
Loutky v nemocnici - tisková zpráva

Loutky v nemocnici připlouvají s Bílou velrybou do divadla Minor.

Praha 7. září 2015  --- Loutky v nemocnici pomáhají dětem, aby se zase smály. Pro podzimní 
období připravili herci a muzikanti, kteří již 10 let navštěvují nemocnice a léčebny v Čechách 
i na Moravě sérii představení v divadle Minor. S jejich prací plnou optimismu se tak mohou 
výjimečně setkat i zdravé děti a jejich rodiče. Již v sobotu 12. září připlouvá do pražského 
divadla Minor soubor s loutkovou inscenací Bílá velryba na motivy románu Hermana 
Melvila. Nalodit se může každý s palubním lístkem již v 10.00 dopoledne. V rámci představení
zazní i některé písničky, které si můžete poslechnout na CD Dobrá medicína.

V následujících měsících se na Malé scéně divadla Minor uskuteční ještě 4 další představení, které 
patří k tomu nejlepšímu, co Loutky v nemocnici dětským pacientům po celý rok nabízí. V říjnu je 
přichystán příběh O statečném tygříkovi podle pohádky Libuše Palečkové, v listopaduLenochodi 
inspirovaní knížkou Koulkoul&Molokoloch od  belgické výtvarnice a spisovatelky Anne-Catherine 
De Boel a v předvánočním čase pak Loutky v nemocnici nadělí dětem pohádku Dárek (aneb zkus jít
cestou necestou) podle knížky amerického spisovatele a básníka pro děti Dr. Seusse Oh, the Places 
you´ll Go!

Mimořádnou událostí bude premiérové uvedení inscenace Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli), 
kterou podle oblíbené knížky Ivy Procházkové připravuje na konec října s týmem Loutek v 
nemocnici již nyní režisérka, spisovatelka, muzikantka a zároveň principálka Loutek v nemocnici 
Marka Míková. 

Výtěžek všech představení v divadle Minor bude použit na realizaci dalších návštěv v nemocnicích 
a léčebnách v Praze.

Bílá velryba na motivy románu Hermana Melvila. ----- 12. září 2015 v 10:00

Bílá velryba je dobrodružným příběhem chlapce Izmaela, který se vydá na moře s velrybářskou 
lodí, spřátelí se s tajemným domorodcem Kvíkvegem a naučí se žít s drsnými námořníky. Loví 
velryby na lodi, které velí jednonohý kapitán Achab. A je to Izmael, kdo nakonec odhalí kapitánovo 
tajemství a důvod, proč tak vytrvale a bez oddychu touží dostat bílou velrybu, Moby Dicka.
Je to on, kdo je také jediným svědkem kapitánova posledního zápasu s tímto obrem a jeho 
definitivní prohry. 

„Příběh je velmi napínavý a zároveň je to klasika, kterou by děti vlastně měly číst a znát. Upravili 
jsme jej tak aby mohl být hrán velmi jednoduchým a srozumitelným způsobem, takže se nemusí bát
přijít ani menší děti. Inscenace je vlastně ukryta v jenom obrovském starém lodním kufru a hrají jak
herci, tak marionety. Součástí představení jsou i živě hrané písničky.“ zve na zářijové představení 
Marka Míková. „Děkujeme za přívětivé přijetí divadlu Minor a zvláště pak panu řediteli 
Pecháčkovi, který nám  prostory divadla poskytl. Jsme rádi že naše divadelní představení můžeme 
představit dětem i mimo tísnivé prostory dětských oddělení právě na této scéně.“ dodává Marka 
Míková.

Více o Loutkách v nemocnici se dozvíte na webu www.loutkyvnemocnici.cz. Kromě  informací o 
činnosti souboru zde jsou i  najdete i informace o tom jak „Loutky“ podpořit a nebo kde si můžete 
koupit CD Dobrá medicína. CD vyšlo těsně před letními prázdninami ve spolupráci s 
vydavatelstvím Indies Scope Records a obsahuje 14 původních písniček z inscenací Loutek v 
nemocnici.

http://www.loutkyvnemocnici.cz/


Další informace 

Kontakty:
Loutky v nemocnici – kontakt pro média
Jakub Matějka, T: 603 864 595
E: jakub.matejka@loutkyvnemocnici.cz

Loutky v nemocnici
Marka Míková, T: 776 586 857
E: marka.mikova@loutkyvnemocnici.cz

Termíny představení v divadle Minor
12.9. Bílá velryba - na motivy románu Hermana Melvilla
3.10. O statečném tygříkovi - podle pohádky Libuše Palečkové
31.10. Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli) - Premiéra - podle knížky Ivy Procházkové
14.11. Lenochodi - pohádka inspirovaná knížkou Anne-Catherine De Boel Koulkoul&Molokoloch
12.12. Dárek (aneb zkus jít cestou necestou) - podle knížky Dr. Seusse Oh, the Places you´ll Go!

Loutky v nemocnici
Spolek LOUTKY V NEMOCNICI se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v 
oblasti psychosociální péče. Již deset let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a 
léčebnách. 
Ke kmenovým členům sdružení patří Marka Míková, Antonín Novotný, Hana Řepová či Hana 
Grančičová, Jaromír Palme Fumas, Marie Dušková, Kateřina Tshornová, Mariana Chmelařová. 
Sdružení dále spolupracuje s dalšími loutkoherci, pedagogy, muzikanty a artterapeuty. 

Při realizaci svých aktivit se snaží systematicky spolupracovat také s lékaři, nemocničním 
personálem i rodiči dětských pacientů. V minulém roce realizovali Loutky v nemocnici díky 
podpoře dárců rekordní počet 280 návštěv nemocnic a léčeben během 191 hracích dní.
A pomáhali jsme po celé republice. Mimo návštěvy v Praze,a v Brně, pravidelně pomáhají i 
v Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Českém Krumlově
a dalších. Za svou existenci navštívili Loutky v nemocnici desítky tisíc dětských pacientů. 

Možnosti podpořit projekt: DÁRCOVSKÉ SMS, CD i sbírkové konto. 
Na činnost občanského sdružení Loutky v nemocnici může přispět každý! Podporu projektu je 
možné realizovat zasláním sms ve tvaru DMS LOUTKY na číslo 87777. Cena sms zprávy je 30.- 
Kč Loutky v nemocnici obdrží 28,50 Kč. Nebo zasláním sms ve tvaru DMS ROK LOUTKY. 
Projekt pak podpoříte 12 x stejnou částkou – vždy jednou za měsíc. 

Činnost sdružení podpoříte také nákupem CD Dobrá medicína, které naleznete ve všech dobrých 
hudebních obchodech nebo na www.indies.eu.

Přispívat lze také poukázáním libovolné částky na sbírkové konto.  Číslo transparentního účtu 
vedeného u Raiffaisenbank je 37373767/5500. 

mailto:jakub.matejka@loutkyvnemocnici.cz

