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Ivan Mládek a jeho zábavné společenské hry pro celou rodinu  

& 

Deset let úspěšné spolupráce s firmou EFKO 

___________________________________________________________________ 

Ivana Mládka všichni známe jako baviče, hudebníka, výtvarníka, autora textů. O jeho 

všestrannosti nelze pochybovat. Jeho texty nepostrádají šarm, humor a inteligenci. To vše 

promítá i do své tvorby v oblasti společenských her. Ivan Mládek je autorem několika 

společenských her jako například Jožin z Bažin, Blábol nebo Soudruhu nezlob se. Tyto hry 

úspěšně vyrábí česká rodinná firma z Vysočiny EFKO-karton, s.r.o. Poslední dvě jmenované 

hry se na trh vrací v nové grafice. Součástí hry Soudruhu nezlob se je nově i slovníček pojmů 

a zkratek, jako ROH nebo OPBH. Tato hra nemá propagovat dobu minulou. Naopak, poukazuje 

na její absurditu. Hru na trh opětovně uvádí EFKO na základě poptávky zákazníků. V letošním 

roce slaví firma EFKO deset let od zahájení spolupráce s Ivanem Mládkem.  

„Nápadů na společenské hry dostáváme hodně. Lidé jsou neskutečně kreativní. Většina nápadů se dá 

za určitých podmínek technicky i obchodně přetvořit do finální podoby. Jsou ale případy, kdy první 

nápad není dost dobře možné technicky dále zpracovat pro sériovou výrobu. A to z důvodu toho, že 

součástí návrhu hry jsou složitější postupy, které by výrobu hry výrazně prodražily. Tudíž by byla 

výsledná cena výrobku nereálná,“ uvádí Miroslav Kotík, jednatel společnosti 

EFKO-karton s.r.o. Často dochází i ke konfrontacím mezi autorem 

a výrobcem. V tom dobrém slova smyslu. Dochází i k výměně protichůdných 

názorů. Ale osobně se domnívám, a to platí obecně, že strany, které se 

chtějí domluvit, se vždycky domluví. A že bez této konfrontace by nebyla 

tvůrčí práce možná. S Ivanem Mládkem spolupracujeme již od roku 2008. 

A je to spolupráce velice příjemná a přínosná. 

Vážím si ho i jako člověka. Na své práci mě pak 

při výrobě baví kreativita, to že se dají propojit 

myšlenky s technickým řešením, grafickým 

pojetím, zajímavým názvem, a tím vznikají unikátní díla, která lidi baví, a 

doufám, že jsou jim i prospěšná,“ dodává Miroslav Kotík.  

Od nápadu k realizaci  

O jak složitý proces od nápadu k realizaci výroby se jedná?  

Jedná se o velice individuální proces. Jsou případy, kdy od nápadu 

k výrobě proběhne pouze několik jednání. Ve většině případů musí ovšem i autor hry zohlednit ve 
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svém původním návrhu technické a obchodní aspekty. Toto přípravné období, tedy doba než je hra 

připravena technicky, graficky a obchodně pro výrobu, trvá půl roku až jeden rok.  

EFKO kromě Ivana Mládka spolupracuje s několika dalšími autory. Jedním nejvýznamnějším je 

i dánský autor her Martin Andersen. S ním firma spolupracuje již šestým rokem na hrách, jako jsou 

NIMBLE, Kup si krávu nebo na právě připravovaných novinkách Drzé opice, Picasso nebo Fast food.  

Tento autor je velice kreativní a plodný. Má velikou škálu nápaditých principů her.  

Co je na výrobě her nejsložitější?  

Mít dobrý instinkt na to, co se bude lidem líbit a dobře ji zacílit, tedy komu je hra určena.  

Jožin z bažin od Ivana Mládka  

3D hra Jožin z bažin je určena pro 2 až 4 hráče od pěti let, kteří si na začátku hry rozdělí své role. 

Jeden se stane Jožinem a ostatní jsou lovci. Jožin má za úkol nenechat se chytit, ale naopak pochytat 

nebo stáhnout do bažiny všechny lovce. Cílem lovců je polapit 

Jožina a získat tak ruku předsedovy dcery, půl JZD a balík plný 

peněz. Napínavá hra je plná zvratů, protože na lovce čeká na 

3D herním plánu kromě samotného Jožina spousta dalšího 

nebezpečí. Na travnatých zelených políčkách stejně jako na 

šedých kamenech hrozí lovcům sežrání. Lovci se ale mohou 

propadnout do močálu i na zdánlivě bezpečných lávkách či 

travnatých můstcích. Ulovit Jožina na kameni není jednoduché, 

ale vítězný lovec se kromě radosti z výhry může těšit v novém 

kole na opačnou roli, stane se obávaným strašidlem.  

MOC  399 Kč 

Blábol 

Společenská karetní hra se slovy BLÁBOL je zábavná hra, jejímž cílem je 

složit gramaticky správné, často obsahově vtipné, mnohdy až absurdní věty. 

Hra je určena pro všechny věkové skupiny, které se rády při hraní her pobaví. 

Důraz je přitom kladen na správnou větnou skladbu. Ivan Mládek tuto hru 

vymyslel již v 90. letech. V této době u nás ještě nikdo neznal slovní hry typu 

Scrabble. Hra BLÁBOL však zůstala zavřená v šuplíku až do roku 2009, kdy ji 

na trh uvedla firma EFKO. Hra Blábol je nyní na trhu v novém grafickém 

obalu.                                                                                                     MOC:  229 Kč  
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 Soudruhu, nezlob se! 

Jedná se o velmi úspěšnou společenskou hru pro dospělé, plnou osobitého humoru pana Ivana 

Mládka. Hráči se při ní pobaví a zavzpomínají na absurditu dob minulých. Nově má hra i slovníček 

pojmů, který mladší generaci popisuje pojmy jako OPBH, ROH a podobě. Že je hra stále živá, 

dokládají i odborné články v zahraničním tisku, které se historii vzniku hry pravidelně věnují.  

MOC: 399 Kč 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě 

výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských 

domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. 

Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své 

výrobky získalo EFKO řadu ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné 

uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na 

trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje 

sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži 

„Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a 

fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární 

rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ 

v kategorii Hry, puzzle a karty. V  roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry. 

Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC 

v roce 2018. 
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