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http://www.talentdrama.cz/ 

 

TALENT drama studio založila Erika Merjavá v roce 2009 ve Vršovickém divadle Mana jako skupinu 
dramatických kroužků Dětský talent. Za dobu sedmiletého působení vzrostl počet dětí, mládeže a 
dospělých, s kterými TALENT drama studio pracuje, z původních 9 dětí na 61 lidí (celkově 5 skupin 
dětí (4-15 let), 1 skupina mládeže (15-18 let) a 1 skupina dospělí (od 18-ti let). V roce 2016 se po 
úspěchu (3. Místo České spořitelny Živnostník roku pro hl. město Prahu), TALENT drama studio, z.s. 
se transformovalo v neziskovou organizaci. Tato administrativní změna umožnila podpořit rozvoj 
aktivit TALENT drama studia v pedagogické oblasti (rozšíření lekcí a spolupracujících pedagogů) a 
v rámci komunitní platformy Husova sboru a Divadla Mana v pražských Vršovicích. 

TALENT drama studio, z.s. má domovskou scénu ve Vršovickém divadle Mana, Moskevská 967/34, 
Praha 10-Vršovice 101 00 (www.vrsovickedivadlo.cz ). 

Pedagogická činnost: 

Pedagogickým cílem TALENT drama studia, jehož nástrojem se stala dramaticko-divadelní tvorba a 
autorské 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 pro dobrou 
věc obecně. 

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). Prohlídka představení 
proběhla 10.,11. a 12.6. ve Vršovickém divadle Mana. 

Rozdělení do skupin bylo k 31.12. 2016 následující: 

Skupina název Věková 
kategorie 

Počet dětí Termín kurzu Název 
představení 

Termíny 
premiér 

No name 4-7 let 7 Ut, 14:30-16:00 Kouzelná truhla 11.6. 

Rarach 7-9 let 10 Po, 14:30-16:00 Halloweenské 
masky 

11.6. 

Ohnivák 8-10 let 12 Čt, 15:15-16:45 Ústřičková duše 
Tima Burtona 

11.6. 

Lotrandovci 11-13 let 10 Po, 16:15-17:45 Ne-Zápas v Ne-
Improvizaci 

12.6. 

Rozmach 13-15 let 11 Ut, 16:15-17:45 Konkurz star 12.6. 

Spektákl 15-18 let 7 Čt, 17:00-18:30 Mana má talent! 10.6. 

D-talent Od 18-ti let 6 St, 18:00-20:00 Alfréd a Josefína 12.6. 

 
Finanční zajištění všech kurzů bylo hrazeno z povinného školného příspěvku každého účastníka kurzu. 

http://www.talentdrama.cz/
http://www.vrsovickedivadlo.cz/


 

 

Projekt Imaginárium H. Ch. Andersena: 

 

 
 
 

Po domluvě s Vršovickým divadlem Mana, kde 
má nynější TALENT drama studio, z.s. již osmým 
rokem stálou scénu, a ve snaze prohloubit 
vzájemnou spolupráci, započala v roce 2016 
realizace, i pro českou divadelní scénu 
ojedinělého pilotního testovacího projektu, 
imerzivního divadla Imaginárium H. Ch. 
Andersena v prostorách Vršovického divadla 
Mana a Husova sboru na Vršovickém náměstí. A 
to za účastí dětí, mládeže a dospělých herců 
TALENT drama studia ve spojení 
s profesionálními umělci. Testovací projekt 
počítal s minimálními náklady a vstupy – jak 
materiálovými, tak i nemateriálovými, bez 
nároku na honoráře, se základní omezenou 
propagací. 
 
V roce 2017 se počítá s plným dopracováním 
projektu.  

Realizační tým: 
Dramaturgie a scénář: Hana Lehečková  
Výtvarné provedení: Andrea Dorušková   
Režie: Jiří Ondra, Erika Merjavá  
Autor projektu: Erika Merjavá 
Film do projekce: Tobiáš Frýdl, Daniel Polák 
Foto: Alice Bochňáková 
Produkce: r. 2016 (Lucie Křivánková), r. 2017 v jednání 
Hudba: DJ NI-MO, Edita Radvanská (klarinet), Kristýna Podzimková (cimbál), Kamil Vavrek (varhany) 
 
Účinkující:  

 Rok 2016, stav v pilotním 
projektu 

Rok 2017, předpoklad 

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 

 
Předpremiéra představení se uskutečnila dne 17. 12. 2016. Celkový počet platících návštěvníků byl 
115. 



 

Další aktivity: 

 

Název aktivity: Počet repríz/Termín konání: 

Představení Alfréd a Josefína 2/15.10.,11.12.   

Představení  
Mana má talent! 

2/19.11,11.12. 

Představení 
Konkurz star 

1/11.12. 

Představení 
Ne-zápas v NE-improvizaci 

2/17.9.,11.12. 

Aktivní účast na festivalu 
Noc kostelů 

1/ 10.6.2016 

Aktivní účast na festivalu 
Zažít město jinak 

1/ 17.9.1016 

Aktivní účast na festivalu 
Noc divadel 

1/ 19.11.2016 

 



 

 

Životopisy: 

Erika Merjavá: 
Absolventka Kreativní pedagogiky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU u profesora Ivana 
Vyskočila a VŠE Praha, bývalá ekonomická redaktorka. 2 roky docházela na studium Dramaterapie na 
Akademii Alternativa Olomouc, soukromé studium herectví, hlasové, pohybové a 
improvizační semináře. Hrála v činoherních inscenacích jako například Kočka na kolejích, Hodina 
lásky, Tanec smrti, Kennedyho děti nebo Kočky mají sedm životů. Zpívala i textovala autorské 
šansony. V roce 2009 založila dramatické kroužky Dětský talent (nynější TALENT drama studio, z.s.), v 
roce 2014 se přidala práce s dospělými D-talent. V roce 2016 získala 3. místo v soutěži Česká 
spořitelna Živnostník roku v Pražském kraji. Má za sebou jako režisérka cca čtyři desítky inscenací, 
které vytvořila s dětmi, mládeží i dospělými TALENT drama studia (Dětský talent, Spektákl, D-talent) 
ve Vršovickém divadle Mana, působí jako herečka a zpěvačka na volné noze.  
 
V současné době se věnuje především autorskému divadlu a zároveň zkoumá hranice mezi divadlem 
a jinými uměleckými odvětvími (především poezie, próza, hudba, storytelling atp.  
 
Reference: 

• V oblasti režie: 
Režie a dramaturgie představení dospělých TALENT drama studia v roce 2016: Alfréd a Josefína 
Režie a dramaturgie představení mládeže TALENT drama studia v roce 2016: Mana má talent! 
Režie a dramaturgie představení dětí TALENT drama studia v roce 2016: Konkurz star 
Režie a dramaturgie představení dětí TALENT drama studia v roce 2016: Ne-zápas v NE-improvizaci 
Režie a dramaturgie představení 3 skupin menších dětí TALENT drama studia v roce 2016: 
Haloweenské masky, Ústřičková duše Tima Burtona, Kouzelná truhla 
(a další cca 35 inscenací dětí, mládeže a dospělých) od roku 2009 
 
 

• V roce 2015 na soutěžní přehlídce Otevírání Cena za divadelní stylizaci představení Legenda 
o Krabatovi, učni čarodějově. 

 

• Producent a herec v div. představení: Kočky mají sedm životů (r. Akram Staněk), Láskou 
posedlí (r. Zdeněk Viktora) 

 

• Spoluproducent a herec v div. představení: Kennedyho děti (r. Alexandr Minajev), Kočka na 
kolejích (r.: Ivo Šorman) 

 


