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Výstava fenomén IGRÁČEK se představí v Čadci
___________________________________________________________________
Kysúcké muzeum v Čadci hostí od dubna do 31. srpna letošního roku výstavu Fenomén
IGRÁČEK. Čadca je po Bratislavě a Košicích třetím místem, kde se původní československá
hračka na Slovensku představuje. Legendární IGRÁČCI z dílny Miroslava Svobody zde
vystupují v podobě Jaroslava Klemeše a Jána Ch. Korce. Celá expozice ukazuje návštěvníkovi
zrod a vývoj populární figurky IGRÁČEK, jeho současnost, historii i výrobu. Výstava je
pořádaná ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí
a Technickým muzeem v Brně, kde výstava započala svoji cestu již v roce 2011.
„Výstava Fenomén IGRÁČEK doputovala na Slovensku již na třetí místo. Po úspěších v Bratislavě
a Košicích v STM se přestěhovala do Kysuckého múzea v Čadci. Budu rád, že i zde bude mít
IGRÁČEK úspěch. IGRÁČEK je na světě již 42 let a ukáže se i dětem, které ho možno neznají.
Doufám, že je nadchne a zaujme tak, jak zaujal generaci jejich rodičů,“ uvádí Zdeněk Rauš, kurátor
výstavy Fenomén IGRÁČEK.
„Výstava IGRAČEK mě oslovila už i proto, že v Kysuckem muzeu v Čadci připravuji výstavy i pro
generaci nejmladších návštěvníků. Velmi vhodným obdobím pro dětský program je právě závěr
školního roku a období prázdnin, kdy děti, rodiče a prarodiče mohou vhodně vyplnit volný čas i
návštěvou muzea. Do Kysuce zavítá v prázdninovém období mnoho zahraničních turistů, rekreantů,
rodin s dětmi. Dle našich zkušeností je nejlepší volbou pro přípravu
výstavy na toto dovolenkové období právě výstava zaměřená na
všechny věkové kategorie, a nejvíc na děti,“ uvádí Darina Hnidková,
manažerka kultury Kysuckého múzea v Čadci. „Za uplynulé období mi
nedá nezmínit i výstavu MERKUR, která měla u nás v Kysuckém
múzeu

v Čadci v roce 2010 premiéru na Slovensku. V roku 2017

návštěvníky okouzlila výstava stavebnice LEGO. Věříme, že i
FENÓMEN IGRÁČEK bude mít na Kysucích velký ohlas a udělá
radost malým i velkým,“ dodává Darina Hnidková.
Kysúcké muzeum v Čadci je specializované regionální kulturní
zařízení se zaměřením na cílevědomé shromažďování, ochranu, vědecké a odborné zpracovávání
a zpřístupňování hmotných dokladů se zaměřením na muzejní dokumentaci vývoje přírody
a společnosti, vědy a techniky, kultury a umění na území Kysuc, od prvních stop osídlení až po
současnost. Jedná se o organizaci v působnosti Žilinského samosprávného kraje, která má ve své
správě expozice - Skanzen Vychylovka, stálou národopisnou expozici v přírodě v Novej Bystrici Vychylovke, Historickou
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Vychylovke, Kaštieľ Radoľa, jeden z nejstarších historických objektů na Kysucích, představující
renesanční typ zeměpanského sídla a Vlastivědné muzeum v Krásné nad Kysucou.
Jaroslav Klemeš (1922-2017) - rodák z Čadce, hrdina a veterán
druhé světové války. Klemeš byl v únoru 1945 vysazený jako radista
v okupovaném Československu v rámci operace Platinum – Pewter.
V roce 2016 dostal nejvyšší státní ocenění, Řád Bílého lva. Klemeš
byl posledním žijícím výsadkářem vyslaným z Velké Británie do
okupovaného Československa.
Ján Chryzostom Korec (1924-2015) byl slovenský římskokatolicky
duchovní, kardinál a emeritní diecézní biskup nitranské diecézi,
autor knih ne jenom s náboženskou tematikou. V rámci své
duchovní činnosti navštěvoval Čadcu a byl jejím čestným občanem.

__________________________________________________________________________
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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