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DPN Opařany pozvala spolek Loutky v nemocnici 

 

 

15.3.2022 Opařany 

Spolek LOUTKY V NEMOCNICI zavítá do Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech  
18. března 2022. Představení se jmenuje Medvěd, který nebyl a je napsán podle knížky Franka 
Taschlina. Loutkoherci se věnují práci na poli dramaterapie a rozvíjejí spektrum aktivit v oblasti 
psychosociální péče. Napomáhají ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách, a to už 
šestnáctým rokem. S nemocnicí v Opařanech už spolupracují přes 10 let. 
 

Ředitel nemocnice Michal Goetz k tomu uvádí: „Loutky dokáží u nemocných dětí vykouzlit úsměv, 
zaplašit stesk po domově, pomoci na chvíli zapomenout na bolest a trápení. A my jsme rádi, že 
můžeme zpestřit našim pacientům jejich pobyt u nás. I prostřednictvím divadelních představení, her a 
písniček se snažíme pomoci v procesu uzdravování, vracíme děti ke hře a komunikaci o prožívané 
realitě.“ 
 
Spolek Loutky v nemocnici dojíždí do Opařan a rozdává radost a smích pravidelně každý měsíc. O 
prázdninách pak zůstává v nemocnici celý týden a učí pacienty představení, které si pak sami na 
konci této terapie zahrají před svým publikem.  

Příběh Medvěd, který nebyl je příběh pro větší děti o jedinečnosti a nenapodobitelnosti každého z nás. 

 
 
Dramaterapie je terapeutický přístup speciální a léčebné pedagogiky využívající divadlo jako 
prostředek léčby. V tomto případě divadlo nesleduje uměleckou složku dramatu, ale snaží se o jeho 
praktické využití. Dramaterapie se pomocí improvizovaných situací „tady a teď“ snaží zmírnit 
psychické poruchy, mentální postižení a psychologické či sociální problémy, vede klienty k prožívání 
emocí a integraci. Dramaterapie je expresivní terapií a spolu s muzikoterapií, biblioterapií a taneční a 



pohybovou terapií spadá do skupiny arteterapií, které skrze umělecké prostředky záměrně upravují 
narušenou činnost organismu 
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DPN Opařany poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická 
psychologie, fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se 
všemi zdravotními pojišťovnami. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je 
samostatným právním subjektem. 

 

 

 

 

 


