
Setkání vystavujících, tvůrců, organizátorů 
a zájemců o hračkářské dění

15. července 2021

1. Uvítání 

2. Tradiční hudební zahájení – Luboš Venkrbec a 
sbor účastníků

3. Asociace hračka – Kočkohrátky a co by mohlo 
být příště (Oskar Brůža, Petr Pech)

4. Sdružení pro hračku a hru – změny a plány do 
budoucna (Jiří Šťastný)



U stánků o Hračkobraní 
postávaj a hlava je brní, 
vzpomínaj co všechno museli smíchat.

Skleniček pár i buřty zahřály, 
uplynul večer příjemné zábavy, 
teď snídaj jen čaj a čekaj, jak bude jim dál. 

Ref: 

Jen zahlídli děti jak bránou se valí, 
poslední síly sbíraj, vždyť skoro nespali! 
Už jenom zítra a ve zdraví jsme to přečkali.

Jak u stánků děti si hrají, 
přemítaj, všichni byli jsme malí, 
běhali, pískali, mámy nad námi si stýskaly.



KOČKOHRÁTKY

Cestopis výstavy



Jak vznikly Kočkohrátky
Námět na společnou výstavu přinesl na setkání Asociace hračka 
Michael Pavlovský, když jsme se pokoušeli najít nějaké společné 
téma, které by výstavu sjednocovalo. Členové námět přijali a 
vytvořili pro výstavu originální autorské hračky a herní předměty.

Libreto výstavy zpracovali Václav Kubát a Oskar Brůža.

Scénář zpracoval Oskar Brůža jako základní instrukci (invariant) 
a postupně jej upravoval do následujících jedenácti konkrétních 
variant.

Realizaci zajišťovali ve spolupráci s vystavujícími a hostitelskými 
organizacemi Oskar Brůža a Václav Kubát.



2003













1. BRNO

Galerie u Dobrého Pastýře 

Premiéra
Spolupráce – Václav Houf (digitální foto), 

František Borovec (grafický design), 
Michael Pavlovský (realizace) 

15. prosince 2003 – 16. ledna 2004

Výstava o týden prodloužena

Cca 2000 návštěvníků



























2004

V tomto roce učiněny první kroky 

k budoucímu Hračkobraní



2. Nový Jičín

Muzeum –Žerotínský zámek

Spolupráce – Hana Balážová (grafický 
design), Petr Řezníček (realizace)

16. března – 16. dubna 2004

Výstava spojena se soutěží mateřských 
školek na téma 

Kočka – hračka, jakou bych si přál

















3. Ostrava

Galerie KRUH

Spolupráce – Eva Myszaková

21. dubna – 26. května 2004



















A teď pozor  

V mezičase se událo něco významného, i když 
tomu zpočátku nic nenasvědčovalo.

23. července 2004 jsme obdrželi následující 
mail:





To byl počáteční impuls vzniku festivalu 
hraček z přírodních materiálů. 

Kočkohrátky se v Kamenici od dubna 2007 
do června 2008 uskutečnily, ale ještě dříve, 
za necelé dva roky, byl na světě první 
ročník Hračkobraní! 

Ale to je už téma na jinou prezentaci.



4. Nové Město na Moravě

Horácká galerie 

28. září – 21. listopadu 2004

Spolupráce – Josef Chalupa a kol.

Výstava spojena se soutěží

kluků a holčiček na téma

Kočka – hračka jakou bych si přál















5. Břeclav

Městské muzeum a galerie

Spolupráce – Evženie Klanicová a kol.

4. prosince 2004 – 31. ledna 2005





2005



6. Vysoké Mýto

Regionální muzeum

Spolupráce – Alena Korálová

4. – 30. října 2005

Divadelní představení

„Vítáme tě v Kočkomejtě“,

soutěž mateřských školek na téma

Kočka – hračka jakou bych si přál

1356 návštěvníků

























2006

1. ročník Hračkobraní

60. výročí družstva JAS

100 let Jindřichohradecké úzkokolejky



7. Bruntál

Muzeum v Bruntále – zámek

Spolupráce – Kateřina Košnovská

4. května – 5. června 2006



















8. Mikulov

Regionální muzeum – zámek

Spolupráce – Marta Šiprová (grafický 
design), Dobromila Brichtová (realizace)

6. prosince 2006 – 20. března 2007













2007



9. Kamenice nad Lipou

Prezentace v rámci 

II. ročníku Hračkobraní

Spolupráce – Jan Novotný a kol.

duben 2007 – červen 2008

















2008

Velkolepý závěr kočičího putování



10. Písek

Sladovna – prostor Vysoké trámy

Spolupráce – Monika Zárybnická, Jan Hladký a 
Jana Harmachová

Spojeno s výstavou Dřevěné hračky – nehračky 
Václava Kubáta

3. července – 9. září(– prosinec) 2008

Výstava prodloužena o 4 měsíce!

Cca 20 tisíc návštěvníků

















2009



11. Ostrov nad Ohří

Dům kultury – areál Posvátný okrsek

Spolupráce – Věra Čarná

Spojeno s výstavou Dřevěné hračky – nehračky 
Václava Kubáta

4. září – 23. října 2009































Výstava Kočkohrátky byla zatím nejzdařilejší akcí 
členů Asociace hračka v tomto tisíciletí.

Potěšila zhruba 50 tisíc návštěvníků, ale největší 
radost z ní měly děti.

Od té doby uplynulo už více než deset let, a tak 
ty děti už mají své děti, a ty děti by si také 
mohly podobnou putovní výstavu užívat, kdyby 
nějaká vznikla.

Pokusili jsme se o to výstavou Hrajeme si se 
zvířaty, inspirovanou čínským horoskopem, ale 
zůstalo jen u pokusu.

A tak se jako Viktor Pirošuk z Téměř divadelní 
společnosti obracíme na vás, kmenové účastníky 
Hračkobraní: „Pomůžete nám, nenecháte nás v 
tom samotné?“



Děkuji za pozornost a končím 
inspirativním snímkem

JEDEME DÁL!!!





V červenci 2021 připravil pro setkání účastníků

XV. ročníku Hračkobraní Oskar Brůža.
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