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Výstavní prostory Tvrze až do 
19. března obsadily hračky
z 50. až 80. let minulého stole-
tí. A tak mohou přijít na dětství 
zavzpomínat rodiče a prarodi-
če dnešních dětí. 

 Lenka Kopčáková

V Regionálním muzeu města jsou k 
vidění nejen panenky, autíčka, či hry a 
stavebnice. Můžeme vysledovat i his-
torii některých hraček. A tak jedna 
vitrína patří igráčkománii. Postavičky 
zapůjčili sběratelé, i výrobce z Nového 
Veselí. Víte třeba, že prvním vyrobe-
ným igráčkem byl v roce 1976 zedník? 

Mnohem starší tradici, již z počátku 
20. století,  má ale česká značka Mer-
kur. „S kovovými stavebnicemi či vláčky 
Merkur si děti hrály už za první republi-
ky. Merkur byla a je jednou z nejúspěšněj-
ších stavebnic vůbec,“ říká autor námětu 
výstavy Miloslav Lopaur. „Je dobře, že v 
době totality se zachovala dřívější tradice 
výroby hraček,“ dodává.

Z darů Žďáráků
Regionálnímu muzeu ve Žďáře  se 

za minulá léta podařilo nashromáž-
dit sbírku deponovaných hraček. Čas-
to právě z darů Žďáráků. Např. hnědý 
houpací kůň v okně hlavní výstavní 
síně patří k nejstarším  hračkám  výsta-
vy. Původně byl tento koník z poloviny 
50. let strakatý, a časem značně olysalý. 
Srst mu přešila nahnědo jedna šikovná 
maminka zhruba před 40 lety...

Na Tvrzi uvidíme hlavně tzv.  „soci-
alistické“ hračky. A  nejen z ČSSR, ale 
i z bývalého SSSR, Maďarské lidové 
republiky či východního Německa. 

Ukaž, co umíš
Jednou z nejstarších vystavených 

her je magnetická hra Ukaž, co umíš, 
z roku 1956, po které se celá výstava 
jmenuje.

Podle historiků samozřejmě Regio-
nální muzeum deponuje i starší hrač-
ky, ale ty nyní nebyly předmětem 
expozice.  Třeba na vánoční výstavě v 
Moučkově domě jsme mohli vidět his-

S Merkurem už si hrály 
děti za první republiky

Retro hračky jsou nostalgií dospělých

PARTA REGIONÁLNÍHO muzea při dokončování výstavy o retro hračkách. Zleva: Stanislav Mikule, Miloslav Lopaur, 
Kamila Dvořáková a Pavel Elbl. 

AUTÍČKA , letadélka, vláčky či jeřáby potěší kluky každého věku…(foto vlevo). Domácí divadélko ještě z dob, kdy rodiče 
měli čas si s dětmi hrát, a nebo dětem hrát…Miloslav Lopaur při sestavení hračky.  Foto na stránce: Lenka Kopčáková

torickou kamennou stavebnici, a pod 
vánočním stromečkem v salónu sedě-
ly panenky z 19. století,  ještě s porcelá-
novými hlavičkami…

Rozdíl  mezi současnými a retro 
hračkami je patrný na první pohled.  
„Tzv. socialistické hračky jsou méně 
barevné, méně výrazné, ale pro dítě jako 
by jemnější.  Panenky měly hezčí výrazy 
ve tváři, byly víc dětské a rozvíjely dět-
skou fantazii,“ míní průvodkyně Kami-
la Dvořáková.

V oddíle panenek si také můžeme 
všimnout, že dříve panenky znázorňo-
valy děti, od miminek po starší.  Kdež-
to taková Barbína je už ze světa dospě-
lých. A právě ten se moderní hračky  
snaží  napodobovat. I je ovládla rekla-
ma...

První „mrkačka“ z 50. let
„Sedící miminko, zcela vlevo, je z polo-

viny 50. let a je jednou z prvních mrka-
ček,“ zastavuje se Miloslav Lopaur u 
zasklené vitríny, věnované holčičkám. 
Tehdejší panenky prý měly jen tvrdou 
a ručně malovanou hlavičku a tělíčko 
hadrové, nebo ušité z kůže. 

A tak můžeme uvidět různé panen-

kovské pokojíčky, malá miminka s  
pohyblivýma rukama a nohama, a k 
nim vaničku, malý kočárek...

„Máme tu i vystavenou kuchyňku ze 
40. let, i s porcelánovým nádobíčkem,“ 
ukazuje autor výstavy vzácnost. 

Pány kluky všeho věku však zaujmou 
spíš autíčka, letadélka či vláčky a jeřá-
by...„I dříve byly hračky levné, i dra-
hé. Třeba angličáky se těžko sháněly, a 
navíc byly drahé,“ říká historik Stanislav 
Mikule.  

Na výstavě prý má jedno ze svých 
„zubařských“ autíček, které mu z dět-
ství zbylo.  „Jako kluk jsem se totiž bál 
zubaře, a tak za každé vrtání jsem si na 
tatínkovi vymůroval autíčko. Bylo za pár 
korun, ale já  byl spokojen,“ směje se. 

Plechové hračky
Levné hračky byly jednoduše udě-

lány, ale autíčko bylo autíčko a dětská 
fantazie si je už dovybavila. 

„Mně se na hračkách z 50. a 60. let 
líbilo, že ty na klíček měly i několik funk-
cí,“ přidává se Miloslav Lopaur. „Třeba 
autíčka měla řazení či zpátečku, a volan-
tem se dal ovlivnit směr jízdy,“ připomí-
ná kluky ceněnou důležitost. Ještě do 

80. let bývaly hračky hodně z plechu, 
pak se prosadily plasty.

Stavebnice
a společenské hry

V části věnované stavebnicím histo-
rici neskrývají radost nad darovanými 
dřevěnými kostkami ze 60. let, ještě v  
originální dřevěné kazetě. „Mají obráz-
ky a předlohy od  Marie Fischerové Kvě-
chové,“ ukazuje Miloslav Lopaur vzác-
ný kousek. 

Ze společenských her tu najdeme i 
velmi staré mozaiky, a dřevěné domi-
no z 50. let, s realistickými papírovými 
obrázky, můžeme porovnat s pozděj-
ším modelem z umělé hmoty.

Oblíbenou společenskou hrou 
našich rodičů býval ovčín. Mimocho-
dem, původní hra je asi ze 12. století. 
„Ovčín jsme doma hráli také,“ vzpomí-
ná si průvodkyně Kamila. „To my jsme 
zase ve škole o přestávkách hrávali oblí-
bené piškvorky, šachy, dámu či kostko-
vé hry,“ vybavuje si Lopaur. Nabídka 
českých  stolních her se prý postupně 
rozšiřovala o tzv. kostkáče, jako Ostrov 
pokladů, Cesta po Africe či Cesta ves-
mírem... Na výstavě některé uvidíme. 
Historici prý starší hry vyzkoušeli, ale 
bývají prý hodně složité. 

Je zajímavé, že v posledních letech se 
oblíbenost společenských her vrací, na 
což dnešní výrobci zareagovali různý-
mi vědomostními a interaktivními hra-
mi... „Není divu, člověk je od přírody tvor 
komunikativní, a už jsme nabaženi těch 
televizí a počítačů,“ míní Kamila Dvo-
řáková.

Příště Cínoví vojáčci
Jak ještě upozorňuje Stanislav Miku-

le, jednou z kategorií výstavy na Tvr-
zi jsou i hračky vyrobené doma. Ať 
samotnými dětmi, nebo jejich rodi-
či.  Třeba vystříhané a poskládané dle 
návodu z  časopisu ABC. 

Na Hračky koncem března navážou 
Cínoví vojáčci. Výstavu tentokrát chys-
tá třetí historik Regionálního muzea 
Pavel Elbl, zaměřený na historii vojen-
ství.


