
Kouzelný svět Říše loutek v Kroměříži 
 

V úterý 11. února 2014 v 17 hodin bude v Muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí 
v Kroměříži zahájena velká výstava loutkářského souboru Říše loutek Kroměříž, o.s. a jak 

jinak, než loutkovým divadlem. 
 
Na výstavě bude ke spatření desítka kompletních scén i s loutkami z her O Červené Karkulce, 
Kolíbá se velryba, Povídání o pejskovi a kočičce a další. Kroměřížští loutkoherci s oblibou 
zapojují do svých představení i diváky, kteří se stávají spolutvůrci, a bude tomu také tak na 
výstavě – návštěvník nemusí být jen pasivním divákem, ale bude mít možnost vyzkoušet si 
vedení loutek a zahrát si dle své fantazie i svoje vlastní představení. 
 

Pro školy je připraven speciální program vč. výroby maňásků.  
Přihlášení na tel. č. 573 338 388 

 

 
 

Loutkové divadlo má v Kroměříži dlouhou tradici, nadšenci je provozovali již od počátku 20. 
století s různými pauzami. Soubor Říše loutek o.s. má za sebou již 45 let nepřetržité činnosti 
– potěšil a pobavil tisíce dětí ( ale i dospělých ). Kouzlo loutkového divadla zkrátka nenahradí 
ani televize ani počítačové hry. Říší loutek prošla spousta milovníků loutkového divadla - za 
mnohé jmenujme Mgr. Petra Pálku, dlouholetého vedoucího Jiřího Lisého, jeho zástupce 
Petra Rozsypálka a jednatelku Marii Baierovou. Získali za své hry mnoho ocenění 
na celostátních přehlídkách např. několik prvních cen na známé Loutkářské Chrudimi, také 
ceny za loutkoherecké i herecké výkony a výtvarné pojetí. Odehrají 20-25 představení ročně 
nejen v Domě kultury v Kroměříži, ale zajíždí stále častěji do blízkého i dalekého okolí.  
 
O souboru též na http://riseloutekkromeriz.cz. 
 
Říše loutek – výstava k 45. výročí trvání kroměřížského loutkářského souboru 
s interaktivním programem pro děti bez rozdílu věku. 
Muzeum Kroměřížska p. o. - Galerie v podloubí, Velké náměstí 38, Kroměříž 
Výstava potrvá do 8. dubna 2014 a je otevřena denně mimo pondělí i v sobotu a neděli od 
9-12 a 13-17 h. 
 

http://riseloutekkromeriz.cz/

