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I.

Úvodní slovo předsedkyně občanského sdružení „Loutky v nemocnici“

Náš projekt usiluje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích. Nabízí dětem bezprostřední
komunikaci pomocí loutky a odpoutání od prožívané reality nemoci.
Metoda, kterou nabízíme, není jen divadelním představením, je to forma hry s dětmi a
pro děti. Snažíme se o diferencovaný přístup k různě nemocným dětem
– zohledňujeme dlouhodobá či chronická, akutní i bolestivá onemocnění.
Používáme ke hře loutky, protože loutka se může stát médiem, přes které je možné
komunikovat i nonverbálně. Loutka se podobá hračce a hračka vytváří prostor pro
hru. Hra probíhá buď v herně (pro pacienty schopné pohybu) anebo přímo na pokojích, na postýlce, která se stává jevištěm. Jednotlivé pohádky a příběhy, stejně jako
loutky vybíráme podle věku a onemocnění dítěte. Máme s sebou i hudební nástroje a
často s dětmi zpíváme. Děti se podle dosavadních zkušeností zapojují do hry: napovídají, pomáhají vymýšlet příběh, někdy hrají i se svými vlastními hračkami.
Často si postěžují na to, co je trápí a vzniká tak prostor pro verbalizaci stísňujících
pocitů. Tento proces výsledně působí blahodárně na průběh nemoci. Hrajeme pro děti,
ale hlavně s dětmi - hrajeme si a loutka je prostředníkem v komunikaci. Snažíme se
děti potěšit, vytrhnout z izolovanosti, ve které se momentálně nalézají, ukázat situaci
z jiného úhlu.
Doba našeho pobytu na oddělení je variabilní. Přizpůsobujeme se možnostem
oddělení, i dětských pacientů.
Hrajeme po pražských nemocnicích už od roku 2002, spolupracujeme s nemocničním
personálem a stále rozšiřujeme svůj repertoár.

ll.

Organizační struktura organizace, personální obsazení

Marka Míková
funkce ve sdružení:předsedkyně a pokladník sdružení
Předsedkyně disponuje samostatně právem podpisu ve všech záležitostech
občanského sdružení LOUTKY V NEMOCNICI, včetně ﬁnančních.
odbornost:
vystudovala DAMU- loutkářskou fakultu, obor režie- dramaturgie divadelní režisérka
a loutkoherečka
profesní kariéra:
Pracovala v divadle MINOR, v divadle Lampion na Kladně, a na mnoha samostatných
projektech v Praze. Spolupracovala s loutkovým divadlem v německém Ravensburgu
s panem Ottokarem Seifertem, který hraje již pět let v nemocnicích v Čechách i v
Německu.
Hrála princeznu Růženku ve ﬁlmu „Jak se budí princezny“, hrála a zpívala v dámské
hudební skupině ZUBY NEHTY.
Inscenace zpětně od roku 2007:
Komedie vánoční o narození Krista Pána, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Paví
král, Zelí, Bezstarostná jízda, Poutníkova cesta, Létající ryba, Autobus, Karkulín
ze střechy, Podivuhodná cesta nocí, Ztroskotaný vrak, O zlaté rybce, Bajaja,
Dlouhý,Široký a Bystrozraký, Podzem, Matky.

Hana Řepová
funkce ve sdružení:
místopředsedkyně
Místopředsedkyně má plnou moc k zastupování předsedkyně po dohodě
s předsedkyní.
odbornost:
Vystudovala sociologii na FF UK v Praze
profesní kariéra:
sociální pracovnice ve VÚM Klíčov, odborný terapeut v komunitě pro drogově závislé
- Sananim Němčice,vedoucí Domu s pečovatelskou službou Černošice, sociální
pracovnice v azylovém domě “Naděje”, působila jako zpěvačka a bubenice v kapele
Zuby nehty.
nynější profese:
terapeutka v TK Magdaléna
Marie Dufková
funkce ve sdružení:
tajemnice a jednatelka
Tajemnice disponuje právem podpisu ﬁnančních záležitostí i v ostatních případech
po dohodě s předsedkyní.
odbornost: vystudovala pedagogickou fakultu
profesní kariéra:
učitelka a zpěvačka, má za sebou dlouholetou praxi jako pedagog, vedla divadelní
a hudební dětské kroužky, zpívá v Khünově sboru.
Antonín Novotný
odbornost:
Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor pantomima, během studia byl na stáži
ve studiu pana Grotovského v Polsku.
nynější profese:
herec, mim a loutkoherec, jeho stěžejní činností je hraní pro děti, též se účastní
různých charitativních a sociálních akcí, jako například Můzy dětem apod. Hraje
též několik představení pro dospělé, mj. K čemu vlastně je bílý psí trus..., nebo
představení Karel a Máňa s Lumírem Tučkem.
profesní kariéra:
Po ukončení školy nastoupil do pantomimické skupiny Ladislava Fialky v divadle
Na zábradlí.
V roce 1990 nastoupil do loutkového divadla Minor, kde působil jako herec téměř
deset let

Hana Grančicová
odbornost:
studium Střední pedagogické školy a Konzervatoře Jaroslava Ježka- obor činohra
(u prof. I. Vyskočila, J.Duška ), studium tance: jazzdance, Tappdance, klasický balet
u Franka Towena
profesní kariéra:
Hrála v amatérském divadle Lucerna a později profesionálně v divadle Spejbla
a Hurvínka a v loutkovém Divadle Minor, a to jak v představeních pro děti, tak
v představeních pro dospělé. Učila akrobacii u Franka Towena, kde velmi úspěšně
zužitkovala jak své pedagogické nadání, tak akrobatické zkušenosti.
Jako asistentka Franka Towena vyučovala step a jazzdance, byla členkou
experimentálního tanečního studia. Práci s dětmi se věnovala jako učitelka
v mateřské škole a gymnáziu.
nynější profese:
tanečnice a herečka
Ottokar Seifert
Je otcem myšlenky přijít za dětmi na dětská oddělení s loutkami a zahrát si s nimi
divadlo.
odbornost:
vystudoval speciální pedagogiku
profesní kariéra a nynější profese: loutkoherec, speciální pedagog
Žije v Německu v městecku Ravensburg, kde provozuje vlastní Ottokarovo loutkové
divadlo, kde působí jako herec, režisér, dramaturg a často i výtvarník.
S tímto divadlem vystupuje též po nemocnicích (jak v Německu, tak v Čechách).
S Markou Míkovou spolupracuje už řadu let. Vytvořili spolu několik malých i velkých
inscenací a odjeli několik turné po nemocnicích ve Stuttgartu i v Praze).

lll. Základní údaje
Loutky v nemocnici občanské sdružení
registrace provedena dne: 27.4.2005
pod č.j. VS/1-1/60694/05-K
IČO 26997363
Občanské sdružení LOUTKY V NEMOCNICI je sdružením občanů pracujících
v kulturní a sociální oblasti, prosazujícími myšlenku, že hra pomáhá a zrychluje
proces uzdravování.
Sdružení bylo založeno v roce 2005 a usiluje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích.
Hraje pro děti dlouhodobě i krátkodobě hospitalizované.
Spolupracuje s ošetřujícím personálem. Pojetí divadla zajišťuje hraní pro
jakkoliv velký počet dětí . Herci hrají pro jedno dítě upoutané na lůžko i pro děti
ve společenské místnosti.

IV. Hlavní projekty
Hlavním cílem sdružení je:
- zpestření pobytu dětem v nemocnici (tomu je podřízena náplň jednotlivých
vystoupení i jejich místo)
- hledání nových možností, jak pomocí loutky komunikovat s nemocnými
- ve spolupráci se zdravotním personálem hledat možnosti, jak pacientům pomoci.
Herci sdružení vystupují převážně v pražských nemocnicích. Na jednotlivých oddělení
se setkávají s dětmi v podstatě z celé republiky. Důvodem je soustředěnost
specializovaných zdravotnických pracovišť právě na území hlavního města.
Kromě toho navštívili v uplynulém roce i dětská oddělení nemocnic v Českých
Budějovicích, Táboře a Českém Krumlově.
V dalším roce plánujeme přidat ke stávajícím nemocnicím i zařízení
v severních Čechách či pohraničních oblastech.

Jaká představení nabízíme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

„Příběhy o žabácích“(jaro, léto, podzim, zima)
marionetovou pohádku „O princezně Zubejdě“
maňáskovou pohádku „Slavík“
příběh o zlobení: „Tam kde žijí divočiny“
„ O Zlaté rybce“ s totemovými loutkami
Hraní s loutkami a k tomu zpívání a hraní na nejrůznější nástroje
loutkový betlém a koledy
písničky pro děti z desky skupiny Zuby Nehty: Dítkám
„Cirkus Kus Kus“
„Husy na tahu“
„O pejskovi a kočičce“

12. „Pohádku o nemocném Budulínkovi“

Co plánujeme:
Chceme pokračovat v pravidelných návštěvách dětských oddělení ve všech pražských
nemocnicích.
Soustředíme se na rozvíjení hlubší spolupráce s lékaři a sestrami: na dětské psychiatrii ve FN Motol s MUDr. Marinou Stejskalovou a na dětské psychiatrii v Thomayerově
nemocnici- s primářkou MUDr. Janou Šplíchalovou.
Též na transplantačním oddělení kostní dřeně se sestrou Marií Choniavkovou, na hematologii se sestrou Věrou Reichlovou.
Uskutečníme výjezdy do nemocnic mimo Prahu.
Chystáme nová představení:
Medvěd, který nebyl“, „Ezopovy bajky“, „Ošklivé káčátko“.

V. Přehled uspořádaných představení
Leden 2006
10 .1. Thomayerova nemocnice, Praha 4 – Krč chirurgie, psychiatrie, neurologie
16. 1. FN Vinohrady, Praha 10 odd. popáleniny, plastická chirurgie, interna-Hagibor
30 1. FN Motol, Praha 5 odd.onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně,
neurologie
Únor
22. 2. FN Motol, Praha 5 hematologie, transplantace kostní dřeně
27. 2. FN Vinohrady, Praha 10 odd. popáleniny, plastická chirurgie, interna- Hagibor
Březen
7. 3. FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně
22. 3. Thomayerova nemocnice, Praha 4 chirurgie, psychiatrie, neurologie, interna
29. 3. FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna
Duben
4. 4. FN Motol, Praha onkologie, hematologie, transplantace, kardiologie
5. 4. FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna- Hagibor
18. 4. BENEFICE FN Motol, Praha 5 ortopedie, ORL, neurologie
24. 4. Thomayerova nemocnice, Praha 4 chirurgie, psychiatrie, neurologie, interna
Květen
9. 5. FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna
15. 5. FN Motol, Praha 5 interny A + B, oční
16. 5. BENEFICE FN Motol, Praha 5, onkologie, hematologie, transplantace kostní
dřeně
24 .5. FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna
30. 5.Thomayerova nemocnice, Praha 4 chirurgie, psychiatrie

Červen
1. 6

FN Motol, Praha 5 psychiatrie

7 . 6. FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna
12. 6.FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie
22. 6.Thomayerova nemocnice, Praha 4 psychiatrie
26. 6. BENEFICE FN Motol, Praha 5

psychiatrie

27. 6.FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna
Červenec
3. 7. FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna
10. 7.FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně
20. 7.Nemocnice České Budějovice interna
24. 7.FN Motol, Praha 5

psychiatrie

25. 7.Thomayerova nemocnice, Praha 4 psychiatrie
31. 7. BENEFICE Nemocnice Tábor interna
Srpen

9. 8. FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně
22. 8.FN Motol, Praha 5 psychiatrie
23. 8. BENEFICE FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna
28. 8.Nemocnice Český Krumlov interna

Září

12. 9.FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna
19. 9.FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna
21. 9.FN Motol, Praha 5 psychiatrie
27. 9.Thomayerova nemocnice, Praha 4 psychiatrie
Říjen
3. 10.FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně
10. 10. BENEFICE

FN Motol, Praha 5

interna

12. 10.

FN Motol, Praha 5 psychiatrie

17. 10.

FN Bulovka, Praha 8 ortopedie, chirurgie, interna

20. 10.

Nemocnice Český Krumlov interna

31. 10.

FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně

Listopad
7. 11.

FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna

13. 11.

FN Motol, Praha 5 psychiatrie

14. 11.

FN Bulovka, Praha 8 interna, chirurgie, ortopedie

21. 11.

FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně

27. 11.

FN Motol, Praha 5 intern, ortopedie

28. 11.

Thomayerova nemocnice, Praha 4 psychiatrie

Prosinec
6. 12.FN Vinohrady, Praha 10 popáleniny, plastická chirurgie, interna
11. 12.

FN Motol, Praha 5 psychiatrie

12. 12.

Thomayerova nemocnice, Praha 4 psychiatrie

13. 12.

FN Motol, Praha 5 onkologie, hematologie, transplantace kostní dřeně

19. 12.

FN Bulovka, Praha 8 interna, chirurgie, ortopedie

VI. Naši sponzoři, přehled využití ﬁnančních prostředků
Poděkování. ocenění
Financování projektu LOUTKY V NEMOCNICI je závislé na grantech a ﬁnančních
příspěvcích či darech sponzorů.
V minulém roce na činnost sdružení přispěli Magistrát hlavního města Prahy, Siemens
Fond pomoci,, Nadace Academia Medica Pragensis, Boom tisk,
Hawlet Packart a paní Eliška Kálalová.
Finanční vklad sdružení
Osobním vkladem do projektu všech členů - herců sdružení je jedno beneﬁční
odpoledne v každém měsíci.
Vzhledem k počtu předpokládaných představení ( 104 hracích dnů za rok,
3 – 4 představení v průběhu jednoho dne) je ﬁnančním vkladem sdružení částka 28
800,- Kč za rok.
Je samozřejmostí, že na našich představeních nevybíráme vstupné.
Příjmy a výdaje v roce 2006
Sponzor
Příjem
prostředky
Magistrát hl.m. Prahy
90 000 Kč
Siemens Fond pomoci
60 000 Kč
Nadace Academia Medica Pragensis 50 000 Kč
Hawlet Packart
5 000 Kč
Celkem
205 000 Kč
Stav účtu k 3.1.2007
28 935 Kč

Skutečně vynaložené
93 558,50 Kč
61 280 Kč
50 200 Kč
5 003 Kč
210 041,50 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Sdružení LOUTKY V NEMOCNICI mohlo v roce 2006 pořídit nové loutky, hudební
nástroje, omalovánky, vést webovou stránku a také platit honoráře hercům.
Všechny prostředky byly použité dle smluv, jednotlivým dárcům byly poskytnuty
informace o způsobu nakládání s ﬁnančními dary.
Jen díky podpoře všech dárců mohlo sdružení pokračovat v myšlence projektu,
tj. napomoci dětem v procesu uzdravování a ulehčit jim nedobrovolný pobyt
v nemocnici.
Děkujeme všem, kteří svojí podporou napomohli pokračování projektu.

Děkovné dopisy a články o sdružení:
Dětská psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice touto cestou děkuje Vašim
umělcům za vystoupení pro naše hospitalizované pacienty. Poutavé příběhy,
perfektní herecké výkony, to vše přináší našim dětem zpestření pobytu a nové tvůrčí
obohacení. Děti jsou aktivně zapojeny do hry, stávají se spolutvůrci,
uvolňují zábavnou formou svoji fantazii. Doufáme, že v této velice pro nás přínosné
činnosti budete pokračovat. Přejeme mnoho tvůrčích nápadů a úspěchů
a těšíme se na další setkání s Vámi.
[prim. MUDr. Jana Šplíchalová]
Thomayerova nemocnice

Divadlo Loutky v nemocnici, které vede paní Marka Míková spolupracuje s Dětskou
psychiatrickou klinikou FN Motol v Praze delší dobu. Je oblíbené u dětí. Těší se
na každé setkání s loutkami. Chci zdůraznit pravidelnost návštěv divadla, jejich
zodpovědný přístup, například na mezinárodní den dětí v tomto roce se bez váhání
zúčastnili programu a podpořili naše pacienty, vytvořili slavnostní atmosféru a darovali dětem radostné chvíle v nemocničním prostředí. V současné době spolupráce
s divadlem Loutky v nemocnici nosí hlubší charakter. Divadelní představení jsou
zaměřena na aktuální témata v léčebném procesu psychiatrických pacientů. Jsou
to témata mezilidských vztahů v dětském kolektivu, agrese, vztahu k životu (u dětí
suicidálně ohrožených) a také témata zdravého přístupu k jídlu, sportu, rodinná problematika. Novým prvkem naší spolupráce je výroba vlastních loutek dětských pacientů
na ergoterapii. S nimi budou děti společně hrát s Markou Míkovou a ostatními herci
divadla Loutky v nemocnici. Prosím, abyste podpořili tento divadelní soubor.
MUDr. Jiří Koutek, primář Dětské psychiatrické kliniky v Motole
PhDr. Marina Stejskalová, CSc. terapeut

Ráda bych vám jménem všech zaměstnanců a hlavně jménem všech dětí, které měly
to štěstí se v uplynulém roce u nás na klinice s vámi setkat, moc poděkovala. Pro
děti v nemocnci vaše návštěvy moc znamenají. Vaše přesvědčivé vystupování jim
dá alespoň na chvilku zapomenout na prostředí, ve kterém nedobrovolně pobývají.
Současně zapomenou na odloučení od rodiny. Váš tým je srdečný a hlavně ochotný zabavit děti v jakémkoli množství. je velmi cenné zahrát třeba pro dvě děti na
pokojíčku. Nečekáte žádné ovace, ale stačí vám rozzářený úsměv dítěte a ten je
zvlášť pro něho velkým povzbuzením.
Ještě jednou děkujeme a zůstaňte nám věrni.
[Vladimíra Krákorová, vrchní sestra]
FN Královské Vinohrady
a další na stránkách sdruženi: http://www.noise.cz/divadlo/index1.html

VIII. Kontaktní údaje
Marka Míková
LOUTKY V NEMOCNICI
Klírova 4
Praha 4, 148 00
http://www.noise.cz/divadlo

