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Hračky

Ty nejlepší hračky, se kterými jsme si v minulém století jako kluci rádi hráli, musely 
mít jeden společný znak. Ať šlo o napodobeniny aut, chladných či palných zbraní 
vyrobených z plechu, dřeva nebo plastu, musely být především co nejvíc podobné 
skutečné předloze, jinak nikoho nebavily. Asi jsem se nevědomky přestěhoval na 
jinou planetu, ale na území současné „moderní“ Evropské unie jsou hračky v reál-
ném tvaru palných zbraní čím dál vzácnější. Snad jako nevhodné zboží…

Colt 1911 pro děti 
Jiří MANDÍK

bez zbytečných potisků a  obrázků za 
bezkonkurenční cenu 7,80 dolaru (což 
v přepočtu činilo 188,48 Kč). V ní se na-
cházela zajímavá pistole ve tvaru Coltu 
M1911A1, včetně příslušného střeliva peč-
livě zabalená do bublinkové fólie.

Na reálném základu
Anonymní čínští tvůrci střílející hračky 

evidentně čerpali ze slavné Browningovy 
armádní pětačtyřicítky, které se vnější 
tvar i  velikost zbraně dost přibližuje.  
Na ploché pistoli s bleděmodrým rámem 
a  křiklavě žlutým závěrem se nalézá 
bílý nápis MADEIN CHINA s povedeným 
obrázkem reálně odpovídajícího znaku 
hříběte vztyčeného na zadních – samo-
zřejmě bez jediného licenčního nápisu 
zbrojovky Colt. 

Při podrobnější prohlídce zaujme také 
hladký vývrt o  průměru 14 mm, který 
při pohledu zpředu skutečné pětačty-
řicítce rozhodně ostudu neudělá, do-
konce je o  dost větší. Pevná hlaveň je 
stejně jako zásobník vyrobena z šedého 
plastu připomínajícího kov. Na rozdíl od 
Browningovy konstrukce u téhle hračky 

Plastová střílející hračka z Číny má reálné tvary i rozměry samonabíjecí pistole Colt 
M1911A1. Pouze rukojeť je výrazně zúžena, tak aby se dětem dobře držela.

Přitom dobře udělaná hračka ve 
tvaru pušky, samopalu, revolve-
ru či pistole s  co možná nejvíc 

reálným tvarem, okořeněná například 
i řadou funkcí včetně možnosti neškod-
ného výstřelu, z žádného dítěte gaunera 
neudělá, spíš potěší a  umocní zážitek 
z  dětské hry. Dnešní české hračkárny 
s regály přeplněnými nejrůznějšími před-
měty mají jeden podstatný nedosta-
tek. V záplavě tun plastových nesmyslů 
v dnešních hračkářstvích člověk jen stěží 
najde něco, co připomíná skutečnou 
palnou zbraň. Občas se sice vyskytne 
nějaká ta kapslíkovka, jenže soudobé 
kapslíky jsou tak bezpečné, až skoro 
netřaskají… Pokud tedy chceme skuteč-
ně střílející hračku, máme smůlu. Tedy 
pokud nepočítám nerfy, které, nevím 
proč, musejí vždy vypadat jako laserová 
obluda z hvězdných válek... 

Tak jsem se zaměřil na webové stránky 
mimo Evropskou unii, kde je nabídka 

střílejících hraček podstatně lepší. Po 
dvou týdnech od zaplacení mi byla do-
ručena nepříliš velká kartonová krabice 

Páskování plochého jednořaďáku zvládne každé zručnější děcko




