Tisková zpráva
Vážení přátelé,
ve dnech 10. - 11. října 2009 proběhne II. ročník loutkového festivalu Šmidra a …šmytec.
10. října bude festival zahájen v 10.00 hodin v Českém Brodě, v inspirativním prostředí za
městskými hradbami. 11. října se přehlídka přenese do malebného prostředí Kmochova ostrova v Kolíně a
bude zahájena rovněž na desátou hodinu.
Amatérská divadélka kolínského regionu doplní profesionální divadla a navíc výborní muzikanti.
Účastníci festivalu nemají šanci si odpočinout. Vedle loutkových představení, které budou rotovat na třech
pódiích, mohou děti projet po Labi na motorovém člunu, účastnit se kejklířských dílen, projíždět se na koni,
zpívat, malovat nebo dělat obrovské bubliny a ještě za to dostanou něco dobrého.
Letos je to 20 let kdy jsme zahájili legendární divadelní poutě na Kmochově ostrově v Kolíně.
Oprášili jsme rodinné divadlo s Alšovými loutkami a odehráli desítky představení pro předškolní děti,
hlavním hrdinou byl vždy Kašpárek, dobrá duše se smyslem pro humor. Autorská představení nebyla nikdy
dána do textové podoby, každé představení bylo jedinečné, protože vycházelo z reakcí dětského diváka.
Během hraní jsme si uvědomili, že loutka má neuvěřitelnou imaginaci, že loutkové divadlo působí
velmi pozitivně na dětskou emocionalitu, podporuje estetický zážitek a je výborným prostředkem pro
výchovu dětí. S dětmi pracujeme celý život, loutku využíváme jako terapeutický prostředek pro práci
s hendikepovanými dětmi; třeba skrze loutku se jménem Božka se podařilo rozmluvit týranou dívku.
Díky dětem jsme si nepřestali hrát. Loni se nám narodila Amálka, naše třetí dítě. Kamarádem
Amálky je čert. První slova, která řekla, byla máma, táta a belele. Kašpárek je v pohotovosti a bojuje o její
přízeň.
V červnu oslavil Barryho Kašpárek dvacetiny, stal se naším průvodcem, cestoval s námi ve
dvoukoláku, nebo na káře zapřažené do koní a byl zvěčněn na logu a domácím erbu.
Dnes máme celkem 16 Kašpárků, někteří jsou originálem, někteří jsou replikou Kašpárkovského
archivu UNIMY, vlastníme také Kašpárka z Anglie, Francie a Portugalska.
V říjnu roku 2005 jsme oživili tradici legendárních poutí. Na Zálabské skále v Kolíně jsme připravili
I. ročník loutkového festivalu Šmidra a … šmytec, přestože byl již pozdní říjnový víkend, bylo nádherné
počasí. Na festival přišli stovky dětí s rodiči, některá představení se musela odehrát znovu. Zálabská skála
byla barevná a krásná jako nevěsta.
V Českém Brodě spoluzaložil Petr Fořt, organizátor festivalu Rock for People loutkové, rodinné
divadlo. Se svými přáteli připravil již dvě autorská představení. Spolek se jmenuje Brodivadlo a jak se zdá,
dost je to baví a tak jsme si řekli, že zkusíme putovní festival na trase Český Brod – Kolín. Pokud se Fořťák
vloží do organizování akcí pro děti se stejným úsilím jako když dělá festivaly, mají se děti a jejich rodiče na
co těšit.
Na závěr zbývá dodat, že festival je možné uskutečnit jedině díky podpoře Středočeského kraje a
královských měst Kolína a Českého Brodu, ale také díky nezištné pomoci přátel,podnikatelských subjektů a
živnostníků.
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