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Před ;o le ty a dříve si děti v Sobíňově a v okolních vesni
c:ícb

ledasčím. Vzpom:ťnám-li na svoje mládí
'
'nebyly to
hračky kupované, ale vetšinou vyrobené ze dřeva. i'atinek měl

hr$ly

s

veliký vztah
ke dřev�u.· Jeho otec byl bednářem. a tak tatínek mimo
.

kt e rá

tkalcovinu,

byla jeho

hlavním zam�stnáním opt-avoval pro

naši do�enost i sousedt'un putny, škopky, ,neel.čky a jiné bednář
ské výro bky .. Při této práci dokázal nám šesti dětem zhotovit
i mnohou hračku. Byli t o rů�ní panáčei1voztčky,. sáněčky.,

kle

pačky, h:r:kačky, pištaly o rozmanitých velikostech a tvarech.
Z prkna vyřiznul koně,

čas, při t·ěcb

E,est děti

a

mnohých

kozu, prasátko atd .• Zá.leželo

starosteeh o hospodářství.,

dvě babičky* které

u

�b��i ečně

Děti sousedil

mu

chalupu

a

zbývai

nás

nás ži.ly až do smrti., Hlavním

bylo. abychom sev

jehO s t aPo stí

jak

najedli a oblékli.,

i děti ze sousedních vesnic .nebyly na tom

a

lépe. Jen málo majetnějších rodin si mohlo dovolit občas dětem
koupit na jarmarku,

necku

nebo pouti hračku-. VyráQěly se hojně

to hl av n ě v Krouné

s

Dědov é , kde tato výroba hraček

p ěšáků , vozičků .. koreb�

dragounů,-

starého typu-

a v

n� Hli•

stolečku•

�idli

ček". jermárek" truhliček, t al i řksl � různých nádobek, větrných
mlýnků, pa.�en;,. panálru aj. se udržela do dn e š n! ch

byly

pestře'

řilimo
v

na

van é

m al.o

rtzich

se

a

některé vykonávaly

a

úkony.

též hračky prodávaly ve větších městech

Cb.otěooi1." v Hlinsku ... V

T,o bi á š Starý

různé

časd. Hračky

Sob:íiio-vě

ten flkše:ť-toval

n

na

přelomu stole ti měl obchod

vš:lm možným,1 tedy prodával

se

i hračky� Jak jsem slýchal ed pamětníků� t ent o artikl

Sobiňov ě

nešel mnoho

na

odbyt... Když mu hračky

mu

dlouho v

v

krámě

ležely" přidáva l prý je ke koupenému zboží zdarma. I<dop,ak

ten...

krát mohl koupit dětem. nspřikled houpacího koně?

.My jsme ho
Hejný

nám

cvrčka•

však měli ... S.trýček

jedn-ou

který

koně poslal

z

Kutné Hory.., pošfák Jose�

k vánoe�m. Od

něho jsme taky měli

když se na podlaze roztočil vyhrával písničku.

To byly snad jen dvě h�$čky za mého mládi koupené v obchodě ..
V

Sobiňově neby ly velké

sociální rozd:í1y mezi obyvatelstvem.

Hračky zhotovené někým z :rodiny byly různého
se i ve škole při ručních prae:íeh.•

kaštaml, šp a lí čků

dičky,

dřrya.

z

kůry

Byly to

materiálu-.

Dělaly

paná-čci ze žaludů,.

st rom\1- vyřezávaly

plachetnice se st o žá r em a koskem látky.

se

z

ní lo

jako pla ehty .

�

.

,.

.-1,34)
Konaly se $ nimi závody

vodrú ploše rybn:íčka. Do nich se

ne

pohybu i prkénkem� nebo vhazováním za

se po

foukalo� dostávaly

•

ně kamením.

Z hlíny se lepily lidské postavy,,.

džbánky aj.

a

cukroví"

a

z

sušily se na

slunci.

zvi.řata� hrnce,.

Děvčata tt·pekla•• z h l:lny

ha�ro sešívala panny,. Z proutí,.

ne?o

orobi�ce

dívky pl-etly kočárky,. tal í řky a různé věci" po dle toho eo je
napadlo • Nff vánoce se d ělaly

figurky

ovoce., s

z

pomoci špejlí •

nebo nož,em nař·ezaných špiček., Vftvory se v ě šely i n.a v ánoční
.stromky., .Pc. otrhání strom�ěku st s nimi děti hrály. O veliko-

me:ích se používaly ke zhotovení babek

se připepily papírové� ne bo
podle nápadu.. I šišky

ze

vajíčka.

K nim

sušeného ovoee hlavy:� nohy .. Zase

ze

stromů byly do brfm stavebním materiálem.

Byly to celá řada rozmanitých nápadů
a

yt'ouklá

v

výrobky přinášely hodně

a

hodně radosti1 teřbas to by_ly věci 'jenom prosté-. Dnešní d-ěti

by takovo-u "hračkutt nevzaly ani -do rukou. Nás však potěšily a
splňovaly účel- učili

sekyrkou. vrtákem

nůžkami,. nožem1
·

jsme se při jej i ch vytv-áření pracovat s

Jindy nám hraničky

ze

e

dalšími potřebnými nástroji�

štěpinek nahrežovaly drahé stavebnice.

Kulánek dř eva byl dobrý na kolečka k v-ozíku. Z bedničky od uz-e
náčů, neb jiného zbo!i

vyrobily

z

udělala korba na vozík.._ "·Brusle" se

prkéntik§t kte:r:á

nebo z nouze i
kem

se

'

j s me

ze

pl€chovýrd pásky

.•.

'•

sp o du podbili

Kusem kOže,

1

žt:leznými dráty.

řem:ťnkem., či prováz

se brusle, lyže připevnily k botám •. D.ř-:fve za častl rodičťl

/pfed 80 lety/ si děti podbíjely dřeváky dráty •
Hračky byly v

rcdině .společné

tak�e jistě zkusil
na l.yži ch z dých od

udělat

a

boty toti ž netněly ..

pokud je nezhotovil tatínek*

starší bretr., Co jsem se nejezdil

sudu., Jak mi

slouž�ly

sáňky , které mi z prken

vyřez-al. tetinek! Jak však jsllfe j-en trochu povyrostli't bylo s
hraním konec. Již v deseti letech jselíl otci pomáhal za stavem sklá 
dat. žanylové nástěnky. Otec uprostřed

a

z každé strany

nás děti. Otec prohaz ov al člunek s útkem a všichni tři,

j eden
jsme

z

rovnali obraz. Prohozy se musely velmi bedlivě a poctivě roV•
nat", �by t>h'razy

.

j e l enů .,- srnek� hradfi byly pravidelné.
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