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IGRÁČEK míří na Vysočinu  

& 
 Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK od září v Jihlavě  

 
Interaktivní výstavu pro celou rodinu „Fenomén IGRÁČEK“ bude od září tohoto roku do ledna 
roku příštího hostit Muzeum Vysočiny Jihlava. V expoziční budově muzea na Masarykově náměstí 
se představí putovní výstava fenomenální figurky, vyráběné nedaleko Jihlavy, ve firmě EFKO 
v Novém Veselí.  Vedle původních IGRÁČKŮ ze 70. a 80. let budou k vidění i nové figurky 
s moderními prvky a doplňky. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na netradiční vize 
designérů nebo zajímavosti z výroby figurky. Připravena je i soutěž o hodnotné ceny. Výstavu 
připravila společnost EFKO, český výrobce her a hraček, ve spolupráci s Technickým muzeem 
v Brně.  

„Výstavu IGRÁČKŮ vidělo už mnoho návštěvníků po celé České republice, za což jsme velice rádi,“ říká 

Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Letos se můžeme pochlubit ale i zájmem ze zahraničí, a to 

díky projektu „Route66“, kdy vycestovalo 66 unikátních IGRÁČKŮ do USA a projelo cca 4000 mil po 

Americe, převážně po legendární Route66. Na cestu se vydali členové české komunity, věnující se dění 

okolo tradičních amerických vozů především z padesátých až sedmdesátých let minulého století. Právě 

vozy z tohoto období absolvovaly měsíční jízdu po Route66. Pro jízdu bylo vyrobeno celkem 66  

unikátních IGRÁČKŮ s logem Route66 na prsou a s označením na zádech R 01 až R 66. Ke každému 

pak byl vyroben „certifikát" 

cestovatele po Route66 s 

prázdným místem pro následnou 

fotografii. Fotografie IGRÁČKŮ u 

místních zajímavosti, s místním 

člověkem -  barmanem, turistou, 

řidičem kamionu byly pořizovány 

postupně od  první až po 66. „Část 

IGRÁČKŮ z této daleké cesty 

představíme poprvé právě 

v Jihlavě,“ dodává Miroslav Kotík.  

 „Výstava u nás bude k vidění od 

18. září tohoto roku a v největším muzejním výstavním prostoru, tzv. Muzejní půdy, bude IGRÁČEK těšit 

návštěvníky až do 31. ledna 2016. Vzhledem k tomu, že se jihlavské muzeum svojí činností zaměřuje na 

dokumentaci a prezentaci regionu Vysočiny a výroba IGRÁČKA je vlastně na Vysočině doma, výstavu 
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vítáme a věříme, že udělá radost všem, kteří do našeho muzea po dobu jejího trvání zavítají“ dodává 

Ludmila Moržolová, zástupce ředitele jihlavského muzea.  

Muzeum Vysočiny Jihlava je zřizované Krajem Vysočina a sídlí ve třech historických budovách na 

Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem 

v kraji. Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a ve svých stálých expozicích zpřístupňuje přírodovědné 

a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné 

konference a semináře, vydává odborné i propagační publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v muzejní 

knihovně. Muzeum také pořádá každý rok na tři desítky tematických výstav a řadu dalších kulturních 

a společenských akcí. Více na www.muzeum.ji.cz. Výstavu nainstalují pracovníci Technického muzea 

v Brně ve spolupráci s jihlavským muzeem.  
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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. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se 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. EFKO získalo následující 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.  EFKO získalo 

v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota 

českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova.  Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici 

ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 
3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce  2014 získala firma ocenění „Správná hračka“ 2014 pro soubor 

oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění, které Efko dostalo za MultiGO byla cena Grand Prix na veletrhu For Toys. Více 

informací naleznete na: www.efko.cz.  
 
Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury 

České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci 

s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci 

s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického 

vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše 

a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve 

spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. 

Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto 

předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných 

spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.  
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