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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. 
 
Jedenáctý rok svého působení zahájil spolek tématem Absurdita. Pro jeho zpracování se dotkl 
postupný přechod TALENT drama studia od divadelního studia k dramatické škole. Tedy z pohledu 
metodiky k akcentování pedagogiky, zaměření se na proces, vztah. V roce 2019 jsme 
transformovali každoroční úspěšný Autorská advent na tzv. Sezónní autorské divadlo. Jednodenní 
festival autorské tvorby se tak otevřel široké veřejnosti formou Autorského podzimu 2019. 
 
Aktivity TALENT drama studio, z.s. podpořili Nadace Život umělce a celoroční komunitní činnost 
„Vršovická divadelní komunita TALENT drama studio“ Městská část Praha 10. 
 
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.“ 
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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 jiných sezónních 
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. 
 
 
Erika Merjavá 
předsedkyně 
 
31. ledna 2020 
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Organizační činnost 
 

Základní struktura Talent drama studio, z.s.: zůstala v roce 2019 nezměněná.

 

Základní aktivity Talent drama studio, z.s.: 

 
 
Členové spolku TALENT drama studia, z. s. pracovali v roce 2019 v tomto složení: 

Jméno, funkce Od Do 

Erika Merjavá 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Jan Zeman 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Andrea Dorušková 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Zuzana Bauerová 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

Milan Deutsch 1. 1. 2019 31. 12. 2019 
 
V pozici předsedkyně spolku pracovala v roce 2019: 

Jméno, funkce Od Do 

Erika Merjavá 1. 1. 2019 31. 12. 2019 

 
Výroční schůze členů spolku se konala dne 27. 11. 2020  online Zoom meeting. Ze schůze je pořízený 
zápis a prezenční listina. V současné době má Talent drama studio, z.s. 5 členů. 
 
Reflexe a naplnění krátkodobých a střednědobých cílů Talent drama studia, z.s. s termínem 
realizace k 31.12.2019: 

Oblast Popis Realizované Poznámka 
Kurzy revize obsazenosti kurzů ANO Stagnace počtu klientů 
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 definování možností 
rozvoje kurzů 

ANO Vzdělávání lektorů a pedagogů a 
posílení pedagogických aktivit 
(workshopy, Škola pro pedagogy, 
Klubovna). V rámci Autorského 
podzimu: Autorská dílna pro 
veřejnost, Workshop pohybu a 
kontaktních improvizací (06/2019). 

 jasné oddělení 
obligatorních aktivit a 
aktivit tzv. nadstavbových 

ANO Zahájení spolupráce s Husovým 
sborem – Klubovna (komunita pro 
práci s dětmi a mládeži). 

 jasné definování hlavních 
výstupů (prezentace, 
prohlídky apod.) 

ANO Ukončení spolupráce s Vršovickým 
divadlem Mana (VDM) na společných 
projektech vzhledem ke změně 
dramaturgie VDM. 

Finance finanční analýza stávajícího 
stavu 

ANO Každoroční analýza stavu financi + 
pravidelné vyúčtování a vedení 
účetnictví. 

 přijetí opatření pro 
vytvoření udržitelného a 
rentabilního chodu; 

ANO Grantová podpora, Fundrasing, 
Nadstavbové aktivity jako víkendové 
workshopy. Snižování variabilních 
nákladů správy spolku. 

 využití grantové podpory ANO Úspěšné získání finanční podpory na 
celoroční Vršovickou divadelní 
komunitu TALENT drama studio od 
Městské části Praha 10 (2019) a 
podpora Vršovického festivalu 
talentů od Nadace Život umělce 
(2019). 

 fundraising NE V roce 2019 nerealizováno. 

PR re-strukturalizace a úprava 
web stránky 

ANO Stránky prošly zásadní úpravou již 
v roce 2017. V roce 2019 udržení 
stavu a aktualizace, vč. doplňování 
informací a fotografií. 

 posíleni Facebookových 
aktivit 

ANO Pravidelná aktualizace FB stránek. 

 mailing list – kontrola a 
obnova – hlavní 
komunikační prostředek ve 
styku s rodiči a klienty 

ANO Aktivní využívání. 

 tisk informační brožury 
Talent drama studio 

ANO Tisk letáků a plakátů (spolupráce 
s Hanou Krejčí), trailer pro Autorský 
podzim 
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Pedagogická činnost 
Naše umělecká organizace dosáhla v sezoně 2019/2020 81 % vytížení maximální možné kapacity, tj. 
68 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: 12 klientů 
D-talent: 5 klientů 
 
Posílení orientace na pedagogicko-dramatický přístup a implementaci této pedagogické metodiky do 
naší tvorby předcházela podrobná analýza stávajícího stavu a potřeb TALENT drama studio: 

S 
 

W O T 

Zájem absolventek 
Spektáklu TDS o 
posty asistentky a 
lektorky ve skupinách 
No name a Ohnivák 

Nedostatečné 
zkušenosti zájemkyň o 
asistentské posty v 
pedagogické činnosti. 

Výchova lektorů a 
pedagogů dle 
vlastního přístupu 

Odliv účastníků kurzů. 

Rozšíření 
nadstavbových 
vzdělávacích formátů: 
Workshop pohybu a 
kontaktních 
improvizací 

Využívání prostoru 
Husova sboru, 
problém s volnou 
kapacitou prostoru 

Rozvoj nadstavbových 
vzdělávacích aktivit s 
cílenou orientaci na 
dramatickou 
pedagogiku 

Kvůli naplněné 
kapacitě prostoru 
nemožnost 
pokračování a rozvoji 
tohto formátu 

Rozšíření 
nadstavbových 
vzdělávacích formátů 
pro veřejnost: 
Autorská dílna pro 
veřejnosti v rámci 
Autorského podzimu 

Nízký zájem veřejnosti Rozvoj nadstavbových 
vzdělávacích aktivit 
směrem k širší 
veřejnosti 

Snížení zájmu 
veřejnosti o 
nadstavbové aktivity 

Rozšiřování formátů 
pro další vzdělávání 
straších dětí a 
mládeže. Komunikace 
v rámci komunity: 
Klubovna TDS: 
neformální přednášky, 
které organizuje 
mládež zen Spektáklu 

Závislost dalšího 
vzdělávání na aktivitě 
mládeže a omezená 
volná kapacita prostor 
Husova sboru 

Další vzdělávání 
účastníků 
pravidelných skupin, 
aktivizace mládeže, 
komunikace v rámci 
komunity. 
Budování společné 
komunity s vršovickým 
Husovým sborem 

Zánik projektu z 
důvodu nezájmu 
mládeže a 
obsazenosti kapacity 
prostor Husova sboru 

 
Pedagogická činnost je od 1. 1. 2019 členěna následovně: 

Pedagogická činnost: Výstupy: Termín konání: 

Základní pedagogicko-umělecká 
činnosti 

Kurzy Týdenní rozvrh 

 Vršovický festival talentů 
(VFT), téma: Absurdita 

Naplánován 5.-7.6.2020 (kvůli 
jarnímu nouzovému stavu kvůli krizi 
ovid-2019 přesun do sezóny 
2020/2021, 4.10.2020) 

 Autorský podzim  19.10.2019 

Nadstavbová pedagogická 
činnost 

Workshop pohybu a kon-
taktních improvizací 

 27.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TALENT drama studio, z.s. Výroční zpráva 2019/2020 

 Autorská dílna pro 
veřejnost 

19.10.2019 

 Škola pro pedagogy 
Skupina No name, Ohnivák 
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Základní pedagogicko-umělecká činnost 

Kurzy 
V sezóně 2019/2020 prošlo dramatickými kroužky pod vedením Eriky Merjavé 68 účastníků.  
Jednotlivé kurzy probíhaly 1x týdně 90 minut. Děti a dospělí pracovali na přípravě představení 
jednotlivých věkových kategorií (viz tabulka níže). Nejvýraznější změnou v pedagogické činnosti bylo 
zapojení dvou absolventek TALENT drama studio do pedagogické činnosti formou lektorské 
asistence kurzů mladších skupin.  
 

Skupina Název představení (pracovní název) 

No name (4-6 let) Dračí olympiáda 

Rarach (7-9 let) JUMANJI production uvádí... 

Ohnivák (9-11 let) Panelák 

Lotrandovci (11-13 let) Nehledáme talent 

Rozmach (13-15 let) Jedna velká prezentace 

Spektákl (15-18 let) bez názvu 

D-talent Příběhy z jeskyně 

 
 
Od září 20219 připravují účastníci všech kurzů představení pro 11. ročník Vršovického festivalu 
talentů s tématem „Absurdita“. 
 
Nesmyslnost/Absurdita jako možnost dovolit si experimentovat a podívat se na věci jinak, než jsme 
obecně zvyklí. Jde o dialog mezi vlastní zkušenosti a jak se ní to může podívat jednotlivec či skupina 
jinak. Cílem je získání nové zkušenosti z autopsie, která se stává součástí růstu osobnosti jednotlivce. 
Autorská výslední představení budou výsledkem hravého zkoumání a bádání po hledání pravdy v 
paradoxu na první pohled vzájemně si odporujících pólů. 

Vršovický festival talentů 2020 
 

Skupina název Věková 
kategorie 

Termín kurzu Název představení Termíny 
představení 

No name 4 – 7 let Út, 14:30 – 
16:00 

Nekonalo se  

Rarach 7 – 9 let Po, 14:30 – 
16:00 

Nekonalo se  

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

Korona vstup I, Korona 
vstup II, Sesterské deníky 

4.10.2020 

Lotrandovci 11 – 13 let Po, 16:16 – 
17:45 

 Co takhle dát si konkurz 4.10.2020 
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Rozmach 13 – 15 let Út, 16:15 – 
17:45 

Nekonalo se  

Spektákl 15 – 18 let Čt, 17:00 – 
18:30 

Nekonalo se  

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

Návody, jak si udržet 
muže 

4.10.2020 

Scénické čtení 
autorského 
textu hl. 
Pedagožky Eriky 
Merjavé 

Erika Merjavá + 
2 studentky TDS 
(16 let) 

- Terezka a její 
divovztahový svět 

4.10.2020 

 
Vršovický festival talentů finančně podpořila Nadace Život umělce a Městská část Praha 10. 
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Nadstavbová pedagogicko-umělecká činnost 

Sezónní autorské divadlo 
Po úspěšném každoročním Autorském adventu jsme rozšířili možnost prezentace hereckých a 
autorských dílen, diskuzních fór, přednášek a nestandardních autorských výstupů pro širší veřejnost 
formou transformace adventních odpolední na tzv. Sezónní autorské divadlo. Tento jednodenní 
festival autorské tvorby Talent drama studia přináší myšlenku: „Každý může být herec, umělec i 
autor. Přijďte si to zkusit i vy.“ 

 
V roce 2019 proběhl interaktivní minifestival autorské tvorby ve Vršovickém divadle Mana pod 
názvem Autorský podzim 2019. Diváci shlédli v odpoledním bloku představení starších dětí Za 
zrcadlem s autorskými písněmi profesionální zpěvačky, textařky a herečky Nikol Fischerové a dvě 
představení mládeže Výměna a Lidé ulice. Po odpoledním bloku následovala Autorská dílna pro 
veřejnost, které se zúčastnili zájemci, kteří si vyzkoušeli napsat vlastní text na téma Barvy 
Autorského podzimu a poté se ho pokusili společně interpretovat na jevišti a zkoušet různé 
možnosti, jak je možné text ztvárnit. Ve večerním bloku následovalo představení dospělé skupiny D-
talent Matylda a její sny a premiéra scénického čtení autorského textu Eriky Merjavé Cizinka 
v Chaloux s doprovodem jazzových muzikantů Eleny Sonenshine, Miroslava Linky a Jiřího Pěluchy. 
Závěr Autorského podzimu patřil Afterparty – neformálnímu setkání, kde se sešli bývalí i současní 
členové Talent drama studia a jeho příznivci. 
 
Další informace naleznete na našich webových stránkách zde (http://www.talentdrama.cz/autorsky-
podzim-2019/ ). Krátká sestřih naleznete na YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=5LGA4vbgfQw&t=11s) . 
 
Realizaci Autorského podzimu 2019 finančně podpořila Městská část Praha 10. 
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Komunitní činnost 
 
Komunitní aktivity byly, podobně jako i pedagogická činnosti, ovlivněny nouzovým stavem 
vyhlášeným Vládou České republiky a došlo k jejich nucenému zrušení. 
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Vývoj finanční situace 
 
Finanční strategie není zpracována, naše organizace má omezené financování ze školného, grantové 
podpory a malých darů od jednotlivců. Ze spolupráce s Vršovickým divadlem Mana plyne i 
odpovídající sleva na pronájmu prostor zkušebny v prostorách Husova sboru. Vývoj finanční situace 
v předmětném období byl příznivý zejména díky větší grantové podpoře našich celoročních 
komunitních aktivit Městskou částí Praha 10. 
 

2019   
Školné Finanční zajištění všech kurzů 

bylo hrazeno z povinného 
školného příspěvku každého 
účastníka kurzu. 

 

Soukromé dary - - 
Slevy Spolupráce s Husovým sborem 

ve Vršovicích umožnila využívat 
jejich prostory pro potřeby 
realizace kurzů se slevou. 

- 

Veřejné rozpočty MČ Praha 10 „Vršovická divadelní 
komunita TALENT drama 
studio“ 

Nadace Život umělce  Vršovický festival talentů 

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

 

Fundraising/Spolupráce/Podpora Spolupráce s Hanou Krejčí. Vršovická divadelní 
komunita TALENT drama 
studio (MČ Praha 10). 

  Vršovický festival talentů 
(Nadace ŽU) 
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Marketing a PR 
 
Základním marketingovým nástrojem je webová stránka  www.talentdrama.cz; dále Facebook-ové 
stránky (https://www.facebook.com/Talent-drama-studio-zs-1779590598962648/ ). 
 
Pro propagaci akce byla využita Příručka Talent drama studia pro PR. 

PR výstupů základní pedagogicko-umělecké činnosti 
Specifikace typu propagace Umístění loga 

Nadace Život umělce, 
Městské části Praha 10 

Doložení 

Program Vršovického 
festivalu talentů, informační 
brožura – distribuováno 
divákům 

 

-  

 

-  

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 

 

-  

 

-  

Webové stránky Vršovického 
divadla Mana 

-  -  

Webové stránky Talent drama 
studia 

ANO  

Pozvánka/článek – umístěno 
na komunitním webu 

-  -  

Facebook TALENT drama 
studio 

ANO https://www.facebook.com/Talent-
drama-studio-zs-1779590598962648/ 

 

PR výstupů nadstavbové pedagogicko-umělecké činnosti 
 

Specifikace typu propagace Umístění loga 
Nadace Život umělce, Městské 
části Praha 10 

Doložení 

Webové stránky Talent drama studia ANO http://www.talentdrama.cz/ 

 

Návštěvnost 
Návštěvnost byla ve sledovaném období velmi negativně ovlivněna zákazem a zrušením všech aktivit 
a výstupů vzhledem k opatřením Vlády České republiky. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TALENT drama studio, z.s. Výroční zpráva 2019/2020 

Účetní uzávěrka 
 
Viz. Příloha. 



 TALENT drama studio, z.s. Výroční zpráva 2019/2020 

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 

    
    

 
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 
 

Foto © Alice Bochňáková Photography     

 


