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Milí rodiče, milí žáci.  

V kalendářním roce 2019 probíhal v našem Sdružení – BES, z.s. 
projekt s názvem Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, 
z.s., který podpořil finančně Moravskoslezský kraj.  

Z projektu byly podpořeny tyto volnočasové aktivity: Dramatický 
kroužek, Hudební kroužek, kroužek Kulinář, Kreativní a Výtvarný 
kroužek, kroužek Lezení. V rámci Dramatického kroužku jsme 
připravili speciální představení. 

Divadelní a hudební představení nacvičujeme na různé akce jako 
jsou: Oříšek hledá talent, Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA, 
divadelní představení žáků ostravských škol HRAJEME DIVADLO!!! 
apod.  Naším snem bylo uspořádat vlastní divadelní přehlídku, 
která by se stala pravidelnou každoroční akcí. 

 

Za finanční podpory Moravskoslezského kraje se sen stal 
skutečností… 
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Děkujeme, že se zajímáte… 
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Cíl a stručný obsah projektu: 

Naše sdružení uspořádalo v měsíci prosinci 2019 divadelní a hudební 
soutěž handicapovaných dětí s názvem ,,DUHOVÁ přehlídka talentů 
aneb každý jsme originál!“  

Cílem tohoto projektu bylo zajistit finanční prostředky pro nákup 
materiálu, který je nezbytný k fungování jednotlivých kroužků 
sdružení. Kroužky svou činnost představily právě na divadelní a 
hudební přehlídce.   

Fotky 
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Oslovili jsme emailem celou řadu neziskových organizací a 
základních škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním tělesně 
i mentálně handicapovaných dětí, volnočasovými aktivitami těchto 
dětí, a některé tyto organizace projevily zájem se akce účastnit. 

Zrealizovali jsme talentovou soutěž pro handicapované žáky 
základních škol, jejichž postižení je pro ně značně omezující a 
v mnoha případech stigmatizující, ale přesto měli chuť ukázat svůj 
talent a naučit se něco nového od svých vrstevníků z jiných škol či 
organizací. V rámci přehlídky měli možnost vystoupit divadelní 
skupiny i jednotlivci s předem připraveným programem, a to 
pěveckým, tanečním, recitačním či divadelním.  

Foto 
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Z celé akce byl pořízen VIDEOZÁZNAM, který je v souladu 
s GDPR prezentován na webových stránkách sdružení a školy 
www.specialniskola.cz spolu s popisem celé přehlídky, všichni 
účastníci i diváci divadelní přehlídky rovněž obdrželi 
informační brožuru. Tato brožura je v tištěné podobě připravena 
dobrovolníky sdružení – BES a obsahuje základní informace o 
akci. 

Fotky 
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Divadelní a hudební přehlídku posoudila pětičlenná komise, 
složená z dobrovolníků Sdružení – BES, první tři místa byly 
oceněny speciální věcnou cenou, všichni ostatní zúčastnění 
obdrželi drobné upomínkové předměty, vše opatřeno logem 
Moravskoslezského kraje. Dále jsme připravili výstavku prací 
dětí, všechny výrobky byly rovněž opatřeny logem MSK. 

 

Foto 
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Sdružení – BES, z.s. realizaci přehlídky zajistilo a současně si 
Dramatický a Hudební kroužek sdružení připravil divadelní 
představení a vystoupení.  

Akce byla otevřena veřejnosti, rodinným příslušníkům, přátelům, 
spolužákům účinkujících dětí. Na akci obdrželi účastníci 
informační brožuru o činnosti sdružení. 

Foto 
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