
Zápis VV ze dne 8.3.2013 v Brně 

Přítomni: Dočkal, Laudová, Smolík,Vožechová, Veselý 

Omluveni: Hilská, Labuťová. 

Člen Adcr jako host: Veronika Svobodová 

 

Témata: 

1. E-Časopis na webu 

Zaplacen v listopadu na rok 2013. Bude v el.formě dostupný na webu pod kódem. Až dorazí první 

číslo, Jana Vožechová jej přidá na web, automaticky se vygenerují hesla pro přístup pouze pro členy 

Adcr. Těšíme se. 

2. Web 

Propojit web a facebook navrhla Jana Vožechová. Zvýšit návštěvnost a základnu asociace. Strategie 

ohledně facebooku-každý týden je třeba dodávat vizuální obrázky. Jana V. bude Kamile Laudové 

zasílat statuty, kt. budou zveřejněny na facebooku, např. pozvánku na konferenci apod. 

Diskuse ohledně zviditelnění asociace. Zda-li zvýšit členskou základnu, zvýšit úsilí v PR, jaké služby 

navíc nabídnout. Úskalí ohledně udržení pole odbornosti- primární účel existence Adcr.  

Snaha dát od Adcr více vědět, Jana V. se pokusí více pracovat na PR. Pro další vývoj zvážit snížení 

členského příspěvku. 

Dát na web vymezení, co je dramaterapie a co není. Jana V. projde jiné weby k inspiraci. 

3. Konference Expresivních terapií 

Koordinace za Adcr Viktor Dočkal.Koná se 21.-22.6. Předpokládaný vklad za asociaci je částka 20.000,-

Kč. Za dramaterapii mají vystupovat 2 řečníci a 6 praktiků na workshopy + diskuse v plénu na téma 

současného stavu kreativních terapií v ČR. Hlavní téma konference je báze-co dramaterapie je a není. 

Účast potvrdila Janelle Mazaris z USA žijící v Rumunsku (nabídne workshop), zbytek lektorů odmítl 

nebo jsou v jednání, např. Phil Jones, Martin Polínek, Brigitte Wells, Radka Schneiderová (všichni 

workshop). Otazník, zda-li pozvat prof.Ivana Vyskočila.  

Pro všechny úkol: dodat ještě návrhy na lektory, kt. se pohybují na pomezí dramaterapie a jiného 

oboru. Potřeba sehnat peníze a návrhy na levné ubytování. 

Nová webová stránka konference je www.arttherapies.cz 

Viktor Dočkal rozešle výzvu do Adcr ohledně konference a pomoci s ní-finance, lektoři, možnosti. 

Nutnost propagace za Adcr na konferenci+ info o přeložené  knize Sue Jennings –Štěpán Smolík 

(letáky, atd.). 

 

http://www.arttherapies.cz/


4. Setkávání EFD (8 zástupců z Evropy) 

Dojednávání místa sídla Evropské federace dramaterapeutů-Německo či ČR.  Otázkou je kapacitní 

možnost vést tuto administrativu v ČR., jedno z témat na setkání pracovní skupiny v Miláně-17.-19.5.-

zástupci Adcr- Laudová,Dočkal 

5. Legislativní ukotvování oborů- spolupráce asociací Tanter (taneční a pohybová terapie), Arte, 

Muziko (CZMTE),Každý měsíc probíhá setkání všech zástupců asociací (za Adcr- Viktor 

Dočkal, Štěpán Smolík, Kamila Laudová). Na MZ proběhlo setkání zástupců MAUT a ostatních 

asociací ohledně ukotvení v legislativě v nelékařských oborech. Za Adcr směřuje ke  kotvení 

dramaterapie ve třech resortech MŠMT, MZ, MPSV. Do budoucna sestavení vzdělávacích 

modulů po bakalářském studiu. 

6. Gruntvig 

Veronika Svobodová zjistí další termíny možných projektů Gruntvig, na základě termínu se svolá 

setkání asociace (pracovní schůzka) zaměřenou na další projekty Gruntvig- být koordinátory nebo 

partnery, případná témata? 

7. Učebnice 

Štěpán Smolík navrhl vydání učebnice dramaterapie k 10.výročí asociace. Vytvoření redakční rady, 

která by se scházela třikrát ročně- vymezení pojmů, historie, kazuistické práce. Odborná učebnice by 

byla určena studentům, odborníkům a laikům. Cílem je čistě vědecká monografie.  Š.S. rozešle mail 

ohledně prvního setkání. 

8. Překlad Sue Jennings 

90% překladu je hotového. Částka za vydání 33.000,-Kč + cena za autorská práva. Náklad 500 kusů. 

Snaha vydat knihu do konference. Návrh Honzy Veselého udělat konkrétní rozpočet knihy, aby byla 

řádně uhrazena práce za překlad. Štěpán Smolík provede rozpočet knihy k výpočtu možného zisku a 

pokrytí nákladů za překlad a vydání (předpoklad částky za překlad cca 40.000,-kč). Pokud se kniha 

nepodaří do konference vydat, dát alespoň aktuálních informaci, kdy bude kniha vydána. 

9. Rozpočet ADČR 

Placení příspěvků do konce dubna. Účetní rozešle připomínku ohledně plateb příspěvků. Zůstatek  na 

účtu Adcr činí 51 515,41 CZK. Ověření poplatků za vedení účtu u KB banky-Kamila Laudová. Jana 

Vožechová nabízí možnost zjistit levnější účetní. Plánované výdaje jsou konference, vydání knihy.  

Téma proplácení výjezdů v rámci asociace. Bude proplacena jedna letenka v hodnotě 2600,-Kč na 

jednání EFD. Proplacení ubytování dle aktuálních cen. Celkem letenka+ubytování do částky 5000,-kč. 

Honza Veselý do valné hromady vypracuje rozpočet písemně. 

10. Kontrolní rada 

Potřeba zaslat výzvu KR, aby do konání příštího VH zaslala zprávu za rok 2012 až po schválení 

rozpočtu. 



11. Granny rules 

Návrh podán původně Sue Jennings-zdrojem energie a motivace ve fázi zakládání Adcr. Do jaké míry 

je to dnes aktuální nebo bude narušením aktuální situace? Pokud chce někdo existenci granny rules, 

je třeba aby se tímto zabýval (návrh Štěpána S.) a vydefinoval tento pojem. Je třeba blíže popsat 

statut zakládajícího člena. Koordinace diskuse ohledně „granny rules“ provede Štěpán Smolík.  

12. Honza Bartošek-žádost o pozastavení členství. Diskuse: Pozastavit členství není ukotveno ve 

stanovách, tzn. není umožněno. V diskusi byl návrh na udělení čestného členství. Návrh 

v rámci VV nebyl přijat. Důležitost přítomnosti definice čestných členů ve stanovách.  

Potřeba historie na stránkách Adcr ohledně založení.  

 

Březen 2013,Brno. 

 

 


