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Vyhodnocení soutěže Východočeská loutka

Markéta Poživilová a Vladimíra Svobodová

Ve středu 10. října 2012 proběhlo v přednáškovém sále Knihovny města Hradce Králové slavnostní 

odpoledne s vyhodnocením výtvarné soutěže Východočeská loutka. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti nominace 

východočeského loutkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky a záštitu 

nad ní převzali hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje Bc. Lubomír Franc a Mgr. Radko Martínek.

Pořadatelem byla Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s Klubem dětských knihoven – Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků, region 08 Východní Čechy. Soutěž byla určena jednotlivcům a kolektivům 

základních škol a základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jejich úkolem bylo 

jakýmkoliv uměleckým ztvárněním či libovolnou výtvarnou technikou vytvořit loutku. 

            Do poroty byli pozváni opravdoví odborníci na loutkářství: Jana Dražďáková - předsedkyně Sdružení pro 

podporu tradic východočeského loutkářství, Jan Merta - dramaturg, režisér, fotograf, scénograf a loutkoherec, 

Naďa Gregarová - členka Rady Volného sdružení východočeských divadelníků a zástupkyně Sdružení amatérské 

kultury IMPULS Hradec Králové, Jiří Bareš - vedoucí dílen a umělecký řezbář Divadla DRAK, Ing. Hana 

Studničková - vedoucí sbírkového oddělení Muzea loutkářských kultur Chrudim, Mgr. Lenka Jaklová – publicistka 

a scenáristka. Pořadatele zastupovala Bc. Markéta Poživilová - dětská metodička Knihovny města Hradce 

Králové. 

První místo v kategorii kolektivů obsadili žáci loňské 5. B Základní školy Habrmanova z Hradce Králové se 

svým Divadlem pro 1. třídy. Druhý skončil výtvarný kroužek třetí třídy z Mateřské školy Černilov a bronz si odnesly 

děti z loňské 4. třídy Základní a mateřské školy Hořiněves. Cenu poroty za originální minimalismus získala třída 4. 

A ze Základní a mateřské školy Nový Hradec Králové. Cenu knihovny obdržela školní družina ze Základní a 

mateřské školy Praskačka. Cenu diváků si vysloužila práce zaslaná mimo soutěž. Jedná se o soubor loutek 

nazvaný Indiánský kmen Protchové, který vyrobili lidé s mentálním postižením ve věku 19-24 let z Denního 

stacionáře MIREA, o. p. s., Pardubice.

V kategorii jednotlivců zvítězila Alžběta Doležalová (10 let), druhá příčka patří Františku Řehákovi (10 let) a 

třetí místo obsadila Kamila Střihavková (10 let). Cenu poroty v jednotlivcích si odnesla šestiletá Klára Kopečná. 

Všechny jmenované děti jsou z Hradce Králové.

            Ze soutěžních prací vznikla originální výstava loutek, která se původně měla uskutečnit již v prostorách  

nového Centra celoživotního vzdělávání. To ale ještě není připravené přijmout své návštěvníky, takže díla byla 

k vidění do konce října v Tomkově ulici v Hradci Králové. Některé exponáty byly následně vráceny jejich tvůrcům, 

jiné zůstaly v majetku knihovny a je z nich připravována putovní výstava, která bude nabízena zúčastněným 

školám a knihovnám. Za jejich pomoc při propagaci a samotnou účast srdečně děkujeme.
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