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Nová kolekce společenských her Čtyřlístek 

_______________________________________________________________________________ 

Český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., výrobce IGRÁČKA, se přidává k oslavám 

padesátého výročí od vzniku legendárního Čtyřlístku. Na trh v těchto dnech uvádí kolekci 

společenských her Čtyřlístek v podobě Velkého souboru her Čtyřlístek, Cestovního souboru her 

Čtyřlístek,  Bobíku nezlob se a Pexesa Čtyřlístek.  Soubor her obsahuje čtyři samostatné hry 

naplněné dobrodružstvím a tajemnem, podobě jako je tomu v příbězích oblíbené čtveřice, 

vytvořené výtvarníkem Jaroslavem Němečkem. Jsou to poutavé hry Mikuláš v pekle, Ďáblův 

palec, Piráti vesmíru a Čtyřlístek a Vlkodlak. Licenční tvorba tvoří vedle té vlastní a zakázkové 

výroby firmy EFKO její významnou část. EFKO může díky zajímavým licencím pružně reagovat 

na aktuální trendy, které jsou ve společnosti právě populární. Hry budou v obchodech již v rámci 

uvedení premiéry filmu Velké dobrodružství Čtyřlístku. EFKO se tak svým dílem připojí ke 

gratulacím k pětasedmdesátým narozeninám pana Němečka.  

„Výrobu kolekce her Čtyřlístek jsme pečlivě zvažovali. Pro rozhodl dobrodružný náboj příběhů a stálá 

obliba Čtyřlístku. Jeho příběhy jsou nejenom tajemné a zábavné, ale i zajímavé a poučné. Dovedou 

pobavit jak děti, tak jejich rodiče. A proto jsme ho do naší kreativní rodiny přibrali a vzdali tak hold 

jednomu z nejvýznamnějších českých komiksových výtvarníků, panu Němečkovi, jehož tvorbu 

obdivujeme,” uvádí Miroslav Kotík, majitel a ředitel společnosti EFKO – karton s.r.o. „Hry budou uvedeny 

ve stejnou dobu, jako diváci uvidí film v kinech. Chystá se i celá řada eventových akcí na oslavu 

Čtyřlístku. V rámci her jsme se snažili duch příběhů přenést na herní plán. Výtvarníkem je samozřejmě 

pan Jaroslav Němeček, jakož  je i autorem herního plánu. Náš důležitý podíl na vývoji těchto her  je pak 

samotný herní design sladěný s grafickým námětem,“ dodává Miroslav Kotík.  

„Chtěli jsme českým dětem nadělit pěkný dárek a film nám přišel jako skvělý nápad. Tentokrát se 

Čtyřlístek poprvé objeví v klasické animované podobě a zavede diváky do známých míst. Jako například 

do Třeskoprsk, k rybníku Blaťák, na hrad 

Bezzub nebo  Polomené skály. Tam všude 

děti a jejich rodiče pozveme a každý ze čtyř 

přátel povypráví svůj nejoblíbenější příběh“, 

uvádí otec Čtyřlístku výtvarník Jaroslav 

Němeček. „Podobně jako o filmu jsme 

přemýšleli v rámci společenských her. Řada 

herních plánů vznikla již jako součást 

časopisu a staly se velmi oblíbenými. Proto 
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jsem pro letošní slavnostní rok navrhl novou výtvarnou kolekci, kterou vyrobila česká firma EFKO,“ 

dodává Jaroslav Němeček.  

Kolekce her Čtyřlístek   

 

Velký soubor her Čtyřlístek  

Hráči zažijí spoustu napětí a dobrodružství společně s postavičkami oblíbeného komiksu Čtyřlístek. 

Soubor obsahuje 4 poutavé hry: Mikuláš v pekle, Ďáblův palec, Piráti vesmíru a Čtyřlístek a Vlkodlak. 

Cena tohoto souboru je 299,-Kč. 

Mikuláš v pekle je dobrodružná cesta Mikulášské skupiny tvořené Čtyřlístkem s cílem rozdat dárky 

dětem na horskou samotu Polomené hory. Rozbitá GPS navigace, nástrahy škodolibého čertíka 

Zádrhela, porouchané auto nebo haldy sněhu jsou překážky, které musí překonávat. Kdo dorazí první 

k vánočnímu stromku? Pozor, věděli jste, že na svatého Mikuláše má nebe s peklem mírovou dohodu? 

Ďáblův palec  je horská skála, kam se Čtyřlístek s horolezeckým vybavením vypraví. Kamarádce 

Myšce je smutno a rozhodne se s čarovným létajícím domkem kamarády dohnat. Domek uvízne na 

skále a Pinďa se ho snaží zachránit. Hráči musí svými figurkami projít nebezpečnou cestu ve skalním 

městě a zachránit Pinďu i s domečkem z Ďáblova palce. 

Piráti vesmíru a Čtyřlístek je hra, kdy se Čtyřlístek přihlásí do konkurzu na úklid vesmíru, aby následně 

zjistil, že nepořádek způsobují vesmírní piráti. Úkolem hráčů je projít co nejrychleji celou trasu na herním 

plánu a zachránit tak Zemi před řáděním pirátů z vesmíru. 

Vlkodlak. V kokořínských lesích řadí vlkodlak a Čtyřlístek, který miluje záhady, vyrazí za úplňku, aby si 

tuto zvěst potvrdil. Narazí na zloděje dřeva, kteří se za vlkodlaky vydávají. Úkolem hráčů je být rychlejší 

než zajíc Pinďa a proběhnout jako první nočním lesem se všemi svými figurkami. 

 

Cestovní soubor her Čtyřlístek 

Soubor 4 her s oblíbenou komiksovou čtveřicí v praktické 

krabici zažene nudu doma i na cestách. Jedná se o 

klasické hry s postupováním figurek po herní trase. Hry 

doplňují žetony, které hráče zábavnou formou přinutí 

strategicky přemýšlet o dalším kroku. V kompaktním 

balení naleznete hry: Všichni spolu, Rychlé nezlob se, 

Šťastná čtyřka a Dračí závody. Cena 199,-Kč.   
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Bobíku, nezlob se 

Oblíbená společenská hra s postavičkami Čtyřlístku. Rozběhni závod s Bobíkem, Fifinkou, Myšpulínem 

a Pinďou! Balení obsahuje 2 hry: Bobíku, nezlob se a 

Hon za čtyřlístkem. Cena hry je 159,-Kč.   

   

    

 

Pexeso Čtyřlístek  

Hra pro trénování paměti. Úkolem je najít co nejvíc dvojic s oblíbenými postavičkami Čtyřlístku. Hra 

obsahuje 2x20 tvrdých kartiček. Cena je 149,-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. Více na www.efko.cz nebo 

www.igracek.cz  

JAROSLAV NĚMEČEK (výtvarník, autor Čtyřlístku),  vyrůstal v Praze – Modřanech v domku, který se později stal vzorem pro 

domeček Čtyřlístku v Třeskoprskách. Jeho otec byl fotograf a milovník přírody, který s rodinou často vyrážel do přírody. 

Jaroslavův bratr Vladimír odebíral časopis Vpřed a sbíral Rychlé šípy. Inspirován bratrovými časopisy začal Jaroslav v deseti 

letech kreslit své prví komiksy. V padesátých letech studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Poté absolvoval 

základní vojenskou službu, kde nastoupil do vojenské tiskárny a vytvářel plakáty. Roku 1965 se stal umělcem na volné noze. 

Kreslil pro časopis Mateřídouška, vytvořil seriál Svetřík a Kramula a pro nakladatelství Orbis (později Panorama) leporela 

a trojrozměrné knížky: Kocour v Botách, Kouzelník Žito, Doktor zvířátek nebo Ali Baba a čtyřicet loupežníků. Koncem 60. letech 
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cestoval se ženou Lucií na západ (Itálie, Německo), kde obdivovali množství dětských časopisů, zvláště komiksových. V roce 

1969 navrhl vlastní obrázkové čtení pro nakladatelství Orbis a tak vznikl komiks Čtyřlístek. Příběhy čtyř kamarádů – Fifinky, 

Bobíky, Pinďi a Myšpulína zasadil do světa, která připomíná kraj kolem Máchova jezera pod hradem Bezděz. V 70. letech vytvářel 

keramické plastiky, kachlová kamna a repliky egyptských hrobek pro německá muzea. V roce 1990 založil soukromé 

nakladatelství Čtyřlístek. Pro děti nakreslil 650 seriálů Čtyřlístku a vyšlo 30 knížek s jeho ilustracemi. Velký úspěch měly známky 

s dětskou tematikou i platné mince. Film Čtyřlístek ve službách krále vidělo 250.000 dětí. Jaroslav Němeček žije v Praze se svou 

paní Lucií a zde stal i čestným občanem. Před několika lety byl na Komiksfestu uveden do komiksové Síně slávy. 
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