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Sbírka star˘ch dûtsk˘ch koãárkÛ
Soni Jaro‰ové z Okrouhlé

JiÏ zhruba 12 let sbírá paní SoÀa
Jaro‰ová historické koãárky a dobové
doplÀky. Jen koãárkÛ má jiÏ kolem 60
kusÛ, pfiiãemÏ nejstar‰í jsou z konce
19. století. Sbírku má uloÏenou v ro-
dinném domû na Okrouhlé, kde jsem ji
nav‰tívil a zeptal se:

Paní Jaro‰ová, co v‰e patfií do Va‰í
sbírky?

Jsou to pfiedev‰ím koãárky a také pfií-
slu‰enství, které maminky v minulosti
pouÏívaly a které jim pomáhalo v péãi
o malé ratolesti. Napfiíklad zavinovaãky,
plyma, chrastítka, dudlíky a dobové ob-
leãky na miminka. Kromû toho mám ta-
ké pár kouskÛ dûtsk˘ch hraãek a zaãala
jsem sbírat i post˘lky a kolébky.

Nejstar‰í exponát mé sbírky byl vy-
roben kolem roku 1890 v Rakousku
Uhersku, je to proutûn˘ koãárek uloÏe-
n˘ na neodpérovaném podvozku s lou-
koÈov˘mi koly. Ve 20. století se uÏ 
koãárky pouÏívaly mnohem víc; v rÛz-
n˘ch obdobích mÛÏeme sledovat, jak
se mûnil jejich vzhled i funkãní vlast-
nosti. Nejmlad‰í exponáty pochází
z poãátku 90. let minulého století, tak-
Ïe celá sbírka dokumentuje v˘voj
zhruba v období 100 let. Vût‰ina po-
chází z na‰í zemû, ale mám koãárky
také z Francie, Nûmecka, Anglie...

Nejzajímavûj‰ím je ãeská Liberta se
vzorem pepito z r. 1964, vyrobeno jich
bylo omezené mnoÏství a zfiejmû ji ve
sbírce vlastním jako jediná v âR. 

Sbírat dûtské koãárky urãitû není
bûÏná sbûratelská ãinnost, jak jste se
ke svému koníãku dostala?

V roce 2007 jsem dostala pro tehdy
4 letou dceru proutûn˘ koãárek na pa-
nenky a také velk˘ koãárek, Libertu.
To byl základ mé sbírky, ale pÛvod
mého zájmu moÏná sahá aÏ do dûtství.
Já, jako druhorozená, jsem si koãárek
na panenku musela pÛjãovat od star‰í
sestry, takÏe teì vlastnû realizuji svÛj
dûtsk˘ sen - mít vlastní koãárek.

Tûch koãárkÛ mám nyní uÏ víc neÏ
dost, tedy alespoÀ co se t˘ká práce, kte-
rou sbírka vyÏaduje. Nové pfiírÛstky 
renovuji, nebo nûkdy staãí jen citlivá 

oprava, ale vÏdy se snaÏím, aby byl za-
chován pÛvodní vzhled. S koãárky je
nejen hodnû práce, ale zaberou také
mnoho místa; chci podûkovat manÏelo-
vi, Ïe mÛj koníãek toleruje a pomáhá
mi, i kdyÏ obãas brblá, Ïe koãárky jsou
v na‰em domû opravdu v‰ude.

Va‰e sbírka je velmi obsáhlá a za-
jímavá; kde se vefiejnost mÛÏe s ex-
ponáty seznámit?

To je právû docela problém.
Pozemek u na‰eho domu není velk˘,
jsem ráda, Ïe zde mohu koãárky ales-
poÀ skladovat - navíc jen v rozloÏe-
ném stavu. Nyní, kdy je sbírka uÏ 
opravdu velká, jsem se pokou‰ela 
dohodnout nûjakou stálou expozici,
nebo alespoÀ v˘stavu s del‰ím trvá-
ním. Zkou‰ela jsem v Boskovicích
muzeum, zámek, také zámek
v Lysicích a nûkterá dal‰í místa, o kte-
r˘ch si myslím, Ïe by pro nû tato 
expozice byla pfiínosná. V Muzeu regi-
onu Boskovicka jsem mûla loni 

dohodnutou tfiímûsíãní v˘stavu, ale
nakonec z toho se‰lo. Jinak po rÛzn˘ch
v˘stavách jezdím ãasto, ale protoÏe se
jedná jen o nûkolikadenní, nebo tfieba
i jednodenní akce, tak není moÏné 
pfiepravit a hlavnû pfiichystat nûjakou
rozsáhlej‰í expozici. Tûchto krátkodo-
b˘ch v˘stav jsem nav‰tívila uÏ pomûr-
nû dost, koãárky jsem mûla
v Boskovicích na Husích slavnostech,
na Jifiinkové slavnosti ve Velk˘ch
Opatovicích a na nûkter˘ch dal‰ích
místech v blízkém okolí. Také zde, na
Okrouhlé, jsem uspofiádala v˘stavu,
které mûla velmi pfiízniv˘ ohlas.
Jezdím ráda na sbûratelské srazy, které
pofiádá na‰e komunita; napfiíklad jsme
s kamarádkami uspofiádaly promenádu
s koãárky na zámku v Mikulovû, byly
jsme také v parku v Lednici...

ZÛstává Vám voln˘ ãas na nûjaké
dal‰í aktivity?

Já mám je‰tû jednoho koníãka, kte-
r˘ s koãárky souvisí. V poslední dobû

se vûnuji tvorbû reborn miminek, coÏ
je ale uÏ taková umûlecká tvÛrãí ãin-
nost, která vyÏaduje mnoho ãasu
a hlavnû preciznost a trpûlivost pfii 
ladûní vzhledu. Ale odmûnou je pÛso-
biv˘ dojem, kdyÏ tuto figurku obléknu
do retro obleãku a uloÏím do historic-
kého koãárku. Reborn miminka se 
totiÏ vyznaãují velmi realistick˘m
vzhledem, na první pohled jsou ãasto
k nerozeznání od Ïiv˘ch dûÈátek.

Mohli by pfiípadní zájemci si od Vás
zapÛjãit nûjaké dobové koãárky, pfií-
padnû dal‰í náleÏitosti, napfiíklad pro
fotografování, filmování, nebo tfieba
uspofiádání nûjaké retro akce?

Ano, koãárky, historické obleãky
a dal‰í doplÀky po pfiedchozí dohodû
pÛjãuji. BliÏ‰í podrobnosti a hlavnû
rozsáhlej‰í fotogalerii koãárkÛ (i kdyÏ
není úplná) najdou zájemci na m˘ch
webov˘ch stránkách na adrese
www.stare-kocarky.estranky.cz, pfií-
padnû mohu na dotazy odpovûdût tele-
fonicky na ãísle 733 510 410, nebo 
emailem: stare.kocarky@seznam.cz. 

Na tûchto kontaktech také mile ráda
uvítám kaÏdou nabídku k roz‰ífiení
sbírky a to jak koãárkÛ, tak doplÀkÛ,
jako stará chrastítka, dudlíky, plyma
do koãárku apod. Za tyto nabídky pfie-
dem dûkuji.

Paní Jaro‰ová, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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SoÀa Jaro‰ová s koãárkem z roku 1890...

... a se sv˘m v˘tvorem, reborn 
miminkem.

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

AKCE - Sleva 1500 Kã na zasklení 
do konce srpna 2019


