
Vážení přátelé loutkového divadla, rád bych Vás informoval o akcích 
Kacafírka - loutkářského spolku 

Které uvedl na konci roku 2011a hlavně v jarní a podzimní sezoně r 2012
Kdy pro naše milé diváky uvedl tato představení

v neděli 11. září 2011
pohádku NÁRAMNĚ VZÁCNÁ VĚC A KAŠPÁREK
při příležitosti benefiční akce ANDĚL DĚTEM v Chrudimi na náměstí

v pondělí 28.listopadu 2011
pohádku ZAKLETÁ PRINCEZNA ČÁRYPÍŠE 
(premiéra)

v pátek 2. prosince 2011
drobnou loutkovou hříčku O zaseknutém koni
na Velké mikulášské Show, v Pardubicích v KD Hronovická v průběhu 
programu mezi 16-19 hodinou

v neděli 11.prosince 2011 
pohádku O lakomém Šnofousovi aneb prachy v prachu

v Muzeu loutkářských kultur v chrudimi od 15.00 h

v pondělí leden 2012 „ zahájení jarní sezony“
pohádkou Zamilovaný kašpárek
dále jsme navštívili hromadně muzeum lotkářských kultur

v pondělí 20. Února 2012
jsme uvedli pohádku Zakletá princezna Čárypíše

Kacafírek se v Chrudimi o víkendu v sobotu 24. března na krajské 
loutkářské přehlídce na malé scéně v divadle Karla Pipicha 
představil s pohádkou 
O LAKOMÉM ŠNOFOUSOVI A NEB PRACHY V PRACHU



v pondělí 16. dubna 
pohádku NÁRAMNĚ VZÁCNÁ VĚC A KAŠPÁREK

dále jsme uvedli pohádku NÁRAMNĚ VZÁCNÁ VĚC A KAŠPÁREK
ve dnech 27. až 29. dubna na akci "letnice Rakovník 2012"
u příležitosti konání celostátní Loutkářské přehlídky - Letnice Rakovník 2012

ve dnech 30. dubna a 1. května jsme se s touto pohádkou 
zúčastnili čarodějnických slavností v Kladně
kde jsme ji zahráli pro nejmenší diváky při hasičské slavnosti a před sletem 
místních čarodejnic v místním kulturním stánku

ve dnech 11. až 13. května jsme zahráli tuto pohádku i na akci 
"Loutkářské Letnice 2012 v Přerově" u příležitosti moravské Loutkářské 
přehlídky - Letnice 2012

tato pohádka/hra byla velice úspěšná a i oblíbená mezi diváky (ale i mezi herci)

v pondělí 14. května 2012: „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“
pohádku BYLO JEDNOU JEDNO LOUTKOVÉ DIVADLO
(KACAFÍREK uvedl společně s loutkářským hostem Janem Havlem)

v pondělí 25. června 2012: „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“
a tak jsme ukončili jarní sezonu pohádkovým pořadem
s pohádkami a soutěžemi pro děti s názvem   KABARET
(KACAFÍREK uvedl společně s loutkářským hostem Janem Petrášem)

Kacafírek se v Chrudimi zúčastnil na akcích  61 Loutkářské Chrudimě
a někteří členové se účastmili i na pořádaných seminářích

na celostátní loutkářské přehlídce na scénách a prostorách 61 LCH 

dále jsme s členy spolku navštívili i výstavu černého divadla na zámku 
v Cholticích, kde jsme si vzali inspiraci k další možné činnosti a zhlédli 
část představení provedeného formou hraní černého divadla …

po prázdninách jsme se vrhli na zkoušení a přípravy pro podzimní 
sezonu ve spolkovém domě



Pondělí 15. Října 2012: „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“
pohádku O červené karkulce
KACAFÍREK uvedl společně s loutkářským hostem
soubor Srdíčko z Vysokého Mýta

Pondělí 19. Listopadu 2012: „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“
Pohádku Vodník Mokřinka
(KACAFÍREK uvedl společně s loutkářským hostem Janem Petrášem)

v pátek 14. prosince 2012: ukončíme podzimní sezonu 2012
pohádkou O lakomém Šnofousovi aneb prachy v prachu
ve spolkovém domě od 17.00 hod

poté oslavíme před ukončením roku nejkrásnější svátky v roce a budeme 
se těšit na práci, činnosti a nová setkání při loutkaření v novém roce 
2013 který snad bude pro naši činnost opět ještě lepší než roky uplynulé 

Poznámka - Nejsou zde zajisté uváděny všechny akce …

plakáty pro veřejnost je možno možno vždy stáhnout na našem webu 
http://www.chrudimka.cz/kacafirek/index.htm
klikněte si zde vždy na odkaz "aktuálně" a u akcí si stahněte příslušný plakát k vytisknutí
(pokud jej neotevřete zadejte v prohlížeči „spolek kacafírek“ a pak najděte odkaz „aktuálně“)

na všech těchto akcích jsme propagovali práci našeho loutkářského 
spolku  a naše krásné město Chrudim s přívlastkem Loutkářská
vedoucí spolku : MILOŠ LÉDL kacafirek.ls@email.cz

GSM: 603 37 26 26 ledl@chrudim.cz
nebo služební Miloš Lédl - REMO <remo_ledl@chrudim.cz>
těšíme se na setkávání s Vámi našimi diváky, sponzory a vůbec všemi co máte rádi 
loutkové divadlo, které pomáhá vychovávat děti a mládež ke kulturním prožitkům



Vážení, chci poděkovat všem bývalým, součastným a aktivním členům 

Loutkářského Spolku Kacafírek Chrudim  

Za to že pomáhají svou činností

propagovat volnočasové aktivity dětí a mládeže 

a že po škole, po práci a ve volném čase spolu s dalšími členy spolku

a to bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu 

zkouší, nacvičují, připravují a hrají loutkové pohádky a hry pro naše diváky

svou činností v našem amatérském loutkářském spolku

tak napomáhají rozvíjet zájem o kulturu u dětí a mládeže, 

které naše hry navštěvují.

Za tuto aktivní činnost ve spolku si jistě zaslouží ocenění.

Škoda že takových šikovných a zejména mladých lidí, 

kteří takto naplňují mimo své ostatní povinnosti svůj volný čas

nemáme více.

Děkuji Všem za jejich úsilí a ostatním za podporu činnosti spolku

vedoucí spolku 

               Miloš Lédl v.r.

KACAFÍREK  Loutkářský spolek Chrudim
Na Šancích 1180
53705 Chrudim
vedoucí spolku Miloš Lédl, GSM: 603 37 26 26
www.chrudimka.cz/kacafirek             e-mail: ledl@chrudim.cz

http://www.chrudimka.cz/kacafirek/aktualne.htm                   e-meil: kacafirek.ls@email.cz

ukázky z naší činnosti – 2012 některá představení i návštěvnost a zkoušky




