Příběh panenek

„Při této práci si s panenkami povídám. Prý to není nemoc.
A když to může někomu připadat zvláštní, nevadí mi to.
Myslím na to, že za každou takovou panenkou je nějaký lidský příběh.“
Panenky sbírám téměř celý život, ale intenzivně se tomu věnuji posledních 50 let. Začala jsem
si schovávat ty po své dceři, pak jsem k tomu přidala ty po svých vnučkách a postupně se z toho stala
velká záliba.
Nikdy jsem žádnou nekoupila. Všechny si mě našly, buď jako dárek a nebo mi je přinesli
známí. Hodně jsem jich, tak říkajíc, vytáhla z popelnice. Panenky se ke mně dostávají špinavé,
rozcuchané nebo ostříhané a nahé. U mě se jim dostane náležité péče a na řadu přijde i další moje
vášeň, a to háčkování. Aby nezůstala panenka nahá, každé uháčkuji šaty na míru. Při této práci si
s panenkami povídám. Prý to není nemoc. A když to může někomu připadat zvláštní, nevadí mi to.
Myslím na to, že za každou takovou panenkou je nějaký lidský příběh.
Doma panenkám padla za oběť celá naše ložnice. Takže se dá říct, že spím se svými
panenkami. Dědovi to nevadí. Pro můj koníček má pochopení. Žádná z panenek nezahálí,
směňujeme s pravnučkou.
Již delší dobu jsem toužila se o svoji radost z panenek podělit s ostatními. V mém věku již
není na co čekat, tak jsem se svolením osadního výboru použila dostupné prostory a požádala známe
s podobnou zálibou o spolupráci.
K vidění je více než stovka hraček. Z mé sbírky je asi 60 panenek a miminek, dále je
vystaveno asi 10 exponátů panenek pro UNICEF, které vyrábíme v rámci ČČK. Zbytek tvoří exponáty
vypůjčené, např. od paní Hruškové z Borovany a od rodinných příslušníků.
Já sama už špatně chodím, takže tato výstava by nebyla, bez pomoci mých přátel, našeho
místního spolku ČČK a rodiny. Všem ze srdce děkuji, že mi pomohli uskutečnit moje přání.
Marie Donátová, 82 let

Pojďme je společně pojmenovat!
Jak je výše uvedeno, některé panenky jsou i z popelnice a jejich původ neznáme.
Pojďme tedy všem panenkám, alespoň po dobu výstavy, propůjčit nějaké jméno.
Každý z návštěvníků si může vybrat jednu panenku, která je mu sympatická a té
dát jméno. Napište jej na připravené kartičky a jmenovku umístěte.

