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Internetové vysílání a Kulí&scaron;kova herna si náv&scaron;tÄ›vníky na&scaron;ly.

Pozvánka do Muzea kuriozit a rekordÅ¯ v PelhÅ™imovÄ›, Kopidlenský kvítek 2017, Mikulá&scaron;ký vlak nebo pÅ™edstavení
firmy Rautis- jediného výrobce perliÄ•kových ozdob na svÄ›tÄ›. To jsou nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í pÅ™íspÄ›vky na&scaron
stanic ( Lánov, Kopidlno, Lomnice nad Popelkou) na rastv.cz, díky nimÅ¾ jsme v roce 2017 pÅ™ekonali stotisícovou
náv&scaron;tÄ›vnost. PÅ™esnÄ› 133 776 divákÅ¯. Ano Ä•tete správnÄ› &ndash; divákÅ¯ - ne posluchaÄ•Å¯, jak byste u rádia
pÅ™edpokládali. Doba se mÄ›ní, rozhlas pÅ™edstihují elektronická média, a proto od Ä•ervna zaÅ™azujeme naplno multime
pÅ™íspÄ›vky - fotografie a videa doplnÄ›ná zvukovými komentáÅ™i. Mluvené slovo zÅ¯stává, i kdyÅ¾ &hellip;
ÚspÄ›chy Kulí&scaron;kovy herny naopak potvrzují návrat ke krásným Ä•eským hraÄ•kám rodiÄ•Å¯ a prarodiÄ•Å¯ souÄ•asných
Stavebnice Merkur neztratila kouzlo ani po 98 letech. DÄ›deÄ•kové ukazují vnouÄ•atÅ¯m, jak se dává matiÄ•ka na
&scaron;roubeÄ•ek a pod jejich rukama vznikají neuvÄ›Å™itelné modely. Vzpomínky vyvolává i pohled na modelové
koleji&scaron;tÄ› Merkur, na kterém si odfukuje a houká parní lokomotiva.

Plechový traktÅ¯rek na klíÄ•ek, parní válec, beru&scaron;ka, která nespadne ze stolu... od jediného výrobce plechových
hraÄ•ek v EvropÄ› firmy Kovap. Tatínkové i dÄ›deÄ•kové je berou do ruky jako svátost a prohlíÅ¾ejí si je ze v&scaron;ech stran.
ObÄ•as se ozve: &bdquo; Tak s tímhle jsem si hrál, moÅ¾ná je máme je&scaron;tÄ› na pÅ¯dÄ›".

Trojici, elektronickou dobou nevyhubených, klasických hraÄ•ek uzavírají dÅ™evÄ›né figurky a deskové hry s komponenty, které
se narodily v Detoe v JiÅ™etínÄ› pod Bukovou. KdyÅ¾ pÅ™ed 110 lety zaloÅ¾il Johann Schowanek továrnu na dÅ™evÄ›né pe
málokdo pÅ™edvídal, Å¾e si z dÅ™evÄ›nými hraÄ•kami z TOFY &ndash; souÄ•asné DETOY &ndash; budou hrát dÄ›ti v 21.sto
tÅ™eba i v na&scaron;í hernÄ›. Radost z Ä•eské hraÄ•ky jsme rozdávali napÅ™íklad na DÄ›tských dnech v Janských Lázních a
Mladých Bukách nebo pÅ™i Krakono&scaron;ových toulkách na Pomezních boudách.
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