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Začátek školního roku odstartuje Výstava pro celou rodinu 

Fenomén IGRÁČEK v Galerii Melantrich v Rožďalovicích 

___________________________________________________________________________ 

Galerie Melantrich v Rožďalovicích zahájí Výstavou Fenomén IGRÁČEK začátek školního roku. 

Výstava zde bude k vidění od 2. do 30. září.  Děti i jejich rodiče se jejím prostřednictvím mohou 

seznámit s desítkami figurek IGRÁČKA nejrůznějších povolání a charakterů v historických 

i moderních variantách. Galerie Melantrich představí návštěvníkům výrobu figurky, seznámí je 

s historií i současností oblíbené české hračky. Ti nejmenší si budou moci s IGRÁČKY pohrát 

v připraveném dětském koutku. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma 

EFKO-karton s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, ve 

kterém před lety vznikla, a Inspirací Zlín.  

„Na výstavě v Rožďalovicích její návštěvníci uvidí mimo jiné také roubený měšťanský dům vystavěný 

v roce 1666, který je vzácnou památkou lidového stavitelství,“ uvádí Eliška Velechovská, kulturní 

referent. 

 

„Návštěvníci se mohou těšit na ukázku nejstarších Igráčků v původních krabičkách a samozřejmě 

nemůže chybět úplně první Igráček „zedník“ z roku 1976. Hračka byla velmi oblíbená v někdejším 

socialistickém Československu a v zemích východního bloku. Igráčky vyráběla firma IGRA. Autory 

postaviček jsou tehdejší návrháři družstva IGRY Jiří Kalina a Marie Krejchová. Vyráběn byl v různých 

možných variacích, a to buď jako samostatná postava vykonávající nějaké povolání (policista, hasič, 

doktor, zdravotní sestra, opravář, atd.) nebo i s doprovodnými postavami zvířat i složitějšími nástroji. 

Hračka se stala známá pro svůj jednoduchý design – jednotlivé figurky byly sestaveny ze stejných dílů 

a měnila se pouze vnější výbava postavy. Figurky existují v mužské i ženské podobě, ženy mají 

stylizovanou sukni. Přibližně osmicentimetrové figurky mají pohyblivé ruce, které se dají dát do pozice 

předpažení nebo vzpažení, a nohy pohyblivé v oblasti kyčelních kloubů.,“ uvádí Mgr. Věra Stojarová, 

kurátorka výstavy. 

Výstava Fenomén IGRÁČEK bude otevřena v sobotu a neděli od 10 do 15 hodin Více informací: 

www.rozdalovice.eu.  
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Galerie Melantrich je umístěna v památkově chráněném objektu v Husově ulici čp. 30. Jedná se o dům 

s podloubím z původní dřevěné zástavby. Polabské 

muzeum Poděbrady, které objekt původně spravovalo, 

zde v roce 1996 po generální opravě vytvořilo 

detašované pracoviště. S koncem roku 2017 získalo 

budovu od Středočeského kraje do svého vlastnictví 

město. Během roku se zde vystřídají průměrně čtyři 

výstavy. Výstavní síň je umístěna v prvním patře. 

_________________________________________________________________________________________ 

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“ 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. 

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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