výroční zpráva

Vzdělávání může být hravé a zábavné
Byla jsem oslovena, zda bych napsala úvodní slovo k této výroční zprávě eatra ludem. Ráda.
Dovolím si však poněkud osobní zamyšlení. Ačkoli jde o výroční zprávu za rok 2019, chtěla bych
se dotknout také první poloviny roku 2020. Připadá mi tento rok natolik zlomový, pro lidstvo
i pro náš spolek, že to snad nebude vadit.
Připadá mi to nedávno, kdy jsme v Antikvariátu a klubu Fiducia oslavovali deset let fungování
našeho, tehdy ještě občanského, sdružení. Bylo to formou výstavy, společného setkání všech
členů a příznivců a samozřejmě s patřičným občerstvením i dortem.
A prožili jsme rok 2019! Brzo to bude (srpen 2020) patnáct let od založení eatra ludem.
Mnohé se změnilo v našich životech i v eatru. Zhruba před pěti lety jsem předala vedení
tohoto společenství nadšenců - horujících pro výuku dramatickou formou - Pavle a Kláře. A lehce
zpovzdálí jsem sledovala jejich počínání. Jsem nesmírně ráda, že do toho holky šly a že se jim
daří. Dnes již spolek, oficiálně zapsaný spolek, prospívá. Prošel transformací na poli administrativním, částečně se proměnila členská základna a lektorské jádro a také nabídka je bohatší
a rozmanitější.
eatr ludem se dnes zaměřuje především na nabídku tzv. dramadílen a v průběhu let, i roku
2019, ji úspěšně rozšiřoval (Moře odpadků velryby Petlíny, Včelí kolektiv, Rozkmotřidla,
Básnění, Báječně prožitý den, Zavři oči a uvidíš, To se poví…, Rozsudek zní… Vinen!?, Tatíček
Masaryk). Stále se realizují lekce s loutkami Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou (Terapie
loutkou) a vznikly i nové inscenace (Bártův velký případ, A když ne? Tak bude salát…). Přibyl
seminář pro pedagogy a pedagogické pracovníky Drama v každém předmětu. eatr ludem ve
spolupráci s Divadlem loutek Ostrava od roku 2017 pořádá a organizuje krajskou přehlídku
dětského divadla Ostravská lokálka. Její třetí ročník se uskutečnil i v roce 2019. No, není toho
málo. Nabídka se každým rokem rozšiřuje a lektoři hledají další a další témata, která by mohli
„dramadílensky“ zpracovat.
A je tady rok 2020! Nemohu opomenout, jak eatr fungoval v nesnadném období karantény
v měsících březnu, dubnu a částečně i v květnu v roce 2020. Lektoři natočili několik videí
s dramadílnami a několik s Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou. Ta potom členové šířili mezi
pedagogy, odborníky v oblasti dramatické výchovy a kolegy z oboru a také kamarády z dalších
dramacenter zapsaných v Asociaci dramacenter ČR. Snahou bylo dostat je do správných rukou,
které by je dále nabídly svým žákům a studentům a obohatily jimi svou online výuku. Zkrátka
v tomto spolku to žilo, i když jsme museli být všichni zavření doma.
Pevně věřím, že nabytá zkušenost z posledních dnů vedení i ostatní členy a lektory eatra
ludem obohatila a zúročí ji ve školním roce 2020/2021. Přeji nám všem, abychom i nadále
vzdělávali a rozvíjeli naše děti nenásilnou formou především prostřednictvím hry a zábavy.
Hana Volkmerová

THeatr ludem
zapsaný spolek,
vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT č.j. 33176/2013 ze dne 2. 10. 2013
člen Asociace dramacenter České republiky od roku 2012
nositel ochranné známky pro lekce Terapie loutkou
Nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávací a kulturní projekty a aktivity
především v Moravskoslezském kraji. Pravidelně realizuje arteterapeutické dílny Terapie loutkou
pro děti se speciálními potřebami. Dále pak umělecko-vzdělávací programy pro děti MŠ a žáky ZŠ,
SŠ a VŠ, ve kterých se formou dramatických her a cvičení seznamují s divadelním uměním,
významnými osobnostmi českých dějin či dalšími důležitými tématy. THeatr ludem také pořádá
pro pedagogy a pedagogické pracovníky vzdělávací semináře akreditované MŠMT. Pravidelně
realizuje krajskou přehlídku dětského divadla pod názvem Ostravská Lokálka. Vytváří loutkové
inscenace pro nejmladší děti i dospělé. Spolupracuje na kulturních akcích a obohacuje kulturní
nabídku ve spolupráci s některými kulturními institucemi především v Moravskoslezském kraji.

členové spolku THeatr ludem v roce 2019 byli
Pavla Masaříková předsedkyně a lektorka
Klára Kvasničková předsedkyně a lektorka
Hana Volkmerová zástupce předsedkyně a lektorka
Tomáš Volkmer grafik a lektor
Jitka Kvasničková lektorka
Jindřich Andrýsek lektor
Jan Karaffa lektor
Gabriela Ženatá administrátorka pro Jihomoravský kraj a lektorka
Irena Iškievová lektorka
Hana Cisovská členka

TERAPIE LOUTKOU
Zážitkové vzdělávací dílny s loutkami panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou. Lektoři využívají
loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení dětí do tvořivé hry. Dílny jsou
určeny pro děti MŠ a děti a mládež se speciálními potřebami. Dílny realizujeme v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji a občas vyjíždíme také do jiných krajů České republiky.
celkem proběhlo 120 dílen
DRAMADÍLNY
LOUTKOVÁNÍ neboli S LOUTKAMI HRANÍ
Krátké loutkové představení zpracované na námět Ezopových bajek je účastníkům dílny inspirací
pro následnou tvorbu vlastního loutkového divadla a plošných loutek na špejli.
celkem proběhlo 11 dílen
MAXIDÍLNA aneb FÍK JDE DO SVĚTA
Účastníci dílen se zážitkovou formou seznamují s literární předlohou Rudolfa Čechury a zjišťují, že
čtení může být zábavné, snadné a hravé.
celkem proběhlo 9 dílen
POUTNÍK aneb ŽIVOT J. A. KOMENSKÉHO
Účastníci dílny si osvojují znalosti o životě a díle Komenského přímým prožitkem ze hry a učí se
aktivně pracovat s předávanými fakty – od obecných historických kontextů až k samotné osobnosti
Komenského.
celkem proběhly 4 dílny
LUDVÍČEK aneb PŘÍBĚH Z GHETTA
Na základě příběhu dvanáctiletého židovského chlapce Ludvíčka, inspirovaného povídkou
Arnošta Lustiga, se účastníci seznamují se závažnými tématy, jakými jsou holocaust a rasová nesnášenlivost.
celkem proběhlo 12 dílen
PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV.
Žáci v průběhu dílny nahlédnou do historické doby jednoho z našich největších panovníků - Karla IV.
Díky jednoduchým loutkám ožije ve třídě nejen panovník Karel IV., jeho matka, ale také jeho
manželky a děti. Žáci si vyzkouší nejrůznější role na královském dvoře i mimo něj a získají povědomí
o důležitých počinech Karla IV.
celkem proběhlo 18 dílen

LETEM SHAKESPEAROVÝM SVĚTEM
Známe Shakespearovy příběhy? Jsou pro nás stále aktuální? Dokážeme být stejně poutavými
vypravěči? V dílně žáci nahlédnou pod pokličku tvorby jednoho z největších světových dramatiků.
Seznámí se s dobou, ve které Shakespeare žil a tvořil.
celkem proběhly 4 dílny
ZAVŘI OČI A UVIDÍŠ I.
Dílna nabízí žákům příležitost „prohlédnout“ si svět jinými smysly než zrakem. Co nám pomáhá se
neztratit? Na koho se můžeme spolehnout? Jaká je tma kolem nás a je třeba se jí bát? Na tyto
a další otázky budou žáci hledat odpovědi skrze prožitkové metody dramatické výchovy.
celkem proběhlo 15 dílen
ZAVŘI OČI A UVIDÍŠ II.
Poradíme si? Umíme se spolehnout na druhého? Komu důvěřuji? Potřebuji odvahu? Dílna navazuje na techniky z dílny „Zavři oči a uvidíš I.“. Nabízí rozšíření získaných zkušeností a uplatnění ve
složitějších úkolech a situacích.
celkem proběhly 4 dílny
OLDA A FRANTIŠEK
Dílna je zaměřená na způsoby řešení konfliktních situací, se kterými se děti běžně setkají ve svém
životě: jeden chce to a druhý něco zcela jiného. Dětem jsou odehrány tři krátké příběhy s loutkami
a žáci hledají řešení odehraných situací.
celkem proběhlo 12 dílen
VČELÍ KOLEKTIV
V čem je každý z nás jedinečný? Co umí a čím může přispět ostatním? Při tvorbě dílny jsme se
nechali inspirovat dokonale propracovaným systémem včelstva. Díky získaným informacím o včelím
kolektivu, si žáci mohou uvědomovat své nepostradatelné místo ve skupině.
celkem proběhlo 17 dílen
ROZKMOTŘIDLA aneb JAK VYZRÁT NA EMOCE
Kdo nebo co ovlivňuje naše chování? Jsou to podivuhodní malí tvorové (rozkmotřidla), kteří nám
skočí za krk a ponoukají nás k nekalostem? Nebo závisí naše chování jen na nás samotných?
Co s tím, když nás popadne bručka, záviďák, hádák, lakomák…? Společně s dětmi hledáme
možnosti jak s našimi náladami a emocemi pracovat. Dílna je inspirovaná knihou M. Kratochvíla
Modrý Poťouch.
celkem proběhlo 31 dílen
MOŘE ODPADKŮ VELRYBY PETLÍNY
V této ekodílně se děti skrze příběh velryby Petlíny dozví, k čemu všemu je potřebná voda a co se

MOŘE ODPADKŮ VELRYBY PETLÍNY
V této ekodílně se děti skrze příběh velryby Petlíny dozví, k čemu všemu je potřebná voda a co se
může stát, když se znečistí. Kam všude putuje velké množství plastového odpadu a co s tím dítě
ve věku pěti let může dělat? Dílna je vedena interaktivně a děti budou společně s lektory zjišťovat,
co je a co není plast, jak jej můžeme nahradit a jakým bohatstvím je čistá voda.
celkem proběhlo 13 dílen
BÁSNĚNÍ
Poezie nemusí být jen o slovu. Báseň může být obrazem, pohybem, zvukem. Budeme si společně
s texty hrát. Můžeme je malovat, rozehrávat v živých obrazech nebo hledat jejich smysl pro lepší
interpretaci. Dramatická práce s verši D. Fischerové, J. Dědečka, L. Feldeka, S. Silversteina atd.
celkem proběhlo 5 dílen
CO JE TO DOMOV?
Účastníci dílen se zážitkovou formou seznamují s literární předlohou Carson Ellisové Domov.
Společně pomocí dramatické výchovy hledají odpovědi na otázky: Jak domov vypadá? Jak voní
domov? Čípak je tento domov? Jaký domov bych chtěl/a? A kde by byl? Je tolik možností a všem
se říká domov….
celkem proběhlo 0 dílen
MUPPEŤÁCI neboli UKECANÉ LOUTKY
V dílně se seznámíte s loutkami, které vždy mají co říct. Dokonce i tehdy, když by bylo nejlepší
mlčet. To jsou Muppeťáci . I vy můžete mít svého osobního mluvčího. Výroba vlastních mluvících
loutek – muppeťáků z krabic a papíru je inspirovaná krátkým loutkovým představením.
celkem proběhlo 5 dílen
ROZSUDEK ZNÍ…VINEN?!
Tvrdili, že hájí pravdu. Tvrdili, že hájí zájem našeho národa. Tvrdili, že…
Byla z toho něco pravda? Polické monstrprocesy 50. let za sebou zanechaly více než 200 popravených a 200.000 uvězněných.
Dílna mapuje politickou a společenskou situaci 50. let v ČSR.
celkem proběhly 2 dílny
BÁJEČNĚ PROŽITÝ DEN
Účastníci dílny se seznamují s knihou Przemka Wechterowicze Obejmi mě prosím. S tátou medvědem a jeho synkem prožijí nevšední setkání s obyvateli lesa. Děti se budou zamýšlet, jak mohou
někoho potěšit nebo jak by mohl vypadat báječně prožitý den. Společně s lektory budou zjišťovat,
na co všechno může pomoct objetí a co dělat, když někdo objímání nemá rád.
celkem proběhly 4 dílny

TO SE POVÍ…
O tom, že žalovat se nemá, víme. Ale co když to někdy někomu nedá a stejně to poví…? A co se
může stát, když to s tím žalováním přeženeme a nevíme kdy přestat? Děti se v dílně budou
zabývat těmito otázkami skrze příběh holčičky Kamilky z knihy Ester Staré A pak se to stalo.
celkem proběhlo 0 dílen
V roce 2019 dohromady proběhlo 166 dramadílen a 120 lekcí terapie loutkou.
INSCENACE
BÁRTŮV VELKÝ PŘÍPAD
Příběh malého Bartoloměje, který si moc přeje kolo. Netuší, že všechno může zkomplikovat, nebo
vyřešit jedna obyčejná cesta do obchodu. Bude si umět Bárt poradit s nečekanou situací? Splní se
mu jeho přání? Co všechno se může stát, když jdeme nakoupit? Na tyto otázky vám odpoví náš
příběh.
celkem se odehrály 3 reprízy
KVAK A ŽBLUŇK
Kvak a Žbluňk jsou nerozluční přátelé. Od chvíle, kdy se probudili ze zimního spánku, spolu prožívají
nová dobrodružství. Hledají ztracené knoflíky, pečou koláčky, starají se o zahrádku či si píší dopisy.
I jejich přátelství se občas potýká s nějakou tou drobnou hádkou, která je ale zavčasu zahnána do
kouta.
celkem se odehrálo 0 repríz
TATÍČEK MASARYK
Dva osobití vypravěči líčí pomocí loutek a vstupováním do mnoha rolí složité osudy T. G. Masaryka,
které se v zásadních bodech propojují s historií našeho českého státu. Inscenace využívá metod
storytellingu, nebo-li vyprávění příběhů poutavou a zajímavou formou.
celkem se odehrálo 0 repríz
A KDYŽ NE? TAK BUDE SALÁT…
Příběhy o zlobidlech, co neradi někoho poslouchají. Jejich společným znakem je tvrdohlavost,
touha všemu velet a nechuť vůči všemu „zelenému“ na talíři. Vyplatí se jim takové chování nebo…?
Představení na motivy pohádek bratří Grimmů a příběhů, co napsal sám život.
celkem se odehrálo 0 repríz

Celkem se za rok 2019 uskutečnily 3 reprízy našich inscenací.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ
Loutka může být výchovný i vzdělávací nástroj, který pomáhá při výuce, komunikaci s dětmi, při
motivaci k činnosti, udržení pozornosti. Předmět se může stát živou promlouvající bytostí s vlastní
zajímavou historií. Oživené předměty, objekty, loutky rozvíjí dětskou fantazii, myšlení a spolupráci.
Seminář seznamuje účastníky s využíváním tohoto loutkového potenciálu.
celkem 1 seminář
DRAMA V KAŽDÉM PŘEDMĚTU
Lektoři (Hana Volkmerová a Tomáš Volkmer) v tomto vzdělávacím semináři seznámili pedagogy
s metodami a technikami dramatické výchovy a jak je možné je využívat v každém vyučovacím
předmětu. Jednou ze základních technik je štronzo a živé obrazy.
celkem 1 seminář
PROJEKTY A MIMOŘÁDNÉ AKCE
OSTRAVSKÁ LOKÁLKA
Ve dnech 12. - 13. dubna 2019 se v Divadle loutek Ostrava již potřetí uskutečnila krajská přehlídka
dětského divadla Ostravská Lokálka, na které se představila zajímavá divadelní představení
z celého Moravskoslezského kraje v podání dětských interpretů ve věku od 6 do 16 let. V rámci
přehlídky se uskutečnily divadelní workshopy a odborné diskuse pro děti i jejich vedoucí. Hrálo se
na obou scénách divadla a opět jsme se inspirovali profesionálním představením.
Celkem se v rámci přehlídky uskutečnilo 9 představení.
DNY TERAPIE
V roce 2019 pořádal THeatr ludem Dny Terapie v měsíci listopadu. Po celý listopad bylo možné
navštívit vybrané dílny jak v Ostravě, Opavě, tak také v Brně. Nabídky využili hojně studenti
pedagogických a uměleckých škol, ale také široká veřejnost.
Celkem se uskutečnilo 9 otevřených dílen.
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