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Pomáháme dětem, aby se zase smály.

„Loutky dokáží u nemocných dětí často víc než pilulky –  
vykouzlit úsměv, zaplašit stesk po domově, pomoci na chvíli  
zapomenout na bolest a trápení.“
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Úvodní s lovo
Rok 2009 nebyl pro Loutky v nemocnici  vůbec jednoduchým rokem.  

Nebylo možné pokračovat v naší  práci  v rozsahu a podmínkách předchozích  
let, protože nebyl dostatek financí. Ale náš tým se o to víc semkl a bylo  
zřejmé, že důvody k práci  Loutek v nemocnici  jsou hlubší (hrál i  jsme půl roku  
bez honorářů) a to vlastně výsledně bylo velkým přínosem pro sdružení.

Pokračovali jsme v návštěvách dětských oddělení v pražských nemocni-
cích a věři l i  v lepší  časy. Pravidelně jsme hrál i ve Fakultní  nemocnici v  
Motole, Fakultní Thomayerově nemocnici,  Fakultní  nemocnici na Bulovce a  
Fakultní  Nemocnici na Královských Vinohradech. 

Všechny nemocnice naši práci  oceňovaly děkovnými dopisy a rodiče i  
malí pacienti  se na naše pravidelné návštěvy vždy moc těši l i .

Osvědči ly se návštěvy ve dvou tak, že se stř ídaly představení s různými  
loutkami a různými hudebními nástroj i.  Díky tomu i  dlouhodobě hospital izo-
vaní pacienti  mohli vidět pokaždé něco jiného. Snaži l i  jsme se rozšíř it záběr i  
na starší  děti a podaři lo se nám je oslovit díky výběru písní pro vyšší  věkovou  
kategori i,  hry na rytmické nástroje i improvizací na téma bajky. Prohloubila  
se i spolupráce s personálem, zvláště v Motole na hematologii s dr. Mari í  
Choniavkovou, na neurologii s  Marcelou Hořánkovou a na psychiatr i i  s  PhDr. 
Marinou Stejskalovou a na popáleninách ve Vinohradské nemocnici,  kde jsme  
byli několikrát i  na JIPce, což by bylo dříve nepředstavitelné.

Ke konci roku jsme oslovi l i  Jakuba a Kamilu Matějkovi ke spolupráci.  
Uvědomil i  si,  že je důležité, aby o naší práci  vědělo více l idí.  Také jsme  
ocenil i  producentskou a manažerskou práci jako druh talentu a věřímě, že  
naše budoucí spolupráce přinese užitek a budeme moci podávat naši  medicínu  
ještě více dětem.

Za podporu v roce 2009 děkujeme Nadačnímu fondu Kapka Naděje a  
Janu Talafantovi.

Marka Míková

předsedkyně sdružení



Poslání a cí le organizace

Občanské  sdružen í  LOUTKY V  NEMOCNICI se  věnuje  prác i  na  po l i 
dramaterap ie  a  rozv í j í  spek t rum ak t i v i t  v  ob las t i  psychosoc iá ln í  péče .

Poslání:

Loutky v nemocnici, to je divadlo, které usiluje o ulehčení pobytu dětí v 
nemocnicích.

Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček pomáháme dětem v 
procesu uzdravování.

Cílová skupina:

děti ve věku 2-18 let

Naším cílem je:

Bezprostřední komunikace s dětmi prostřednictvím loutky a jejich 
odpoutání od prožívané reality nemoci. 

Hledání nových cest jak pomoci hospital izovaným dětem v procesu 
uzdravování.

Rozvoj spolupráce s ošetřujícími lékaři a rodiči, posí lení terapeutického 
významu realizovaných návštěv a programům.



Jak  to  dě láme?
Naše práce je založena na bezprostřední komunikaci s dětmi 
prostřednictvím loutky a odpoutání dětského pacienta od prožívané reality 
nemoci. 

Loutka se stává médiem, přes které se dá komunikovat i nonverbálně, 
vytváří prostor pro hru, odbourává bariéry studu a strachu, přináší smích a 
uvolnění.

Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, zdravotnickým personálem i rodiči, 
čímž se projekt stává formou arteterapie s diferencovaným přístupem k 
různě nemocným dětem.

Sledujeme trendy v oblasti dramaterapie a psychosociální péče a snažíme 
se je reflektovat při realizaci našich návštěv i přípravě nových projektů.  

....

Přinášíme za dětmi do nemocnice spoustu loutek - malých i velkých, 
přinášíme pohádky a písničky, přinášíme možnost si hrát a povídat. 
Jevištěm se může stát třeba nemocniční postýlka.

Není to jen obyčejné představení. Hrajeme s dětmi a pro děti. Otevíráme 
prostror důvěry a pochopení - děti se zapojují do hry: napovídají, 
pomáhají, vymýšlejí příběhy, hrají s loutkami a často se svěří i se svým 
trápením.

Tak to je ta naše medicína....





Střípky z historie

2002 – Poprvé v Čechách jsme zavítali do nemocnic s loutkami.

Inspirováni spoluprací s panem Ottokarem Seifertem, který se 
této činnosti věnoval v Německu již řadu let, jsme vyrobil i  
první loutky a začali  nepravidelně s různými přátel i divadelníky 
chodit po nemocnicích. Tehdy nebylo snadné vstoupit do 
nemocničního prostředí a vytáhnout kufříky s loutkami. Často 
jsme byl i vykázáni z pokoje, protože přišla vizita, nebo jsme 
hráli  pouze v hernách... 

2005 – Zakládáme občanské sdružení Loutky v nemocnici.

Začali jsme se práci věnovat intenzivněji. Vystavěli jsme 
metodu hry s loutkami pro nemocné děti, začal i jsme rozlišovat 
akutně nemocné pacienty od dlouhodobých, začal i jsme se 
special izovat na určitý druh onemocnění, zohledňovali jsme i 
věk dítěte, načetli spoustu literatury. Oddělení si na nás 
postupně zvykala a začali jsme budovat vztahy s personálem.

2007 - Začínáme působit i na dětských léčebnách mimo Prahu.

(psychiatrická léčebna Opařany a Louny, léčebna respiračních 
nemocí v Říčanech a ve Cvikově, léčebna pohybového ústrojí v 
Teplicích).  Celkem jsme odehrál i během 120 dnů více jak 360 
představení.

2008 - Realizujeme první týdenní návštěvy.

Rozšiřujeme spolupráci na dětském psychiatr ickém oddělení v 
Motole ve spolupráci s  PhDr. Marinou Stejskalovou – téma 
anorexie, bul imie, šikana. Zjisti l i  jsme, že tato práce je velmi 
užitečná a že je pro loutky jak dělaná.

2009 – Navzdory hospodářské krizi pokračujeme v pravidelných 
návštěvách, oslovujeme spolupracovníky Kamilu a Jakuba 
Matějkovi.



Lidé
Organizační  s t ruktura  organizace

Předsednic t vo
Marka Míková, předsedkyně

Hana Řepová místopředsedkyně

Marie Dufková tajemnice a jednatelka

Kont ro ln í  orgány  sdružen í
Funkci kontrolního orgánu vykonává Sněm

Sněm /  Va lná  hromada
Je vrcholným orgánem sdružení, volí  předsednictvo o.s.., schvaluje 
strategický plán činnosti sdružení, kontroluje hospodaření organizace

Členové  sdružen í
Marka Míková, Hana Řepová, Hana Grančičová, Antonín Novotný, Marie 
Dufková

Real i začn í  t ým
Marka Míková, Hana Řepová, Hana Grančičová, Antonín Novotný, Marie 
Dufková, Jakub Matějka, Kamila Matějková

Dobrovo ln íc i :
Klára Grančičová, Kryštof Míka, Sára Míková



Hlavní  osoby sdružení

Marka Míková ,  d i vade ln í  rež i sérka  a  loutkoherečka
Vystudovala DAMU – loutkářskou fakultu obor režie – dramaturgie. Hrála 
princeznu Růženku ve fi lmu Jak se budí princezny.

Pracovala v divadle Minor, v divadle Lampion na Kladně, v Těšínském 
divadle Bajka, v loutkovém divadle v německém Ravensburgu. Pedagogicky 
spolupracuje také na výuce a inscenacích VOŠH a Pidivadla. Příležitostně 
zasedá v porotách významných festivalů loutkového divadla (např. 
Loutkářská Chrudim).

Hraje a zpívá v dámské kapele ZUBY NEHTY. Napsala tři  knížky pro děti 
(Roches a Bzunda, Knihafoss a JO537). Za poslední dvě byla nominována 
na cenu Magnesia Litera.

Antonín  Novo tný ,  herec ,  m im a  loutkoherec
Vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka obor pantomima, během studia byl 
na stáži ve studiu Jerzy Grotowského v Polsku.

Působil v pantomimické skupině Ladislava Fialky v Divadle Na zábradlí.

V roce 1990 nastoupil do loutkového divadla Minor, kde hrál téměř deset 
let. Nyní je svobodným umělcem a jeho stěžejní činností je hraní pro děti a 
sólová pantomima.

Pravidelně se účastní i dalších  charitativních a sociálních akcí, jako 
například Můzy dětem.

Hana Řepová ,  hudebnice ,  soc io ložka
Vystudovala sociologi i na FF UK v Praze, po ukončení školy pracovala jako 
sociální pracovnice ve VÚM Klíčov a potom jako odborný terapeut v 
komunitě pro drogově závislé - Sananim Němčice, později jako vedoucí 
Domu s pečovatelskou službou Černošice.



V současné době pracuje též jako terapeutka v TK Magdaléna-o.p.s.

Působí jako zpěvačka a bubenice v kapele Zuby nehty.

Hana Granč i cová ,  t anečn ice  a  herečka
Hrála v amatérském divadle Lucerna a později profesionálně v loutkovém 
Divadle Minor a to jak v představeních pro děti, tak v představeních pro 
dospělé.

Učila akrobaci i u Franka Towena, kde velmi úspěšně zužitkovala jak své 
pedagogické nadání, tak akrobatické zkušenosti. Jako asistentka Franka 
Towena vyučovala také step a jazzdance.

Práci s dětmi se věnovala i jako učitelka v mateřské škole.

Marie  Dufková,  zpěvačka a pedagožka
Působila v Khünově pěveckém sboru jako sopranistka. Řadu let se věnovala 
pedagogické práci.

Předs tavu jeme nové tváře týmu

Jakub Matě jka  a  Kami la  Matě jková  
Od října 2009 zajišťují produkci, fundraising a marketing sdružení.

Jakub a Kamila se věnují projektům nezávislého divadla a realizovali 
mnoho kulturních a artterapeutických projektů i charitativních akcí ve 
spolupráci s nadacemi jako je Člověk v tísni, Slunečnice - nadace Heleny 
Houdové, Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových a dalších. 

Jejich domovská agentura HAPPY END Production je také spolupořadatel 
festivalu …příští vlna/next wave… či se podíl í  na realizaci velkých 
kulturních akcí jako je Pražské Quadriennale. Mají za sebou 13 let 
působení na scéně české a evropské kultury a neziskového sektoru. 

Jakub je zároveň ředitelem festivalu ... příští  vlna/next wave a Kamila se 
též v Rodinném a kulturním centru Nová trojka stará o propagaci.



 



Hlavní projekty

Jednorázové  návš těvy  v  nemocnic ích  a  léčebných  ús tavech

Obvyk l e  chod íme ve  dvouč l enných  t ýmech .  Někdy  h ra j eme  pro  skup inu  dě t í  v  
herně ,  j indy  i  p ro  j ednoho pac i en ta  upoutaného na  nemocn ičn í  l ůžko .  
Návš t ěvy  j sou  rozd í lně  d louhé .  Pokud  hra j eme  na  j ednot l i v ých  poko j í ch ,  
s t r áv íme  na  j ednom oddě len í  ce l é  odpo ledne .  Ne jčas t ě j i  naše  návš t ěvy 
zak l ádáme na  rozv í j en í  konkré tn ího  př íběhu .

Hrajeme … 
Pohádku O nemocném Budulínkovi,

marionetovou pohádku O princezně Zubejdě, 

příběh o zlobení: Tam kde žijí divočiny 

Žabí příběhy – inspirované knížkami Kvak a Žbluňk

Medvěd, který nebyl - podle knížky Franka Tashlina, 

O zlaté rybce, 

loutkový betlém + koledy, 

Cirkus Kus Kus

Pejsek a kočička a další …

S dě tm i  s i  t a ké  č t eme kn í ž ky,  zp í váme p í sn ičky  na  přán í ,  ma lu j eme a  nebo s i  
j en  t ak  pov ídáme v  záv i s l o s t i  na  věku  pac ien tů…  



Týdenní  programy v  nemocnic í ch  a  léčebných  ús tavech

V léčebných  ú s t avech  a  na  oddě l en í ch  d louhodobě hosp i t a l i zovaných  pac ien tů  
rea l i zu j eme t ýdenn í  prog ramové  b loky,  v  r ámc i  k t e r ých  se  dě t i  sam i  pod í l í  na  
př ípravě  vě t š í ho  d i vade ln ího  ce l ku .   

Připravujeme společně masky, kostýmy, vyrábíme loutky. Společnou práci 
pak na závěr prezentujeme ostatním dětským pacientům na oddělení. 
Takový program je pak pro oddělení událostí ještě po dlouho dobu.

Při přípravě struktury a realizaci týdenních programů úzce spolupracujeme 
s ošetřujíc ími lékaři, zdravotnickým personálem a snažíme se zapojit i 
rodiče. 

Sta t i s t i ka
V roce 2009 jsme během 47 dní navštívili více jak 94 dětských 
oddělení pražských fakultních nemocnic.

Dále jsme realizovali další 2 představení (na Vyšehradě a na letním 
táboře pro děti po onkologické léčbě v Chrustenicích)

Během návštěv jsme oslovili  teměř tisíc dětských pacientů. 

Odzpívali více než 600 písniček a odehráli přes 80 loutkových 
představení.

Rozdali jsme stovky omalovánek a pastelek, balónků, triček a míčků.

16 návštěv jsme odehráli bez nároku na honorář.



Spo lupracuj í c í  nemocnice  a  léčebny  
v roce 2009

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – Praha 4

Fakultní nemocnice v Motole – Praha 5

Fakultní nemocnice Na Bulovce – Praha 8

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – Praha 10

o.s. HAIMA – CZ (Letní tábor Chrustenice)

Za spolupráci na jednotlivých odděleních zvlášť děkujeme:

PhDr. Marii Choniawkové - K l inika dětské onkologie a 
hematologie FN v Motole

Bc. Al ici Řezníčkové - Dětské kardiocentrum, FN v Motole

PhDr. Marině Stejskalové - Dětská psychiatrická klinika , FN v 
Motole

a 

Marcele Hořánkové – Odd. dětské neurologie, FN v Motole



Přehled uspořádaných představení
5.1.2009 FN Motol  (onkohematologie+neurologie) [M+T]

13.1.2009 F Thomayerova nemocnice (neurologie+psychiatrie) [H+G]

20.1.2009 FN Na Bulovce (interna, ortopedie,chirurgie) [G+M]

26.1.2009 FN Královské Vinohrady (popáleniny, plastika, interna) [H+T]

2.2.2009 FN Motol (onkohema) [M+T]

10.2.2009 F Thomayerova nemocnice [G+H]

16.2.2009 FN Na Bulovce [M+H]

24.2.2009 FN Královské Vinohrady [G+T]

2.3.2009 F Thomayerova nemocnice [M+T]

10.3.2009 FN Motol [G+H)

11.3.2009 FN Na Bulovce [Mar+M]

16.3.2009 FN Motol [M+H]

23.3.2009 FN Královské Vinohrady [H+T]

31.3.2009 FN Motol (psychiatrie) [G+T]

8.4.2009 F Thomayerova nemocnice (velikonoční akce s Lékořicí)

16.4.2009 FN Motol (onkohematologie)

20.4.2009 FN Královské Vinohrady

28.4.2009 FN Na Bulovce

5.5.2009 F Thomayerova nemocnice (chirurgie+neurologie) [T+H]

5.5.2009 F Thomayerova nemocnice (neurologie+psychiatrie) [T+G]

11.5.2009 FN Motol onkohematologie [T+H]

19.5.2009 FN Motol onko+neuro [G+M]

26.5.2009 F Thomayerova nemocnice (psychiatrie) [H+G]



2.6.2009 FN Motol (neurologie+psychiatrie) [G+T]

11.6.2009 Vyšehrad [M+T] benefice

16.6.2009 Chrustenice [G+H]

22.6.2009 FN Královské Vinohrady [G+H]

30.6.2009 FN Na Bulovce [M+Mar]

2.9.2009 FN Motol (onkohematologie) [G+T]

16.9.2009 FN Královské Vinohrady [M+Mar]

17.9.2009 FN Motol (neurologie+psychiatrie) [M+H]

23.9.2009 F Thomayerova nemocnice (neurologie+psychiatrie) [T+G]

30.9.2009 FN Na Bulovce (interna, ortopedie, chirurgie) [M+T]

7.10.2009 FN Motol (onkohematologie) [T+G]

15.10.2009 F Thomayerova nemocnice [T+H]

21.10.2009 FN Na Bulovce [G+M]

22.10.2009 FN Královské Vinohrady [H+G]

27.10.2009 FN Motol (onkohematologie+neurologie) [M+T]

4.11.2009 F Thomayerova nemocnice [G+T]

9.11.2009 FN Na Bulovce [H+T]

18.11.2009 FN Motol (onkologie, hematologie, transplantace) [M]

26.11.2009 FN Královské Vinohrady [H+M]

2.12.2009 F Thomayerova nemocnice [M+G]

4.12.2009 FN Motol (onkohematologie) [M]

9.12.2009 FN Na Bulovce [T+G]

17.12.2009 FN Královské Vinohrady [T+H]

22.12.2009 FN Motol vanocni benefice



Finanční zpráva, využit í  f inančních prostředků
Výkaz  hospodaření  organizace
ke dni  31.12.2009

Položka Popis Kč
A. Náklady 89 780
A. I. Materiálové náklady 3 481
A. II. Služby 9 478
A. III. Osobní náklady 74 400
A. IV. Daně a poplatky 0
A. V. Ostatní náklady 2421
B. Výnosy 70 000
B. I. Tržby z vlastní činnosti 0
B. II Přijaté příspěvky

  ze státního rozpočtu 0
  z dotací krajů a obcí 0
  z grantů nadací 50 000
  od individuálních dárců 20 000

B. III. Provozní dotace 0
C. Výsledek hospodaření -19780

Organizace neobdržela na rozdí l od předchozích let žádný dar ze státního 
rozpočtu ani od samosprávných celků. Pro zachování kontinuální činnosti 
po výpadku grantů byly náklady částečně kryty půjčkou člena sdružení, 
která bude v následujíc ích letech umořena příjmy z činnosti sdružení.

Par tneř i
V roce 2009 nám finančním darem pomohli 

Jan Talafant a Kapka Naděje. Děkujeme!





Reference
...spolupráce (s LVN) má hlubší charakter. Divadelní představení jsou 
zaměřena na aktuální témata v léčebném procesu psychiatrických pacientů.

Divadlo je u dětí oblíbené a těší se na každé setkání s loutkami.

primář MUDr Jiř í  Koutek

Dětská psychiatrická klinika FN V Motole

...Divadelní odpoledne s Loutkami v nemocnici máme již pevně zabudované 
v našich odpoledních programech...

Přijměte poděkování za Vaši obětavou práci, nápady a tvůrčí činnost, která 
je obohacením pro naše pacienty.

primářka MUDr. Jana Šplíchalová

odd. Dětské psychiatrie F Thomayerovy nemocnice.

... během představení vzniká příjemná atmosféra, často se zapojí i  rodiče 
a dítě alespoň na chví l i  zapomene na svou nelehkou situaci. 

Někdy jde opravdu  jen o rozptýlení a pokus vykouzlit na tvářích dětí 
úsměv. Často se ale také stane, že že vzniká prostor kdy dítě může začít s 
loutkami komunikovat a to je vždy dobré...

Jsme rádi, že k nám Loutky v nemocnici docházejí.

doc. MUDr. Petr Sedláček

transplantační jednotka

Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole



Strategický plán rozvoje sdružení 2010+
Cílem sdružení Loutky v nemocnici v následujíc ím období je především 
navýšení počtu pravidelných návštěv v partnerských nemocnicích a 
rozšíření naší činnosti o další nemocnice v Praze i mimo ni. V návaznosti 
na získané finanční prostředky bychom rádi naše působiště i nadále 
rozšiřovali.

Také bychom chtěli  navýšit počet týdenních dí len, které umožňují 
koncepčnější práci s pacienty a v rámci kterých vznikají společná 
představení.

V kl íčových spolupracujících institucích pak chceme realizovat také tzv. 
„Dny Loutek v nemocnici“.

Důraz  budeme klást na aktivity, které přispívají k širšímu povědomí 
veřejnosti o projektu.

V roce 2010 chceme připravit premiéru nového představení a loutky 
„panáka z Loutek v nemocnici“ .

Chceme také realizovat výstavu fotografi í z 
návštěv Loutek v nemocnici a veřejnou premiéru 
nového představení.
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Kontak tn í  údaje
Marka Míková

T: +420 776 586 857  • E: marka.mikova@loutkyvnemocnici.cz

Hana Řepová

T: +420 774 196 184 • E: hana.repova@loutkyvnemocnici.cz

Jakub Matějka

T: +420 603 864 595 • E: jakub.matejka@loutkyvnemocnici.cz

Kamila Matějková

T: +420 603 519 629 • E: kamila.matejkova@loutkyvnemocnici.cz

www. loutkyvnemocnic i . cz   •   www. f acebook .cz/ loutkyvnemocnic i
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