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IGRÁČEK se představí v Teplicích v rámci interaktivní výstavy
___________________________________________________________________________
Galerie Teplice zve rodiče s dětmi na Interaktivní výstavu poznávej s IGRÁČKEM. Ta proběhne
v obchodním centru na náměstí Svobody v Teplicích ve dnech 3. května až 2. června tohoto roku.
Výstava představí zábavnou formou prostřednictvím mnoha interaktivních tematických panelů
svět rekordů a kuriozit, fyzikální zákony nebo optické klamy. Kromě toho na návštěvníky čekají
zajímavosti z oblasti dopravy, zeměpisu, zvířecí říše nebo lidského těla. Děti pobaví například
funkční model srdce nebo hlukoměr. Atraktivní je bezesporu také panel s vysílačem Morseovy
abecedy. Průvodcem výstavy není samozřejmě nikdo jiný než oblíbená postava IGRÁČKA.
Zábavnou výstavu Poznávej s IGRÁČKEM připravila společnost EFKO, český výrobce her
a hraček. Výstava je pro návštěvníky zdarma.
„IGRÁČEK je tradiční česká figurka, která plní netradiční úkol. Všechny návštěvníky výstavy Poznávej
s IGRÁČKEM učí pozorovat svět kolem sebe,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO.
„Prostřednictvím výstavy chceme dětem zábavnou formou předat poutavé informace a vyvolat v nich
hlubší zájem o rozličné oblasti lidského poznání,“ dodává Miroslav Kotík.

Většina sekcí výstavy Poznávej s IGRÁČKEM je interaktivních a návštěvníci si tak mohou vše vyzkoušet
doslova na vlastní kůži, oči a uši. Nabyté znalosti a vědomosti bude nakonec možné prověřit v několika
kvízech a hádankách. Kromě interaktivních panelů bude v Galerii Teplice k vidění i velké IGRÁČKOVO
město.
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důležitý. V současné době se vyrábí mnoho variant IGRÁČKŮ. Nechybí mezi nimi pošťák, hasič,
policista, ale i padouch nebo sportovní fanoušek.

__________________________________________________________________________________________
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. V roce
2014 získal označení „Správná hračka“ 2014“ soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala
společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC v roce 2018.
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