


Úvodní slovo
Co přinesl rok 2017?
 
Práci-zábavu-loutky-přehlídky-přátelství-začátky……konce?

V uplynulém roce jsme s Klárkou Kvasničkou převzaly od Hanky Volkmerové 
velmi opečovávané a hýčkané děťátko THeatr ludem. Snažily jsme se jít ve 
vyšlapaných stopách, ale také pokračovat ještě o kousek dále a některé věci 
inovovat. Jak a co? Na konci roku jsme se rozhodly pro zásadní krok, a tím bylo 
přesunutí spolku THeatr ludem do nových a krásných prostor v Mariánských 
horách. Koncem roku 2017 tak proběhlo rychlé vyklízení našeho starého útočiště 
a poté započalo osídlování Mariánských hor. A máme radost! To také proto, že 
„Mariánky“ sdílíme s našimi přáteli a úžasnými kolegy z Mental Café.
KONEČNĚ zde můžeme realizovat semináře pro pedagogy, naše setkání či 
některé z našich dílen. 
Jenže nejen tuto změnu přinesl rok 2017. Podařil se nám zrealizovat první ročník 
Ostravské Lokálky (krajské kolo Dětské Scény), který proběhl ve dvou dubnových 
dnech ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava. Krajské kolo se tak mohlo 
uskutečnit v divadelních prostorách, které dětskému divadlu sluší.
Na rozborových seminářích se spoustu nových podnětů dozvěděli nejen 
pedagogové, ale také děti. Krásným zážitkem pro všechny účastníky bylo 
inspirativní představení z Těšínského Divadla Bajka. Co bylo ale nejdůležitější? 
Příjemná atmosféra, ve které vznikaly nové kontakty, přátelství a spolupráce… 
Že už by to mohlo na jedno „malé“ ostravské sdružení stačit? Nestačí. Podařilo 
se nám v roce 2017 zrealizovat 129 dílen terapií loutkou, 133 dramadílen,
6 inscenací a 6 seminářů pro pedagogy. Dohromady tedy 268 dílen a seminářů. 
Vznikly nové dílny, odpremiérovala se inscenace Bártův velký případ a začala se 
připravovat edukativní inscenace Tatíček Masaryk. Proškolili se noví lektoři 
Terapie loutkou a započala spolupráce s novými zařízeními a školami.
Za vše výše popsané moc děkuji všem lektorům a přátelům, kteří všechny 
zmíněné aktivity realizují s velkou energií a nadšením! Díky!
A nakonec? Moc si přeji, aby každý konec, každá derniéra, každý odchod,
přinesl něco nového a dobrodružného.
A my tak mohli neustále posouvat hranice toho, co je možné…
Dobrodružství zdar!

Pavla Masaříková



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 předevší
v Moravskoslezském kraji.

Členové spolku THeatr ludem v roce 2017 byli: 
Pavla Masaříková  předsedkyně a lektorka 
Klára Kvasničková  předsedkyně a lektorka 
Hana Volkmerová  zástupce předsedkyně a lektorka 
Tomáš Volkmer  gra�k a lektor 
Jindřich Andrýsek  lektor 
Jan Kara�a  lektor 
Zdeněk Bárta  kameraman a tvůrce dokumentů 
Gabriela Ženatá  administrátorka pro Jihomoravský kraj a lektorka 
Irena Iškievová  lektorka pro Jihomoravský kraj 
Hana Cisovská  členka.



Dramadílny
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 proběhlo 129 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 proběhlo 6 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 10 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 proběhlo 7 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 proběhlo 5 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 proběhlo 7 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 28 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 proběhlo 5 dílen.

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 23 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 proběhlo 7 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 3 dílny.

Zavři oči a důvěřuj
Důvěra může být odvahou. Umíme důvěřovat druhým? Může se na 
nás někdo spolehnout? Co se bude dít, když se nebudeme dívat a vše 
kontrolovat? A budeme odvážní to vůbec zkusit?
Celkem proběhla 1 dílna.



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 6 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 5 dílen.

Poťouši a jiná rozkmotřila
Dílna je inspirovaná knihou Miloše Kratochvíla „Modrý Pouťouch“. 
Poťouch je tvor, který bývá různě velký, barevný a škodí lidem. Když 
jim skočí za krk, zachovají se jinak, než by chtěli. Jsou hádaví, závistiví, 
lakomí atd. Jaká „rozkmotřidla“ ovlivňují naše chování?
Celkem proběhlo 6 dílen.



Rozumné dorozumívání
Existuje věta, která vás spolehlivě vytočí? Dokážete ji přeformulovat 
tak, aby vás nechala klidným? V dramadílně s žáky objevujeme 
nejčastější důvody nedorozumění, hádek a svárů. Pomocí vstupování 
do rolí se snažíme naučit žáky navázat konstruktivní dialog, 
vyslechnout cizí potřeby, umět si slušně říct o své potřeby
a předcházet konfliktům. 
Celkem proběhla 1 dílna.

Rodinné kořeny
Žijeme v přítomnosti, ale občas je dobré se zamyslet nad tím,
jaká je naše minulost, historie naší republiky a lidí, kteří v ní žili.
Díky vstupování do rolí a různým dramatickým hrám mají účastníci 
dílny možnost nechat ožít příběh, který se stal na pozadí Mnichovské 
dohody.
Celkem proběhla 1 dílna.

Dramadílny k inscenacím
Jedná se o dramatické dílny k vybraným inscenacím Divadla Loutek 
Ostrava (DLO) a k vybraným představením v rámci festivalu 
Spectaculo Interesse. Před nebo po návštěvě představení v DLO 
můžete se svými žáky absolvovat dramatickou dílnu vztahující se
k inscenaci. 
Celkem proběhlo 11 dílen.

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 proběhla 1 dílna.

Celkem jsme v roce 2017 realizovali 262 dílen 
- 129 dílen terapie loutkou a 133 dramadílen.



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 nimi.
Celkem proběhla 1 repríza.

Bártův velký případ
Příběh o tom, jak se může zkomplikovat návštěva obyčejného 
nákupního centra, které navštíví zvídavý a chytrý kluk Bartoloměj.
S napětím a nečekaným rozuzlením hrají jeden herec a jedna herečka.
Celkem proběhly 4 reprízy.

Celkem jsme v roce 2017 odehráli 5 představení.



Vzdělávací semináře pro pedagogy
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. Vedli jej manželé Volkmerovi. 
Seminář je akreditován MŠMT. Uskutečnil se 25. 02. 2017.
Celkem 1 seminář.

Můj hlas
Jednodenní seminář s hlasovou pedagožkou Evou Spoustovou 
(DAMU Praha) odkryl možnosti našeho hlasu. Účastníci se naučili
s hlasem správně pracovat, používat jej, ošetřovat a sdělovat jím 
nejrůznější texty a vést děti ke správné práci s hlasem.
Seminář byl veden 11. 3. 2017. 
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 vedli manželé Volkmerovi.
Seminář je akreditován MŠMT.
Seminář se v průběhu roku 2017 uskutečnil v těchto městech:
Ostrava – Divadlo loutek Ostrava (21. 1.); Ostrava – THL (12. - 14. 5.); 
Olomouc – Divadlo hudby (3. - 4. 11.).
Celkem 3 semináře.

Drama v každém předmětu 
Lektoři (Hana Volkmerová, Hana Cisovská 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. 
Seminář se uskutečnil 25. 11. 2017.
Celkem 1 seminář.

Celkem jsme v roce 2017 uskutečnili 6 vzdělávacích seminářů.



Projekty a mimořádné akce
Dny Terapie 2017
Již tradičně THeatr ludem pořádá v měsíci dubnu akci Dny Terapie.
V tyto dny je pro širokou veřejnost a studenty pedagogických škol 
možnost nahlédnout do jinak uzavřených arteterapeutických lekcí
s loutkami. V roce 2017 se uskutečnily dvě dílny Terapie loutkou pro 
studenty Ostravské univerzity a veřejnost. Dny terapie se realizovaly
v centru Hnízdo spolku Bílá holubice dne 21. 4. v 9:00 a v 11:00 hodin 
vždy s následnou odbornou debatou na téma loutka jako terapeutický 
nástroj. 
Celkem 2 otevřené lekce Terapie loutkou.
 
Ostravská lokálka 2017
Ve dnech 7. - 8. 4. se v Divadle loutek Ostrava konalo krajské kolo 
Dětské scény Ostravská lokálka 2017.
Přehlídky se účastnilo 11 souborů z celého Moravskoslezského kraje. 
Lokálka probíhala ve velmi přátelské a inspirativní atmosféře.



Zdravotní prevence a osvěta na 1. stupni ZŠ
skrze divadelní lekce s loutkami
Také v roce 2017 jsme realizovali projekt nazvaný „Zdravotní prevence 
a osvěta na 1. stupni ZŠ skrze divadelní lekce s loutkami“. Tentokrát 
se uskutečnilo pět dílen s loutkami zaměřených na zdravotní prevenci 
ve třech základních školách v Moravskoslezském kraji.
Projekt měl velký ohlas u dětí i pedagogů.

Prevence a ovlivňování třídního klimatu 
prostřednictvím metod dramatické výchovy
V roce 2017 nás ZŠ Kosmonautů přizvala do projektu pod názvem: 
„Prevence a ovlivňování třídního klimatu prostřednictvím metod 
dramatické výchovy“, který se realizoval pod záštitou MŠMT.
Za přítomnosti psychoterapeuta jsme zde zrealizovali 9 dílen 
zaměřených na prevenci rizikového chování. Po skončení každé dílny 
vedla psychoterapeutka reflexi s třídním pedagogem o další možné 
práci s kolektivem. Po realizaci devíti dílen proběhl pro vybrané 
pedagogy seminář Drama v každém předmětu v Divadle loutek 
Ostrava.

ZDRAVOTNÍ

PREVENCEPREVENCE PREVENCE



Hospodaření v roce 2017
Moravskoslezský kraj       
Statutární město Ostrava     
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz    
Statutární město Opava      
Statutární město Brno       
Ministerstvo Kultury      
Ministerstvo práce asociálních věcí   
Přijaté nadační příspěvky: 
Nadace OKD        
Nadace život umělce       
Nadační fond Kousek o kousku        
Přijaté dary: 

Výsledovka 2017            

30.000,- Kč
211.000,- Kč
35.000,- Kč
30.000,- Kč

11.000,- Kč
90.000,- Kč
118.125,- Kč

 
34.200,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
1.700,- Kč

Číslo účtu Popis účtu Náklady Výnosy
501100 Spotřeba materiálu režijní 33.539,00
501200 Spotřeba materiálu výrobní 10.024,00
512100 Cestovné zákonné 9.899,00
518100 Poštovné 3.137,00
518550 Pronájem nebytových prostor 67.100,00
518600 Subdodávky - umělecké výkony 256.244,00
518700 Reklama, inzerce 992,00
518900 Ostatní služby nemateriální povahy 59.207,57
521100 Mzdové náklady 89.677,00
521300 Mzdové náklady - DPP 290.050,00
524100 Zákonné sociálné pojištění 22.423,00
524200 Zákonné zdravotní pojištění 8.068,00
538100 Ostatní daně a poplatky 100,00
549200 Poplatky bance 1.279,47
549400 Pojistné 1.560,00
549500 Pojistné - Kooperativa 519,00
602100 Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost 254.740,00
644100 Úroky z Bú 15,55
682100 Přijaté příspěvky - dary 50.900,00
691100 Provozní dotace 525.125,00

853.819,04 830.780,55

23.038,49

Celkem

Ztráta



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
Nadace Život umělce
Nadační fond kousek po kousku
NIPOS Praha

Přátelské organizace
Antikvariát a klub Fiducia
Divadlo loutek Ostrava
Bílá holubice, z.s.
Mental Café

Kontakty
THeatr ludem, z. s.
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava 

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

www.theatrludem.cz


	THL_výroční zpráva 2017_001
	THL_výroční zpráva 2017_002
	THL_výroční zpráva 2017_003
	THL_výroční zpráva 2017_004
	THL_výroční zpráva 2017_005
	THL_výroční zpráva 2017_006
	THL_výroční zpráva 2017_007
	THL_výroční zpráva 2017_008
	THL_výroční zpráva 2017_009
	THL_výroční zpráva 2017_010
	THL_výroční zpráva 2017_011
	THL_výroční zpráva 2017_012
	THL_výroční zpráva 2017_013
	THL_výroční zpráva 2017_014
	THL_výroční zpráva 2017_015
	THL_výroční zpráva 2017_016

