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Setkání s loutkou v Městské 
knihovně v Chrudimi 21. – 22. dubna 

2006           
Iveta Novotná           

 
     Společné setkání KDK SKIP našeho regionu se tentokrát uskutečnilo v Městské knihovně v 
Chrudimi. Jelikož Chrudim je považována za „město loutek“, připravila naše knihovna pro ostatní 
kolegyně knihovnickou dílnu věnovanou právě výrobě loutek, tzv. klapáků. 
 
      V pátek 21. dubna dopoledne přivítala paní ředitelka PhDr. Hana Mazurová všechny 
zúčastněné kolegyně ( celkem 23 knihovnic) a provedla je chrudimskou knihovnou. 
 
      Pak už nás nedočkavě očekávaly děti Speciální ZŠ, které pro nás měly připravené divadelní 
představení O Kacafírkovi. Děti z dramatického kroužku Rozmarýn, který vede paní učitelka 
Pilařová, měly pro nás připraveno nejen představení a malé pohoštění, ale také prohlídku své školy. 
Myslím, že i tam jsme nasbíraly mnoho inspirací pro naši práci. 
 
      Odpoledne jsme navštívily Muzeum loutkářských kultur. Toto muzeum bylo otevřeno v roce 
1972 a základem jeho muzejních sbírek se stala soukromá sbírka prof. PhDr. Jana Malíka – 
neúnavného organizátora loutkářského života, historika, pedagoga a sběratele. 
 
      (Více na http://www.puppets.cz .) 
 
      Po návratu do knihovny byla zahájena loutkářská dílna pod vedením lektorky paní Kamily 
Skopové. Tato velice příjemná paní, absolventka grafické školy, výtvarnice, ilustrátorka, je i 
autorkou několika knih, např. Jednoduché loutky, Pleteme věnečky, Kraslice a velikonoční ozdoby, 
České zvyky a obyčeje a další. Její nejnovější knihou je kuchařka Rodinné stříbro aneb Klenoty 
domácí kuchyně. Pod jejím vedením jsme vyráběly loutky zvané klapáky. Vznikaly nejen 
čarodějnice, ale i eskymáci, andělíčci, čertíci a mnoho dalších úžasných bytostí. Paní Skopová pak 
dodala našim loutkám díky namalovaným tvářičkám kousek té pohádkové duše.  
 
      Večerní posezení v restauraci Dalibor bylo tou správnou tečkou za prvním dnem našeho 
setkání. 
 
      V sobotu nás čekal výlet do skanzenu Veselý Kopec. Po celé dva dny nás doprovázelo 
slunečné počasí. A tak prohlídka skanzenu a seznámení se s životem našich předků na vesnici, s 
lidovými tradicemi a zvyky byly velice příjemné. Pak již následovalo závěrečné milé posezení a 
občerstvení přímo ve skanzenu. 
 
      Na první prázdninové dny 1.-3. července připravila naše knihovna v rámci festivalu Loutkářská 
Chrudim další knihovnickou dílnu. Jedná se o pilotní projekt, který bude tentokrát určen nejen 
knihovnicím z našeho regionu. Opět se setkáme s paní Kamilou Skopovou, která nás povede při 
výrobě našich pohádkových postaviček. Program však rozšíří seminář o dramatizaci a práci s 
loutkou, který povede loutkoherec z divadla Drak. Samozřejmě nebudou chybět ani návštěvy 
divadelních představení a další doprovodné akce, které probíhají v rámci celého loutkářského 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Iveta Novotná: Setkání s loutkou v Městské knihovně v Chrudimi ...

27.6.2006http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=705



festivalu. 
 
      Na shledanou v Chrudimi. 
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