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Neškolská příspěvková organizace - PO Kultura
Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) stav opatření stav HODNOCENÍ

Kategorie 2019 k 31.12.2019 kategorie
Lidé Systém zjišťování spokojenosti zaměstnanců ANO ANO

Systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců ANO všichni zaměstnanci se účastní školení dle svého profesního zařazení ANO
Povinná (odborná) školení - zahrnuto pod rozvojem účetní - školení různých zaměření

Rozvojová (soft skills) - zahrnuto pod rozvojem

dramaturgie i dětská- účast na burze divadel, pravidelné návštěvy nově 
uváděných představení mnohokrát ročně dle nabídky divadel a časových 
možností zaměstnanců
pokladní - rozšíření platebních možností
výstavnictví - návštěvy jiných galerií a umělců

kino - pravidelná účast na setkání APK, přehlídkách distributorů a dvoudenní  
akce Cinema Czech Praha - seznámení se s novými technologiemi, nabídkou 
filmů, směřování kin, informace ze zahraničí
možnost individuálního vzdělávání zaměstnanců - má ale za následek 
odchod zaměstnanců (2 technici rok 2019), možnost angličtiny a rozšíření 
kvalifikace elektrikář

Kvalita Finanční řízení
Plnění finančního plánu ANO roční tabulka hospodaření ANO

Měření spokojenosti klientů
ANO

www.dkzdar.cz - kniha návštěv - možnost vyjádření veřejnosti, seznam 
vyjádření Příloha č. 1 ANO

dětské - vyjádření učitelů i dětí viz zveřejnění www. dkzdar.cz
Vize organizace a strategický plán rozvoje ANO na www.dkzdar.cz - o nás ANO

Služby Nové služby/aktivity v r. 2019
Intenzivní propagace kulturních pořadů, spolupráce se Zámkem 
Žďár

ANO
vzájemná propagace kulturních pořadů

ANO

Propagace akcí Kultura Žďár v kině NE fiančně nárčnější akce propagace pomocí reklamy před projekcí filmů ANO

Navýšení kapacity na indorové i venkovní akce NE
zakoupeno 50 univerzálních židlí s možností využití ve venkovním prostředí  
např. letní kino

ANO

Údržba a rozšíření programu kina ANO
zařazení  akce "Půlnoční předpremiéra" a "Film na slepo" do programové 
nabídky Kina Vysočiny, "Sobota s…", Akce pro … ženy…

ANO

Reklama v kině pro podnikatelské subjekty NE
možnost uveřejnění reklamy před projekcí filmů - v omezeném počtu - a tím 
vylepšení hospodaření kina (DELL)

ANO

Zapojení do elektornického informačního programu Smart City NE
do projektu jsme se přihlásili, poskytli požadované prvotní informace, nyní 
čekáme na další postup ze strany zřizovatele

NE

pravidelné porady za účasti všech zaměstnanců včetně provozu, červen 2019 
- individuální setkání s každým zaměstnancem, soupis připomínek a zlepšení, 
jejich řešení průběžně, dokončeno do 31. 12. 2019, k nahlédnutí u 
personálních materiálů



Údržba okolí Kina Vysočina NE
částečné odstranění přerostlých a starých dřevin, oslovení krajinářky a 
příslib nového osázení okolí, návaznost na revitalizaci celého prostoru 
Stalingradu, čeká se na návrh architektů

částečně

Zavedení nového systému pro předplatitele NE
zakoupení nového modulu, naplnění databáze, zahájeno leden 2020, rychlá 
komunikace při změně programu, evidence předplatitelů bez abonentních 
kartiček, které předplatitelé velmi často ztráceli

ANO

Propojení společenských akcí s dalšími subjekty NE
Snaha o propojení subjektů v rámci kulturních akcí a tím snížení nákladů a 
rozšíření potencionální návštěvnosti - Jiřinkový bál - Kultura Žďár, Active 
SVČ, Kovo Koukola, Žďárský průvodce

ANO

Nový zvuk v Městském divadlo NE zakoupení nového zvuku v hodnotě 80 tis. Kč z rozpočtu organizace ANO

Galerie Stará Radnice NE zakoupení 10 ks nových soklů v hodnotě 40 tis. Kč z rozpočtu organizace ANO

Účast v projektu zaměstnávání odsouzených ANO
zaměstnávání odsouzených, možnost vykonat trest formou práce v PO 
Kultura - trvá, zaměstnávání osob dlouhodbě vedených na ÚP

ANO

Propagace žďárské kultury nad rámec okresu ANO

Ředitelka PO byla v roce 2019 oslovena zástupci města  Veselí nad Moravou 
v souvislosti s tvorbou nového kulturního centra města. Ředitelka PO byla 
požádána zástupci Nového Města n/M. o účast v komisi pro posouzení 
vhodného uchače na post ředitele tamní kulturní organizace viz příloha 

ANO

Klíčové investice:

Modernizace interéru kavárna Krystal ANO

v roce 2018 zpracovány ve spolupráci s designovou školou Helenín 2 studie 
nového interiéru kavárny, představeny zástupcům březen 2018, ve 
spolupráci s městským architektem vybrána vhodná studie, materiál zařazen 
do rozpočtu 2019 včetně součinnosti rezervního fondu organizace Kultura 
PO,realizace červen/červenec 2019, fianančí podíl organizace 600 tis. Kč

ANO

Oprava zkušebny hudeb DK ANO
dezolátní stav, nové akustické obložení, koberec, rozšířená dodávka tepla, 
nové vybavení - židle, promítací plátno, šatna, realizace leden 2019, finanční 
podíl organizace 300 tis. Kč

ANO

Oprava sociálního příslušenství Zrcadlového sálu - 2. podlaží DK ANO
morální opotřebení sociálního zázemí tanečního sálu, realizace jaro 
2019,finanční podíl organiazce 200 tis. Kč

ANO

Modernizace kina Vysočina- zvuk, plátno ANO

2. etapa modernizace, úspěšná žádost o finanční podporu z Fondu
kinematografie 2018 - 150 tis, na plátno Harkness Perlux HiWhite 180, 
finanční prostředky již obdrženy, rozšíření DCI technologie o prostorový zvuk 
Dolby Atmos, realizace červenec a srpen 2019

ANO

Oprava sociálního zařízení Městkého divadla - Fit Remedy ANO realizace jaro 2019 ANO

Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK NE
požadavek do rozpočtu zřizovatele, aktivní spolupráce při hledání a tvorbě 
podpory z fondů, leden 2020 podána žádost

NE

Oprava mramorových kaskád před DK NE oprava závisí na finančních možnostech majitele budovy NE



Finance

Snížení nákladů/úspory ANO

pravidelné měsíční sledování spotřeb a reakce na výkyvy, průběžná
aktualizace cen kulturních akci dle přímých nákladů dodavatelů - kontrola
dle smluv, pravidelná aktualizace cen dlouhodbých podnájmů dle cen energií
a roční inflace - uvedeno v dodatcích smlouv

ANO

Hospodářský výsledek (kladný) ANO 7 tis. Kč ANO

Počet žádostí/přidělené dotace, dary od třetích stran 
(kraj/ČR/EU/ sponzoři)

ANO

ÚP - 49 tis. Kč, Kraj Vysočina grant Horácký džbánek nepodpořen, dar 
Petrast, Tokoz  Kč Horácký džbánek, Min.kultury 150 tis. Kč Kino 
Vysočina, sponzoring firem ve výši 251 tis. Kč, Plzeňský pivovar . 
Restaurace Krystal

ANO

Dodržení příspěvku zřizovatele při stávajícím rozsahu činností ANO 4.164 tis. Kč ANO

Marketing Počet článků/inzerátů v novinách 
Minimálně 4x Žďárský zpravodaj, 4x jiné

ANO odkaz viz www.dkzdar.cz - O nás - napsali o nás… ANO

Prezentace PO na různých akcích: Minimálně 3x
ANO

výlepní plochy, billboardy Hor.džbánek, rádio Region, Beat, Country - 
Hor.džbánek, koncerty, výstavy, Festival vzdělávání, Festival dechových 
hudeb, Horácký džbánek 

ANO

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní)
CELKEM 0

0%



Vážení zástupci škol, podniků, Kraje Vysočina a Hospodářské komory, 

ráda bych touto cestou všem poděkovala za účast na 24. ročníku Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad 
Sázavou a doufám, že se i za rok sejdeme v takto hojném počtu. Další, ten krásný pětadvacátý, je 
plánován na 12. 11. 2020 a vše potřebné k účasti vám zašlu do emailů během května, června. Dále i 
děkuji některým z vás, kteří jste mi dali podněty a nápady k zamyšlení, které se pokusíme na příští ročník 
zrealizovat. Přeji vám všem za sebe, ale i za Kulturu Žďár pohodové Vánoce, které se nezadržitelně blíží, 
a těšíme se za rok ve Žďáru. 

Hana Marquardtová 
Kultura Žďár, příspěvková organizace 
Dolní 183, 59101 Žďár nad Sázavou 
  
tel: 566502253 
mobil: 724190928 
email: marquardtova.h@dkzdar.cz 
www.dkzdar.cz 
------------------------------------ 

Dobrý den, 
 my také děkujeme za skvělou organizaci i atmosféru festivalu. Budeme rádi, když s námi budete příští rok opět 
počítat.  

S pozdravem a přáním příjemného dne 
  

 
Manažer vzdělávání (MV) 

 

------------------------------------- 
 
Dobrý den, 
I já vám moc děkuji za perfektní organizaci, profesionální přístup a pohodovou atmosféru. 

 
------------------------------------------ 
Dobrý den paní Marquardtová, 
 my děkujeme za pozvání a skvělou organizaci celé akce. 
 Mějte se moc hezky a těšíme se 12.11.2020 ve Žďáře na shledanou 
  
-------------------------------------------- 
Vážená paní Marquardtová,   
moc Vás zdravím a děkuji za zaslání zprávy. 
Festival vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou byl velice pěkně zorganizován a budu se těšit na viděnou v 
příštím roce. 
Přeji Vám i celé Vaší rodině příjemné prožití svátků vánočních. 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne 

 
zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku 
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš 
________________________________ 
 

Podívejte se na Kultura Žďár na Facebooku 
Kultura Žďár 
13 hod ·  

Krausberry a Kultura Žďár na jednom pódiu. Grandfinále. Děkujeme Džbánku 2019, byl jsi boží ❤ 
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Dobrý den, 
prosím o info, zda budete dávat v kině v brzké době Co jsme komu zase udělali, v českém znění. 
Jinak kino je nyní SUPER, jak prostředí tak program  
Děkuji a přeji hezký den 
Lenka Bukáčková 
------------------------------------------- 

Mila pani reditelko,  
dekujeme za super koncert a ze jste na nas pockali a za to publikum, co i v desti vydrzi takhle pozorne poslouchat 
a za ten zvuk od Petra Stejskala... proste takhle to ma vypadat. Az na ten nas pozdni prijezd, ale to se nam fakt 
nestava... az se to konecne stalo  
Co pristi rok OSKAR PETR band se vzpominkou na MARSYAS? Puvodne obcasny projekt se letos rozjel jako 
regulerni kapela, plni se nam uz ted diar i na pristi leto, tak kdybyste meli zajem (my urcite mame), idealne 
domluvit co nejdrive. Verim, ze to klapne - Zmrzlinar by se na Dzbanek hodil  
Dejte vedet.  
Dekuju, Ondrej  

 

Hezký den paní ředitelko, 
 
chtěl bych vám touto cestou poděkovat za super servis a přípravu recitálu Lucie Bílé u vás. Byli jsme u 
vás velmi spokojeni a zase by jsme se k vám někdy rádi vrátili. Prosím, vyřiďte poděkování všem 
zaměstnancům, kteří se na akci od příprav až po bezproblémovou realizaci podíleli. Ještě jednou děkuji, 
Jirka Rous 
--  
Jiří Klement Rous 
tour manager LB 

 
Dobrý den, paní Lorencová. 
Ráda bych Vám jménem firmy ACO poděkovala za opět skvělou spolupráci s vaším Kulturním domem a 
jeho zaměstnanci. Moc si vaší přízně vážíme. 
A také bych ráda již zamluvila termín pro tento rok 2020. Zarezervujete nám prosím termín PÁTEK 
18.12.2020? 
Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. 
S pozdravem 

 
Ahoj Marcelko, 
moc Tě zdravím :-) 
Musím se Ti přiznat, že jsem na produkci představení Léčivého divadla u vás zvojtila, co se dalo :-)  
Díky tomu jsem si uvědomila, že je fakt hodně náročné dělat dvě rozdílné práce najednou a musím se 
rozhodnout co dál. 
Ale mám skvělou zprávu pro Tebe, máš výborný tým!!!! 
Moc velké díky a pochvala pro Haničku Marquardtovou, pana Janů a taky lidičkám v baru. Akčně mi 
pomohli vyřešit vše, co jsem nestihla já řešit s předstihem. 
Měj se moc krásně, užij si klidné a radostné vánoční svátky a celé vaší partičce přeji do nového roku 
dobré zdraví a ať se vše daří. 

 
Dobré ráno paní Lorencová, 
děkuji za zajištění včerejších besed, vše perfektně připraveno, o nás skvěle 
postaráno. 
S přáním pěkného dne 
 
Radka Remarová 
komunitní koordinátorka 
tel.: 566 688 396, 778 744 303 
e-mail: radka.remarova@zdarns.cz 
Městský úřad Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1 

mailto:radka.remarova@zdarns.cz


591 01  Žďár nad Sázavou 
www.zdarns.cz  Video o našem městě!  Držitel Ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě 
Ahoj Marcelko, 
Prosím, zruš ten termín 4.dubna 2019. 
A musím Vám všem pochválit ples, byl super a Tobě to moc slušelo. 

* 

*WinFAS****software s.r.o.* 
*email *pospichalova@winfas.cz <mailto:pospichalova@winfas.cz>// 

Dobrý den, paní Lorencová,  
Děkuji vašim lidem za spolupráci (jako vždy byli pánové perfektní).  
Další akci plánujeme na 4.2.2020. Máte tento termín (tzn.3.2. od 16.00  
do 5.2. do cca 11.00) volný?  
děkuji  
S pozdravem  

*  
Manager franchisingové sítě Bala s.r.o.  
Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6  

  
 

Dobrý den paní Lorencová. 
Včera jsme měli s ostatními vedoucími souborů schůzku, na které jsme mimo jiné hodnotili i naše 
programy v divadle. Rádi bychom alespoň touto cestou poděkovali zvukaři Petru Venkrbcovi za výborný 
zvuk a osvětlení. Dík patří také panu Skálovi. Oba pánové se nám ve všem snažili maximálně vyjít vstříc. 
Díky moc. 
S termínem na příští rok se Vám ozvu hned jak se na něm ujednotíme, ale určitě to bude do prázdnin. 
Děkuji a přeji pěkný den.  
Zdravím, 
i přes prázdniny věrní kinařští návštěvníci reagují na FB Kina, posílám screen zprávy včetně fotografií. 
Říkám si, že Vám to musím poslat :-) :-) 
Přeji krásný týden, a těším se na Vás na Horácký džbánek po červencovém volnu. :-) 
Hezký den. 
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Dobrý den paní Vítková, 
moc děkuji za informace, krásný program, jako každoročně, jste připravili! Vždy jsme v týdnu 
před tím na Piláku a nejvíce se pak těšíme na Džbánek, u vás to tam prostě milujeme! 
Také přeji ještě hezké podzimní dny a mějte se dobře! 

 
Dobrý den paní Sedláková, 
mám prosím dotaz, jestli už se ví termín Horáckého Džbánku na příští rok 2020?  To jen 
abysme si zavčas zarezervovali chatku na Piláku. 
děkuji - návštěvník     
Milí předplatitelé, připomínám, že si do 28.8.2019 můžete zakoupit vaše předplatné na sezónu podzim 2019 na 
pokladně Domu kultury (po, út, st 13:00-17:00). Programy jednotlivých skupin najdete v příloze nebo na našich 
webových stránkách www.dkzdar.cz v sekci Program->Ke stažení. Cena předplatného je - přízemí 1 360Kč, balkon 
1 200Kč.  
Svoje abonentní kartičky si prosím vezměte s sebou, bez nich nemůže být nové předplatné vydáno. A zároveň, 
předplatné nelze hradit slevenkami. 
  
Zároveň si dovoluji upozornit na představení Chaplin, které se odehraje 24.9.2019 v Domě kultury, a které je 
společné pro KOMORNÍ a ŽLUTOU skupinu. Pokud jste předplatitelé obou dvou těchto skupin, bude na KOMORNÍ 
předplatné udělena sleva (kompenzováno jedno toto představení). Pokud byste si chtěli ponechat i druhé 
předplatné (v rámci představení Chaplin), museli byste si zakoupit zvlášť vstupenky, případně je nutné si zakoupit 

http://www.dkzdar.cz/


předplatné - obě za plnou cenu. V případě, že byste chtěli ponechat obě předplatné za plnou cenu a pozvat 
například někoho ze svých známých nebo rodiny, prosím, zastavte se v pokladně a my vám vystornujeme komorní 
předplatné bez slevy s doplatkem za jedno představení. 
   
Souhrnné informace k termínům předprodeje najdete níže, nebo i u jednotlivých titulů na webových stránkách. 
Prodej předplatného: 
12. 08. - 28. 08. 2019 - stávající abonenti 
02. 09. - 04. 09. 2019 - noví zájemci o celé divadelní předplatné 
Od 09. 09. 2019 - prodej jednotlivých titulů 
  
Předplatné - pokladna Domu kultury (po, út, st 13:00 - 17:00) 
Jednotlivé tituly  - pokladna Domu kultury, Kina Vysočina, e-vstupenka 
Změna titulů vyhrazena 
  
Hezký zbytek léta a těšíme se na vás v další divadelní sezóně :) 
 Za Kulturu Žďár, Blanka Vítková  
 

Dobrý den, děkuji, že se o nás tak staráte. Je to super. Už máme vstupenky . Díky  

 

 

Školní rok 2018/2019 

DDP – hodnocení od MŠ a ZŠ 1. – 2. třída 

1. Jak byste zhodnotili celkově dětské divadelní předplatné? (vaše názory, postřehy z 
představení, komunikace, téma...) - krátké odpovědi od učitelek 

• Většina představení se líbila, kladně hodnotím rozmanité žánry. 
• Vše proběhlo velmi dobře, témata děti zaujala. 
• Různorodé, někdy více hlasité, dětem se líbilo. 
• Naprostá spokojenost. 
• Dobré. Děti byly většinou nadšené, nejvíce se za MŠ Vláček líbilo představení Ta naše písnička, 

děti se zapojily, zazpívaly a líbilo se jim to. Vždy je dobré zahrnout i hudební žánr. 



• Jsme jako vždy s výběrem dětských divadelních představení spokojeni. 
• Některé divadlo děti nebavilo a co se týká hereckého výkonu, tak žádná sláva to nebyla. Ale 

oceňujeme široký výběr divadel a vždy se těšíme na další sezónu. 
• Pěkně sestavená představení, každé úplně jiné, pěkné herecké výkony, byli jsem spokojeni 
• V pohodě... 

2. Jaké představení se dětem, žákům nejvíce líbilo? 

# Možnosti odpovědí Responzí Podíl 
  Křoupat zdravě, dá se hravě 7. - 8. 11. 2018   5 41,7 % 
  Vánoční hvězda 5. - 6. 12. 2018   4 33,3 % 
  Kino - Úžasňákovi 9. - 10. 1. 2019   2 16,7 % 
  Cirkusácká pohádka 5. - 6. 2. 2019   2 16,7 % 
  Rákosníček a hvězdy 13. - 14. 3. 2019   3 25 % 
  Ta naše písnička 24. - 25. 4. 2019   7 58,3 % 
  Makový mužíček 22. - 23- 5. 2019   2 16,7 % 

3. Máte nějaké postřehy od dětí? (krátký popis jejich vyjádření k pohádkám či jiné 
zhodnocení) 

• Většina dětí byla spokojena. 
• O každém představení dokázaly děti vyprávět nebo něco nakreslit, bylo vidět, že se jim líbila. 
• Jakmile se mohou děti zapojit, je to vždy přínosem a více je to baví. 
• Děti byly spokojené. 
• Vždy cestou z divadla proběhlo mezi dětmi vyjadřování svých názorů a postřehů. 
• Vždy děti ohodnotily a někdy bylo i velké zklamání u Cirk.pohádky. Ta se dětem moc nelíbila. 
• Děti bývaly vždy spokojené a nadšené. 
• Většina se jim líbila. 
• Vždy je super, když účinkující s dětmi komunikuje a zapojuje je do děje... 
• Dětem se většina představení líbila, filmové představení v Kině na ně bylo velmi dlouhé, ale zvládly 

to. 
 

Předposledním divadelním představením pro žáky 1. a 2. ročníku byl hudební program Jany Rychterové a 
Pragtet s názvem Ta naše písnička. Žáci viděli naživo některé hudební nástroje (kytara, housle, kontrabas). 
Děti se do programu se zájmem zapojovaly pohybem, zpěvem lidových písní, hrou na jednoduché hudební 
nástroje a také luštěním hudebních hádanek, hádaly písničky z pohádek a večerníčků. 

4. Jaké představení se nejvíce líbilo pedagogickému doprovodu? 

Makový mužíček - netradiční pojetí 
Křoupat zdravě, Rákosníček a hvězdy, Ta naše písnička 
cirkusácká pohádka 
Ta naše písnička (3x) 
Makový mužíček. 
Téměř všechna představení, každé jinak zajímavé a poučné. 
Celkem všechna... 
Křoupat zdravě dá se hravě 
KM I – hodnocení od ZŠ – 3. – 5. třída 

1. Jaké představení se vám nejvíce líbilo? 

https://my.survio.com/X9H9W4F4J3N2E2E1Q7D6/data/index


# Možnosti odpovědí Důležitost 
 Filmová a muzikálová hudba 3 
 Jak si hrají tatínkové 3 
 A silly bear 2,7 
 Dědeček Oge 1,3 

2. Máte nějaké postřehy od žáků? (jejich hodnocení, vyjádření, poznatky, tipy na 
vylepšení...) 

• Žáci byli velmi spokojeni, představení se jim líbila. 
• Divadla se líbila. 
• Všechna představení byla pěkná, až na Dědeček Oge, to se dětem moc nelíbilo, těžký žánr a 

k zamyšlení. 
• Dětem se líbí představení, která jsou vtipná, mají spád a jsou lehce pochopitelná... 
• Bohužel jsem žádné neviděla...nějaký dětský muzikál do dalších sezón? 
• A silly bear - 21.2. 2019 jsme s dětmi 3.-5. ročníku zhlédli v Městském divadle ve Žďáře nad 

Sázavou adaptaci bulharské pohádky o hloupém mědvědovi, nazvanou A silly bear. Byl to moudrý 
příběh o tom, jak společně hospodaří chytrý farmář s hloupým a hladovým medvědem a jak chytrost 
a šikovnost vždy vyhrává. Jednotlivé výstupy rámovaly anglicko - české písničky, česká slova se v 
průběhu celé pohádky prolínala s anglickými. Členové Divadelního centra Zlín se nám postarali o 
zábavný, poučný a zároveň vzdělávací zážitek.  

6. Prostor pro vaše námitky, postřehy, tipy či krátké zhodnocení.  

• Nemáme žádné námitky, vše probíhalo skvěle. 
• Nic nemám. 
• Představení byla moc pěkná, dědeček Oge mě neoslovil. 
• Oceňujeme různé žánry. 
• Představení Dědeček Oge nebylo vhodné pro věkovou skupinu 3. - 5.roč., bylo náročné. Jinak 

ostatní představení byla pěkná, dětem se líbila. 
 
KM II – hodnocení od ZŠ – 6. – 9. třída 

1. Jaké představení se vám nejvíce líbilo?  

# Možnosti odpovědí Důležitost 
 Filmová a muzikálová hudba 3 
 Démoni současnosti 2 
 Bílý tesák 3,3 
 Putování s pantomimou 1,7 

2. Máte nějaké postřehy od žáků? (jejich hodnocení, vyjádření, poznatky, tipy na 
vylepšení...) 

• Velká spokojenost. 
• Žákům se představení líbila. 

 

3. Máte nějaký tip na divadlo či představení, které bychom mohli zařadit do 
repertoáru? 

https://my.survio.com/B9T7R3N9D4X9F9H9L6W0/data/index


• Divadlo D21 
• Svou práci děláte velmi dobře, věřím ve váš dobrý výběr:) 

 

6. Prostor pro vaše námitky, postřehy, tipy či krátké zhodnocení. 

• Děkujeme, byli jsme s letošním výběrem spokojení. 
• Velmi zdařilý kulturní program 

 
POSTŘEHY školní rok PODZIM 2019: 
KM I. Bubnování do škol 

Datum konání: 28. 11. 2019  

28. 11. 2019 jsme viděli (3. - 5. ročník) koncert sestavený z ukázek her na bicí nástroje, vstupů kapely a 
zapojení diváků do vystoupení. Osnovu koncertu tvořil historický vývoj bicích, jejich funkce ve společnosti 
a při mezilidské komunikaci. Hudebníci hráli na bicí soupravu, tomy, perkuse, vibrafon, xylofon a basovou 
kytaru. Žánrové rozpětí bylo veliké, od historických pochodů přes latinsko-americkou hudbu, jazz, až k 
hudbě současné. Bylo to interaktivní představení složené z mluveného slova, živé hudby, skečí a scének, 
do kterých byly děti aktivně zapojovány. 

KM II. Země je kulatá, jinak Tě zabiju! a Staré řecké báje a pověsti 

Datum konání: 21. 11. 2019  

Také letos mají žáci možnost zhlédnout čtyři divadelní představení v rámci předplatného Kulturní minimum 
2, které je určeno pro žáky druhého stupně. První divadelní představení se konalo již 10. 10. 2019. Divadelní 
hra s názvem Země je kulatá, jinak tě zabiju! nás přenesla na palubu objevné lodi Santa Maňana a do roku 
1818. Hra postupně odkrývala složité příbuzenské a přátelské vztahy, ale především indicie o tom, zda je 
země skutečně kulatá či nikoliv.  

Druhé divadelní představení neslo název Staré řecké báje a pověsti. I přes notoricky známý námět, bylo 
dramatické pojetí velice originální. Skupinka žáků dostala za úkol zdramatizovat některé báje a pověsti. 
Děj se tak odehrával ve dvou rovinách – promluvy teenagerů, kteří plní zadaný úkol, a samotná realizace a 
dramatizace jednotlivých mytologických příběhů. Právě svým zpracováním byla divadelní hra s klasickou 
literární tematikou snadno pochopitelná a zajímavá pro zúčastněné žáky a všichni jsme se shodli, že nás 
tato hra bavila. 

KM I. - Elektrický Emil 

Datum konání: 21. 10. 2019  

První letošní představení „Kulturního minima“ mělo název Elektrický Emil a přeneslo nás mezi vynálezce. 
Příběh Emila Kolbena, vysočanského chlapce, který byl velmi nadaný a zvídavý a jemuž novátorské 
nápady napomohly k tomu, že se dostal i do Ameriky, diváky zaujal.  V Americe Emil Kolben 
spolupracoval s vynálezci věhlasných jmen, například s Alvou Edisonem, který rozsvítil první žárovku, a 
Nikolou Teslou, vynálezcem rádia. Ani Kolben však nezůstal pozadu a sestrojil elektrickou lokomotivu. 
Tento svůj vynález věnoval své ženě Malvíně. Představení se nám velmi líbilo, už se těšíme na další 
návštěvu divadla. 

DDP – Honza a lesní skřítek  

Datum konání: 8. 1. 2020 

8.1. jsme se vypravili do Městského divadla na představení Honza a lesní skřítek. Děti se zábavnou formou 
(díky postavě Honzy, který zachránil les) dozvěděly, jak je důležité nevyhazovat odpadky kam se nám zlíbí, 
ale vyhodit je do správného kontejneru, podle druhu odpadu, abychom si neznečišťovali přírodu. Dětem se 
představení líbilo a těšíme se na další. (MŠ Vysočánek) 
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