Loutky v nemocnici - tisková zpráva
Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli)
premiéra nové inscenace Loutek v nemocnici podle knížky Ivy Procházkové již tuto sobotu
Praha 27. října 2015 --- Včera mohli malí pacienti, rodiče i sestřičky dětské ortopedie ve
Fakultní nemocnici v Motole vidět poprvé loutky myšáka Šupita a lišáka Bělobřicha z nové
inscenace Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli). Zbrusu nový divadelní projekt podle
oblíbené knížky Ivy Procházkové zde představila Marka Míková, režisérka a loutkoherečka,
spolu se svými kolegy ze spolku Loutky v nemocnici. Slavnostní premiéra se uskuteční již tuto
sobotu v 10.00 v Divadle Minor.
„Snažíme se děti rozesmát, přivést je na jiné myšlenky, anebo i otevřít prostor pro
komunikaci o nelehké situaci, kterou právě prožívají. Inscenace Myši patří do nebe (ale jenom na
chvíli) je určena jak malým, tak velkým dětem. Jejím hlavním tématem je přátelství až za hrob. Je
plná humoru, fantazie, písniček a světa plného lásky, ve kterém všichni můžeme žít už teď. Využívá
minimálních rekvizit a dekorací a přece se dotýká velkých témat. “Přibližuje volbu textu a jeho
zpracování Marka Míková, která se postarala i o dramatizaci příběhu.
Loutky pro inscenaci vyrobila výtvarnice Zuzana Štancelová a hudbu složili Jiří Hodina a
Jaromír František Palme - Fumas.
Kliniku dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Praze a Fakultní nemocnice v Motole navštěvují Loutky v nemocnici pravidelně každé pondělí.
Díky podpoře dobrých lidí i partnerů mohou odehrát ročně více jak patnáct set loutkových
představení během téměř tří set návštěv v nemocnicích a léčebnách po celé republice. Pondělní
návštěva byla podpořena Skupinou B. Braun v rámci charitativního projektu B. Braun pro život a
inscenace vznikla za podpory ministerstva kultury ČR.
S prací Loutek v nemocnici se můžete setkat i pokud jste zrovna zdraví! V Divadle Minor se
kromě premiérového uvedení nové inscenace můžete těšit již 14. listopadu na představení
Lenochodi inspirované knížkou Koulkoul&Molokoloch od belgické výtvarnice a spisovatelky
Anne-Catherine De Boel a v předvánočním čase zde 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!
Výtěžek všech představení v Divadle Minor bude použit na realizaci dalších návštěv v nemocnicích
a léčebnách v Praze. Máte také chuť podpořit medicínu, kterou Loutky v nemocnici rozdávají?
Přijďte za námi do divadla a nebo se o možnostech podpory informujte na
www.loutkyvnemocnici.cz
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
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!

Popisky k fotografiím:
LVN_Foto_1:
popisek: V pražské Fakultní nemocnici v Motole hrají Loutky v nemocnici pravidelně každé
pondělí. Někdy se jevištěm stává i nemocniční lůžko. Na fotografii spolu s dětskými pacienty a
loutkami z nové inscenace je Hanka Grančičová a Antonín Novotný. Foto: Lukáš Volf.
LVN_Foto_2:
popisek: V pražské Fakultní nemocnici v Motole hrají Loutky v nemocnici pravidelně každé
pondělí. Někdy se jevištěm stává i nemocniční lůžko. Na fotografii spolu s dětskými pacienty a
loutkami z nové inscenace je Antonín Novotný. Foto: Lukáš Volf.
LVN_Foto_3 až LVN_Foto_6:
popisek: Z generální zkoušky Loutek v nemocnici v Divadle Minor, kde se v sobotu uskuteční
premiéra inscenace Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli). Loutky na fotografiích vodí Hanka
Grančičová (myšák) a Radana Matějčková (lišák). Foto: archiv Loutek v nemocnici.
Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli)
podle knížky Ivy Procházkové zdramatizovala Marka Míková
výprava: Zuzana Štancelová
hudba: Jiří Hodina a Jaromír František Fumas
hrají: Loutky v nemocnici Lenka Volfová, Kateřina Tschornová, Hana Grančičová, Dáda Vacková,
Radana Matějčková, Marie Dufková, Marka Míková
Myši patří do nebe je knížka o přátelství a o lásce. Lišák celý život pronásleduje malého myšáka
Šupita, aby ji zakousl, ale když myšák při honičce spadne z velkého útesu dolů a zůstane tam ležet,
lišák je najednou zoufalý. Ztratil jedinečný vztah, o kterém ani netušil, co všechno pro něj znamená.
Netrvá dlouho a i lišáka lovci zastřelí. Oba přátelé jsou však velmi překvapeni, když se znovu
setkají v životě po životě. A co je nejvíc šokuje, že tady už jejich věčné nepřátelství neplatí, že si tu
mohou spolu hrát a povídat si a užívat si legrace. A že tu jsou všichni jejich kamarádi a příbuzní. Je
jim tu tedy dobře, ale když dojde na to, že se mohou vrátit na zem, oba se rozhodnou, že se vrátit
chtějí. A jek to nakonec dopadne?
Představení je o věcech pozemských i nadzemských a ukazuje k hodnotám, které jsou větší a
silnější, než momentální stav a momentální situace. A to vše s humorem a lehkostí.
Loutky v nemocnici
Loutky v nemocnici již 10 let navštěvují dětská oddělení v nemocnicích a léčebnách po celé
republice. Věnují se práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální
péče. Při svých návštěvách hrají hrají loutková představení a zpívají písničky. Každý rok svůj
repertoár rozšiřují o nové příběhy, které jim umožní rozdávat smích v místech, kde ho běžně moc
není.
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.
Mimo návštěvy v Praze a v Brně, pravidelně pomáhají i v Olomouci, Ostravě, Hradci Králové,
Českých Budějovicích, Plzni, Českém Krumlově a na dalších místech. 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.

