
                                                        
 

Tisková zpráva 
 

Malý svět techniky U6 si hraje s Igráčkem. 
Legendární postavička v interaktivním světě farmaří i závodí 

 

OSTRAVA 27. 3. 2019 – Malý svět techniky U6 v ostravských Dolních Vítkovicích (DOV) otevírá od 
28. 3. novou dočasnou expozici. Její ústřední postavou je legendární hračka „Igráček“. Postavička, 
která provází generace českých dětí od roku 1976. Původně něco jako malý robotek „do kapsy“, 
dnes figurka ztělesňující zástupce mnoha profesí. „Igráčka si u nás užijí celé rodiny. Budou si moci 
postavičky nejen prohlédnout, ale i osahat a zapojit je do výtvorů podle vlastní fantazie, navíc bude 
pro první příchozí návštěvníky připraven speciální Igráček v barvách DOV - Dováček“ říká ředitel 
Světa techniky Jakub Švrček. 
 

Jedna z nejslavnějších českých hraček, která v mnohém předběhla svou dobu, se v U6 představuje 

v osmi různých pracovních prostředích - v profesích tematicky navazujících na specifické části expozic 

Malého světa technik U6. Návštěvníci se tak s Igráčkem potkají na nádraží, ve městě, v obchodech, na 

cestách, na farmě, na staveništi, ale i na automobilovém závodním okruhu a na pustém ostrově. 

K vidění bude celá rodina Igráčků -  mamka, taťka, děti, tety… 

 

Výstava je rozdělena na dvě části. Zatímco první je seznamovací, ve druhé si děti i dospělí mohou hrát 

a skládat Igráčky a jejich svět podle vlastní fantazie.  Součástí expozice bude také tematická fotostěna 

Igráčka v životní velikosti. 

Legendární postavičku vymysleli Hans Beck a Jiří Kalina, jeden Němec, druhý Čech a navíc z tehdy 

rozdílných politických zřízení. Spojila je společná záliba v leteckém modelářství. Kalina byl shodou 

okolností zaměstnancem Výrobního družstva IGRA Praha – odtud pak získal panáček své jméno. IGRA 

postupně uvedla na 50 modelů postavičky v souhrnném nákladu několika milionů kusů. Mezi 

nejznámější patřili kuchař, kominík, námořník nebo stavbař s míchačkou. Řada postaviček je 

sběratelským unikátem.  Hlavní myšlenkou, kterou se řídí i dnešní výrobce, společnost EFKO-Karton, 

je seznamovat děti od útlého věku se světem nejrůznějších lidských profesí, podporovat jejich 

tvořivost a fantazii.  

Výstava v Malém světě techniky U6 bude ke koukání i hraní až do konce roku 2019, v běžných 

otvíracích časech U6, tj. každý den kromě pondělků a to od 10:00 do 18:00. Více informací na 

www.stcostrava.cz 

 

Kontakt: Mgr. Eva Kijonková, 721 857 097, eva.kijonkova@ek-media.com 
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