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Edukační keramika pomáhá nejen 
zdravotně postiženým           

Dobroslava Strnková           
 

     S edukační keramikou jsem se poprvé setkala v roce 1998 na Knihovnické dílně v Jičíně, kde 
jsme měli možnost prohlédnout si výstavku keramických plastik. Tato tzv. edukační keramika byla 
původně vymyšlena pro zrakově postižené, aby jejím prostřednictvím lépe poznali nejen staré 
dějiny, ale i věci denního života. Je to nádherný projekt rodiny Hedrlínových. Autoři později přišli na 
to, že jejich tzv. keramínky lze barvit a tak je využít i pro zdravé děti. K barvení se používá 
temperových barev a práce se vždy podaří, čili mohou ji malovat i lidé, kterým malování dělá potíže.
 
      Na Klubu dětských knihoven v Městské knihovně v Praze jsme si domluvili termín malování 
edukační keramiky v knihovně v Novém Bydžově, na které jsme pozvali klienty Ústavu sociální 
péče ve Skřivanech. To byl začátek naší práce s handicapovanými. Následovalo malování 
keramického šperku s dětmi ze ZŠ Palackého (bývalá zvláštní škola), mezi nimiž jsou i 
handicapované děti. Na Týden knihoven v říjnu 1999 jsme pozvali klienty Ústavu sociální péče v 
Chotělicích, kteří malovali edukační keramiku s paní Marcelou Hedrlínovou. 
 
      Další velice zdařilou akcí bylo malování vánoční edukační keramiky, kterou manželé Hedrlínovi 
věnovali klientkám Ústavu sociální péče ve Skřivanech. Do Skřivan přijeli také novináři z 
Hradeckých novin, aby o malování vánočních keramických ozdob napsali. Dětský domov v 
Nechanicích byl dalším místem, kam jsme přivezli edukační keramiku manželů Hedrlínových. Byla 
to opět keramika s vánočními motivy, neboť do Nechanic jsme přijeli v předvánočním čase. Děti z 
Dětského domova v Nechanicích dostaly od autorů keramiky ještě jeden překrásný dárek: byly to 
keramické loutky, které si děti také namalovaly a pak s nimi mohly hrát divadlo. Opět vánoční 
keramika, místem malování byl Ústav sociální péče v Chotělicích, keramickými ozdůbkami si tamní 
klienti ozdobili společný vánoční stromeček. 
 
      Na jaře roku 2003 jsme se s edukační keramikou vypravili opět do Skřivan; klientky malovaly 
keramiku s velikonočními motivy. 
 
      Pokud se chcete o edukační keramice dozvědět více a získat kontakt na její autory, další 
informace získáte na adrese: http://kloutka.wz.cz . 
 
      Díky práci s keramínkami si děti ze Základní školy Palackého a klientky Ústavu sociální péče 
zvykly na pravidelné návštěvy naší knihovny. V roce 2003 se např. zúčastnily Velkého společného 
říjnové čtení. Následující rok jsme pro ně připravili Zimní čtení pohádek. Účastní se pravidelně akcí 
k BMI i k Týdnu knihoven, o kterých jsem již psala.  
 
      V loňském roce jsme v rámci Týdne knihoven uspořádali zajímavou akci pro děti ze Základní 
školy Karla IV. a klientky Ústavu sociální péče ve Skřivanech. Naším cílem bylo podpořit projekt 
UNICEF: Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Podařilo se nám spojit práci zdravých dětí s 
handicapovanými. Společně jsme v knihovně šili panenky, které se prostřednictvím UNICEF 
prodávají za cenu 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování jednoho dítěte proti šesti hlavním 
dětských smrtelným chorobám. Naší společnou prací vznikly čtyři panenky - Honzík, Maruška, 
Josífek a Ilonka. 
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      Cíl propojovat svět zdravotně postižených se světem zdravých se nám postupně daří naplňovat.
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