
Kdo si hraje, nezlobí 

„Přesně takovou panenku jsem jako malá měla taky,“ ozývalo se často při prohlídce 
půvabné oldies výstavy KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ v galerii Konírna, která byla zahájena 
vernisáží za účasti představitelů města, pořadatelů a tvůrců výstavy v pátek 21. října 2011 
odpoledne. Kouzelný dětský svět hraček našich babiček a prababiček se veřejnosti otevřel 
v sobotu 22. října a během prvního víkendu jej zhlédlo více než 200 návštěvníků. 

Panenky, kočárky, medvídky, pokojíčky a další hračky včetně doplňků z období od konce 
19. století po současnost zapůjčily a odborně nainstalovaly dámy z Klubu Panenky ČR, na 
výtvarnou působivost expozice dohlédla kurátorka paní Marcela Kleckerová. Na výstavě je 
mimo jiné k vidění i kolekce tzv rebornových panenek, které jsou na první pohled od živých 
miminek téměř k nerozeznání. Zajímavostí je 100 cm vysoká in-line bruslařka, panenka 
Jessie holandské výtvarnice Elisabeth Lindner, vytvořená podle skutečné holčičky. Velmi 
vzácná je expozice ve třech prosklených vitrínách: obsáhlá kolekce panenek Barbie v 
překrásných dobových kostýmech, mapující historii dámské módy od spodního prádla po 
složité róby císařoven. „Historie odívání je můj celoživotní koníček. Kdysi dávno mě 
napadlo obléct svoje panenky jako princezny. Dnes jich mám ke stovce… Panenky 
pro mě nejsou už tak důležité jako v dětství, teď jsou jen manekýny pro modely 
historických oděvů. Panenky Barbie totiž mají ideální štíhlost jako dámy 
v korzetech,“ vysvětluje paní Zdeňka Mudráková z Havířova, tvůrkyně a majitelka 
kolekce. 

Příjemným bonusem v nabídce výstavy je malé fotografické zákoutí, kde si návštěvníci 
mohou vyfotografovat svou ratolest ve stylizovaném starodávném pokojíčku třeba 
s medvídkem na klíně. 

„Nádobíčko a doplňky v takovýchto kuchyňkách odpovídaly zařízení skutečné 
kuchyně své doby. Holčička si zpravidla hrála se zmenšeninami předmětů, které při 
vaření běžně používala její maminka,“ vysvětluje nad replikou modelu kuchyňky paní 
Alena Zemanová, předsedkyně Klubu Panenky ČR, který je spolupořadatelem výstavy. 

V prostoru Na Patře je instalována naučná část výstavy, kde si návštěvníci na panelech 
přečtou něco zajímavého třeba o historii panenek, malé děti se zde mohou pohoupat na 
dřevěných kohoutech. 

Výstava je přístupná od úterý do pátku od 11:00 do 16:00 hodin, v soboty a neděle od 
10:00 do 16:00 hodin. Symbolické vstupné je 20 Kč (děti 6–15 let, studenti a důchodci 10 
Kč, děti do 6 let zdarma). Při opakované návštěvě výstavy se vstupné znovu platit nemusí, 
stačí předložit vstupenku z první návštěvy. 

Výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ bude přístupná až do Tří králů, tedy do 6. ledna 2012. 

 

 

  



Výstava KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ má tisícího 
návštěvníka 

Kouzelný dětský svět hraček našich babiček a prababiček v galerii Konírna se veřejnosti 
otevřel v sobotu 22. října 2011. O dva týdny později se počítadlo návštěvnosti výstavy 
„Kdo si hraje, nezlobí“ přiblížilo k první tisícovce. 

 

Šestiletý Ondřej Kašpar z Frýdku-Místku přijel do našeho města na rodinnou návštěvu. 
Do galerie Konírna se přišel na výstavu podívat v doprovodu rodičů a několika tet 
v sobotu 5. listopadu ve 13:49 hodin jako návštěvník s pořadovým číslem 1000. Na 
památku dostal knihu záhorských pohádek a pověstí Jaroslava Polky, maňáska 
městského maskota – lipovou vílu Tilinku a další propagační předměty, které mu budou 
připomínat Lipník nad Bečvou. 

 
  

„Věřili jsme, že výstava bude mít u veřejnosti úspěch, ale že tisící návštěvník sem 
zavítá už po dvou týdnech, to naše očekávání předčilo,“ říká Jana Kašpárková, 
ředitelka SVČ, které výstavu pořádá spolu s městem a Klubem Panenky ČR. 



Výstava KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ má dvoutisícího 
návštěvníka 

Po šesti týdnech trvání přivítala zámecká galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou 
dvoutisícího návštěvníka krásné výstavy KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Paní Iva Drešerová 
z Přerova přijela do našeho města podívat se na výstavu v neděli 4. prosince 2011 jako 
návštěvník s pořadovým číslem 2000. Na památku dostala od pořadatele výstavy a 
města propagační předměty, které jí budou hezkou připomínkou této události. 

 

 

 


