcí s komunitou pražských Vršovic, Vršovického divadla Mana 

s nímž sdílí divadelní scénu (www.vrsovickedivadlo.cz ), a rovněž s komunitou Husova sboru ve 

Vršovicích (www.husuvsbor.cz ), v jehož multifunkčních prostorách kostela Československé církve 

husitské (Karel Truksa, Pavel Janák, 1930) TALENT drama studio působí. 

 

Pro propagaci Talent drama studio, z.s. byla v roce 2017 vydána informační brožura. 

 

Erika Merjavá 

předsedkyně 

31. ledna 2018 

http://www.vrsovickedivadlo.cz/
http://www.husuvsbor.cz/
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Organizační činnost 
 

Základní struktura Talent drama studio, z.s.: 

 
Základní aktivity Talent drama studio, z.s.: 

 
Nadstavbové aktivity Talent drama studio, z.s.:
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Členové spolku TALENT drama studia, z. s. pracovali v roce 2017 v tomto složení: 

Jméno, funkce Od Do 

Erika Merjavá 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

Jan Zeman 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

Andrea Dorušková 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

Zuzana Bauerová 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

Milan Deutsch 8. 10. 2017 31. 12. 2017 

Michael Málek 8. 10. 2017 31. 12. 2017 

 

V pozici předsedkyně spolku pracovala v roce 2017: 

Jméno, funkce Od Do 

Erika Merjavá 1. 1. 2017 31. 12. 2017 

 

Výroční schůze členů spolku se konala dne 8. 10. 2017 v restauraci Neklid, Ruská 32, Praha – 

Vršovice. Ze schůze je pořízený zápis a prezenční listina. V současné době má Talent drama studio, 

z.s. 7 členů. 

V roce 2017 členové neziskové organizace Talent drama studio, z.s. zpracovali podrobnou analýzu 

umělecké organizace na úrovni obsahové, finanční a marketingové. Záměrem bylo definování 

možností dalšího rozvoje při upevnění a zkvalitnění stávajících služeb a tvůrčích aktivit. 

Cílem analýzy bylo: 

➢ vytvoření systematické a komplexní podpory pro tzv. nadstavbové aktivity, tj. aktivity 

doplňující obligatorní služby v rámci nabídky kurzů pro děti, mládež a dospělé; 

➢ kritické zhodnocení stávajících aktivit Talent drama studia, pojmenování jeho potenciálu a 

definování nových cílů v zájmu zkvalitnění poskytovaných nekomerčních služeb; 

➢ podpora mladých talentů, při vytvoření komunitní platformy ve specifickém prostředí 

Husova sboru v pražských Vršovicích, 

➢ podpora vzájemné interakce s vršovickou komunitou a Vršovickým divadlem Mana 

prostřednictvím autorské tvorby a divadla. 

 

Základním předpokladem pro další rozvoje je zkvalitňování a rozšíření našich aktivit a tvorba 

smysluplných zážitků, které autorská tvorba a divadlo přinášejí. Ambicí Talent drama studia je 

rozvíjet spolupráci s profesionály z různých oborů, rozšířit povědomí účastníků (dětí) o nových 

možnostech tvorby autorského divadla, či jednotlivých představení a tím zkvalitnit a zatraktivnit 

výstupy naší činnosti prezentované široké i odborné veřejnosti. 

 

Výstupy analýzy jsou doporučení k realizaci následujících kroků pro zkvalitnění služeb a image 

Talent drama studia, z.s. s termínem realizace k 31. 12. 2017: 

Oblast Popis Realizované Poznámka 

Kurzy revize obsazenosti kurzů; ANO Růstová 

tendence 

 definování možností rozvoje kurzů; ANO Vzděláván

í lektorů. 

Příprava 

dalších 

nadstavbo
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vých lekcí 

a 

workshop

ů. 

 jasné oddělení obligatorních aktivit a aktivit tzv. 

nadstavbových; 

ANO Dochází 

k oddělení 

pedagogic

ké a 

umělecké 

činnosti 

 jasné definování hlavních výstupů (prezentace, 

prohlídky apod.); 

ANO Autorská 

představe

ní a 

prezentac

e  

 definování max. 3 hlavních výstupů kurzů (i pro 

potřeby marketingových aktivit); 

ANO Vršovický 

festival 

talentů, 

Autorský 

Advent 

Finance finanční analýza stávajícího stavu;   

 přijetí opatření pro vytvoření udržitelného a 

rentabilního chodu; 

ANO Grantová 

podpora, 

Fundrasin

g, 

Nadstavb

ové 

aktivity 

jako 

víkendové 

workshop

y,Snižová

ní 

variabilníc

h nákladů 

správy 

spolku. Gr 

 

 Využití grantové podpory ANO Úspěšné 

pokusy 

 Fundraising ANO Neúspěšn

é pokusy 

PR re-strukturalizace a úprava web stránky; ANO  

 posíleni Facebookových aktivit; ANO  

 mailing list – kontrola a obnova – hlavní 

komunikační prostředek ve styku s rodiči a klienty; 

ANO  

 Tisk informační brožury Talent drama studio ANO  

 Tiskový materiál pro jednotlivá představení ANO  
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 Vytvoření manuálu PR a marketingových aktivit 

pro podporu činností Talent drama studio 

ANO  
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Pedagogická činnost 
Naše umělecká organizace dosáhla v sezoně 2016 – 2017 78,6% vytížení maximální možné kapacity, 

tj. 66 studentů, a to v  částech Dětský talent (dětské dramatické kroužky), Spektákl (středoškolský 

divadelní soubor) a v dramaticko-divadelní skupině D-talent.: 

 

Dětský talent: 51 dětí 

Spektákl: 7 lidí 

D-talent: 8 lidí 

 

Pedagogická činnost je od 1. 1. 2017 členěna následovně: 

Pedagogická činnost: Výstupy: Termín konání: 

Základní pedagogicko-umělecká 

činnosti 

Kurzy Týdenní rozvrh 

 Vršovický festival talentů 

(VFT) 

10. – 12. 6. 2017 

 Autorský advent 10. 12. 2017 

Nadstavbová pedagogická činnost Imaginárium H. Ch. 

Andersena 

Premiéra: 10. 6. 

2017 

 Nesmrtelní 2095 Premiéra: 12.6.2017 

v rámci VFT 

Reprízy: 21.9.2017, 

18.11.2017, 

23.11.2017 

 Komunitní činnost 
9.6.2017, 16.9.2017, 

18.11. 2017 

Letní divadelní tábor s E. Merjavou Letní tábor 1.-8. 7. 2017 
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Základní pedagogicko-umělecká činnost 

Kurzy 
V roce 2016 (sezóna 2015/2016 a 2016/2017) prošlo dramatickými kroužky pod vedením Eriky 

Merjavé 81 účastníků. Ve skupinách dětí, mládeže a dospělých spolupracovalo Talent drama studio 

se zkušeným pedagogem a hudebníkem Markem Srazilem, herečkou Vladimírou Benoni a 

divadelním režisérem Jiřím Ondrou. Jednotlivé kurzy probíhaly 1x týdně 90 minut. Děti a dospělí 

pracovali na přípravě představení jednotlivých věkových kategorií (viz tabulka níže). 

Vršovický festival talentů 2017 
Již osmým rokem připravil Talent drama studio absolventský divadelní představení jednotlivých 

dramaticko-divadelních skupin studia v pražském Vršovickém divadle Mana. 

 

Prohlídka představení všech věkových kategorií proběhla 10., 11. a 12. 6. 2017 ve Vršovickém 

divadle Mana v rámci Vršovického festivalu 2017. 

Rozdělení do skupin ke dni  12. 6. 2017: 

Skupina název Věková 

kategorie 
Počet 

účast

níků 

Termín kurzu Název 

představení 
Termíny 

představení 

No name 4 – 7 let 6 Út, 14:30 – 16:00 Zvedněte kotvy 

námořníci! 

11. 6. 2017 

Rarach 7 – 9 let 9 Po, 14:30 – 16:00 Tajemství 

zmizelého vlka 

11. 6. 2017 

Ohnivák 8 – 10 let 12 Čt, 15:15 – 16:45 Království 

sedmi cností 

11. 6. 2017 

Lotrandovci 11 – 13 let 12 Po, 16:16 – 17:45 Včera, dnes a 

zítra 

12. 6. 2017 

Rozmach 13 – 15 let 8 Út, 16:15 – 17:45 Každý má svůj 

osobní příběh 

12. 6. 2017 

Spektákl 15 – 18 let  Čt, 17:00 – 18:30 Vytřeno 12. 6. 2017 

D-talent Od 18-ti let 8 St, 18:00 – 20:00 Nesmrtelní 

2095 

12. 6. 2017 

Vršovický festival talentů se konal ve spolupráci s Husovým sborem a Vršovickým divadlem Mana. 

K Vršovickému festivalu talentů byla vydána plnobarevná brožura s programem a dalšími 

informacemi. 

 

Reportáž z Vršovického festivalu talentů Talent drama studia z června 2017 byla natočena ČT Déčko; 

https://www.youtube.com/watch?v=mbiIbqKReMU 

Kratší zpracovaná Radimem Janíkem verze byla odvysílána ve Zprávičkách ČT Déčko dne 28.6.2017: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160628 
 

Vršovický festival talentů podpořil Státní fond kultury ČR. 

Autorský advent 
Autorský advent je tradiční adventní divadelní odpoledne pro nejširší veřejnost, kde prezentujeme 

kromě našich představení, další autorské a jiné umělecké počiny v oblasti filmu, divadla a hudby 

účastníků našich kurzů, tedy dětí, mládeže a dospělých. Součástí odpoledne a večera je host 

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbiIbqKReMU
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160628
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spřízněný s TALENT drama studiem, který pomůže dotvořit předvánoční atmosféru ve Vršovickém 

divadle Mana. 

V roce 2017 jsme měli čest přivítat kapelu The Ignu (kapela ve složení Marek Šolmes Srazil, Veronika 

Karlová a Matěj Hurvajz), děti, mládež a dospělý Talentu odehrály představení z loňského roku, 

prezentovala se multižánrová performance Dech lesa ve spolupráci s tanečníky Pražské 

konzervatoře (Martin Vokal) vzniklé na letním táboře Talentu a Děti bez hranic, videoklip Bráním se 

dojetí s Janem Cinou, Ivou Janžurovou a Václavem Neckářem režírované členem Talentu Tobiášem 

Frýdlem a Danielem Polákem a v hl. roli s herečkou Talentu Isabellou Petzoldovou a film Maryša v 

hlavní roli s Alžbětou Dolečkovou a vedl. roli Filipem Janíkem z Talent drama studia, který vznikl v 

rámci filmového tábora FILMÁK 2017 pod režijní taktovkou Milana Enčeva. Součástí odpoledne byly 

krátké diskuse s tvůrci filmových a divadelních počinů. 

  

http://www.ignu.cz./
http://www.talentdrama.cz/letni-divadelni-tabor/
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Nadstavbová pedagogicko-umělecká činnost 

Imaginárium H. Ch. Andersena 
Imaginárium H. Ch. Andersena – testovací projekt: 17. prosinec 2016 

Po domluvě s Vršovickým divadlem Mana a ve snaze prohloubit vzájemnou spolupráci, započala 

v roce 2016 realizace, i pro českou divadelní scénu ojedinělého pilotního testovacího projektu, 

imerzivního divadla. V prostorách Vršovického divadla Mana a Husova sboru na Vršovickém náměstí 

se v rámci představení spojili děti, mládež a dospělí herci TALENT drama studia s profesionálními 

umělci. Testovací projekt počítal s minimálními náklady a vstupy – jak materiálovými, tak i 

nemateriálovými, bez nároku na honoráře, se základní omezenou propagací. 

 

Imaginárium H. Ch. Andersena – premiéra: 10. 6. 2017 v rámci Vršovického festivalu talentů 

Zážitkové představení SITE specific vhodné pro rodiny s dětmi. Divák putuje útrobami Vršovického 

divadla Mana a Husova sboru a objevuje svět fantazie dánského pohádkáře H. Ch. Andersena Cestou 

potkává slavíka, princeznu na hrášku, krále, podvodné krejčí, děvčátko se sirkami, Idušku a 

samozřejmě malého Andersena. 

 

Umělecký a realizační tým: 

Hrají: Petr Pochop, David Šrajer, Veronika Svozílková, Jakub Fišer, Milan Deutsch, Matyáš Kovář, 

Vladimíra Benoni, Kateřina Heinlein, Adéla Bubnová, Ivan Rohožka, Bohumil Bochňák, Eliška 

Peroutková, Anja Dorušková, David Frýdl a děti ze sekce Dětský talent 

Režie: Erika Merjavá, Jiří Ondra 

Námět: Erika Merjavá 

Dramaturgie a texty: Hana Lehečková 

Hudba: David Šrajer (výběr), Edita Radvanská (klarinet), Kristýna Podzimková (cimbál), Martin Řepa 

(africký buben), Roman Klemeš (šamanský buben), Kamil Vavrek (varhany),  

Výtvarné provedení: Andrea Dorušková 

Produkce: Jana Malá, Zuzana Bauerová 

Asistent produkce: Lucie Křivánková 

 

Finanční podpora: Nadace Život umělce, Lucie Sedliská a Jakub Dostál, Andrea Vraná, Sofie Bílková 

 Rok 2016, stav v pilotním 

projektu 

Rok 2017 

Děti TALENT drama st. 4-15 let 12 15 

Mládež TALENT drama st. 15-18 

let 

2 2 

Dospělí TALENT drama st. 15-18 

let 

  3 4 

Profesionální herci 1 2 

Ostatní (Kněz Husova sboru) 1 1 

Hudebníci (věk od 15-ti-50 let) 3 3 

DJ 1 1 

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 
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Nesmrtelní 2095 
Nesmrtelní 2095 – premiéra: 12. 6. 2017 v rámci Vršovického festivalu Talentů 

Autorské představení zabývající se budoucností nepříliš vzdálenou vzniklo jako absolventský projekt 

kurzů dospělých. Pro jeho úspěšnost se představení v roce 2017 3x reprízovalo a předpokládají se 

další reprízy v roce 2018. 

Je rok 2095 a skupina spolužáků se schází po 120 letech na blíže neurčeném místě. Probírají své ži-

voty, vrací se do minulosti, znovu prožívají zapomenuté příběhy...Hodiny tikají a oni ne a ne umřít. 

 

Umělecký a realizační tým: 

Hrají: Jakub Fišer, Lucie Dolfi, Adéla Bubnová, Veronika Svozílková, Milan Deutsch, Michael Málek, 

Barbora Hromádková, Alena Čechová, Scénář: soubor, Pohybová spolupráce: Vladimíra Benoni, Režie 

a dramaturgie: Erika Merjavá 
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Komunitní činnost 

Komunitní aktivity Městské části Praha 10 
xxxxx 

Název aktivity:  Počet repríz / Termín 

konání 2016: 

Počet repríz / Termín 

konání 2017: 

Představení: Představení Alfréd a 

Josefína 

2 / 15. 10. 2016 

      11. 12. 2016 

- 

 Představení Mana má 

talent! 

2 / 19. 11. 2016 

      11. 12. 2016 

- 

 Představení Konkurz star 1 / 11. 12. 2016 - 

 Představení NE-

improvizaci 

2 / 17. 9. 2016 

      11. 12. 2016 

- 

 Představení Včera dnes a 

zítra 

- 1 / 10. 12.2017 

 Představení Nesmrtelní 

2095 

- 3 / 21.9.2017, 

18.11.2017, 

23.11.2017 

 Každý má svůj osobní 

příběh 

- 1 / 10. 12.2017 

 Vytřeno - 1 / 10. 12.2017 

Noc kostelů Aktivní účast na festivalu 

Noc kostelů 2016 

1 / 10. 6. 2016 

Mana má talent! 

 

 Aktivní účast na festivalu 

Noc kostelů 2017 

- 1/ 9. 6. 2017 

Představení 

Imaginárium H. Ch. 

Andersena 

Zažít město jinak Aktivní účast na festivalu 

Zažít město jinak 

1 / 17. 9. 2016, NE-

Zápas v NE-Improvizaci 

 

 Aktivní účast na festivalu 

Zažít město jinak 

 1/ 16.9.2017 

Včera dnes a zítra 

Noc divadel Aktivní účast na festivalu 

Noc divadel 2016 

1/ 19. 11. 2016, Mana 

má talent! 

 

 Aktivní účast na festivalu 

Noc divadel 2017 

 1/ 18.11.2017 

Nesmrtelní 2095, 

 

 

 

 

 

 

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 
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Letní divadelní tábor 
 

V roce 2017 (v termínu 1.-8.7.2017) jsme poprvé organizovali ve spolupráci s občanským sdružením 

Děti bez hranic (www.detibezhranic.cz) letní tábor pod vedením Eriky Merjavé. Tematický program 

tábora byl připraven v souladu s filosofií, které se věnuje ve své běžné celoroční náplni. Byl zaměřen 

na autorskou tvorbu a divadlo: za dobu sedmi dnů si dvě skupiny pod vedením Eriky Merjavé a Ivana 

ROhoža (herec skupiny Spektákl z Talent drama studio) připravili krátké autorské představení, které 

se odehrálo na konci divadelního tábora, včetně multižánrového představení Duch lesa, kde 

divadelníci spolupracovali s taneční sekcí pod vedením Martina Vokala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 

 

http://www.detibezhranic.cz/
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Vývoj finanční situace 
 

Analýza finančního stavu je uváděná za rok 2016 pouze informačně; rok 2017 je uváděn detailně na 

základě skutečných příjmů (stav k 31. 3. 2017). Finanční strategie není zpracována, naše organizace 

má omezené financování ze školného a malých darů od jednotlivců. Ze spolupráce s Vršovickým 

divadlem Mana plyne i odpovídající sleva na pronájmu prostor zkušebny v prostorách Husova sboru. 

 

2016   

Školné Finanční zajištění všech kurzů bylo hrazeno 

z povinného školného příspěvku každého 

účastníka kurzu. 

 

Soukromé 

dary 

8000,- Kč  

Slevy Spolupráce s Husovým sborem ve 

Vršovicích umožnila využívat jejich 

prostory pro potřeby realizace kurzů se 

slevou. 

Spolupráce s Vršovickým divadlem 

Mana umožnila pronájem prostor 

divadla s výraznou slevou. 

Veřejné 

rozpočty 

Žádné  

Dobrovolnictví Veškeré nadstavbové aktivity byly 

realizovány díky dobrovolnictví 

realizačního týmu bez nároku na honorář. 

Imaginárium H. Ch. Andersena, 

Komunitní projekty 

Fundraising Hit Hit (neúspěšný) Imaginárium H. CH. Andersena 

 

 

 

2016
Příjmy 2016 21000

Mana 13000

Soukromé dary 8000

Výdaje 2016 21000

Scénář 8000

Scéna a  kostýmy 5000

Výtvarník 3000

Režie 3000

Foto 1000

Fi lm: projekce 1000

P-V 2016 0  
 

 

 

 

 

2017   

Školné Finanční zajištění všech kurzů 

bylo hrazeno z povinného 

školného příspěvku každého 

účastníka kurzu. 

 

Soukromé dary   

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 
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Slevy Spolupráce s Husovým sborem 

ve Vršovicích umožnila využívat 

jejich prostory pro potřeby 

realizace kurzů se slevou. 

Spolupráce s Vršovickým 

divadlem Mana umožnila 

pronájem prostor divadla 

s výraznou slevou. 

Veřejné rozpočty Státní fond kultury 30.000,- Kč Vršovický festival talentů 

Nadace Život umělce 15.000,- Kč Imaginárium H. Ch. 

Andersena 

Dobrovolnictví Veškeré nadstavbové aktivity 
byly realizovány díky 
dobrovolnictví realizačního a 
uměleckého týmu buď bez 
nároku na honorář, případně 
s minimálním honorováním.  

V roce 2017 se investovalo do 
honorářů na nadstavbové 
aktivity 77 050,- Kč. 

Imaginárium 
H.Ch.Andersena 

Vršovický festival talentů 

Autorský Advent 

Reprízy představení 

Fundraising/Spolupráce/Podpora Antonínovo pekařství Vršovický festival talentů 

 Svět dřevěných hraček Vršovický festival talentů 

 Tiskárna Vršovický festival talentů 

Imaginárium H. Ch. 

Andersena 

 

Zefektivnění finanční podpory 
V roce 2017 se naše organizace začala věnovat systematické podpoře financování nadstavbových 

aktivit – zatím na dobrovolnické úrovni spolupracuje s TALENT drama studio Zuzana Bauerová 

(matka dítěte navštěvujícího dramatický kurz). 

 

Dobrovolnícka báze 

 

Zuzana Bauerová Projektové řízení, fundrasng, produkce 

Jana Malá Produkce a propagace 

Andrea Dorušková Produkce 

Lucie Křivánková Asistent produkce 

 

Další finanční zdroje na nadstavbové aktivity 

 

Nadace Život umělce Úspěšný 15.000,- Imaginárium H. Ch. Andersena 

Státní fond ČR Úspěšný 30.000,- Vršovický festival talentů 

MČ Praha 10 Neúspěšný  

Soukromí dárci 8.000,- Imaginárium H. Ch. Andersena 
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Marketing a PR 
 

Základním marketingovým nástrojem je webová stránka www.detskytalent.cz a 

www.talentdrama.cz; dále Facebook-ové stránky (https://www.facebook.com/Talent-drama-studio-

zs-1779590598962648/ ). 

 

K inscenaci Imaginárium H. Ch. Andersena vznikl ve spolupráci s Vršovickým divadlem Mana plakát 

ve formátu A3, využívaný pro základní informace zejména v prostorách Vršovického divadla Mana. 

Ve spolupráci s tímto subjektem jsou představení TALENT drama studia propagovány i na stránkách 

divadla (www.vrsovickedivadlo.cz ) a je možnost využít služby zakoupení vstupenky přes jeho 

rezervační portál WebTicket. Dále je plně využívané ústní předávání informací a jejich šíření 

prostřednictvím mailing listu Erikou Merjavou. 

 

V tomto roce byl posílen tým TALENT drama studia i v části marketingových a PR aktivit: na 

dobrovolnické úrovni spolupracuje s vedením naší organizace Jana Malá (matka dítěte 

navštěvujícího dramatický kurz). Počítá se se zahájením základních propagačních programů, při 

zachování strategie – postupná příprava jednotlivých produktů a marketingových projektů 

orientovaných na konkrétní projekty TALENT drama studia, od podpory divadelního představení 

Imaginárium H. Ch. Andersena. 

PR výstupů základní pedagogicko-umělecké činnosti 
Specifikace typu propagace Umístění 

loga 

Nadace 

Život 

umělce 

Doložení 

Informační brožura o Talent 

drama studiu – distribuováno 

divákům a zájemcům 

ANO Přiložená tištěná brožura 

Program Vršovického 

festivalu talentů, informační 

brožura – distribuováno 

divákům 

ANO Přiložená tištěná brožura 

Plakáty Vršovický festival 

talentů – umístění zejména 

Praha 10 (veřejné prostory – 

radnice, kavárny, dětská 

centra, obchody apod.), 

plakáty byly hojně využity 

také v elektronické podobě v 

rámci propagace na internetu 

(facebook, webové stránky, 

email apod.) 

Pozvánky 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

Přiložený tištěný plakát 

Přiložené pozvánky 

Webové stránky Vršovického 

divadla Mana 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

program 

Webové stránky Talent drama 

studia 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.talentdrama.cz/imaginarium-h-ch-andersena/ 

PR článek ANO http://www.mistnikultura.cz/imaginarium-h-ch-andersena 

Sem zadejte titulek. 
 
Pokud chcete obrázek 
nahradit svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní obrázek. 

 

http://www.detskytalent.cz/
http://www.talentdrama.cz/
https://www.facebook.com/Talent-drama-studio-zs-1779590598962648/
https://www.facebook.com/Talent-drama-studio-zs-1779590598962648/
http://www.vrsovickedivadlo.cz/
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Pozvánka/článek - umístěno 

na webových stránkách 

nabízejících volnočasové 

aktivity 

ANO https://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/13272-vrsovicke-

divadlo-mana-vrsovicky-festival-talentu/?category=kultura-

festivaly&categories%5B19%5D=1&timeframe=week 

PR článek/pozvánka – 

umístěno na komunitním 

webu 

NE http://desitka.cz/text-imaginarium-h-ch-andersena-ve-

vrsovicich/ 

Pozvánka/článek – umístěno 

na komunitním webu 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.nasepraha10.cz/deti-a-rodina-5/vrsovicky-

festival-talentu-3 

Pozvánka/článek – umístěno 

na komunitním webu 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.nasepraha10.cz/divadlo-27/vrsovicky-festival-

talentu-4 

PR článek/pozvánka – 

umístěno na komunitním 

webu 

NE http://www.zaostrenona10.cz/zazijte-divadlo-jinak/ 

a facebookové stránky 

https://www.facebook.com/ZaostrenoNa10/?fref=ts 

 

PR článek/pozvánka NE http://www.divadlo.cz/?clanky=imaginarium-h-ch-

andersena-aneb-jaka-je-hranice-mezi-realitou-a-fantazii 

PR článek/pozvánka - 

umístěno na webových 

stránkách nabízejících 

volnočasové aktivity 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/vrsovicky-

festival-talentu.aspx 

Krátká reportáž z Vršovického 

festivalu talentů TALENT 

drama studia, ze dne 11. 6. 

2017, kterou v kratší verzi 

vysílala televize Déčko v 

Zprávičkách. 

NE https://youtu.be/mbiIbqKReMU 

Facebook Divadelní studio 

Dětský talent 

NE https://www.facebook.com/Divadeln%C3%AD-studio-

D%C4%9Btsk%C3%BD-talent-155860663445/ 

Facebook TALENT drama 

studio 

NE https://www.facebook.com/Talent-drama-studio-zs-

1779590598962648/ 

Facebook Vršovické divadlo 

MANA 

NE https://www.facebook.com/vrsovickedivadlo/?fref=ts 

 

http://www.zaostrenona10.cz/zazijte-divadlo-jinak/
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PR výstupů nadstavbové pedagogicko-umělecké činnosti 
 

Propagace zážitkového projektu Imaginárium H. Ch. Andersena byla zaměřená primárně na 

komunitu pražských Vršovic a komunitu Talent drama studia a Vršovického divadla Mana. Vzhledem 

k tomu, že se Nadace Život umělce rozhodla projekt podpořit v době, kdy již propagační aktivity 

probíhaly a také již byla distribuována a zveřejněna velká část materiálů, podpora nadace a uvedení 

jejího loga bylo umístěno pouze v určité části propagačních materiálů a aktivit. Umístění loga a 

uvedení o podpoře Nadace Život umělce bude však součástí následujících kampaní k reprízám 

Imaginária. 

 

Specifikace typu propagace Umístění 

loga 

Nadace 

Život 

umělce 

Doložení 

Program k představení Imaginárium 

H. Ch. Andersena - distribuováno 

divákům 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

Přiložená tištěná brožura 

Plakáty Imaginárium H. Ch. Andersena 

– umístění zejména Praha 10 (veřejné 

prostory – radnice, kavárny, dětská 

centra, obchody apod.), plakáty byly 

hojně využity také v elektronické 

podobě v rámci propagace na 

internetu (facebook, webové stránky, 

email apod.) 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

Přiložený tištěný plakát 

Facebook „Imaginárium H. Ch. 

Andersena“ 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

https://www.facebook.com/Imagin%C3%A1rium-H-

Ch-Andersena-1668731040084788/ 

Webové stránky Vršovického divadla 

Mana 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.vrsovickedivadlo.cz/repertoar/hrajeme-

3/imaginarium-hanse-christiana-andersena/ 

Webové stránky Talent drama studia ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.talentdrama.cz/imaginarium-h-ch-

andersena/ 

PR článek ANO http://www.mistnikultura.cz/imaginarium-h-ch-

andersena 

Pozvánka/článek - umístěno na 

webových stránkách nabízejících 

volnočasové aktivity 

ANO/bude 

uvedeno u 

repríz 

https://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/13271-

vrsovicke-divadlo-mana-imaginarium-h-ch-

andersena/ 

Pozvánka/článek - umístěno na 

webových stránkách nabízejících 

volnočasové aktivity 

ANO https://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/13272-

vrsovicke-divadlo-mana-vrsovicky-festival-

talentu/?category=kultura-

festivaly&categories%5B19%5D=1&timeframe=week 

PR článek/pozvánka – umístěno na 

komunitním webu 

NE http://desitka.cz/text-imaginarium-h-ch-andersena-

ve-vrsovicich/ 

Pozvánka/článek – umístěno na 

komunitním webu 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.nasepraha10.cz/deti-a-rodina-

5/imaginarium-h-ch-andersena-1 

PR článek/pozvánka – umístěno na 

komunitním webu 

NE http://www.zaostrenona10.cz/zazijte-divadlo-jinak/ 

http://www.zaostrenona10.cz/zazijte-divadlo-jinak/
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a facebookové stránky 

https://www.facebook.com/ZaostrenoNa10/?fref=ts 

 

PR článek/pozvánka NE http://www.divadlo.cz/?clanky=imaginarium-h-ch-

andersena-aneb-jaka-je-hranice-mezi-realitou-a-

fantazii 

PR článek/pozvánka - umístěno na 

webových stránkách nabízejících 

volnočasové aktivity 

NE/bude 

uvedeno u 

repríz 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-

akce/akce/imaginarium-h--ch--andersena.aspx 

 

Návštěvnost 
Činnost Výstupy Návštěvnost Komentář 

Základní pedagogická 

činnosti 

   

 Kurzy 67 Sezóna 2016-2017 

 Vršovický festival 

talentů 

431 (červen 2017) V předešlých letech 

návštěvnost cca 200-

250 lidí. V roce 2017 

byl zařazen do VFT 

projekt Imaginárium 

H. Ch. Andersena, což 

mělo výrazný vliv na 

návštěvnost. 

 Autorský advent 45 (2016), 62 (2017)  

Nadstavbová 

pedagogická činnosti 

   

 Imaginárium H. Ch. 

Andersena 

115 (2016) Premiéra 2017 byla 

uvedena v rámci 

Vršovického festivalu 

talentů. 

K 1. repríze (říjen 

2017) není 

návštěvnost k 

dispozici 

 Nesmrtelní 2095 104 2 reprízy 

 Komunitní aktivity 46  (Noc divadel) U dalších 

komunitních akcích 

Noc kostelů a Zažít 

město jinak není 

návštěvnost 

evidována 

 Letní divadelní tábor 13  
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Účetní uzávěrka 
 

1.1 Nepodmíněné stanovisko 

1.2 Podmíněné stanovisko 

1.3 Negativní stanovisko 

1.4 Odmítnutí stanoviska 

1.5 Zpráva auditora o vnitřní kontrole veřejných společností 

1.6 Fungující firma 
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Kontaktní informace 
 

 

Erika Merjavá 

Zakladatelka, umělecký šéf, 

pedagog 

Telefon +420 604 185 631 

Erika.merjava@gmail.com 
 

Zuzana Bauerová 

Projektové řízení, fundraising, 

výtvarná a grafická 

spolupráce 

Telefon +420 721 215 962 

bauerova@gmail.com 

    

 

Jméno 

Titul 

Telefon [Telefon] 

Fax [Fax] 

[E-mailová adresa] 

  

 

Informace o společnosti 

TALENT drama studio, z.s. 

Sídlo: Jílovská 1157/55, 142 00 Praha 4 

Působí: Vršovické divadlo Mana 

Moskevská 34, 101 00 Praha 10 

Telefon +420 604 185 631 

www.talentdrama.cz 

 

mailto:Erika.merjava@gmail.com
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