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

Které uvedl v jarní a podzimní sezoně r. 2013 
Kdy pro naše milé diváky uvedl tato představení 

 
 
v pátek leden 2013 „ zahájení jarní sezony“ 

O lakomém Šnofousovi aneb prachy v prachu 
pátek 25.1.2013  
dále 

O lakomém Šnofousovi aneb prachy v prachu 
pátek 22.2.2013  
dále 

O lakomém Šnofousovi a neb prachy v prachu 
pátek 15.3.2013  
dále 
na krajské loutkářské přehlídce na malé scéně v divadle Karla 
Pipicha představil s pohádkou  v premiéře 

Kacafírkovo dobrodružství se zvířátky 
Sobota 23.3.2013  
dále 

Kacafírkovo dobrodružství se zvířátky 
pátek 17.5.2013  
Dále v rámci náboru nových členů v pořadu a konkurzu  

Kašpárkův konkurz „na draka“ 
pondělí 9.9.2013  
dále 

Kacafírkovo dobrodružství se zvířátky 
pátek 4.10.2013  
Dále v rámci pořadů „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“ 

Ševcovská pohádka (soubor srdíčko z V.Mýta ) 
pátek 18.10.2013  
Dále v rámci pořadů „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“ 

Kabaret se slůnětem Bimbo (pohádkář Jan Petráš)  
pátek 29.11.2013  
Dále v rámci pořadů „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“ 

O lakomém Šnofousovi aneb Prachy v prachu 
pátek 1.11.2013  
Dále v rámci pořadů -  přehlídka Čechova Olomouc  

O lakomém Šnofousovi aneb Prachy v prachu 
V neděli 10.11.2013  
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dále 

Pohádky ze skládky 
pátek 6.12.2013  
Dále v rámci pořadů „Kacafírek uvádí loutkářské hosty“ 

Pohádky Ferdy Mravence (pohádkář Jan Havel) 
pátek 20.12.2013  
 
 
 
 
protože se v roce 2013  de facto žádné oslavy našich spolkových výročí 
nekonaly, chtěli bychom skromě a důstojně oslavit nějaká ta výročí co se 
chystají tedy letos v roce 2014: 

V roce 2014 tak pravděpodobně skromně oslavíme již 21. narozeniny od 
doby přeregistrace spolku, dále budeme mít 46 let od existence a přijetí 

názvu Kacafírek na počest chrudimského šprýmaře stejného jména. V roce 
2013 to bude  již 61 let od doby zahájení působení našeho spolku 

v loutkovém Divadélku Mír, které bylo a zatím je po dlouhá léta útočištěm 
našeho spolku i přes různé změny zřizovatelů a majitelů objektu dnes 

Spolkovém Domě. Připomeneme si i 111. výročí počátků loutkového divadla 
v Chrudimi. Pokusíme se důstojně i oslavit 46. výročí založení SČDO/SAL 

jehož jsme členem. Největším Svátkem loutkářů je pak  pravidelné 
setkávání na Loutkářské Chrudimi. (letos nás čeká již 63. LCH – svátek 

loutkářů) 
Rádi bychom při tomto výročí některé naše členy alespoň morálně 

odměnili za jejich dlouholetou či příkladnou aktivní činnost ši připojili 
k tomuto výročí nějaký hmotný dárek na památku … 

 
Dále se snažíme připspívat naší dlouholetou činností v zápisu českého 

loutkářství za národní kulturní nehmotné dědictví UNESCO …. Jako 
platní členové SAL SČDO se budeme nadále podílet  na společných 

akcích. 
 

Spolek se bude snažit nadále pracovat podle pravidelně připravovaného 
plánu práce a starat se o majetek dle inventarizace, rozvíjet jej a 

udržovat jej, aby mohl nadále vyvíjet kvalitně svou činnost pro dětské a 
zejména mladé diváky našeho krásného a kulturního města. 
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Co Kacafírek chystá v novém roce 2014 
Pokusíme se získat náhradu za stávající odešlé starší či nespolehlivé 

členy a obnovit - omladit spolek o nové zájemce o tuto činnost. 
Zároveň budeme hledat partnery a sponzory pro podporu naší činnosti 

s vědomím, že tok peněz do kultury je stále omezenější a nižší. 
Dále bychom rádi opět nazkoušeli a uvedli mimo jiné krásnou hru  

„Kacafírkovo přátelství se zvířátky“  
a i několik dlaších kousků z minulosti by chom rádi oprášili a zopakovali 

závisí to ale na členech spolku, kteří v současné době mění svá 
působiště ve školách, dojíždějí nebo jsou ubytováni na inernátech či 
kolejích a do spolku začali někteří chodit v omezeném množství a 
nepravidelně – vzdělání a příprava na život má každopádně vždy 

přednost. 
Chtěli bychom skromě a důstojně oslavit nějaká ta výročí co se chystají: 
V roce 2014 prvděpodobně skromně oslavíme již 21. narozeniny od doby 
přeregistrace spolku, dále budeme mít 46 let od existence a přijetí názvu 

Kacafírek na počest chrudimského šprýmaře stejného jména. V roce 2014 
to bude  již 61 let od doby zahájení působení našeho spolku v loutkovém 

Divadélku Mír, které bylo a zatím je po dlouhá léta útočištěm našeho spolku 
i přes různé změny zřizovatelů a majitelů objektu dnes Spolkovém Domě. 

Připomeneme si i 111. výročí počátků loutkového divadla v Chrudimi. 
Pokusíme se důstojně i oslavit 46. výročí založení SČDO/SAL jehož jsme 

členem. Největším Svátkem loutkářů je pak  pravidelné setkávání na 
Loutkářské Chrudimi. (letos to bude již 63.Loutkářská Chrudim - svátek 

loutkářů) 
Rádi bychom při tomto výročí některé naše členy alespoň morálně 

odměnili za jejich dlouholetou či příkladnou aktivní činnost ši připojili 
k tomuto výročí nějaký hmotný dárek na památku … 

Dále se snažíme připspívat naší dlouholetou činností v zápisu českého 
loutkářství za národní kulturní nehmotné dědictví UNESCO …. Jako 
platní členové SAL SČDO se budeme nadále podílet  na společných 

akcích. 
Spolek se bude snažit nadále pracovat podle pravidelně připravovaného 

plánu práce a starat se o majetek dle inventarizace a rozvíjet svou 
činnost  v rámci propagace našeho krásného i kulturního města. 

 



 
  

Vážení, chci tímto 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 a na přehlídkách 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 
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