
Nadační fond AutTalk  společnost Ravensburger pokračují ve spolupráci 

 

V Praze dne 22. listopadu, 2018: Společnost Ravensburger, která se specializuje na 

výrobu kvalitních her, hlavolamů, vědeckých setů a puzzle, pokračuje ve spolupráci s 

nadačním fondem Kateřiny Sokolové AutTalk. Nadační fond se věnuje pomoci 

rodinám, které pečují o děti s poruchami autistického spektra. 

 

Kateřina Sokolová v rámci spolupráce předala vzdělávací hry od společnosti 

Ravensburger dětem v základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici v 

Praze 1. Tato základní škola se vyznačuje tím, že již řadu let umožňuje zařadit děti, 

převážně s PAS (poruchy autistického spektra) do běžné výuky a života školy. V 

současné době školu navštěvuje 20 takových žáků. Hry mohou žáci využívat v 

odpočinkové místnosti, kterou se svými asistenty navštěvují. “Máme vždy velkou 

radost, když můžeme jakkoliv pomoci dětem s poruchami autistického spektra a 

jejich rodičům. Je to také příležitost k rozšíření celkového povědomí o problematice, 

kterou se náš nadační fond zabývá,” řekla Kateřina Sokolová. “Vybrali jsme 

edukativní hračky, které podporují soustředění a současně přináší nějaký vzdělávací 

benefit. 3D puzzle Planetární soustava je model naší sluneční soustavy, který si děti 

sestaví z jednotlivých dílků. Planety jsou v reálných poměrech a děti tak mohou 

například vidět to, jaké jsou velké velikostní rozdíly mezi prvními čtyřmi a druhými 

čtyřmi planetami v soustavě. Kuličková dráha Gravitrax zase dětem umožní 

vyzkoušet si fyzikální zákonitosti a pomůže jim s pochopením gravitace, magnetické 

síly a kinetiky,“ řekl Michal Jiřík, ředitel společnosti Ravensburger pro Českou a 

Slovenskou republiku. Děti také do odpočinkové místnosti dostali nejrůznější sady 

puzzle, které si mohou kdykoliv postavit. Další puzzle budou mít možnost získat 

rodiče dětí s PAS prostřednictvím Facebooku AutTalk. Stačí se na stránky kdykoliv 

podívat a o dárek si napsat.  

 

Nadační fond AutTalk se základní školou Jiřího Gutha-Jarkovského spolupracuje již 

čtvrtým rokem. Ve škole probíhají pravidelná setkávání podpůrné skupiny rodičů 

pečujících o autistické děti. Rodiče oceňují možnost podělit se o zkušenosti, nápady i 

strasti s lidmi, kteří řeší podobné situace a čelí podobným problémům. Právě 

pochopení bývá to, čeho se pečujícím rodičům často nedostává.  



 

O nadačním fondu Auttalk 

Nadační fond Kateřiny Sokolové AutTalk vznikl na základě osobní zkušenosti jeho zakladatelů, Kateřiny Sokolové 
a Jana Sokola, s autismem.  Posláním fondu je podporovat rodiče pečující o autistické děti, vytvořit platformu pro 
sdílení zkušeností pečujících, poskytování odborných informací a novinek a v neposlední řadě přispívat 
k zvyšování povědomí veřejnosti o tom, co znamená porucha autistického spektra, co prožívají a řeší pečující 
rodiče a jakou pomoc především potřebují.  Pro více informací si prohlédněte stránky www.auttalk.cz.  

 
 
O společnosti Ravensburger 
 
Jako pečlivou ruční práci zhotovila firma Ravensburger roku 1884 první společenskou hru. Rodinný podnik, 
založený v roce 1883, dnes nabízí vysokou kvalitu dětských her, hlavolamů i vědecké sety a největší výběr puzzle 
v Evropě, které přináší radost ze hry, vzdělávání a podporují rodinou pohodu. Ravensburger věří, že brzké 
rozvíjení a stimulace myšlení u dětí pomáhá nejen vyvíjet jejich zvídavost, motorické a umělecké dovednosti, ale 
také dodává pocit uspokojení a radosti z dosaženého cíle.  
 
Mezi produkty Ravensburger najdete nejrozmanitější sady inovativních her s velkou vzdělávací hodnotou. Hry 
vyvíjeny tak, aby zábavnou formou cílily na věkově odpovídající dovednosti dětí. Mnoho her je vytvořeno s velmi 
nízkým stupněm obtížnosti a jsou snadné k naučení, aby i mladší děti měly šanci porazit dospělé. Ravensburger 
získal mnohokrát cenu od uznávaných institucí jako Parent’s Choice Foundation, Oppenheim Toy Portfolio nebo 
Family Fun. 

 

Pro další informace kontaktujte: 
 
Karin Cífková 
Oxygen Communications 
karin.cifkova@oxygenpr.cz 
737 283 022 
 
 
 

http://www.auttalk.cz/
mailto:karin.cifkova@oxygenpr.cz

