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Václav Špála: Slepička, 1920 (reprodukce dřevěné hračky ze sbírky UPM) 
 

 
 

Ladislav Sutnar: Slon, 1920 (reprodukce dřevěné hračky ze sbírky UPM) 
 

 
 

Jožka Baruch: Koníček, 20. léta 20. století (reprodukce dřevěné hračky ze sbírky UPM) 
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