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IGRÁČEK otevírá bránu zábavy a fantazie v Zámecké komoře ve 

Vyškově 

 
 

Starobylé biskupské město Vyškov nabízí mnoho zajímavých kulturních památek, 

které stojí za to navštívit. Další příjemnou a atraktivní zastávkou ve Vyškově může 

být pro cestovatele i místní návštěvníky putovní výstava „Fenomén IGRÁČEK“, 

která zde bude k vidění od 10. října až do 5. ledna následujícího roku. Vzhledem 

k tomu, že je expozice určena pro malé i velké návštěvníky, není divu, že se těší 

stále větší oblibě a zhlédly ji více jak deseti tisíce nadšenců.  Výstava bude probíhat 

v jednom z výstavních sálů Muzea Vyškovska a představí výrobu, historii vzniku 

IGRÁČKA a odhalí i zajímavosti, které česká hračka skrývá. Zároveň bude probíhat 

během výstavy i soutěž pro malé návštěvníky, kteří budou moci získat IGRÁČKŮV 

kufřík dle vlastního výběru.  

 

 

„Každé dítě si během dětství nashromáždí mnoho 

hraček, ale ne každá z nich mu přináší kromě 

zábavy i možnost rozvíjet svou představivost tím 

správným směrem,“ říká Miroslav Kotík, majitel 

společnosti EFKO. „Stejně jako dospělý člověk se 

rád obklopuje lidmi a věcmi, které mu přinášejí 

radost a nové poznatky, tak i děti rády používají 

fantazii a tvoří si vlastní světy. Proto jsme rádi, že 

postavička IGRÁČKA jim tyto aspekty umožňuje,“ 

dodává Miroslav Kotík.  

 

 

Město Vyškov se během uplynulých desetiletí stalo kulturním, společenským  

a hospodářským centrem regionu, které nabízí mnoho zajímavých aktivit. Mezi nimi se od 

10. října až do 5. ledna 2014 objeví i putovní výstava „Fenomén IGRÁČEK“, která bude 

k vidění ve výstavním sálu Zámecké komory v Muzeu Vyškovska.  
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Výstava je vždy koncipována tak, aby zaujala všechny návštěvníky bez ohledu na věk. 

Díky výstavě má možnost si každý návštěvník prohlédnout nejen historii, výrobní formy, 

vize vývojářů, dobové fotografie, ale i současné novinky a trendy. Výstava nabídne  

k vidění nejen starší IGRÁČKY, ale i současné módní figurky, jako je například IGRÁČEK 

ve světě HELLO KITTY. IGRÁČEK dětem nabízí svobodnou hru, která se řídí jen jejich 

vlastní fantazií. K tomu můžou využít i rozličné doplňky, autíčka či kufřík, ve kterém 

naleznou vše, co malá postavička v dané profesi potřebuje.   

 

IGRÁČEK má pro všechny návštěvníky připravenou soutěž, která má jednoduchá pravidla.  

Na začátku výstavy získá každý návštěvník hrací kartu, díky které se bude moci zúčastnit 

soutěže. Ta probíhá formou šesti otázek. Odpoví-li návštěvník správně, automaticky je 

zařazen do slosování. Na konci výstavy budou vylosováni výherci, kteří získají IGRÁČKŮV 

kufřík dle vlastního výběru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 v roce 2011 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. Více informací naleznete na: www.efko.cz 


