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Slovo úvodem 

V uplynulém roce 2016 nás čekala v našem společenství lidí zajímajících se o divadlo a vzdělávání 
velká změna. Odborným jazykem by bylo možné říci přímo transformace. 
Nejenže jsme se z občanského sdružení stali spolkem a následně zapsaným spolkem,
ale hlavně...! 
Po jedenácti letech jsem, jako předsedkyně a jedna ze zakladatelek tehdy ještě občanského 
sdružení (založeno v srpnu 2005), KONEČNĚ a s de�nitivní platností THeatr ludem předala.
Komu? Kam? Svěřila jsem své odrostlé, nezávislé divadelní dítě do rukou mladším, 
houževnatějším, ráznějším ženám, které jsou plné energie a chuti pokračovat dál.
Do vedení nastoupilo duo Pavla Masaříková - Klára Kvasničková. Jsem tomu upřímně ráda,
jelikož mohou toto naše teatrum  tzv. nakopnout dál a rozšiřovat jeho činnost a náplň.
Jsem přesvědčená, že to budou dělat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím jim a fandím. 
Už nyní se moc těším, kam se budou dramadílny, semináře, komunikace s pedagogy, inscenace
a mnohé projekty ubírat. Já sama ráda zůstávám řádnou členkou spolku.  
Musím napsat, že spokojeně a klidně předávám spolek dobře rozběhnutý a v povědomí mnoha 
pedagogů, zastupitelů a členů mnohých grantových komisí již zavedený. Zároveň jej odevzdávám 
v plusových číslech, čili s jakýmsi počátečním �nančním zázemím. 
A zároveň dokládám rekapitulaci roku 2016: uskutečnilo se celkem 195 dílen, odehráli jsme
23 představení a zrealizovali jsme 11 seminářů pro pedagogy a pedagogické pracovníky.
Jestliže tato čísla sečteme, dostaneme se na 229 aktivit v průběhu celého minulého roku.
Což je úctyhodné a všem lektorům, členům a přátelům spolku za to moc děkuji.

Tak. 
Divadlu zdar a THeatru ludem zvláště!!!
Vašahana 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. Vytváří 
loutkové inscenace pro nejmladší děti i dospělé a účastní se s nimi festivalů u nás i v zahraničí. 
Spolupracuje na kulturních akcích a obohacuje kulturní nabídku ve spolupráci s některými 
kulturními institucemi především v Moravskoslezském kraji.

Členové spolku THeatr ludem v roce 2016 byli: 
Hana Volkmerová  předsedkyně a lektorka, 
Pavla Masaříková  zástupkyně předsedkyně a lektorka, 
Klára Kvasničková  administrátorka a lektorka, 
Tomáš Volkmer  gra�k a lektor, 
Jindřich Andrýsek  lektor, 
Jan Kara�a  lektor, 
Zdeněk Bárta  kameraman a tvůrce dokumentů, 
Gabriela Krečmerová-Ženatá  administrátorka pro Jihomoravský kraj a lektorka, 
Irena Iškievová  lektorka pro Jihomoravský kraj, 
Hana Cisovská  členka. 
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DRAMADÍLNY

MAXI DÍLNA 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 5 dílen.

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.

Celkem 115 dílen.

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 12 dílen.

DOMOV
Co prožívá člověk, který přijde o svůj domov? Na co se nejvíce těšíme při návratu domů? Co náš 
domov utváří? Odpovědi na tyto a další otázky hledají všichni účastníci přímým prožitkem ze hry. 

Celkem 1 dílna.

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 8 dílen.

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 4 dílny.
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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 důležitých počinech Karla IV.

Celkem 22 dílen.

ZAVŘI OČI A UVIDÍŠ
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 7 dílen.

ZNÁTE SE? 
Co víme o svých spolužácích? Co víme o sobě? Jsme sami sobě kritiky? Umíme se ocenit?
Dílna pomáhá žákům kreativními metodami poznávat hlouběji své spolužáky, třídní kolektiv
a sebe sama. 

Celkem 8 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 2 dílny.

HRA S MATERIÁLEM, PŘEDMĚTEM A LOUTKOU
Dílna, ve které účastníci hledají možnosti vyjádření prostřednictvím předmětů a materiálu (papír, 
igelit, látky,..). Je určená především studentům středních škol a zájemcům z řad veřejnosti.

Celkem 2 dílny.

DRAMADÍLNY K INSCENACÍM DLO
Jedná se o dramatické dílny k vybraným inscenacím Divadla Loutek Ostrava (DLO). Před nebo po 
návštěvě představení v DLO můžete se svými žáky absolvovat dramatickou dílnu vztahující se
k inscenaci. 

Celkem 9 dílen.

Celkem jsme v roce 2016 realizovali 195 dramadílen.
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INSCENACE

KVAK A ŽBLUŇK
Aktivní žabák Kvak a věčně nespokojený ropušák Žbluňk jsou nerozluční přátelé. Od chvíle,
kdy se probudili ze zimního spánku, prožívají spolu své starosti i radosti. Chodí na procházky, 
pečou koláčky, pečují o zahrádku. Jejich přátelství prochází mnohými zkouškami při hledání 
odpovědi na jednoduchou otázku: „Co je v životě nejdůležitější?“ Pojďte hledat spolu s ními.
Inscenace je určena pro děti ve věku od 4 let.

Celkem 10  repríz.

HURÁ NA BANÁNY aneb JAK VONÍ ZEMĚ SNŮ?
Chtěli byste se přestěhovat do země svých snů? Kde je všechno mnohem větší a hezčí?
V tom případě se spolu s medvědem a tygrem vydejte na cestu do Panamy, země široké a vonící 
po banánech. Cesta to bude legrační i děsivá. Tygr ztratí Medvěda a Medvěd zase Tygra, aby našli 
svého nejlepšího kamaráda. A možná budete na konci překvapeni, kde Panama - země snů - 
doopravdy leží.
Inscenace je pro děti od 4 let.

Celkem 13 repríz.

Celkem jsme v roce 2016 odehráli 23 představení.
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VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

MŮJ HLAS
Jednodenní seminář odkrývající možnosti našeho hlasu, ve kterém se účastníci naučili s hlasem 
správně pracovat, používat jej, ošetřovat a sdělovat jím nejrůznější texty a vést děti ke správné 
práci s hlasem. Seminář byl veden 23.1.2016. 

Celkem 1 seminář.

LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ
Seminář vedl účastníky ke zvýšení znalostí a praktických dovedností pro využití loutky jako 
výchovného, vzdělávacího a motivačního nástroje při výuce. Seminář je akreditován MŠMT.
Seminář se v průběhu roku 2016 uskutečnil v těchto městech:
Liberec – MŠ Doctrina (07. - 10. 2.); Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (19. - 20. 2.); 
Ostrava – THL (11. - 13. 3.); Ostrava – THL (29. 4. - 1. 5.); Hodonín – Městská knihovna (2. 11.); 
Luhačovice – Muzeum luhačovického Zálesí (25. - 26. 11.) a Kroměříž – Kroměřížská Květná 
zahrada, nebo-li Libosad, NPÚ (8. 12.).

Celkem 7 seminářů.

HRA S TEXTEM, TEXT VE HŘE
Seminář nabízel postupy, jak pracovat s textem ve výuce a vést děti ke čtenářství. Účastníci se 
dozvěděli, co vše se dá v textech nalézt a jaké texty jsou vhodné pro práci s dětmi. Seminář je 
akreditován MŠMT. Uskutečnil se 07.05. 2016.

Celkem 1 seminář.

INSCENÁCIA AKO VÝCHODISKO K VÝUKE
Lektoři v tomto vzdělávacím semináři vedli pedagogy k analýze zhlédnutého představení a nabídli 
možnosti, hry a cvičení, jak využít zhlédnuté představení ve výuce. Seminář se uskutečnil v Senci 
u Bratislavy na Slovensku v rámci Slnečného festivalu dne 9. 9. 2016.

Celkem 1 seminář.

STORYTELLING neboli VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ
Příběhy mají obrovskou moc získat publikum všech věkových kategorií. Vypravěč předává tou 
nepřirozenější formou důležité poznatky, dosud neznámé úhly pohledu nebo pocity. V semináři
se účastníci dozvěděli, jak je možné využít metody storytellingu při práci s dětmi – jak je 
zaujmout a motivovat. Realizoval se ve dnech 12. - 13. 11. 2016.

Celkem 1 seminář.

Celkem jsme v roce 2016 uskutečnili 11 vzdělávacích seminářů.
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PROJEKTY A MIMOŘÁDNÉ AKCE

ARÉNA POHÁDEK
První soboty v měsíci patřily v první části roku těm nejmenším divákům.  Právě pro ně byla 
přichystána odpoledne plné pohádek nebo tvořivých dílen!

Celkem 3 představení v rámci Arény pohádek.

IV. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY
Vždy jednou za rok se setkávají všechna dramacentra ČR, aby si jejich lektoři předali své 
zkušenosti, ukázali si nové dílny a mohli o nich diskutovat. V roce 2016 bylo pořadatelem SVČ 
Lužánky v Brně. Setkání, na kterém se prezentovala téměř všechna dramacentra ČR, se uskutečnilo 
11. - 14. 2. 2016. THeatr ludem zde uvedl dramadílnu Putování za Karlem IV.

Celkem 1 dramadílna v rámci IV. setkání dramacenter ČR.

DNY TERAPIE 2016
Již tradičně THeatr ludem pořádá akci Dny Terapie, na které je široké veřejnosti a studentům 
pedagogických škol umožněno nahlédnout do jinak uzavřených arteterapeutických lekcí
s loutkami. V daném roce bylo divákům otevřeno celkem 7 dílen Terapie loutkou a 14. 4. bylo 
naplánováno přátelské posezení v Loutkové kavárně DLO, kterého se účastnili pedagogové, 
speciální pedagogové, psychologové a vychovatelé spolu s lektory dílen.

Celkem 7 otevřených lekcí Terapie loutkou.

ZDRAVOTNÍ PREVENCE A OSVĚTA NA 1.STUPNI ZŠ SKRZE DIVADELNÍ LEKCE S LOUTKAMI
Významných projektem v roce 2016 byl projekt nazvaný „Zdravotní prevence a osvěta na 1. stupni 
ZŠ skrze divadelní lekce s loutkami“. Uskutečnily se celkem tři speciální lekce s loutkami zaměřené 
na zdravotní prevenci, a to ve čtyřech základních školách v nultých a v prvních třídách.
Projekt měl velký ohlas u pedagogů. 
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

Finanční dotace a dary v roce 2016
Statutární město Ostrava
Ministerstvo kultury ČR
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace OKD
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Ostrava-Jih
Celkem       

Výsledek hospodaření

215.000 Kč
80.000 Kč
40.000 Kč
39.375 Kč
30.800 Kč
25.000 Kč

3.000 Kč
433.175 Kč

Číslo účtu Popis účtu Náklady Výnosy
501100 Spotřeba materiálu režijní 16.881,00 Kč
501200 Spotřeba materiálu výrobní 36.809,90 Kč
501800 Spotřeba DHIM do 40 000,- Kč 26.152,65 Kč
512100 Cestovné zákonné 1.747,00 Kč
518100 Poštovné 3.831,00 Kč
518200 Telefonní poplatky 300,00 Kč
518550 Pronájem nebytových prostor 60.000,00 Kč
518600 Subdodávky - umělecké výkony 248.938,00 Kč
518700 Reklama, inzerce 1.710,00 Kč
518900 Ostatní služby nemateriální povahy 87.622,90 Kč
518990 Ostatní služby nemateriální povahy nedaňové
521100 Mzdové náklady 43.200,00 Kč
521300 Mzdové náklady - DPP 239.200,00 Kč
524100 Zákonné sociálné pojištění 10.800,00 Kč
524200 Zákonné zdravotní pojištění 3.888,00 Kč
538100 Ostatní daně a poplatky 100,00 Kč
549200 Poplatky bance 3.548,93 Kč
549300 Ostatní �nanční náklady 0,10 Kč
549500 Pojistné - Kooperativa 400,00 Kč
5630 Kurzové ztráty 225,80 Kč
602100 Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost 291.937,80 Kč
644100 Úroky z Bú 54,23 Kč
649300 Ostatní �nanční výnosy
682100 Přijaté příspěvky - dary 30.800,00 Kč
691100 Provozní dotace 402.375,00 Kč

785.355,28 Kč 725.167,03 Kč
60.188,25 Kč

Celkem
Ztráta
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NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

Statutární město Ostrava
Ministerstvo kultury ČR
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace OKD
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Ostrava-Jih
Nadační fond Kousek po kousku

PŘÁTELSKÉ ORGANIZACE 

Antikvariát a Klub Fiducia
Divadlo loutek Ostrava
Bílá holubice, z.s.
Stará Aréna Ostrava

KONTAKTY
THeatr ludem, z. s.
28. října 49/23
702 00 Ostrava

email   theatrludem@seznam.cz
telefon  +420 604 629 037 nebo +420 732 185 757

www.theatrludem.cz
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