Krátké hlášení o setkání členů a příznivců Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR
v Příbrami U modré kočky v sobotu 27. října 2012 s částečným přesahem do neděle 28. října téhož
roku, jak je sestavil Oskar Brůža
Příbram II – 2012 (Příbram I se konala v roce 2011)
Hostitelka: Lenka Pálková
Přítomni (abecedně):
Členové: Luděk Fiala, Marie Hozmanová, Jiří Jedlička, Václav Kubát, Lenka Pálková, Michael
Pavlovský, Jaroslava Šetelíková
Hosté: Bohumila Horáková, manželé Šimánkovi
Za UVU ČR: Oskar Brůža
Kolem poledne jsme se, zaskočeni neustávajícím sněžením, sešli v Galerii U modré kočky.

Po občerstvení jsme se dopravili na příbramské náměstí podívat se na novou kašnu se žulovou koulí. I
když film z odhalení mnoho sliboval, nemůžeme skrývat své zklamání a rozčarování.

Už jsme se těšili na oběd, leč oddálil ho předseda Václav Kubát, který prozradil, že Oskar Brůža právě
„oslavuje“ 25. výročí svých 40. narozenin, předal mu zarámované poděkování a upomínkový

křišťálový hranol; následovalo „živijó“, sklenka šampusu pro každého a pak jsme se dočkali konečně
zaslouženého a vynikajícího gulášku.

Kolem 15. hodiny jsme se přesunuli do přednáškové síně a věnovali se prezentaci událostí a akcí,
které jsme v letošním roce způsobili nebo jsme se jich účastnili.
1) Kamenické hračkobraní – VII. ročník; připomenuli jsme si „objev ročníku 2011“ – produkci
občanského sdružení „V růžovém sadu“ z Ořechova a přečetli jsme si krásný dopis, který všem
zúčastněním poslal pan Vladimír Procházka (dopis str. 1, dopis str. 2).
2) III. letní setkání na zámku ve Slatině u M. Pavlovského – jako již obvykle poslední srpnový víkend –
se opět vydařilo. Tentokrát byl uveden do provozu vodotrysk na nádvoří a oslavili jsme Michaelovy
šedesátiny. Prohlédli jsme si zámek na Vranově a okolí s pozoruhodným kamenným mostem; rovněž
výstavu „Hračky, hry a divadélka na zámku a v podzámčí“; katalog zpracovala Miroslava Janíčková a
vydal Národní památkový ústav v Brně, ISBN 987-80-86752-96-9. Pár obrázků ze setkání ZDE.
Téma příštího setkání: třídění a identifikace hraček ze zatím neuspořádané Pavlovského sbírky.
3) Správná hračka – XIX. ročník – projekce fotodokumentace z veletrhu For toys, z galavečera,
prezentace Správné hračky 2012. Diskuse o dalších ročnících, započatá letos na setkání v Kamenici
nad Lipou bude pokračovat v pondělí 29. října 2012 na UPM v Praze.
4) VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ Praha, Žižkovo nám., den otevřených dveří 17. října 2012 –
procházka oddělením hraček a celou školou. Dlouholetá činnost školy bude oceněna na Kamenickém
hračkobraní 2013. Některý z příštích dnů otevřených dveří školy by mohli členové AH – absolventi
společně navštívit. Krátká procházka oddělením hraček ZDE.
5) Designblok Praha – prezentace Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury Českého
vysokého učení technického v Praze. Oskar Brůža dohodl možnost prezentace v Kamenici nad Lipou;

ústav navštíví a podrobnosti dohodne v pondělí 29. října dopoledne spolu s V. Kubátem a P. Pechem.
Foto ZDE.
6) Kreativní mateřské školy – prodejní prezentace a přednášky, pořádané na mateřské škole,
Veltruská 560, Praha-Prosek. Akci pořádala Ivana Hlasivcová (Dodavatelský servis s.r.o.) s ředitelkou
MŠ Bc. Renatou Šibravou ve dnech 9. a 10. října 2012. Snaží se nahradit zaniklý Salon hraček. Vše o
akci na www.kreativnimaterskeskoly.cz. Fotozáznam akce a tipy pro Kamenické hračkobraní ZDE.
Na všech výše zmíněných akcích jsme tipovali případné kandidáty na ocenění Správná hračka a
možné účastníky Kamenického hračkobraní.
7) Výstava k životnímu jubileu Marie Hozmanové je do 28. listopadu 2012 přístupná po domluvě
v Galerii Josefa Adamce v Praze Na Špejcharu (pozvánka, katalog, úvodní slovo).

8) Retro hračky – nezapomenutelné hračky našeho dětství (50. až 80. léta) jsme si na závěr prohlédli
z DVD publikace, vydané v roce 2012 (www.popronmusic.cz), zajásali jsme nad klovající plechovou
slepičkou a už byl večer a čas buď k ubytování nebo k rozchodu. (Ukázka z knížky
http://www.youtube.com/watch?v=l0EyXiUtzdA). Knihu připravil se spolupracovníky Robert Švec,
provozující www.starehracky.cz, kde se mohou zaregistrovat i sběratelé a další zájemci o obor.

Zdravé jadérko (M. Hozmanová, J. Šetelíková, V. Kubát a O. Brůža) nakonec přistálo ve srubu Lenky
Pálkové. Tam jsme pokračovali v debatě, dojedli gulášek, vyspali se a rozjeli na různé světové strany.

Dohodli jsme se, že se budeme snažit dodržovat stabilní kalendárium našich setkání:
Druhý týden července – Kamenice nad Lipou
Poslední víkend srpna – setkání u M. Pavlovského na zámku ve Slatině u Jevišovic
Prostřední říjnový víkend – setkání U modré kočky v Příbrami
Jak je zřejmé, zůstal zatím nevyřešený jarní termín (???); nad tím budeme přemýšlet.
A budeme také přemýšlet, co by Asociace hračka mohla nadále podnikat – doplnění výstavy
inspirované čínským zvěrokruhem, přizvání mladých designérů jako hostů asociace, případně nových
členů atd.
A Lence Pálkové ještě jednou mnohokrát děkujeme!!!

óóój!

