
Keď mne niekto povie drevený vláčik, predstavím si elegantný šedivý
rušeň s  kabínou pre rušňovodiča a  tendrom na uhlie, s  dvoma 
komínmi a asi troma vozňami, ktoré mali nárazníky a pripájali sa 
červenou šnúrou s drevenou guličkou na konci, ktorá sa vsunula 
do dierky na podvozku. Precízne vyrobená hračka podobajúca sa 
na predlohu supiacu v tom čase po koľajniciach a vypúšťajúca
paru. Možno ste postrehli, že vozne sa mi v priepasti 55-tich rokov 
z pamäti vytratili, ostal iba rušeň, a ten bol veľký, moje malé ruky 
ho ani nezdvihli, museli ho iba posúvať po zemi. A na takomto
jednoduchom príklade si ľahko môžeme ukázať, ako náš mozog 
ukladá do pamäti to, čo považujeme dôležité a čo nás ovplyvňuje. 

Väčšina ľudí keď počuje pojem drevený vláčik, predstaví si parnú lokomotívu
a dva nákladné vagóniky, na ktorých sú kolíky na nasúvanie koliesok
alebo štvorčekov. Malé do dlane, ale  aj trochu väčšie. A aj keď už 
parné rušne na koľajniciach nevidieť, stále sa v  drevenej hračke 
stretneme skôr s takým rušňom ako motorovým. Aj malé trojročné 
dieťa akosi vie, že mašinka má byť na paru. 

Drevené stavebnice MOY TOY, ktoré som predstavil v predchádzajúcom
čísle časopisu, už úspešne svojimi stavebnými možnosťami pokrývajú
väčšinu dopravných prostriedkov, s  ktorými sa môžete stretnúť 
v skutočnom svete /cca 50 rôznych osobných aj nákladných vozidiel,
cca 20 lietadiel a asi 16 rôznych lodí od motorového člnu cez rybársky
kuter až po pirátsky trojsťažník/, ale vlaky v nich chýbali.

S  takouto silnou spomienkou z detstva, ktorú snáď má viac ľudí, 
som dlhší čas stál pred úlohou, ako poňať drevenú stavebnicu vlakov.
Nechcel som, aby to bolo jednoduché nasúvadlo nákladu na 
kolíčky, ale aby to bola hračka, ktorá umožní postaviť od parnej 
mašinky, cez rôzne vozne až po moderný rýchlovlak všetko. Fantáziu
aj ruky mi zväzovala zodpovednosť pred tým, akú spomienku si 
zachová dieťa, ktoré sa s touto hračkou bude hrať. Veľmi som chcel,

aby bola taká silná, aká ostala v pamäti mne, to by bol najväčší 
úspech. Druhý by bol, keby sa dieťa s  touto hračkou hralo dlho 
a naučilo sa pri tom nielen postupovať podľa stavebného návodu,
ale primerane si rozvinulo jemnú motoriku ruky a  spojenie ruky 
s mozgom pri stavbe, ktorá vyžaduje jednoduché plánovanie, sledovanie
návodu a používanie kladiva na zatĺkanie drevených kolíkov pri spájaní
a kladiva s vyrážačom na rozoberanie.

Viac ako rok som sa tým zapodieval, výzvou bolo postaviť moderný 
rýchlovlak, autobus, električku, ale aj nákladný vlak s lokotraktorom 
a zachovať pritom spoločnú myšlienku stavebníc MOY TOY – viac-
variantnosť dielcov stavebnice a existujúce stavebné uzly a systém 
spájania pomocou lipových kolíkov. Pred mesiacom prišiel nápad, 
všetko do seba zapadlo. 

Parné a motorové rušne, rýchlovlak, všetky druhy vagónov a k tomu 
ešte aj električka, autobusy a trolejbus – celkovo vyše 20 rôznych 
vozidiel. Je to veľká stavebnica – súprava dvoch vozňov rýchlovlakov
má vyše 70 centimetrov na dĺžku a celá súprava pozostáva z 11
kilogramov presne opracovaných drevených dielcov. Je tam dokonca
aj funkčné „poloautomatické“ spriahlo, ktoré jedným pohybom spojí 
vozne do súpravy a pri opačnom pohybe ich rozpojí. 

A kde je na začiatku spomínaná paradigma? 

Predsa v tom, čo si každý predstaví pod dreveným vláčikom – pevnú 
statickú hračku maximálne na prekladanie/nasúvanie nákladu na 
kolíky. Systém MOY TOY túto paradigmu zrušil – ponúka  drevenú 
stavebnicu, ktorá dovoľuje postaviť a  jednoducho prestavovať  
z niekoľkých súčiastok takmer všetky koľajové aj cestné vozidlá, na 
ktorých sa prepravujú ľudia aj náklad.

Set Vlaky, MHD a rýchlovlaky je určený deťom od piatich rokoch, jednotlivé
kroky nie sú náročné na zručnosť, ale  stavba je dlhšia a pracuje 
sa s väčšími dielcami, ako je bežné u systému MOY TOY. Cenovo 
prístupnejší je set Vlaky a MHD, kde sa dá postaviť menší počet typov
vozňov a bez rýchlovlaku. Najjednoduchší set Nákladné vlaky je aj 
najlacnejší a je vhodný pre deti od 3 rokov na stavanie niekoľkých 
typov radenia súprav vlakov s rôznymi vozňami. Som presvedčený, 
že stavebnice sa dobre zapíšu a vytvoria krásne spomienky na hranie
a zároveň pomôžu rozvíjať zručnosť a  fantáziu tak, ako na to boli 
vymyslené. 

Stavebnice sú už podané na otestovanie v štátnej skúšobni a snáď 
sa podarí ich vyrobiť už na tohtoročný vianočný trh. 

Ak sa chcete pohrať so svojím dieťatkom, potrénovať jeho zručnosť  
a postaviť s ním jeho vlak, pozrite si www.MOYTOY.net

Chcete zručné dieťa? Čo si predstavíme,
keď sa povie drevený vláčik
alebo ako prekonať paradigmu v  predstave
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