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

Které uvedl v jarní sezoně r. 2014
Kdy pro naše milé diváky uvedl tato představení

v pátek leden 2014 „ zahájení jarní sezony“
Pohádky ze skládky
pátek 24.1.2014

dále
Kacafírkovo dobrodružství se zvířátky
pátek 28.2.2014

dále
Pohádky ze skládky
pátek 7.3.2014

dále
V rámci 10. krajské přehlídky loutkářských souborů
na krajské loutkářské přehlídce na malé scéně v divadle Karla 
Pipicha představil 
Pohádky ze skládky

A poté uvedli v premiéře 
HRÁŠKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
pátek 28.3.2014

dále jsme opět našim divákům zopakovali
Pohádky ze skládky
pátek 25.4.2014

a poté jsme ještě opět uvedli krásnou pohádku
HRÁŠKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
pátek 16.5.2014

Dále připravujeme další pohádky
v rámci pořadů
„Kacafírek uvádí loutkářské hosty“



Účast na přehlídce LETNICE - Rakovník 2014 – jsme z časových a finančních důvodů omluvili

Účast na přehlídce v Přerově 2014 – jsme z finančních a časových důvodů také omluvilii

A tak jsme alespoň uvedli pohádky na naší 10. krajské Chrudimské přehlídce loutkářských 
souborů na malé scéně v divadle Karla Pipicha kde se spolek představil a uvedl nové hry

Pohádky ze skládky a v premiéře HRÁŠKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

I přes připomínky poroty, které si 
spolek vždy bere k srdci, se diváci

rádi na naše pohádky vždy rádi 
podívají a hercům zatleskají

již 111. výročí počátků loutkového divadla v Chrudimi, 61 let v loutkovém Divadélku Mír (v dnešním 
spolkovím domě), 46 let existence spolku s názem Kacafírek a 21. narozeniny od přeregistrace spolku
Pokusíme se důstojně i oslavit 46. výročí založení SČDO/SAL jehož jsme členem,největším svátkem 
loutkářů je pak pravidelné setkávání na Loutkářské Chrudimi.(letos již 63. LCH - 29.6. - 5.7. 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.

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 
i několik dlaších kousků z minulosti které bychom rádi oprášili a 

zopakovali
Chtěli bychom i skromě a důstojně oslavit nějaká ta výročí co se chystají



Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti a přejeme 
aktivním, součastným, minulým i budoucím členům spolku 
hodně zdraví, úspěchů a pevné nervy v konání loutkářské

řehole, kterou umí pravděpodobně ocenit jen spokojený divák 
vřelým potleskem na našich představeních ….

Velice si toho vážíme a udržuje to v nás naději, že loutkové 
divadlo zůstane zachováno i pro další nadšence i diváky …..




