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Bylo nám ctí spolupracovat s:

Praha 14 kulturní
komunitní centrum Plechárna
InBáze z.s.
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Občanské sdružení Storytelling:
 Adresa: K Červenému dvoru 771/14, Praha 10
 Telefon: +420 728 538 137
 E-mail: info@story-telling.cz
 IČO: 01510011
 Registrace: Ev.č.MV-29631-2/VS-2013
 Bankovní spojení: Fio banka č.ú. 2800410736/2010
 Jednatelé sdružení: Barbora Schneiderová
(Voráčová) a Matěj Záhořík
 Internetové stránky: www.story-telling.cz
 Facebook: STORYTELLING CZ
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1. Kdo jsme
Hlavní snahou sdružení je objevovat, tvořit a
prozkoumávat možnosti využití formy vyprávění zvané
storytelling. Naším cílem je zavedení storytellingu do
povědomí nejen uměleckých kruhů, ale především
školství i široké veřejnosti. Naším plánem je navázat
dlouhodobou spolupráci s kulturními, vzdělávacími
institucemi a školami a prosadit storytelling jakožto
jedinečnou zábavně-vzdělávací metodu.
Sdružení se však neorientuje jen na oblast školství,
krom produkční záštity storytellingových inscenací
(soubor Slovosledi) se zabýváme i vedením workshopů
a teambuildingů pro veřejnost i pro firmy, chystáme se
na pořádání storytellingového festivalu a za vysněný cíl
považujeme vybudování českého storytellingového
centra s pravidelným programem.
V současnosti
navazujeme
spolupráci
s mezinárodní sítí vypravěčů a s evropskými
organizacemi, které se věnují storytellingu a za
důležitou aktivitu také považujeme zapojování se do
mezinárodních projektů a čerpání inspirace ze
zahraničí.
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Činností sdružení vzniká vypravěčská základna,
která pracuje na rozvíjení kvalit jednotlivých vypravěčů
a rozvoji samotné storytellingové metodiky.
Členové sdružení Storytelling jsou především
vypravěči, lektoři storytellingu a divadelníci, ale také
produkční, pedagogové, vychovatelé a redaktoři.
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2. Struktura sdružení
 Šéf sdružení:
Barbora Schneiderová (Voráčová)
 Správní rada:
Dominika Šindelková
Markéta Holá
Jana Burešová
Matěj Záhořík
 Další členové:
Eva Burešová
Milan Cimerák
Jan Bartoněk
Kristýna Břečková
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3. Přehled akcí
PŘEDSTAVENÍ
leden
Studio Damúza: První dáma platí, druhá leze z gatí,
Praha - Knihovna Jana Palacha, FF UK
únor
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Brno - Galeryje 9, Lidická 9
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Olomouc, Divadlo na cucky, Wurmova 7
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Brno, Galeryje 9, Lidická 9
březen
Slovosledi a Studio Damúza: Budíme češtinu,
Litoměřice, Knihovna K. H. Máchy
Večer příběhů,
Litoměřice, Knihovna K. H. Máchy
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Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě II - PREMIÉRA,
Praha, kavárna Nostalgická myš, Ve Smečkách 22
Divadlo na cucky: Saga III,
Olomouc, Divadlo na cucky, Wurmova 7
duben
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě
Brno, přehlídka Špíl-berg, SDV Labyrint
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě II.
Praha, kavárna Nostalgická myš, Ve Smečkách 22
květen
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Blansko, Divadlo Kolárka, Kollárova 8
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Česká Lípa, Klub Progres, Dlouhá 2598
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Brno, Hravý Bar, Václavská 6
Slovosledi a Studio Damúza: Budíme češtinu,
Brno, festival I kráva má svou knihu
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Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Praha, kavárna Nostalgická myš, Ve Smečkách 22
Divadlo na cucky: Saga III,
Brno, festival I kráva má svou knihu
červen
Studio Damúza: První dáma platí, druhá leze z gatí,
Praha, kavárna Nostalgická myš, Ve Smečkách 22
Studio Damúza: První dáma platí, druhá leze z gatí,
Praha, Farní sbor ČCE v Praze 6 - Střešovicích
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Hradec Králové, Open Air Program, Stan nočního
kozodoje
červenec
Slovosledi: Slovosledi ve vlastní šťávě,
Švestkový dvůr, Malovice, festival Divadla Continuo
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srpen
Slovosledi: Žiju ve slumu,
Vsetín, festival United
Studio Damúza: První dáma platí, druhá leze z gatí,
Praha, Vila Grébovka
září
účast Storytelling o.s. na festivalu VyšeHrátky,
Praha
Sídliště z plechu,
Praha, Plechárna Černý Most, festival Street for Art,
tři představení
Divadlo na cucky: Saga III.,Praha, Večer se
staroseverskými bohy, festival Vikingové
říjen
Slovosledi: Žiju ve slumu,
Praha, Gymnázium Amazon
Slovosledi: Žiju ve slumu,
Třebíč, Katolické gymnázium
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Slovosledi: Žiju ve slumu,
Farmářské pohádky – PREMIÉRA,
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO
Liberec – DIVIZNA, setkání pedagogů
environmentální výchovy
Farmářské pohádky a Všichni Teigeho muži,
Třeboň, projekt Rozsévání
Slovosledi: Žiju ve slumu,
Praha, kavárna Nostalgická myš
listopad
Studio Damúza: První dáma platí, druhá leze z gatí,
Tradiční čtyřdenní divadelní přehlídka 38.
ČESKOLIPSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2014,
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo
Slovosledi: Žiju ve slumu,
Praha 3 - Žižkov, Pracovna, Vlkova 36
Slovosledi ve vlastní šťávě,
Úštěk, Vypravěčský festival v Úštěku v rámci
programu Festival svobody
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Trenažér komunismu,
Praha, Cihelná 4
Slovosledi: Všichni Teigeho muži,
Náchodské dny poezie,
Náchod, aula Jiráskova gymnázia
Sídliště z plechu,
festival Akcent 2014,
Plzeň, KD Peklo, Pobřežní 10
Sídliště z plechu,
festival Akcent 2014,
Praha 1, Divadlo Archa, Na Poříčí 26
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WORKSHOPY
únor
workshop storytellingu
zadáno pro studenty a pedagogy Gymnázia
Františka Křižíka
Plzeň

březen
Workshop storytellingu,
zadáno pro zaměstnance SVČ Lužánky
Brno
Workshop storytellingu,
Litoměřice, Knihovna K. H. Máchy
Workshop storytellingu, StorySLAM,
Olomouc, Divadlo na cucky, Wurmova 7
červenec
workshop storytellingu v rámci celoevropského
projektu Gate 2 Social Art,
Český Krumlov
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srpen
workshop storytellingu,
Ostrava

říjen
workshop pro pedagogy
Městské středisko ekologické výchovy při ZOO
Liberec – DIVIZNA, setkání pedagogů
environmentální výchovy
workshop Storytelling aneb Ústní vyprávění
příběhů,
Praha, Literární akademie
vyprávění příběhů s dětmi na téma "dušičky",
Praha, Městská knihovna v Praze, pobočka Korunní
- Korunní 68
storytelling v komunitním centru InBaze,
Praha, Legerova 50
listopad
workshop na téma pohádky z rodných zemí,
Praha, komunitní centrum InBáze, Legerova 50
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workshop Storytelling aneb Ústní vyprávění
příběhů,
Praha, Literární akademie
tvorivá dielňa rozprávania príbehov - storytellingu,
pořádá Národné osvetové centrum v spolupráci s
Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU,
Bratislava, Vysoká škola múzických umení, Zochova
1
prosinec
workshop storytellingu pro zaměstnance
knihovny,
Karviná, Regionální knihovna
DALŠÍ PROJEKTY
březen
festival STORYSLAM: Světový den storytellingu
říjen
účast Storytelling o.s. na Storytelling and Peace
Council ve francouzském Vichy
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listopad
festival Storytelling!,
přehlídka vyprávění pro všechny věkové kategorie,
hudby a dobrého jídla,
Praha 7, Vila Štvanice
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4. Přehled nově vytvořených projektů
 Slovosledi: Ve vlastní šťávě: 2014

Slovosledi ve vlastní šťávě aneb když vypravěči
vypráví příběhy o sobě v první osobě. A nebo
o Jardovi. Nebo o tom, proč vousy rostou jenom
chytrým lidem. O holkách a poštolkách. Kdo a proč
plakal v kanceláři newyorské letištní ochranky. A jak
se zakládají kapely. Či může žít ideální žena
s ideálním mužem? A víte vůbec, co za banditu je
takový cukr?
Bezprostřední kavárenské vyprávění příběhů, tak jak
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ho znáte ze života. Humor jako prostředek hospodské
psychoterapie. Obyčejná dobrodružství stále dokola
prožívaného.
Storytelling: Barbora Schneiderová
Dramaturgie: Petr Pláteník
Vypráví: Dominika Šindelková, Markéta Holá, Matěj
Záhořík, Jiří Šmirk, Eva Burešová, Jana
Burešová a Marie Švestková
Premiéra: moravská sekce 1. února, Galeryje9, Brno;
česká sekce 14. března, Nostalgická myš, Praha

 Slovosledi: Žiju ve slumu
„Jmenuju se Jonny. Je mi 10. Nebo možná 11, to nikdo
přesně neví. Pracuji v prádelně. Můj mladší brácha
mě trochu učí číst, chodí totiž do školy. A jednou bude
manažer. Velký manažer. A budeme spolu hrát fotbal
celé dny, na opravdovém stadionu a ne jen tak na
ulici, na to se moc těším.“
Příběhy dvou bratrů a jejich kamarádů ze slumu
Čalantika v hlavním městě Bangladéše. Jak žijí
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v multi-miliónovém městě Dháka v chudých chatrčích
a o čem nejvíc sní.
Inscenace Storytelling o.s. vznikla ve spolupráci s
ADRA o.p.s. metodou storytellingu.
Storytelling: Barbora Schneiderová
Vypráví: Dominika Šindelková, Jan Bartoněk
Premiéra: 22. srpna, festival UNITED, Vsetín
 Sídliště z plechu
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Kdo, co a jak vám může vyprávět o domech, ulicích a
lidech na Čerňáku? Ten, kdo tam žije. Vypravěči ze
sídliště, vaši sousedi a kamarádi. Ti, které potkáváte
každý den v tom samém autobuse
nebo v té stejné
sámošce. Příběhy z pražského sídliště Černý Most
vznikly ve spolupráci Storytelling o.s. a Plechárna Černý
Most.
Autorka projektu: Michaela Hečková
Storytelling: Barbora Schneiderová
Produkce: Tereza Němečková
Fotografie: Jan Bartoněk
Grafika: FUNKFU.NET
Vypráví: Monika Hillebrandová, Pavel Trefný, Jan
Košťák, Michal Prager a Jiří Broum
Premiéra: 19. září, festival Street for Art, Praha
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 Farmářské pohádky

„Ve světě za devatero skládkami, devatero ropnými
skvrnami a devatero, devatero, devatero pohozenými
odpadky a nedojedenými obědy vládne čarovná
královna Ekologie. Uprostřed jejího království leží
malá stodola s velikým pokladem.“
„Zlato?! Peníze?! Čokoláda?“ „To hledala bys marně,
Cecilko. Sladká mrkev, sklenice čerstvě nadojeného
mléka, ale hlavně veliká legrace. Nevěříš? Tak to ti asi
nebudu vyprávět, co dělají zvířátka, když se farmář
nedívá. A víš, proč ten chleba, když ho vytahuješ z
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pece, tolik voní? Chci ti jen povídat o tom, co všechno
můžeš vidět, když pořádně otevřeš oči, ty moje
krátkozraké telátko!“
Cecilka ale mámě nevěří, jejím pohádkám se směje a
nimrá se dál ve svém talíři. Proto je na čase udělat
malé kouzlo! Když princezna políbí žabáka, on se
změní v krásného prince. Nevíme, jak to královna
Ekologie udělala, ale Cecilku čeká mnohem větší
proměna! Nevěříte?
Krátké storytellingové pohádky pro mateřské školy a
první a druhé třídy ZŠ zavedou děti do světa, ve
kterém lidi umí mluvit se zvířaty, poslouchají, co jim
říká příroda, a vidí věci, které většina lidí nevidí.
Hlavním cílem pohádek je posílit povědomí o
ekologickém způsobu života a rozvíjet zodpovědnější
chování vůči přírodě u dětí, především v době, kdy se
z nálepek EKO a BIO dělají mytičtí strašáci. Krátké
pohádkové příběhy a dobrodružství z farmy spolu s
interaktivními mezihrami dětem ukáží, jak
jednoduché je žít život v souladu s přírodou, i když
bydlí ve velkém městě, jak velký může být malý
krůček ke kontejnerům na tříděný odpad a jak je
důležité, dobře se starat o zvířata a půdu, která nás
živí. V hlavní roli všech nadpřirozených bytostí
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příroda sama!
Storytelling: Barbora Schneiderová
Režijní spolupráce: Johana Vaňousová
Vypráví: Dominika Šindelková, Barbora Schneiderová
Premiéra: 9. října 2014, kemp Sedmihorky
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5. Poděkování
Děkujeme všem členům, kteří poskytují svůj volný čas
a energii cílům, ve které všichni věříme.
Děkujeme také všem divákům a účastníkům
workshopů, protože jejich zájem nás utvrzuje v tom, že
naše snažení má smysl.
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