
Prodloužená otvírací doba v MLK 
1. 7. 2018 od 8,30 do 23 hodin 
 

 
Doprovodný program LCH 
 
1. 7. 2018 ve 20 hodin 
Komentovaná prohlídka expozice Magický svět loutek 
Rezervace nutná do 1. 7. do 12 hodin na tel. č. 469 620 310 nebo v recepci MLK 
Prohlídka se koná při účasti min. 5 osob. Maximální kapacita je 25 osob. 
 
1. 7. 2018 ve 23 hodin 
Zážitková prohlídka v MLK 
Rezervace nutná do 1. 7. do 12 hodin na tel. č. 469 620 310 nebo v recepci MLK 
Prohlídka se koná při účasti min. 5 osob. Maximální kapacita je 20 osob. 
 
1. 7. 2018 v 10 hodin 
Přednáška "Velikonční figury ve španělské Malaze" 
O tradici nošení procesních figur o svatém týdnu v Malaga bude přednášet doc. Mgr. Karel 
VOSTÁREK. 
 
2. 7. 2018 v 15 hodin a 4. 7. v 15 hodin 
Tvořivá dílna s loutkami Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou 
Tvořivé dílny s loutkami Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou. Ti si společně s dětmi hrají, 
cestují po celém světě, plaví se po moři, létají v oblacích, ztrácejí se a opět nalézají v lese, 
když chtějí, tak slaví narozeniny, překvapují se a vaří si samé dobroty. Na začátku každé 
společné hry je však musí děti probudit a otevřít jejich pevně uzavřenou krabici. Pomáhají 
jim s tím kamarádi Hana a Tomáš, kteří téměř hodinové dobrodružství s loutkami, s 
předměty a společné tvoření z papíru, lana, gumy, dřeva pro děti připravují. Že se při tomto 
setkání mohou jeden od druhého něco naučit a zažít spoustu legrace, radosti a i trochu toho 
smutku, zjistí jen ti, kteří na Terapii loutkou přijdou.  
Lektoři:  
Hana Volkmerová a Tomáš Volkmer 
Délka trvání dílny: 45-60 minut. 
Maximální počet dětí v dílně: 12, ideální věk dětí 4-6 let 
 
3. 7. 2018 v 19 hodin (MLK otevře v 18,30) 
Křest publikace „Pohádkový život rodiny Lamkových“ 
Muzeum loutkářských kultur vydává k výstavě „Pohádkový život rodiny 
Lamkových“ stejnojmennou publikaci. Ta formou vzpomínek zpracovaných editorkou Janou 
Tomášovou přiblíží čtenářům nejen kouzelný svět rodinné umělecké „dílny“, ale i dobu a 
prostředí, ve kterém Hana a Josef Lamkovi žili a tvořili. 


