„Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není…“

Jan Amos Komenský

Při vzpomínce na uplynulý rok 2020 se mi okamžitě vybavila slova českého
velikána, Jana Amose Komenského – geniálního pedagoga a myslitele. Inspirována
citátem, bych se ráda nad rokem 2020 zamyslela tak trochu z jiného úhlu pohledu.
Nechci se holedbat tím, kolik dílen se nám letos podařilo odvést. Tento rok ukázal
náš kreativní přístup, a ten je myslím důležitější, než všechna čísla za odvedené dílny.
V březnu 2020 se vše otočilo celospolečensky vzhůru nohama, zpomalilo a jakoby znovu
nadechlo. A my, jako spolek, který je ve své činnosti závislý na školách a školských
zařízeních a na „živém“ kontaktu, musel přemýšlet jak dál. Nebyl to, stejně jako pro
spoustu jiných organizací, lehký krok. Velmi si ale vážím všech svých kolegů za to, s jakým
nadhledem a odhodláním se do věcí pustili. Za to, že opravdu THeatr plyne. A toto
plynutí, bez násilnosti se následně může odrazit ve velké míře v jeho nápaditosti
a kreativním myšlení. Co je tím přesně myšleno?
V prvé řadě!!! se nám mimo doby lockdownu dařilo velmi intenzivně realizovat
dílny přímo ve školních zařízeních a speciálních školách a školkách. A to také v době
letních prázdnin.
Poté jsme ale museli samozřejmě začít přemýšlet trochu jinak. A co že z našich
hlavových šuplíků vylezlo?
Natáčeli jsme dramadílny na nejrůznější témata - Odysseus, T. G. Masaryk, Rudolf II.,
Rok 1989. Několikrát jsme se s natáčecím štábem podívali také k Barvičkovi a Mašličce.
Vše jsme zasílali do škol a školských zařízení a získávali zpětné vazby pedagogů, ale
i žáků.
Proběhlo také několik online seminářů pro pedagogy mateřských škol. O semináře
byl velký zájem a my v nich rádi budeme pokračovat, snad i fyzicky.
Realizací seminářů pro pedagogy jsem se pomalu ale jistě přechýlila již do roku
2021 a my započali nový projekt – online vzdělávání pedagogů a pedagogických
pracovníků pomocí výukových videí. Tento projekt je ještě v plenách, a proto o něm
více snad na stránkách příštích výročních zpráv.
Přeji nám všem, ať opravdu vše plyne samo a máme hlavu plnou kreativity a nápadů.
Protože věřím, že právě kreativita nám může pomoct přenést se přes složité období
v životě. Všem svým kolegům moc děkuji!
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. 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 2020 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 86 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 proběhly 4 dílny

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 proběhly 4 dílny

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 proběhla 1 dílna

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 7 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 2 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 6 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 2 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 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 6 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 9 dílen

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 0 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 proběhly 4 dílny

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 0 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 proběhla 1 dílna

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 proběhlo 9 dílen

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 proběhla 1 dílna

ŘÍKADLOVÉ HŘÍČKY S NEJMENŠÍMI DÍTKY

Říkadlový svět má své vlastní kouzlo, své vlastní jednoduché příběhy. A právě ty objevují
zkušení lektoři spolu s dětmi pomocí dramatických, výtvarných a pohybových technik. Dílna
je určena pro děti ve věku od 3 let. Zvolené metody jsou uzpůsobeny věku a možnostem
účastníků. Po 20 - 30minutové řízené činnosti, následuje výtvarná tvorba.
• celkem proběhly 3 dílny

KVAK + ŽBLUŇK = Velká Čtecí Láska

Účastníci této literární dílny se zážitkovou formou seznámí s předlohou A. Lobela: Kvak a Žbluňk
a budou moci nahlédnout do kouzelného světa knih, literatury a fantazie. Žáci poznají
naše loutkové hrdiny: aktivního žabáka Kvaka a věčně nespokojeného ropušáka Žbluňka.
Společně budou hybateli děje v jejich příbězích o přátelství, touze někoho potěšit nebo
o schopnosti uznat svou chybu.
• celkem proběhly 4 dílny

• V roce 2020 dohromady proběhlo 73 dramadílen a 86 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 2 reprízy

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 2020 uskutečnily 2 reprízy našich inscenací.

PROJEKTY A MIMOŘÁDNÉ AKCE
OSTRAVSKÁ LOKÁLKA

Vzhledem k vládním opatřením jsme byli nuceni zrušit krajskou postupovou přehlídku
dětského divadla Ostravská Lokálka 2020.

ONLINE DRAMADÍLNY

Ve školním roce 2020/2021 jsme natáčeli dramadílny, které jsme následně zasílali do škol
a školských zařízení. Celkově vzniklo 14 dílen na daná témata – Tatíček Masaryk, Oidipus,
Rok 1989, Rudolf II., Barvička a Mašlička. Následně jsme v roce 2021 vytvořili 2 online
dílny, se kterými jsme se připojovali rovnou do výuky a dílny realizovali s žáky online –
Prašina a Útěk Kryšpína N.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Statutární město Ostrava
Statutární město Brno
Městský obvod Brno sever
Ministerstvo kultury České republiky
MOb Moravská Ostrava a Přívoz
MOb Ostrava jih
Moravskolezský kraj

240 000,50 000,8 000,124 000,35 000,27 000,32 000,-

Celkem

516 000,-

NAŠI ČINNOST PODPOŘILI

Statutární město Ostrava
Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Brno
Městská část Brno-Sever
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Ostrava Jih
NIPOS Praha
Statutární město Opava
Moravskoslezský kraj

PŘÁTELSKÉ ORGANIZACE
Antikvariát a klub Fiducia
Divadlo loutek Ostrava
Bílá holubice, z.s.
Mental Café
Knihovna města Ostravy
Nakladatelství Blízko
Loutkářská Chrudim
Advokátní kancelář Daniel Grimm

KONTAKTY

THeatr ludem, z.s.
Přemyslovců 76/43
709 00 Ostrava Mariánské hory
theatrludem@seznam.cz
www.theatrludem.cz
+420 733 260 669

www.theatrludem.cz
+420 733 260 669

