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TISKOVÁ ZPRÁVA
X. ročník Hračkobraní – festivalu hraček z přírodního materiálu
(8. – 12. července 2015 v areálu zámku v Kamenici nad Lipou)
Areál zámku v Kamenici nad Lipou bude na začátku prázdnin tradičně několik
dnů patřit výhradně hračkám. Od středy 8. do neděle 12. července zde proběhne
jubilejní 10. ročník festivalu hraček z přírodního materiálu HRAČKOBRANÍ.
Hračkobraní chce být především přátelským a pohodovým setkáním všech,
kdo si rádi hrají, a to bez ohledu na věk. Patří nejen hračkářským profesionálům, ale
hlavně těm, kterým se hračky líbí a chtějí svým dětem udělat radost nákupem nové
hračky či vytvořením vlastní v některé z tvořivých dílen. Cílem organizátorů je
propagovat české autorské hračky z přírodního materiálu, obnovit důvěru veřejnosti
k nim a zároveň představit alternativu k hračkám, které jsou dnes běžně k dostání
v síti hračkářských obchodů. Festival chce předvést hračky z přírodního materiálu
jako zajímavé, aktuální, vtipné a konkurenceschopné, které mají co říci i společnosti
21. století.
Pořadatelem Hračkobraní je Správa kulturních zařízení města Kamenice nad
Lipou. Významnými spolupracovníky pak Město Kamenice nad Lipou,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (správce zámku v Kamenici nad Lipou, kde
se festival koná), Unie výtvarných umělců ČR, Asociace hračka, Sdružení pro hračku
a hru a další.
Pro návštěvníky 10. ročníku festivalu je připravena celá řada výstav. Mladé
adepty hračkářské tvorby tradičně zastupují práce studentů oboru hračka Vyšší
odborné školy uměleckoprůmyslové a střední uměleckoprůmyslové školy
Praha-Žižkov a ročníkové a bakalářské práce studentů Fakulty architektury –
ústavu průmyslového designu ČVUT Praha. Jako každoročně je prezentována
přehlídka hraček oceněných v roce 2014 značkou Správná hračka – vybráno
odborníky. Tato značka představuje vítané vodítko pro rodiče, nakupující hračky pro
své ratolesti. Na několika místech zámeckého sklepení je navíc instalován výběr
hraček z uplynulých dvaceti ročníků Správné hračky. Uměleckoprůmyslové museum
v Praze nabízí ze svých sbírek zcela novou expozici pokojíčků pro panenky pod
názvem 1 + KK pro panenky a rozšířenou expozici Angličáci, která se jistě opět
stane velkým lákadlem pro všechny návštěvníky. Vedle připomínky loňského 100.
výročí narození akad. mal. Viktora Fixla, zakladatele oboru hračka, je tentokrát
prezentována další velká osobnost hračkářského oboru, Fixlův žák a pokračovatel
Václav Kubát (u příležitosti nedávných 80. narozenin).
Ve výstavním sále městského muzea návštěvníci naleznou mimořádnou
výstavu Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka ze sbírky Poštovního
muzea, která zde bude k vidění pouze po dobu trvání festivalu.
Přehlídky hračkářské tvorby na zámeckém nádvoří se zúčastní 14
výrobců krásných hraček (převážně dřevěných a textilních).
Ve více než dvaceti tvůrčích dílnách (m.j. výroba lodiček, plackování, tvoření
z pedique, tvoření z hoblin, slámování, malování na trička a hrnečky, hrnčířský kruh,
origami a mnoho dalších) budou návštěvníci rozvíjet své dovednosti při vlastnoruční
výrobě hraček a dalších předmětů. Doprovodný program nabídne loutková i
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činoherní pohádková divadelní představení, vystoupení kejklíře, chůdochodce či
výuku žonglování.
Hračkobraní se stalo z akce regionálního významu akcí celorepublikovou.
Důkazem jsou udělené záštity Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury ČR, Jana
Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milana Štěcha,
předsedy Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina
i zájem celorepublikových médií a hračkářských odborníků. Každým rokem
narůstající návštěvnost ukazuje jeho stále se zvyšující popularitu. Dnes se festival
řadí mezi nejvýznamnější kulturní akce kraje Vysočina.
Pořadatelé se snaží navodit při festivalu atmosféru tvůrčí pohody a klidu, kdy
je velmi příjemné být u toho, jak zámek ožívá a po pět festivalových dnů žije svým
vlastním životem a rytmem.
Srdečně Vás zveme, přijďte se přesvědčit!
Festival finančně podpořili: Kraj Vysočina, Město Kamenice nad Lipou,
Kokinetics s.r.o., I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Lesy ČR s. p.,
Edscha Automotive Kamenice s.r.o, MUDr. Jiří Běhounek, poslanec PS
Parlamentu ČR, Edscha European Trailer Systems s. r. o., Dřevozpracující
družstvo Lukavec v. d., NEZA Pelhřimov s.r.o, Some Jindřichův Hradec s.r.o,
Hrdlička s. r.o. Praha, Elektro Hadrava s.r.o. a Jednota Kamenice nad Lipou
s.d.. Všem patří velké poděkování pořadatelů.
Mediálním partnerem festivalu je Hitrádio Faktor.
Další informace naleznete na www.hrackobrani.cz

