Usnesení
z 10. Valné hromady DS Erben o. s. ze dne 22. ledna 2010
1.

VH konstatuje, že na základě čl. 4 odst.3 Stanov DSE o. s.
je v čase zahájení VH v 18:00 hod z celkového počtu řádných členů 52 (Čl.2 odst.5
Stanov DSE o. s., z nichž je oprávněno volit 48 (Čl.3 odst.3 Stanov DSE o. s.):
Celkem přítomno v čase zahájení řádných členů
být voleno 31 řádných členů.

33 z nichž je oprávněno volit a

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina řádně registrovaných
členů, je Valná hromada usnášeníschopná.
2.
3.
4.

5.

VH odsouhlasila Program Volební VH. Řízením VH byl rozhodnutím Rady DSE
pověřen R. Flegl
VH určila zapisovatele pí. Mgr. Lenku Fleglovou
VH zvolila prezenční (PK), návrhovou a volební komisi NaVK ve složení:
PK
Jana Hošková
Anna Friedrichová
Mgr. Alena Jirsáková
která zvolila mezi sebou předsedu PK: pí Annu Friedrichovou
a
VaNK
Zavadil Miroslav
Kněžourková Růžena
Mgr. Mála Monika
která zvolila mezi sebou předsedu VaNK: pí Mgr. Moniku Malou

Valná hromada DSE o.s. schvaluje :
a)
b)
c)
d)
e)

6.

Zprávu o činnosti za rok 2009
Zprávu o stavu finančního hospodaření za rok 2009
Zprávu o stavu majetku DSE
Zprávu Kontrolní komise za rok 2009
Plán činnosti na rok 2010

Valná hromada vzala na vědomí:
•
•
•

•

•
•

•
Zprávu o činnosti hereckého souboru
Zprávu o stavu členské základny
Vyhodnocení XIV. DEM a VII. Východočeské přehlídky venkovských
divadelních souborů s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní
podzim ve Vysokém nad Jizerou MDJ.
Zprávu od zástupců v orgánech a zprávy hostů:
o VSVD- přednesla Zavadilová I.
o MČAD Miletín – přednesl Mgr. Hýbner M.
o Mě. Ú. Miletín – budování cyklostezky K. J. Erbena – dotace, Mgr.
Nosek M
o Zprávu KP K.J. Erbena – přednesla pí. Bucharová Vl.
Zprávu hospodáře o majetku a jeho evidenci
Informace o zájezd DSE na Moravu 2010

7.

Valná hromada DSE o.s. ukládá radě DSE:
•

8.

Projednat s MěÚ Miletín a ostatními spolky Návrh na znovu vyhlašování
Erbenova Miletína jako společenské, kulturněsportovní a vzpomínkové akci
na počest K.J.Erbena. Projednat možnosti číslování jednotlivých ročníků
v historické kontinuitě a vyhlášení MěÚ Miletín jeho N-tý ročník. Započítat
doposud pořádaných 14. DEM do řady nově určeného Erbenova Miletína.
V rámci Erbenova Miletína zachovat Divadelní Erbenův Miletín a pokračovat
v jeho číslování v roce 2010 15.ročníkem.

Valná hromada zvolila:
Radu sdružení na období 2010-2012 ve složení:
Hlavatý Martin
27 platnými hlasy
Mgr. Flegl Radek
27 platnými hlasy
Friedrich Stanislav
27 platnými hlasy
Mgr. Alena Jirsáková
26 platnými hlasy
Kněžourek Jiří
28 platnými hlasy
Širocká Jana
26 platnými hlasy
Zavadilová Iveta
26 platnými hlasy
Do funkce předsedy kontrolní komise na období 2010 – 2012 byla zvolena:
Hošková Jana
19 platnými hlasy
Nově zvolená Rada DSE o. s. podle článku 4 odst. 5 je sedmičlenná. Ze svého středu
zvolí předsedu, místopředsedu, tajemníka, hospodáře, účetního - pokladníka a dva
členy rady. Ve své činnosti se řídí JEDNACÍM ŘÁDEM DSE o.s., který je
vypracován a schvalován vždy na prvním zasedání RS v novém volebním období.
Jednací řád upřesňuje povinnosti jednotlivých funkcionářů a upravuje způsob jednání
RS.

9.

VH ukládá nově zvolené RS, aby v souladu se Stanovami uskutečnila 1. schůzi rady

10.

Přílohy: Jednotlivé zprávy členů Rady DSE

do 5.2.2010.

Tato navržená zpráva byla schválena členy DSE o.s. na Valné hromadě dne
22.1.2010 – viz presenční listina.
podpisy členů volební a návrhové komise:

Přílohy:

Zpráva předsedyRS DSE o.s. Miletín
V roce 2009 se rada DSE snažila pokračovat v úkolech a projektech, které byly naplánovány již
v předchozím roce. Největším úkolem bylo sehnání peněz na opravu tahů nad jevištěm. Kvůli světové
hospodářské krizi se ale uzavřely pokladny všech velkých sponzorů. Přes snahu a píli Radka Flegla, který si dal
velikou práci se sepisováním různých grantů a žádostí nejen na opravu tahů, ale i na pořádání divadelních
přehlídek, nám byly naše žádosti zamítnuty. Zároveň nám oslovené společnosti popřály mnoho úspěchů v naší
práci.
To nás neodradilo a pustili jsme se do příprav Miletínského divadelního jara a Erbenova divadelního
Miletína. Před jarní přehlídkou byla na návrh Stanislava Friedricha vyrobena výšivka znaku našeho spolku,
kterou zdarma navrhl a zpracoval Petr Došek. Takže jako spolupořadatelé Miletínského divadelního jara jsme
se mohli pochlubit naším logem. Ohlasy ostatních souborů byly velice kladné a pro mnohé i inspirativní.
Všechny soubory, jenž se na přehlídce v Miletíně představily, obdržely sluníčko, které Jiří Kněžourek nechal
navrhnout u pana Libora Kruliše z Nového Bydžova. Tento umělec se podílel na soškách Českého lva. Při
Miletínském divadelním jaru se na jevišti vystřídalo deset divadelních souborů. Přiznávám, že to byl poněkud
náročný víkend a děkuji všem, kteří se na jeho uspořádání i hladkém průběhu podíleli. Při závěrečném
hodnocení prof. František Laurin náš soubor velice chválil a vyzvedl za příkladnou práci. Dalším ukazatelem
toho, že MDJ je úspěšná a kvalitní přehlídka je i to, že soubor, který postoupil na národní přehlídku Krakonošův
podzim ve Vysokém nad Jizerou tam zvítězil a dostal doporučení na Jiráskův Hronov.
Na jaře roku 2009 jsme se společně s ostatními spolky na podnět města zúčastnili soutěže Vesnice
roku, ve které Miletín získal Modrou stuhu. Náš soubor patří k předním v Miletíně a určitě se o její získání
zasloužil, ale to není zásluha pouze současné rady, ale hlavně i předešlého vedení.
V létě jsme se podíleli na pořádání Svatojakubského jarmarku. Asi jako jediný soubor jsme nebyli
výděleční, ale na naše náklady jsme pozvali soubor z Kozojed s pohádkou pro nejmenší.
Poslední sobotu v září jsme slavnostně zahájili XIV. Divadelní Erbenův Miletín hrou Maryša, kterou
sehrál soubor z Brněnce. Na zahájení přijela paní Jaroslava Vydarená, zástupkyně hejtmana Královéhradeckého
kraje, jenž naši přehlídku zaštítil. Po návštěvě paní Vydarené a hlavně díky práci a propagaci
R. Flegla a S.
Friedricha nám přispěl Královéhradecký kraj i finanční částkou, která nám pomohla pokrýt náklady na přehlídku,
která by jinak byla prodělečná.
Na závěr přehlídky jsme uvedli naši premiéru a hned druhý den i 1. reprízu Postele pro anděla. I tady děkuji
všem, kteří se podíleli na nastudování hry. Především režiséru Jirkovi Kněžourkovi a doufám, že stejný úspěch,
jaký jsme měli v Miletíně, zažijeme i při ostatních reprízách.
Na podzim se také podařilo opravit poutače, které jsme vyvěsili po Miletíně a opět jsme se setkali
s chválou.
Náš spolek byl osloven panem starostou M. Noskem, abychom zaštítili a společně s Klubem přátel K. J.
Erbena se podíleli na vybudování cesty Erbenovy Kytice. Samozřejmě, že jsme souhlasili a k tomuto projektu se
připojili, protože věříme, že je to dobrá věc a zároveň nutnost propagovat našeho rodáka, jehož jméno nese i
náš spolek.
Na konci roku jsme zapůjčili kostýmy do Dolní Brusnice na sehrání živého betlému, který předvedli
v kapli v Lázních pod Zvičinou. Za naši pomoc a ochotu nám poděkovali v Krkonošském deníku. Věřím, že naše
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Nemohu zapomenout poděkovat za finanční pomoc a podporu našim sponzorům – firmě S.A.M.
Jaroslava Šimka, truhlářství Jiřího Hruši, Aleši Lhotovi a Martinu Hlaváčkovi, který nám fotí jednotlivá
představení. A samozřejmě i Obecním úřadům Vřesník, Tetín a Zdobín.
Mé poslední věty patří radě DSE, které jsem předsedal dva roky a jejíž volební období dnes končí. Být
předsedou pro mě bylo něco úplně nového, ale zároveň jsem si uvědomoval, že budu v čele spolku, který má
v Miletíně svoji historii a současně patří k hybné síle kulturního života v městečku Miletín.
Bylo mi potěšením spolupracovat s radou, která mi byla velice nápomocná. Myslím, že řada věcí se
nám podařila a to, co jsme nestihli, předáme novému vedení a věříme, že se podaří dotáhnout do konce. Děkuji
všem členům divadelní rady a především musím vyzvednout vyčerpávající práci tajemníka Standy Friedricha,
který se ujal i funkce pokladníka. Dále nemohu opomenout hospodáře Radka Flegla a děkuji mu hlavně za
zpracování všech žádostí o granty. Myslím, že by oba měli figurovat i nové radě.
Tímto rozpouštím divadelní radu a ještě jednou všem velice děkuji za jejich práci. Naposledy chci říct,
že každý z nás to dělal z lásky k divadlu bez finančního ohodnocení, ale na úkor své rodiny, známých a volného
času.
Martin
Hlavatý
předseda
DSE

Zpráva o stavu majetku
2009
V roce 2009 nebyl pořízen nový majetek, a tak v evidenci DSE je majetek z předchozích
let, u kterého však je někdy obtížné dohledat cenu a jeho hodnotu. Jedná se především o
určení hodnoty majetku pořízeného před rokem 2007, kdy nebyly řádně evidovány
pořizovací ceny, a u majetku, jehož cenu nedokážeme bez znaleckých posudků určit. Jedná
se tak o díla historické a kulturní hodnoty, která jsou dnes převážně uložena v depozitáři
nebo v expozicích Muzea ČAD v Miletíně. Inventarizace majetku probíhá a někde již
proběhla a to především díky Janu Kněžourkovi a Pavlíně Derdové. Ke mně se však k
dnešnímu dni seznamy nevrátily.
Majetek evidovaný ve správě DS Erben o.s. je ke dni 31.12.2009 v hodnotě 74 105,80
Kć v pořizovacích cenách ke dni pořízení.
Majetek DES evidovaný ve správě MČAD Miletín o.s.ke dni 31.12.2009 je v hodnotě
246 528,60 Kč v pořizovacích cenách ke dni pořízení, nejsou zde však oceněné ani nijak
jinak určené cenové hodnoty uměleckých předmětů Jako jsou např.: Opona, Zápisky
ochotnického spolku, Pamětní spis, kulisy, hlava na paruky, kolovrat, některé knihy,atd.,
které nejdou bez znaleckého posudku dost dobře ocenit. Cena neoceněného majetku je á 1
Kč.
DS Erben, do vybudování a provozu Muzea ČAD vložil hodnotu v celkové ceně od roku
2003 do 31.12.2007 1.302.769,50 Kč, která byla poskytnuta zakladateli muzea, DS Erben
o.s., jako dotace a vlastní prostředky jako vstřícnost s účelovým určením pro zřízení a provoz
muzea. Finanční prostředky byly použity výlučně ve prospěch muzea ČAD a byly evidovány
v příjmech a vydáních DS Erben o.s. . Smlouvou o výpůjčce a vložením hodnoty do
vybudování díla a především osamostatněním o.s. MČAD Miletín došlo k uzavření podílení
se na financování MČAD. Tím jsme za minulé dva roky dosáhly jednoznačného určení toku
finančních prostředků do a z Muzea.
Mrzí mne však malá podpora a propagace muzea směrem k činnosti DS. Pramalá
podpora aktivního člena DS ve správních orgánech Muzea předsedou os MČAD.
(A.Jirsáková)
A v neposlední řadě zanevření kolektivu MČAD na veškeré divadelní akce pořádané
DS. Ať už MDJ nebo premiéry a reprízy uváděných našimi herci. Opět vás zvu na naše
veškeré akce a věřte, že vás a vaše zkušenosti a rady přivítáme.
Děkuji za pozornost
Hospodář rady DSE o.s. Flegl Radek

Zpráva jednatele DS Erben o.s. Stanislava Friedricha
na VH 22.ledna 2010
Bilance za volební období 2008 - 2009
Naše občanské sdružení DS Erben kromě své další činnosti organizuje během každého roku 2 hlavní akce a to :
- Miletínské divadelní jaro, které bude letos již VIII.
- Divadelní Erbenův Miletín, který bude letos již XX. – možná XXXI.
o změně názvu bychom se měli rozhovořit.
VII. Miletínské divadelní jaro 8. – 10 .května 2009
- účast : 10 divadelních představení : DS Erben Miletín,Doveda Sloupnice,SNOOP při OB Opatovice
nad Labem,J.K.Tyl Meziměstí,Korálka starší Dětenice,Kyvadlo Neklid Voletiny,Vojan Libice
nad Cidlinou,Zdobničan Vamberk, KUKS, Bozděch Libáň,
- celkem se zúčastnilo 130 ochotníků
25 x 9 pořadatelů a techniků = 225,260 platících diváků
12x10 sponzorů = 120
Celkový počet návštěvníků VII. MDJ 2009 - 735 účastníků (/Rok 2008 – 655)
Náklady – na uskutečnění přehlídky činí 50.369,- Kč v loňském roce 48.645,- Kč
- dotace Impuls 34.500, v loňském roce 32.999,- Kč
- příjem za vstupné : 10.280,-Kč – v loňském roce 15.646,- Kč
MDJ pořádáme od roku 2003 a celkem bylo sehráno celkem 56 představení, které shlédlo 5.955 diváků
XIV.divadelní Erbenův Miletín 26.9. – 14.12.2009
Konán k 885. výročí trvání Miletína
------------------------------Účast : 11 divadelních představení
10 divadelních souborů a domácí DS Erben
- celkem 122 herců – v loni 145 – herců – z toho 120 ochotníků- 25 profi herců
- celkem 1.380 účastníků XIII.DEM v loni 1.505
DEM - od roku 1999 sehráno celkem 73 představení, které shlédlo 10.935 diváků
Náklady : celkové na XIV. DEM činily 82.206,- K - v loni 151.200,- Kč
- největší náklady činily v roce 2009 : - 27.619 - doprava
- 22.642 – honoráře (režijní náklady)
Příjem

: letos celkem včetně sponzorů : 81.925 Kč
v loňském roce 105.000,- Kč od grantů a dotací + 63.200,Kč (ze vstupného)

Přínos : obě přehlídky mají pro nás velký přínos. Jak pro herce, režiséry, tak i pro techniky.. Dá se říci, že je to
taková malá ochotnická škola
Celkové finanční hospodaření :
Celkové náklady na činnost DS Erben o.s. za rok 2009 :
172.731,25 Kč
15.912,25 - poplatky, pojistka, Dilia a pod
8.006,- Kč – materiál, kulisy a podobně
36.219,- Kč – ubytování a stravování souborů
40.891,- Kč - cestovné a doprava

27.642,- Kč – honoráře a režijní náklady představení
22.672,- Kč – propagace

Celkové příjmy DSE za rok 2009 včetně grantů,dotací a příspěvků : 191.874,43 Kč
Za rok 2008 – 281.200,- Kč včetně grantů a dotací
106.500,- Kč – grant,sponzor,dota
- 67.365,- vstupné a příspěvky
- 17.400,- zájezdní představení
- 659,43 - ostatní příjmy

Spolupráce s granty a přispívajícími organizacemi :
- příjmy za rok 2009 - 106.450,- Kč
Městský úřad Miletín – 40.000,- loňském roce 39.000,Krajský úřad HK
- letos nic – v loni 20.000,Impuls – HK
- 34.500,- v loni 33.000,Krajský hejtman
- 20.000 v loňském roce 20.000,Kooperativa pojišťovna - letos nic v loni 20.000,- generální partner
XIII.DEM
Nadace VIA T-mobil
- letos nic v loni 50.000,- příspěvek na XIII.DEM
S.A.M.Miletín
- letos 5.000,- a další zaplacené práce a
materiál v loni 6.000,- na činnost
Truhlářství Jiří Hrúš
- 3.000,- v loni nic
OÚ Tetín,Vřesník,Zdobín- 3.500 Kč – v loňském roce nic
1,041.142,- Kč – dotace z Programu rozvoje venkova ČR na Naučnou stezku K.J.Erbena
Konečný stav za rok 2009 – celkový příjem 191.874,43 Kč
Celkový výdaj 172.731,25 Kč
Z celkového přehledu vyplývá že v roce 2009 jsme " si nahospodařili" ( i přes nižší dotace , tím,že jsme
snížili náklady ) : 19.143,43 Kč
V pokladně v současné době máme : 37.697,- a na BÚ – 160.816,87 Kč
Pokud bychom chtěli v příštím roce nechat opravit pouze "tahy", chybí nám asi 150.000,- Kč

ČLENSTVO A SPOLKOVÝ ŽIVOT :
Stav členstva DS Erben k 31.12.2009 :
- V evidenci máme celkem 80 evidovaných příznivců
z toho : 51 řádných ( platících členů)
5 čestných členů
Čestnými členy DS Erben jsou od založení spolku :
- Jan Temnička 1899
František.Bydžovský 1922
Alois .Kočárník 1923
Jiří Valenta 2007
Jiří Kněžourek st. 2007

- V roce 2009 – se dožili životního jubilea - Friedrich Stanislav - 75
Friedrichová Anna - 70

2.1.- Flegl
4.1.- Derdová
11.1.Lhotová
26.1. Kukanová

Kafka Jan – 20
Kněžourková Hana ml. 20
Malá Monika – 40

Jubilantům byly předány ( nebo budou) drobné dárky s květinami a já jim ještě za vás všechny přeji hodně
zdraví do dalšího života a hodně chuti a síly i do ochotnického života .

Členské příspěvky na rok 2009 :
- podle stanov čl.3 odst.1 – Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky ve výši stanovené VH.
Příspěvky za běžný kalendářní rok musí být zaplaceny nejpozději posledního kalendářního dne příslušného
roku.Nezaplacení příspěvků za více jak jeden kalendářní rok může být důvodem ke zrušení členství.
Vzhledem k finanční situaci navrhuje rada DSE, aby:
Příspěvky na rok 2010 zůstaly ve výši stanovené VH z roku 2008 a to :
- do 15 let : 20,- Kč
- studující 50,- ostatní 100,Nikomu nebude bráněno, aby věnoval DS Erben větší částku, či si sám dobrovolně zvýšil příspěvek.
Spolkový život : rok 2008 – 2009

- Rada sdružení se sešla na svém jednání za celé volební období celkem podle zápisů - 43x
-100% účast – Friedrich
- 17 x chyběl Svoboda
- 11 x Širocká
- 7x Flegl
- 4x Jirsáková
- 3x Kněžourek Jiří
- 1x Hlavatý

Členská základna : v roce 2008 a 2009
1.členská schůze DS – 11.dubna 2008 - účast 38 členů
- vydány kupony na VI.MDJ
- členské legitimace
2.členská schůze DS byla 19.září 2008 – účast 37 členů
- vydány kupony na XIII.DEM
- IX divadelní zájezd – v Jižních Čechách – Český Krumlov – účast 29 z toho 18 členů DSE

V roce 2009 se žádný zájezd nekonal,ale již se připravuje X:divadelní zájezd a jak jinak tak opět na Moravu a to
25. – 27.června 2010 – již je předběžně přihlášeno 38 účastníků a v současné době budu vybírat zálohu 1.000,Kč na osobu – která musí být složena do 15.února 2010 abych mohl zaplatit zálohy na ubytování a stravování.
Pokud se stane,že někdo se odhlásí, bude mu vrácena část zálohy podle předpisů platících pro zájezdy.

V roce 2009 – Jsme se setkali na členské schůzi v měsíci dubnu před zahájením VII. miletínského
divadelního jara- účast 25 členů

Začátkem července 2009 bylo uspořádáno již III. posezení v přírodě s opékáním buřtů na
Kněžourkově chatě – bylo nás tam více jak 35 + 2 "mrňousi" a 2 psi

A potom na členské schůzi v září před začátkem XIV.DEM – jen asi 15 členů
–

O čem svědčí ta účast ?

--------------------------------------------------------------V další naší činnosti : Podíleli jsme se na :
- oslavách 90. výročí založení republiky a to včetně našeho
spolkového praporu

– zúčastnili jsme se na jarmarku jako pořadatelé a pokladní ,
zajistili jsme a uhradili kulturní vystoupení
- na dětských dnech jsme organizovali soutěž dětí v malování a
následně – během DEM jsme uspořádali výstavu dětských
kreseb
- účastnili jsme na programu při soutěži o nejlepší obec výstavkou
našich dokumentů – město získalo za spolkovou činnost "modrou
stuhu " s finančním ohodnocením
- zasadili jsme stromek společně s jinými organizacemi a spolky
při Masarykově cestě
- vydali jsme publikaci o Miletínských přehlídkách a Přehled
sehraných titulů v Miletíně od roku 1827 až do dnes
- spolkový prapor při XIII.DEM
- zajistili jsme pro členy košile se znakem DS Erben
- zajistili jsme i nový znak DS Erben - poutače na MDJ a DEM
- našli jsme v pozůstalosti po P. Lacinovi – originál stanovy z roku 1894 a originál smlouvu o spolupráci
se zastupitelstvem města z roku 1912 ohledně jeviště v Sousedském domě.
Vidíte sami, že akcí za 2 roky činnosti současné rady, jsme zorganizovali hodně. Je třeba abychom jim
poděkovali za nezištnou a obětavou pomoc. My sami v radě bychom to vše nestačili udělat, nebýt vaší
pomoci.
A proto mi dovolte, abych poděkoval všem členům DS Erben za práci, kterou vykonali pro ochotnické
divadlo v Miletíně a také všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak i materiálně.
Nově zvolené radě DSE pak přeji hodně úspěchů do další činnosti.
Zpracoval : Stanislav Friedrich

Činnost DS v roce 2009
V roce 2009 jsme sehrály celkem 12 představení, z toho hru“Hadrián z Římsu“ 5x (2x doma),
stále držíme na repertoáru hru „Jak čert vyletěl z kůže“, s tou se 5x vyjíždělo ven a 2x doma
nově nastudovanou komedii „Postel pro anděla“. S hrou „Hadrián z Římsu“ jsme se zúčastnily
Miletínského divadelního jara kde získal Štěpán Hak čestné uznání za roli Hadriána a souboru
byla vyslovena pochvala za jeho pořádání.Hru „Jak čert vyletěl z kůže“ jsme mimo jiné hráli na
hradě Trosky,kde jsme i přes nepřízeň počasí měli hojnou účast a úspěch.
Se souborem jsme pro Anenské lázně v Lázních Bělohradě secvičily a sehrály na zahájení
lázeňské sezony příjezd hraběnky, což mělo velký ohlas jak u návštěvníků tak v tisku.
V současné době se připravuje druhý ročník opět v naší režii.
Dále jsme se podílely na pořádání Jarmarku, na který jsme pozvaly pro ty nejmenší Divadélko
Koza s pohádkou..Zúčastnily jsme se také vysazování stromů na Masarykově stezce kde máme
zasazen a označen strom.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti a zabezpečení činnosti
divadelního souboru, děkuji.
Jiří Kněžourek – místopředseda RDSE a vedoucí DS

Zpráva o činnosti Valného sdružení východočeských divadelníků
V loňském roce jsem byla na schůzce divadelníků v Hradci Králové 3x. Kde se pod vedením
Saši a Nadi Gregarových řeší aktuální otázky k danému období.
Jako : divadelní přehlídky, soutěže a semináře.návrhy na ocenění lidí co mají něco
společného s divadlem. Většinou celoživotní divadelní nadšenci.Takový návrh na ocenění i
některého z našich členů může vzejít i od nás, z našeho souboru.
Cílem VSVD je podpora amatérských divadel, organizování přehlídek a vzdělávacích
programů. Letos se i naši členové z Miletína zúčastnili semináře o Divadelním odívání v
Červeném Kostelci a v Jaroměři to byl seminář Divadelní řeč. Nadále se řeší připomínky o
podmínkách v postupu do divadelních soutěží a přehlídek, příspěvky do časopisu Divadelní
Hromada .Do té můžeme i mi přispět svými příspěvky. Stačí článek s podmětem nebo přímo
článek zaslat na adresu Saši Gregara do Impulsu.
Iveta Zavadilová zástupce DSE o.so ve VSVD

