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Milí příznivci naší asociace! 

 

Doba spolkovému životu nepřeje, tak alespoň posíláme informaci o tom, co bychom 

mohli, až budeme moci. 

 

Na podzim roku 2019 jsme uvažovali o setkání v přednáškovém sále 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde bychom si mohli popovídat při projekci 

dokumentace o tom, co jsme vykonali za uplynulých 30 let. Jeden z nás (Oskar B.) si 

ale zlomil nohu a od jara 2020 už žádné setkání v úvahu nepřicházelo. 

Přesto se záměru připomenout naši třicetiletou historii vhodným způsobem 

nevzdáváme, neboť jsou minimálně tři naše počiny, které za to stojí – je to zdařilá 

putovní výstava KOČKOHRÁTKY, dále náš významný podíl na vzniku a organizaci 

SPRÁVNÉ HRAČKY a také festivalu hraček z přírodního materiálu HRAČKOBRANÍ. 

 

Ještě na počátku tohoto roku jsme se mohli těšit, že se alespoň s některými z vás 

uvidíme v Kamenici nad Lipou, ale ve chvíli, kdy píšeme tento dopis, už to tak jisté 

není. Některé letní festivaly už jsou odvolány (např. srpnový Slovácký rok v Kyjově), 

dnes odložily Brněnské veletrhy strojírenský veletrh ze září na listopad. Uvidíme. 

 

Loni se Hračkobraní neuskutečnilo a neproběhl ani podzimní veletrh For Toys. Jeden 

úspěch jsme však zaznamenali. Bez přerušení jsme zvládli další ročník posuzování 

hraček a herních předmětů – Správná hračka (ovšem bez slavnostního předání 

certifikátů na veletrhu). A letošní XXVIII. ročník jsme rovněž vyhlásili a proběhne 

minimálně tak, jako loni, tj. posouzením a předáním certifikátů poštou. Není však ale 

vyloučeno, že se letošní ročník veletrhu For Toys, přesunutý až na konec října, přece 

jen uskuteční. 

 

Další příjemnou zprávou je, že sbírka Správných hraček, o kterou se stará Městské 

muzeum v Kamenici, získala důstojné umístění v klenutém prostoru kamenického 

zámku (naproti kavárně). Budou tak možné i studijní prohlídky pro zájemce, 

obdobně jako je tomu u sbírky nábytku UPM v 1. patře. 

 

Ani krátké setkání alespoň některých z nás u zámeckého pána Michaela 

Pavlovského první víkend v září ve Slatině u Jevišovic není zcela vyloučeno, takže se 

alespoň můžeme zatím těšit. 

 

A ještě přidáváme informace o tom, co činí naše partnerské Sdružení pro hračku a 

hru, text „Jak vybírat hračky do mateřské školy“, který pro Poradce ředitele MŠ 

napsal Jiří Šťastný a informaci o knize, kterou o své sbírce vydala Milada Kollárová. 

 

Tak to by bylo prozatím všechno.  

S přátelským pozdravem 

 

Václav Kubát a Oskar Brůža 
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