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Výstava fenomén IGRÁČEK ve Zlíně představí IGRÁČKA  
v podobě Tomáše Bati a Emila Zátopka 

___________________________________________________________________ 

Inspirace Zlín z.s. pořádá ve dnech 20. října až 20. listopadu tohoto roku v Obchodním domě 13 

putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK o současnosti, vývoji i historii výroby této hračky.  Jak se 

již stalo u této výstavy zvykem, součástí expozice ve Zlíně budou nové unikátní IGRÁČKY. 

Tentokrát v podobě podnikatele Tomáše Bati a sportovce Emila Zátopka. Výstava je pořádaná 

ve spolupráci s firmou EFKO - karton, s.r.o. a Technickým muzeem v Brně. Unikátní osobnosti 

české historie v podobě IGRÁČKA jsou z dílny pana Miroslava Svobody.  

„Výstavu Fenomén IGRÁČEK uvedeme ve Zlíně poprvé a jsme rádi, že se nám to konečně podařilo,“ 

uvádí Věra Stojarová, organizátorka výstavy. „S tématem IGRÁČEK se zabýváme již delší dobu a 

víme, že ve Zlíně se těší velkému zájmu. Chystáme také doprovodné aktivity formou velkého herního 

koutku, výtvarného workshopu, ve kterém si návštěvníci vytvoří vlastní design svého IGRÁČKA. 

Srdečně zveme také veřejnost na slavností vernisáž, která proběhne 20. října do 17 hodin,“ dodává 

Věra Stojarová.  

„Výstava „Fenomén IGRÁČEK doputovala i do Zlína. Část expozice byla k vidění již v létě v rámci 

akce Retrohrátky. Tentokrát bude prezentována jako celek. Od původních IGRÁČKŮ z roku 1976 po 

dnešní produkci,“ uvádí Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. „Na výrobu celého současného světa 

IGRÁČKA se používá téměř 200 forem na lisování plastů. Nejtěžší z nich má cca 600 kg,“ dodává 

Zdeněk Rauš.   

„Památky a práce Tomáše Bati si velice vážím. Je takovým mým osobním vzorem. Rád bych znal jeho 

názor na nově vzniklé unikátní postavičky IGRÁČKY,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. 

„Výstavu jsme pořádali již na řadě hradů a zámků po celé České republice. A nově také i na 

Slovensku. Průmyslové město Zlín mi k této technické hračce přijde obzvláště zajímavé propojení. 

I když zde není poprvé. IGRÁČEK i naše ostatní edukativní hry, například stavebnice ROTO, zde byly 

v rámci nejrůznějších akcí pro veřejnost představeny již několikrát. Což dokládá zájem veřejnosti, 

který nás těší, a bez kterého bychom nemohli existovat,“ dodává Miroslav Kotík. 

Tomáš Baťa (1876–1932) je příkladem člověka, který 

poctivou prací dosáhl svého snu. Dokázal skloubit 

morálku, efektivitu práce, inovace ve výrobě i zvýšení 

životní úrovně. Byl zlínským podnikatelem a 

vizionářem. Svojí činností navazoval Tomáš Baťa na 
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dlouholetou ševcovskou tradici rodu Baťů (Batiů), včetně svého otce, tehdy vlastníka obuvnické 

živnosti v Uherském Hradišti. Dráhu živnostníka začal jako 18letý ctižádostivý mladík s velkým 

životním elánem: stát se továrníkem (fabrikantem), „pánem“ a tím naplnit svůj cíl a přání otce. Jeho 

dosažení pokládal za průkazný doklad svého společenského postavení řemeslnicko-zemědělském 

městečku, jímž Zlín na konci XIX. století byl. Současně však bojoval i za stavovskou hrdost, která jej 

pobízela dosahovat stále výše.  

Emil Zátopek byl český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu, manžel atletky Dany 

Zátopové. Zátopek byl prvním člověkem na světě, který uběhl 10 km pod 29 minut (28:54,2 1. června 

1954 v Bruselu) a 20 km pod jednu hodinu (59:51,8 29. září 1951 ve Staré Boleslavi). Celkem vytvořil 

třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Nejvíce se ale proslavil během 

olympijských her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km, 10 km a dokonce i maratón, který tehdy 

běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplín tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento 

„trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat. Zátopek, známý svým upracovaným 

stylem běhu, doprovázeným křečovitými grimasami, byl v cizině přezdíván „česká lokomotiva“. 

__________________________________________________________________________________ 

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. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených 

her Moje první hry.  

Technické muzeum v Brně (TMB) 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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