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Mezi hlavní témata tohoto čísla patří mileniálové neboli generace Y, která podle statistik bude do roku 2025 
tvořit převážnou část populace v produktivním věku (kolem 75 procent). Jak mileniálové zakládají rodiny, 
�rmy musí přehodnotit způsob, jakým je vnímají a oslovují. Tato generace totiž mění spoustu zažitých po- 
stupů. Mileniálové mají mimo jiné jasnou představu o tom, jak chtějí nakupovat. Asi 25 hodin týdně stráví  
v online prostředí, vše si vyhledávají, ověřují a po nákupu zase píší recenze a hodnotí. Průzkum NRF Consumer  
View ukázal, že polovina mileniálů, kteří jsou rodiči, vždy zkoumá názory značky nebo prodejce na témata, 
která jsou pro ně osobně důležitá. Totéž tvrdí jen 19 procent bezdětných mileniálů a 27 procent ostatních 
rodičů. Téměř 45 procent mileniálů, kteří mají děti, poukazuje na to, že budou nakupovat pouze značky, kte- 
ré odrážejí jejich sociální nebo politické hodnoty. Už jen kvůli odlišnému přístupu k nakupování stojí tato  
kategorie zákazníků za hlubší zamyšlení – budou to totiž právě oni, kdo bude ovlivňovat prodej hraček 
v příštích letech. Několik rodičů z této generace jsme oslovili v anketě s dotazem, jaké kupují svým  
dětem hračky a čím se nechávají ovlivnit. Z odpovědí je zřejmé, že každý je sice úplně jiný, ale přesto celá  
generace mileniálů o výchově a o životě s dětmi víc přemýšlí. A většina z nich rozhodně i o hračkách.

Můžete si také přečíst rozhovor s Pavlem Ovchynnikovem, prezidentem Ukrajinské asociace hračkář- 
ského průmyslu (UTIA), generálním ředitelem KIDDISVIT Group a spolumajitelem sítě obchodů MYplay,  
který mluví o podnikatelské situaci ve válkou zničené zemi, ale také o tom, jakou roli hraje jejich asociace  
při podpoře milionů Ukrajinců a jak moc se ekonomika a trh s hračkami v důsledku válečné krize propadá. 
Část rozhovoru se točí kolem velkého potenciálu ukrajinského exportu a možností, jakou v případě  
zájmu můžete nabídnout pomoc, která by ve �nále mohla být i oboustranně přínosná.

Většina z vás se jistě někdy setkala se zeleným logem FSC, ne každý však ví, co vám jako prodejci  
nebo spotřebiteli toto logo na výrobku přesně zaručuje. Podívali jsme se na tuto problematiku obšírněji  
a zjistili jsme, že více než 80 procent respondentů od �rem očekává, že zajistí, aby jejich výrobky z papíru  
a dřeva nepodporovaly odlesňování. Při výběru výrobků ze dřeva byl původ výrobku a ochrana zvířat  
a rostlin při jeho výrobě mezi respondenty jedním z největších motivátorů – téměř stejně silný jako samotná 
kvalita výrobku. V případě výrobků z papíru nebo kartonu je pak tato motivace pro spotřebitele dokonce 
zásadnější než kvalita produktu jako takového. V České republice je aktuálně 414 certi�kovaných �rem,  
15 z nich se zabývá výrobou hraček. Sedm z deseti respondentů uvedlo, že značka FSC je motivuje k tomu, 
aby se rozhodli ke koupi konkrétního produktu. Možná se nad certi�kací zamyslíte i vy... 

Užijte si dovolenou, načerpejte sílu a nezapomeňte si hrát!

Marcela Vaškovicová
šéfredaktorka
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Mileniálové své děti vychovávají jinak než předchozí generace. Ať už se jed-
ná o změny týkající se významu kariéry, zdraví nebo snahy o rovný přístup, 
všechny tyto věci ovlivňují způsob, jakým utrácejí své peníze a rozhodují se  
o nákupu. Do roku 2025 bude tato generace tvořit převážnou část populace 
v produktivním věku.

Mileniálové jsou v roli rodičů hlavními zákazníky a zároveň  
utvářejí nové hodnoty, zvyky, preference a postoje příští gene- 
race. Firmy se během posledních deseti let na mileniály inten-
zivněji zaměřovaly. Ale jak mileniálové zakládají své vlastní 
rodiny a stávají se rodiči, dodavatelé produktů a služeb musí 
změnit způsob, jakým je vnímají a oslovují. Tato generace totiž 
mění spoustu zažitých postupů.

Se založením rodiny nespěchají
Průměrný věk prvorodiček se na celém světě neustále zvyšuje. 
To má vliv na rodinnou strukturu, protože ženy touží po lepším 
vzdělání, kariéře a životních zkušenostech a své první těho-
tenství odsouvají na později. Přesto však pro ně založení rodi- 
ny hodně znamená a investují do ní. Přibližně 72 % mileniálů 
se domnívá, že mít děti je důležitým faktorem pro šťastný život.  

ZOOM
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v roli rodičů
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Pro tvořivé nejen holčičky

www.mpktoys.cz

Téměř polovina (asi 48 %) mileniálů dává přednost utrácení pe- 
něz za zážitky než za věci. Pro �rmy je porozumění měnícím se 
hodnotám a chování mileniálů v roli rodičů klíčem k efektivnímu 
oslovení této skupiny spotřebitelů prostřednictvím marketingu, 
produktových inovací a distribučních kanálů.

Chtějí trávit více času společně
Mileniálové tráví se svými dětmi více času než předchozí gene- 
race. Do vytváření blízkého vztahu s nimi investují hodně ener- 
gie a sledují všechny nové věci, které se v životě jejich dětí 
odehrávají. To jim umožňuje měnící se pracovní prostředí a větší  
�exibilita v zaměstnání. 

Muži se na péči a výchově podílejí
větší měrou než dříve
Jak se tradiční domácnost mění a genderové role se vzdalují ste-
reotypním očekáváním, mileniálové mění dynamiku svých do-
movů. Už nerozhoduje jen ,,hlava rodiny“, místo toho si rodiče 
mileniálů cení týmové práce a demokratického rozhodování. 
Rodiče a děti mají na každodenní návyky a dlouhodobější životní 
styl v podstatě podobný vliv. 

Za péči o děti přebírá odpovědnost stále více mužů, už to 
zdaleka není jen výsadou žen. Jak se ženy zaměřují na budování 
kariéry, muži si místo nich častěji berou rodičovskou dovolenou 

nebo využívají �exibilní pracovní plán, aby se mohli více zapo-
jit do každodenní výchovy dětí. Věnují se řadě domácích prací, 
které v minulosti vykonávaly převážně ženy – od nakupování 
potravin, přípravy jídla přes praní, koupání až po oblékání dětí... 
Také se ve větší míře zapojují do běžných rodinných aktivit. 
Téměř u jedné ze čtyř rodin mileniálů je právě otec tím rodičem, 
který zůstává doma. 

Přestože si cení času stráveného se svou rodinou, investují i do 
své kariéry. Lidé této generace si své zaměstnání vybírají mno-
hem pečlivěji. Nejsou pro ně důležité jen peníze, dívají se také, 
zda je práce k něčemu užitečná, zda má smysl a co se v ní naučí.
Umí ocenit zaměstnavatele, kteří nabízejí �exibilní pracovní 
dobu nebo školku pro děti svých zaměstnanců, ale také značky, 
které vytvářejí produkty a služby, jež rodičům usnadňují život. 

Rádi si udělají čas na sebe
Jak již bylo řečeno, mileniálové sice oceňují čas s rodinou, ale 
nezanedbávají ani sami sebe. Čas pro sebe považují za důležitý 
faktor pocitu celkového štěstí a řada z nich si nemyslí, že by ho 
měli obětovat pro své děti.

Investují do toho, aby si život co nejvíce zpříjemnili. Přibliž- 
ně 58 % mileniálů (rodičů) je ochotno utrácet peníze, aby čas 
využili co nejefektivněji, proto se snaží zjednodušit své každo- 
denní povinnosti.

ZOOM
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Mileniálové 
se nebojí 

plnit si 
své sny.

____________

,,Raději sdílení než nákup
MIleniálové kvůli nízkým počátečním příj- 
mům a rostoucím životním nákladům ve 
srovnání s předchozími generacemi od- 
souvají pořízení domů, bytů nebo aut 
na později. Místo toho využívají sdílení  
věcí a spolujízdu, aby ušetřili peníze, které  
raději utrácejí za zážitky a každodenní 
potřeby než za luxusní věci.

Peníze šetří nejen na svém vlastním 
životním stylu, ale také na svých dětech 
sdílením hraček, dětského oblečení a vět- 
ších předmětů, jako jsou kočárky, autose- 
dačky nebo postýlky.

Ne všichni jsou však ve stejné situaci. 
Mileniálové v Asii, zejména v Indii a Číně, si 
ve svých disponibilních příjmech ve srov- 
nání s předchozími generacemi výrazně 
polepšili a využívají možnosti nakupovat 
luxusní zboží, jako jsou auta a značkové 
oblečení. Vlastnictví těchto věcí je vnímá-
no jako symbol společenského postavení. 
Zhruba 75 % indických a čínských mileniálů (rodičů) říká, že 
je pro ně důležité, aby si o nich ostatní lidé mysleli, že se mají 
dobře.

Při nakupování v obchodě hledají 
jedinečné zážitky 
Pohodlné online nakupování změnilo kamenné obchody. 
Přestože mileniálové často nakupují v e-shopech, stále vyhle- 
dávají nákupy v kamenných obchodech u značek, které rezonují 
s jejich životním stylem. Maloobchodníci, kteří mají limitované 
edice produktů, jež jsou k dispozici pouze v kamenném obcho-
dě, určitě osloví mileniály, kteří si chtějí zachovat image jedi-
nečnosti a exkluzivity.

Kromě image značky by maloobchodníci měli zajistit, aby 
nakupování v jejich obchodech bylo příjemné. Pokud třeba 
jako originální lákadlo využijí technologie VR, pop up reklamní 
poutače nebo zábavné aktivity pro děti, pravděpodobně do 
svých obchodů přilákají více rodičů generace Y.

Vytvářejí skupiny, sledují influencery
a blogery
MIleniálové se nebojí požádat o radu. Jsou otevření, spolu- 
pracují a hledají informace z různých zdrojů. Jejich závislost na 
technologiích vedla k vzestupu různých online rodičovských 
skupin, komunity in�uencerů na sociálních sítích a blogerů, 
kteří neustále sdílejí své názory na nové rodičovské trendy a za-
jímavé produkty. Přestože většina těchto aktivit probíhá online, 
tyto skupiny se často setkávají osobně, s dětmi i bez nich. 

Doporučení rodiny a přátel jsou při rozhodování o nákupu  
pro mileniály klíčovým faktorem, ale vítají i nápady a inspira-
ci od značek, kterým důvěřují. Firmy, které se zaměřují na tuto 
kategorii zákazníků, by tak mohly využít příležitosti k růstu  
a zapojit se do komunikace prostřednictvím sociálních médií, 
skupin maminek a tatínků a budováním přímých vztahů se 
spotřebiteli.

Mileniálové mají jasnou 
představu o tom, jak chtějí 
nakupovat 
Průzkum NRF Consumer View ukázal, že 
50 procent mileniálů (rodičů) vždy zkoumá 
názory značky nebo prodejce na témata, 
která jsou pro ně osobně důležitá. Totéž 
tvrdí jen 19 procent bezdětných mileniálů 
a 27 procent ostatních rodičů.

 Téměř 45 procent mileniálů (rodičů) tvr- 
dí, že budou nakupovat pouze u těch značek, 
které odrážejí jejich společenské nebo poli- 
tické postoje, ve srovnání s 15 procenty bez- 
dětných mileniálů a 23 procenty ostatních 
rodičů.

Neustále online
Mileniálové podle AdAge stráví asi 25 ho-
din týdně v online prostředí. Zhruba třeti-
na jich před nákupem prohledává a pročítá 
�remní blogy. Většina mileniálů používá  
k vyhledání informací o produktech nebo  

k porovnání cen své mobilní telefony, 84 procent mileniálů 
však nedůvěřuje tradičním formám reklamy. Pro naprostou 
většinu jsou nejvěrohodnějším zdrojem informací o produk-
tech jejich přátelé. Po zakoupení výrobku či služby píšou 
veřejné recenze, navštěvují fóra a především o všem dávají  
vědět na sociálních sítích. 64 procent zástupců generace Y  
se podle výzkumu Microsoftu domnívá, že sociální média  
jsou jedním z nejúčinnějších kanálů pro budování povědomí  
o značkách.

Opatrné chování na internetu
Mileniálové vyrůstali souběžně se sociálními médii a sítěmi, 
což ovlivnilo způsob jejich komunikace, vnímání sebe sama  
i toho, co chtějí. Přibližně 63 procent jich navštěvuje sociální  
sítě téměř každý den. Přestože většina mileniálů (rodičů) ráda  
sdílí informace o svých dětech online prostřednictvím různých  
platforem, existuje stále větší skupina těch, kteří jsou opatrněj- 
ší v tom, co sdílejí online. Obávají se, k čemu by tyto informace  
v budoucnu mohly být použity. Začínají v příspěvcích strate-
gicky skrývat tváře svých dětí nebo využívají možnost strikt- 
nějšího nastavení soukromí svých účtů na sociálních sítích.

Značky, které chtějí online zacílit na tyto mileniály s dětmi, by 
se měly zaměřit na decentní přístup, reklamu prostřednictvím 
in�uencerů, vrstevníků nebo komunitních skupin.

... Shrnutí na závěr
Pro mileniály je nesmírně důležité, aby mohli trávit čas s dětmi  
a rodinou. Jsou ochotni utrácet peníze za zážitky. Dobrodruž- 
ství je pro tuto generaci stále silným tématem, ale místo cesty  
do Asie dávají přednost jedinečnému víkendu se svými blízkými 
a přáteli. Některé luxusní věci ani netouží vlastnit, opravdovým 
luxusem je pro ně možnost užít si života na maximum.
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ANKETA

Jaké nakupujete hračky a proč?
Oslovili jsme několik mileniálů z různých zemí, abychom zjistili, jaký přístup  
ve výchově preferují, jestli jsou jiní než jejich rodiče, ale především jaké naku-
pují hračky a co všechno ovlivňuje jejich rozhodování při výběru.

Tamara Wilcox
Kanada

Myslím, že žijeme báječný život. 
Většinou jsme obklopeni přáte-
li, kteří mají podobně velké děti  

a občas pro ně vytváříme skupinové hry doslova jako velké příběhy. 
Chceme, aby si děti uměly samy poradit v různých situacích, které je 
mohou potkat. Aby byly odolné, rozuměly divoké přírodě a chápaly, 
že zvířata jsou tam doma a my jsme jen hosté. Učíme je názvy rost- 
lin, stromů, co a jak funguje, jak je všechno propojené. O víken- 

dech často jezdíme do hor, spíme většinou ve stanu. Doma máme 
rádi méně hraček, dobře si je vybíráme a taky si nějaké vyrábíme. 
Improvizujeme, to nás baví! Jsme mistři převleků a masek. Fanta-
zie a kreativita je „až“ na prvním místě. Ale milujeme taky nápadité 
vzdělávací a vědecké hračky. Takové, na kterých se dá pochopit ně-
jaký princip, nebo alespoň něco procvičit. Za kvalitu jsme ochotni  
i něco připlatit. Nevyhazujeme, ale recyklujeme. Skvělý je i obyčejný  
karton. Preferujeme hračky z přírodních materiálů a vůbec nám ne-
vadí, že si s nimi třeba už někdo hrál. Záleží nám na kvalitě i na de- 
signu, protože tím utváříme budoucí pohled našich dětí na svět.

Naši rodiče nás vychovávali v podobném duchu, jen asi více 
sportovně, my jsme spíš zaměřeni na přírodu a tvoření. Také se  
s mužem mnohem spravedlivěji dělíme o domácí práce, než tomu 
bylo za našeho dětství. A oproti rodičům nejsme ochotni tolik dělat 
kompromisy, snažíme se všechno řešit spíš srdcem.
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ANKETA

Václav Koubek
Česká republika

Mezi  naší výchovou a tím, jak  
nás vychovávali rodiče, je spous- 
ta rozdílů. Zatímco na nás rodiče 

neustále dohlíželi a chránili nás před veškerým nebezpečím, naše 
děti mají naprostou volnost a prostor pro dobrodružství a získávání 
vlastních zkušeností. I když to občas přináší slzy a sem tam modřinu, 
odměna v podobě soběstačnosti je fantastická. Rozdíl je také v tom, 
že otcové se více zapojují do chodu rodiny a víc přemýšlejí o výcho-
vě dětí. Já jsem si například četl knihy Poznejte svého mimozemšťa-
na nebo Líný rodič, což bylo dříve u otců nemyslitelné. Přemýšlím 
tím pádem i nad nákupem hraček a jaký budou mít na moje děti 
vliv. Největší generační rozdíl při nákupu hraček je obecně asi v ra-
cionálnějším přístupu. U nás kvalita předchází kvantitě. Nechceme 
vánoční stromky obsypané až po strop a aby se o narozeninách 
pod dárky prohýbaly stoly. Snažíme se s přítelkyní vždy domluvit na 
tom, abychom každý koupili ideálně jen jeden dva dárky a snažíme 
se o tomtéž přesvědčit i všechny babičky (i když většinou marně). 
Hlavním důvodem je omezený prostor, ve kterém žijeme, a mohu 
říct, že hodně našich vrstevníků to má podobně. Dalším důvodem je 

ekologická stopa a také výchovný přístup, aby dítě nebylo ,,rozmaz- 
lené“. Finance až tak nehrají roli. Jsem ochoten dát za jednu kvalitní 
hračku i 10 tisíc, místo abych kupoval dvacet nesmyslů. 

Dalším rozhodujícím faktorem je určitě materiál, ze kterého je 
vyrobená. Zatímco od prarodičů děti dostávají převážně plastové 
hračky, my se snažíme jít ekologičtější cestou a myslím, že u nás je 
to také o tom vést děti k tradičnímu řemeslu. Většina hraček je proto 
dřevěných nebo lněných. Velice důležitý je i design, protože krásné 
věci u dětí rozvíjejí estetické cítění. Raději máme hračky, které jsou  
z konkrétních malých dílen, než hračky z megashopů, které nakupují  
produkci z čínských nebo indických fabrik. Jednak chceme podpo- 
rovat malovýrobu a taky potřebujeme vědět, kdo hračku vytvořil, za 
jakých podmínek a že mu za ni bylo dostatečně zaplaceno (fair trade, 
problém dětské práce atd.). Většinu hraček kupujeme na internetu, 
protože velká část těchto výrobců ani nemá kamenné obchody. 

Asi nejzásadnějším faktorem při výběru hračky je funkce. Hračka 
musí být alespoň částečně edukativní (např. jako Montessori hračky) 
a v mém případě i skladná. Mám raději, když se složí do velké kra-
bice, kterou můžu třeba strčit pod knihovnu. Můj majstrštyk byly 
dřevěné gymnastické kruhy, ze kterých jde udělat houpačka a které 
je možné vytáhnout jednoduše ke stropu, to je ideál. 

Když to mám nějak shrnout, všechno je hlavně o určité zodpo- 
vědnosti, která náš přístup k nákupu hraček odlišuje od minulé  
generace, a taky o praktičnosti, která je pro nás muže asi důležitější 
než pro ženy.
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Úžasná věc je „ludotéka“ 
(z franc. ludothèque), která
funguje podobně jako 
knihovna, jen se tam 
místo knih půjčují hračky.

,,

Michaela Štanglová
Švýcarsko

Společný čas s  dětmi dělím při- 
bližně na polovinu mezi různé 
výlety a aktivity mimo domov 

(v létě větší polovinu mimo domov) a neorganizovaný čas doma 
(případně na návštěvě u jiných dětí), kde si děti samy rozhodnou, na 
co si budou hrát a s čím. Částečně se do těchto her zapojuji i já (na 
jejich vyžádání, ale žádají často a ne vždy to lze splnit). Přestože se 
snažím pořizování nových i použitých hraček omezit na minimum,  
každé léto, kdy mají obě děti narozeniny, i na Vánoce se domů přivalí 
záplava nových hraček, což zajišťuje zbytek rodiny. Děti z toho mají 
samozřejmě obrovskou radost, takže to nijak neomezuji, pouze se 
snažím postupně nepoužívané hračky a věci někde udat (nejčastěji 
darovat, případně za malý poplatek prodat na FB Marketplace, to se 
naštěstí daří dobře). Žijeme ve Švýcarsku a úžasná věc, kterou jsme 
tady objevili a často využíváme, je tzv. ludotéka. Funguje podob-
ně jako knihovna, jen se tam místo knih půjčují hračky. Nějakou 
ludotéku jsme vždy našli v každém městě, kde jsme zatím bydleli, 
myslím, že je to tady velmi rozšířený koncept. V nabídce bývá ob-
vykle nepřeberné množství deskových her, ale samozřejmě také 
hračky pro děti všeho věku, různé tříkolky, koloběžky a jiná jezdít-
ka, kuličkodráhy, stavebnice, převleky, venkovní hry jako chůdy, 
stany, atd. Náš osmiletý syn velmi oceňuje různé druhy Playmobilů, 
kterých je zrovna v naší ludotéce spousta. Mezi jeho nejoblíbenější  
(které si často půjčuje opakovaně) patří cirkusový stan, vesmírná 
stanice s raketoplánem a horská lanovka. Obvykle mají přes 100 růz- 
ných dílků a součástek a skvělým způsobem podněcují fantazii –  
děti si s nimi vymýšlí různé příběhy, někdy jich propojí i několik 
dohromady. Hračky si takto půjčujeme většinou na měsíc, což je 
ideální. Pozoruji na dětech, že po měsíci se nové věci nabaží, vůbec 
jim nevadí, že se hračka vrací do ludotéky a těší se zase na něco 
nového. Myslím, že tři čtvrtiny hraček, které máme doma, bychom 
vůbec nemuseli vlastnit, protože děti si s nimi hrají hlavně na začát-
ku, postupně zájem opadne a hledají zase nové podněty. Ludotéka 
je skvělý způsob, jak tuto potřebu naplnit, zároveň se nezruinovat  
a nepřeplňovat dětský pokoj spoustou věcí. Hračky se půjčují za 
malý poplatek a i když se dětem občas podaří něco ztratit, zatím 
jsme se vždy setkali s pochopením (navíc se ztracené věci později 
obvykle zase někde objeví).
 

Barbora Pýchová
Česká republika

Hlavní rozdíl mezi námi a našimi 
rodiči vidím v tom, že my neku- 
pujeme téměř žádné hračky. 

Když má dcera narozeniny nebo jsou Vánoce, tak všem řeknu, co 
konkrétně mají koupit (a často jsou to praktické věci, ne hračky),  
a v mezičase jí nekupujeme nic kromě knížek, nebo jen když  ji něco 
mimořádně zaujme. Babičky mají pocit, že jejich vnučka musí ně- 
co dostat vždycky, když se vidí. Většinu hraček ale necháváme  
u nich. Ani my nekupujeme věci ostatním dětem. Některé hračky, 
které má, jsou lokální, ale ne všechny, má i hračky z Lidlu, má kla-
sické Lego, má věci vyrobené v Číně... Ne vždy se to dá ohlídat  
a ohlížíme se také na �nance. 

Snažím se s dcerou co nejvíc o všem mluvit a opravdu se snažím  
dávat si pozor i na to, jak s ní mluvím. Nevyhrožuji (neříkám ani 
,,tytyty“), zákazy vysvětluji, nehodnotím, jaká je a jaká bude, ne- 
nutím ji něco dělat (např. když se bojí). Hodně se bavíme o tom, 
co zrovna dělají ostatní příbuzní, často si s nimi voláme, aby  
s nimi byla v kontaktu, i když bydlí daleko.

Není ještě ve věku, kdy bych si ze svého života mohla pama-
tovat, jak mě vychovávali rodiče, ale myslím, že zrovna způsob, 
jakým s ní mluvíme, je jiný. Připadá mi třeba zbytečné používat 
zdrobněliny, ona sama už dost mluví, tak už ani nemusíme mlu-
vit v citoslovcich apod.

Maurizio Borghi
Itálie

Myslím, že jsem jiný, než byli 
moji rodiče, a to i co se týče 
výchovy. Snažím se, aby naše 

děti trávily co nejvíc času venku, aby poznávaly přírodu a moh- 
ly se seznamovat a hrát si s ostatními dětmi. Přiznám se, že  
na typu a materiálu hraček mi příliš nezáleží, a pokud je to  
,,nutné“, jsem ochoten koupit takřka cokoliv. Záleží mi hlavně 
na tom, jak děti tráví volný čas a jaké mají aktivity. 

Snažím se je vést k takovým činnostem, při kterých mohou 
uplatnit fantazii a představivost. Rádi si malují, dcera vyrábí 
náramky... A oba milují různé experimenty. 

Když si všimnu, že si už s některými hračkami nehrají, tak 
je dáme mému synovci (samozřejmě jen pokud jsou ještě  
v dobrém stavu). Obecně nemám příliš rád plyšové hračky, 
děti jich mají moc a nevytvářejí si k nim vztah, často je už po 
čtvrthodině omrzí. A tak to nemá být.

Rádi si hrajeme všichni společně a v rámci možností se sna- 
žím si s nimi hrát co nejvíc.
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Mnozí z nás si nejspíš vůbec nedovedou představit, jak by 
jejich byznys mohl v zemi zasažené válkou fungovat. Jaká je 
situace? Co všechno se zastavilo a co může v omezené míře 
existovat dál?
V prvních dnech války nikdo nevěděl, kam nepřítel zaútočí. Ob-
chod s hračkami se úplně zastavil. Dostávali jsme pouze žádosti  
o pomoc, jednalo se například o darování plen Národní dětské 
specializované klinice Okhmatdit. Dodali jsme jich takové 
množství, o jaké nás požádali, a hledali někoho dalšího,   komu 
bychom mohli pomoct. Nikdo netušil, co bude zítra a kdo bude 
tento produkt potřebovat, takže nám šlo hlavně o to, aby byla 
naše pomoc dobře využitá.

Teprve po dvou nebo třech týdnech od začátku války se poma-
lu začaly otevírat obchody, které byly vzdálené od válečné zóny, 
tedy hlavně na západě a ve střední části Ukrajiny. Také my jsme náš 
obchod MYplay ve Lvově otevřeli dva týdny po totální ruské invazi. 

Tržby společností sdružených v asociaci klesly v průměru zhruba 
na úroveň 30 procent běžných tržeb. Pokud do konce roku dosáh-
neme 50 procent dřívějších objemů, bude to velký úspěch.

Obrovské množství �rem a organizací včetně The Toy Founda-
tion (TTF) a celé hračkářské komunity pokračuje ve shromaž- 
ďování �nančních darů a materiální pomoci, aby podpořilo 
miliony ukrajinských dětí a rodin postižených válkou a krizí. 
Jaká je v této krizi hlavní role vaší asociace?
Od prvních dnů jsme si uvědomovali, že naší klíčovou aktivitou  
je teď dobrovolnictví. Myslím si, že ti, kteří nebyli odvedeni do 
armády, by měli zemi pomáhat, jak jim jejich síly a možnosti dovolí. 
Pamatuji si, že mi nějakou dobu po začátku války volal poradce 
starosty Mariupolu. Říkal, že mají hodně uprchlíků, kteří jsou nyní 
v Záporoží, a že naléhavě potřebují hračky. Děti si za každé situace 
chtějí hrát – je to jejich přirozená potřeba. Rozeslal jsem dotazy 

Naší hlavní 
aktivitou je teď
dobrovolnictví

Ukrajina již více než 100 dní prožívá nejtěžší období své novodobé historie. 
Ruská vojenská invaze zasáhla všechny sektory, hračkářský průmysl  
samozřejmě není výjimkou. Pavel Ovchynnikov, prezident Ukrajinské  

asociace hračkářského průmyslu (UTIA), generální ředitel KIDDISVIT Group  
a spolumajitel sítě obchodů MYplay, mluví o podnikatelské situaci ve  

válkou zničené zemi, ale také o tom, jakou roli hraje asociace  
při podpoře milionů Ukrajinců a jak moc se ekonomika  

a trh s hračkami propadá v důsledku válečné krize.
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všem členům asociace a brzy jsme dětem 
z Mariupolu mohli poslat první auto s po- 
mocí. To bylo asi měsíc po začátku války. 
Tehdy jsem cítil naději, že hračkářský prů- 
mysl na Ukrajině přežije, že nikdo nebude 
dětem brát hru.

V současné době se každá �rma, každý 
člen UTIA věnuje dobrovolnickým aktivitám. 
Někdo pomáhá vysídleným obyvatelům tím,  
že jim dodává hračky, jiný poskytuje huma- 
nitární pomoc nebo posílá peníze ozbro-
jeným silám – každý svou troškou přispívá  
k našemu velkému vítězství. Díky charitativní  
nadaci Pomáháme a také díky úsilí zaměst-
nanců KIDDISVIT jsme dali  dohromady  dva- 
cet kamionů humanitární pomoci a poslali  
ji těm, kteří ji nejvíce potřebují. V Dněpru 
vzniklo centrum pro shromažďování a distri-
buci humanitární pomoci. Naše kancelářské 
prostory jsme proměnili v azylový dům pro 
120 lidí. Toto nouzové útočiště funguje od 
začátku války a za tři měsíce jsme přijali 
tisíce lidí: celé rodiny, děti či seniory. Každý 
člověk přichází se svým vlastním tragickým 
příběhem.

Vaše asociace bezprostředně po invazi 
vyzvala hračkářské �rmy, aby zastavily 
obchodování i další ekonomické aktivity  
s Ruskem. Mnoho společností tímto způsobem projevilo svou 
solidaritu s Ukrajinou, přestože to pro ně znamenalo velké 
�nanční ztráty. Podpořila vás většina velkých �rem?
Vůbec jsem nečekal, že reakce na můj příspěvek na stránkách 
LinkedIn a na dopisy partnerům budou tak velké. Jsem vděčný 
všem, kteří nezůstali stranou. V Rusku přestalo fungovat Lego,  
Mattel, Brandstatter Group (Playmobil a Lechuza), Mothercare, 
Moose, Nintendo a řada dalších společností. Mnoho světových vý- 
robců hraček věnovalo charitativním nadacím na pomoc ukrajin- 
skému lidu velké částky. Hodnota darů od světových hračkářských  

�rem se pohybovala od deseti tisíc dolarů 
až po miliony. Většina společností posílala 
peníze na účty mezinárodních charitativních 
nadací, jako je The Red Cross, The Toy Foun-
dation, Save The Children a další.

Podle ukrajinské poslankyně Lesji 
Vasylenkové unesli Rusové v rámci nu-
cených deportací kolem dvou set tisíc 
dětí. Máte povědomí, jak se toto bude  
v budoucnu řešit?
Toto je genocida ukrajinského lidu. Upřímně  
doufám, že svět takové barbarství v 21. sto-
letí nebude ignorovat a že všichni odpovědní 
budou potrestáni. Rád bych věřil, že se to sta- 
ne celosvětovým precedentem, který zaručí, 
aby se taková situace už nikdy a nikde neopa-
kovala. Vyzývám mezinárodní organizace, aby 
reagovaly a jednaly. Bohužel o možném řešení 
tohoto problému nemám žádné adekvátní  
a zasvěcené informace.

Kromě materiální pomoci je důležitá  
i emocionální podpora. Co byste v tom-
to smyslu ocenil?
1. června byl Mezinárodní den dětí. Uspořá- 
dali jsme rozsáhlou akci, v rámci které jsme 
dětem uprchlíků darovali hračky na léto 
a mohli vidět, jakou z toho mají radost. 

Takové okamžiky jsou pro nás nesmírně důležité.
Ve spolupráci s Learning Resources jsme na Ukrajině vydali 

dětský časopis Vyjadřuji své pocity, který dětem pomáhá poro- 
zumět jejich emocem a vyrovnat se s nimi. Mnoho dětí se uzavře- 
lo do sebe, kolem nich je tíživá atmosféra a chybí jim opravdové  
citové zázemí, proto je dnes nesmírně důležité je podporovat.  
Tento časopis pomáhá pochopit i rodičům, jak se jejich děti cítí, 
aby s nimi mohli společně pracovat na zlepšení. Prostřednictvím  
azylových domů nebo dobrovolnických center jsme rozdali už 
kolem dvou tisíc výtisků a plánujeme v tom pokračovat.

Ukrajina 
má 

obrovský 
exportní 

potenciál.
____________

Pavel Ovchynnikov

,,
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yy
y Maaneellyylyl

NNNoooooovvvvvvvvvýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýývývvvývývývvvýv kkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaddddddddddddddddddeeeeeeeeeeee������rrrrrrnnniiiiiiccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkýýýýýýýýýkýkkkýkýkýkkkýk
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Jak válečný kon�ikt změnil váš osobní život? 
První den války mne zastihl doma. Bydlíme ve výškové budově  
a pochopili jsme, že právě takové domy by mohly být cílem 
bombardování. Sbalili jsme si věci, dokumenty, nakoupili zásoby  
a sešli se s příbuznými na chatě, kde jsme promysleli další 
strategii. Rozhodli jsme se zůstat a jednat podle situace. Přihlási- 
li jsme jako dobrovolníci. Každý den jsem sepisoval výzvy zaměst- 
nancům, mimo jiné i o situaci v zemi. Myslím, že pro ně bylo důle- 
žité, že jsem neodjel do zahraničí. S celým týmem jsme se radili  
a rozhodovali společně – zda budeme pokračovat v práci nebo ne,  
kdo, jak a komu může pomoci... Rád čtu, ale kvůli neustálému  
sledování vývoje událostí se nemohu soustředit ani na čtení  
žádné knihy.
 
Jakou smysluplnou pomoc v rámci oboru byste v této těžké 
době ocenili nejvíc?
Za veškerou pomoc jsme všem vděční. K dnešnímu dni byly 
otevřeny nejen obchody s hračkami, ale začaly fungovat i ty 
podniky, které měly alespoň nějaký potenciál. Jakmile se našim  
ozbrojeným silám podaří osvobodit území od okupantů, tak ty 
podniky, které nebudou zničené nebo poškozené, při první příleži-
tosti okamžitě obnoví svou činnost. To znamená, že si můžeme 
vše vyrobit sami a zajistit domácí trh. Proto, ať už to zní jakkoli, 
jako formu humanitární pomoci nejvíce potřebujeme peníze. 
Uvedu jednoduchý příklad: těstoviny, které se dováží z Itálie nebo 
Německa, na Ukrajině nakoupíme od místních výrobců třikrát až  
pětkrát levněji a tuto pomoc můžeme poslat třem až pěti rodinám 
místo jedné. Stejná částka tak může být využita na poskytnutí 

mnohem větší pomoci. Navíc by to byla ta nejlepší podpora ukra-
jinského podnikání a zajištění pracovních míst pro Ukrajince.

Objevují se názory, že pokud válka skončí relativně brzy, 
ukrajinská ekonomika se na předválečná čísla růstu a výkonu 
dostane mnohem rychleji než ta ruská, přestože jí v důsled-
ku válečné krize predikovali až 40% pokles. Protože Ukrajině 
svět pomůže, zatímco Rusku ne. Vidíte budoucnost v případě 
ukončení války také aspoň trochu optimisticky?
Za Rusko mluvit nemohu, ale co se týká Ukrajiny, tak pokud ekono-
mika přežije a nenastane poválečná krize, ukrajinský trh s hračka-
mi se poměrně rychle vzpamatuje. Hlavní je, aby se rodiny s dětmi 
mohly začít vracet a aby se měly KAM vracet. Dobu potřebnou  
k návratu prodeje hraček na předválečnou úroveň odhadujeme  
na dva až tři roky usilovné práce. V této chvíli je naším  
cílem dostat se na polovinu tržeb předválečné úrovně.

Je jasné, že některým se nepodaří dosáhnout ani 20 procent 
jejich běžného objemu tržeb, zatímco jiným, zejména těm, kteří 
se zaměří na export, se tržby podaří třeba i zvýšit. Ukrajina má 
obrovský exportní potenciál. Hračky vyrobené na Ukrajině si 
chce koupit spousta lidí. Naše asociace dělá vše pro to, abychom 
pomohli ukrajinským výrobcům exportovat. Těm, kteří se pře- 
orientují na export, se nejspíš podaří vzpamatovat mnohem rych- 
leji než těm, kteří se soustředí pouze na ukrajinský trh. Ten bohužel 
nebude možné obnovit tak rychle, podmínkou je, že se na Ukra-
jinu vrátí děti a samozřejmě také významné investice do ekono-
miky naší země.

Jak může hračkářský průmysl pomoct ukrajinským společnostem z oboru? Jak mohou 
pomáhat nevládní a/nebo komerční instituce?
S tímto dotazem jsme se obrátili na Sergeie Kleimenova, který dříve vedl exportní výbor Ukra- 
jinské asociace hračkářského průmyslu a nyní se o tyto záležitosti stará z pozice dobrovolníka.

Profesní podpora průmyslu je dnes podle mě nesmírně 
důležitá.  Za prvé je v některých oblastech Ukrajiny v sou-
časné době nemožné otevřít obchod a bezpečně prodá-
vat hračky. Za druhé, mnoho našich krajanů, a zejména  
dětí, bylo nuceno opustit Ukrajinu, aby si zachránili život.  
To nevyhnutelně vedlo k zásadnímu poklesu prodeje, o kte- 
rém mluvil Pavel Ovchynnikov.

Velká část infrastruktury byla ruským bombardováním 
zničena nebo poškozena, což mělo za následek ztrátu skladů  
i zásob surovin a způsobilo narušení výrobních řetězců. Přesto 
se velkou část odvětví podařilo obnovit, nyní se snaží udržet 
své zaměstnance a poskytnout lidem práci a peníze.

Pravděpodobně jedinou nadějí na přežití podnikání je 
pro ukrajinské výrobce export. Naprostá většina �rem již 
exportní zkušenosti má a jejich výrobky splňují evropské 
předpisy a směrnice, jsou proto připraveny spolupracovat. 
Vzhledem k tomu, že se exportu hraček z Ukrajiny věnuji 
už řadu let, mohu s jistotou říci, že nejtěžší je „vstoupit na  

nový trh“, i když máte jedinečnou nabídku produktů. Právě 
tady může být podpora a pomoc místních �rem nebo pod-
nikatelských sdružení velice užitečná – mohou šířit informace, 
doporučovat, předat návrh zainteresovanému manažerovi,  
organizovat a moderovat setkání nebo online konferenci  
a nebo prostě rovnou distribuovat ukrajinské produkty.

Mám skvělý příklad: knižní nakladatelství Knigolav před  
pár týdny odeslalo více než 5000 knih českému distributorovi 
Albatros Media, se kterým řadu let spolupracovalo a kupovalo 
práva na překlady knih do ukrajinštiny. Je důležité si uvědomit, 
že taková spolupráce je oboustranně výhodná.

Díky schopnostem a zkušenostem průmyslových asociací 
bude taková oboustranně výhodná pomoc nakonec i nej- 
účinnější. Společný program, v jehož rámci ukrajinská strana  
připraví katalog výrobců hraček a česká strana zajistí jeho 
efektivní šíření a sledování, může pomoci rychle nastartovat  
nový a silný obchodní vztah. 

TEXT Marcela Vaškovicová FOTO Archiv P.  Ovchynnikova, S.  Kleimenova a UAII
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OBJEDNÁVEJTE  VČAS
U NAŠICH  OBCHODNÍCH 
ZÁSTUPCŮ

Praha, Beroun, Kladno
Marta Hoogendijcková
+ 420 737 278 708
marta.h@efko.cz

Čechy
Jiří Vošmík
+ 420 775 779 357
j.vosmik@efko.cz

Morava
Kamil Franc
+ 420 737 278 704 
franc@efko.cz

Slovensko
Juraj Topol‘ský
+ 421 911 373 414
topolsky@efko.cz

VYRÁBÍME HRY
pro čaroděje i pro mudly
Originální rodinné hry, které si díky jednoduchým pravidlům 
s velkou chutí zahraje jak skalní fanoušek hrdinů z Bradavic, 
tak i ten, kdo příběhy Joanne Rowlingové nezná.

• jednoduchá pravidla
• originální herní principy
• mnoho herních variant
• pro malé i velké
• příznivá cena
• vyrobeno v České republice

NOVINKA

Originální rodinné hry, které si díky jednoduchým pravidlům 
s velkou chutí zahraje jak skalní fanoušek hrdinů z Bradavic,

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)



hračky jinakwww.efko.cz

Objednávejte přímo na eshop.efko.cz 
nebo u našich obchodních zástupců

BRUMBÁLOVA ARMÁDA
Cílem hry je sestavit tři čtveřice kartiček s jednotlivými kouzly 
(Expelliarmus, Stupefy a Expecto Patronum) a zakončit hru 
kartičkou Brumbálovy armády – vyhrává ten hráč, kterému se 
to podaří nejdříve.

CESTA ZAPOVĚZENÝM LESEM
Cílem hry je vytvořit řadu z 10-ti kartiček, které symbolizují 
cestu Zapovězeným lesem, poražení Dolores Umbridgeové 
a nalezení Testrálů.

BRADAVICE – ŠKOLA ČAR A KOUZEL
Cílem hry je sestavit řadu kartiček, tvořenou předměty 
z kouzelnické školy v Bradavicích. Každý hráč sestavuje 
jednu řadu, která je určena první kartičkou, symbolizující 
jednu z kolejí z Bradavic. Zvítězí ten hráč, který dokončí 
svou řadu jako první.

FAMFRPÁL
Cílem hry je získat co největší počet kvintet s nejvyšší bodovou 
hodnotou. Jedno kvinteto se skládá ze 4 kartiček, které tvoří 
hřiště, a páté kartičky Camrálu resp. Potlouku nebo Zlatonky. 
Kvinteto dokončené Camrálem je za 1 bod. Za dokončení 
kvinteta Potloukem získává hráč mínusový bod. Závěrečné 
kvinteto se Zlatonkou je za 3 body.
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Futuristické odrážedlo ve tvaru bubliny
Designér Songyee Yang vytvořil odvážně pojaté dětské 
odrážedlo, které nazval B.Bike. Futuristický koncept v přední 
části namísto běžné pneumatiky využívá nadrozměrného kola 
přípomínajícího obrovskou bublinu nebo nafukovací míč na 
cvičení pro dospělé. 

Díky tomuto tvaru je odrážedlo mimořádně stabilní a spolu  
s oblým designem a pohodlným sedadlem nad menším zad-
ním kolem tak minimalizuje možnost zranění dítěte, které se na 
něm učí držet rovnováhu. B.Bike poskytuje zábavný a bezpečný 
způsob přípravy na jízdu na skutečném kole. Oblé křivky a hra- 
vý styl mu dodávají lákavou estetiku, která přitahuje pozornost. 
Nevypadá jako odrážedlo, ale spíš jako hypermoderní motorka 
pro oblíbeného robota.
�  www.yankodesign.com
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Multifunkční Chic žluté jako kuře
Proč si pořizovat tři věci, když se dají všechny šikovně 
skloubit do jedné? Multifunkční odrážedlo se dá roz- 
ložit na houpadlo a koloběžku, takže může dopro- 
vázet děti během jejich růstu v prvních letech života.  
Dokáže snadno "přepínat" různé funkce podle věku 
dětí a díky tomu tak rychle nezestárne. A co víc, jeho 
výhodou je schopnost rychlé demontáže a efek-
tivního procesu přeměny mezi všemi třemi verzemi.

A není to jen vtip či volná asociace, tvar i barva 
Chic má své inspirační kořeny u roztomilého žlutého 
kuřete. Když se houpe, jako by opravdu na dvorku 
hledalo zrníčka. Děti jeho veselý design přitahuje.

Záměrem studia Husky Design bylo vytvořit 
krásně zaoblenou víceúčelovou hračku bez jakýcholiv 
ostrých hran. Chic má příjemný oblý tvar a je vyrobe-
no z HDPE materiálu, který je bezpečný a není agre-
sivní k dětské pokožce. Zesílená polyuretanová koleč-
ka poskytují vynikající účinek při tlumení nárazů.

Odrážedlo využívá technologii vstřikování plastů, 
vyfukování a obrábění, nabízí jednoduchou montáž, 
snadné ovládání a vysoce efektivní využití.
� www.ha47.net/prol1
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Bontoy zachraňuje velryby a podněcuje zvídavost 
Korejská značka Bontoy propojila hru s ochranou přírody. Úplně první inspi-
rací pro odrážedlo Bontoy Friendimal je velryba. Vidíte, jak se její vodotrysk 
proměňuje v krásná elegantní bílá řídítka? Děti se dozvědí, že přestože mají 
velryby tak mohutné tělo, většinou se živí pojídáním planktonu nebo malých 
ryb a jsou velmi mírumilovné. Protože velryby žijí na otevřeném moři, je pro 
děti těžké zažít, jak nádherná jsou to zvířata. Konceptem Bontoy je, aby si děti 
již od raného věku s těmito úžasnými zvířaty vytvořily pouto, chtěly se o nich 
dozvědět víc a porozuměly důležitosti velryb a všech živých tvorů na Zemi. 

Tajemství Bontoy Friendimal spočívá v jeho opravdu kvalitních kolech. 
Ježdění je na nich tak snadné, že to i malé děti zvládnou bez námahy. Kolečka 
jsou navíc zcela tichá, takže si děti mohou volně hrát i doma, aniž by si rodiče 
nebo sousedi stěžovali.
� www.bontoy.co.kr

Spherovelo: Kulaté a cool
Nepřehlénutelné odrážedlo z produkce Early Rider není žádná novin-
ka, i když je jeho tvar stále prudce moderní. Způsobilo revoluci mezi 
odrážedly už před více než deseti lety. Dětem od 10 měsíců do dvou 
let přináší nové zážitky při rozvíjení schopnosti udržet rovnováhu. 

U nejmenších dětí je vhodné začít s malými stabilizačními kolečky, 
která jim umožní natrénovat řízení a současně začít vnímat rovno- 
váhu. Později můžete zkusit stabilizační kolečka odstranit a děti si zač-
nou zkoušet jízdu pouze na dvou velkých koulích, které tvoří "tělo" 
designu odrážedla Spherovelo. Řídítka jsou z masivního březového dřeva.
� www.earlyrider.com
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Malé velké nápady pro balanční kolo Treehouse
Naučit se jezdit na kole je milníkem nejen pro dítě, ale i pro jeho rodiče. Prod-
loužená sedačka s integrovaným držadlem umožňuje rodičům vést a kon-
trolovat začínající cyklistické zážitky jejich dítěte. Výška sedadla se snadno 
nastavuje, aby kolo Treehouse mohlo růst spolu s dítětem. Plná disková kola 
snižují možnost nehody a zachycení prstů. Kalifornské studio Pip Tompkin De-
sign myslelo na všechno. Pozornost věnovaná ergonomickým detailům zajišťu-
je stabilitu potřebnou pro rozvoj koordinace a rovnováhy u malých dětí.
� www.piptompkin.com

Brum Brum udrží pohromadě pouze 
jeden šroub 
Skupinka přátel z Lotyšska vytvořila v duchu těch nej- 
čistších ideálů balanční kolo Brum Brum s nádherným  
minimalistickým designem. Právem získalo již několik 
cen za design. Vytvořeno pro jejich vlastní děti má ty  
nejvyšší standardy a nejlepší funkce, které dokázali vy-
myslet. Překližkový rám ve tvaru „U“ poskytuje jedinečné 
přirozené odpružení, takže dětská páteř je výjimečně 
dobře chráněna. Duralové disky jsou bezpečné a pláště 
jsou bezdušové. Jelikož lehké dřevěné kolo drží pohro-
madě pouze jedním šroubem, je montáž a údržba 
velice jednoduchá. Zatímco kolo roste s dítětem, také 
sourozenci a kamarádi se na něm mohou kdykoli svézt, 
protože lze jednoduše nastavit tři různé výšky během 
několika sekund bez jakéhokoli nářadí. 
�  brumbrum.me
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DESIGN

FUNNY WHEELS Rider SuperSport 2v1 
si pro vás také připravilo nové barevné varianty

FUNNY WHEELS 
Rider SuperSport 2v1

Model SuperSport je odrážedlo s designovými tichými koly, 
popruhem a měkkými gripy pro děti od 18 měsíců. Je výškově 
nastavitelné a snadno ho změníte z tříkolky na dvoukolku. 

 ✔ 2v1: hravě změníte tříkolku na dvoukolové balanční odrážedlo. 
Nemusíte tak kupovat každý rok nové odrážedlo. Ve variantě se 
třemi koly je odrážedlo stabilní.
 ✔ Výškově nastavitelné: nastavíte vpředu i vzadu (rozdíl 3 cm).
 ✔ Designová kola s měkkými PNEUMATIKAMI, které zajistí 

bezhlučnou jízdu, v interiéru nezanechávají na podlaze žádné 
stopy a nelze je píchnout (jsou bez vzduchu).
 ✔ Popruh na PŘENÁŠENÍ odrážedla. Jednoduše si odrážedlo 

zavěsíte na rameno, a přitom máte obě ruce stále volné. Praktické, 
kdykoli potřebujete odrážedlo přemístit bez malého jezdce.
 ✔ Aretace řídítek. Vidlice má omezený rozsah otáčení, řídítka se 

nemohou přetočit. Aretace zabraňuje poranění bříška dítěte.
 ✔ Řídítka jsou opatřena barevnými, superměkkými 

rukojeťmi, které jsou na koncích rozšířené, a chrání tak 
ruce dětí před poraněním.

Technické parametry
 ● vhodný věk: od 18 měsíců
 ● nosnost: 50 kg
 ● váha odrážedla: 1,5 kg
 ● výška sedla: 27/30 cm

 ● šířka řídítek: 30 cm
 ● rozteč zadních kol: 20 cm
 ● průměr kola: 19 cm
 ● šířka pneumatiky: 4 cm

Už jste se nemohli dočkat teplejšího počasí, aby 
se děti venku vyřádily na kolech a jiných dětských 
prostředcích? Ti nejmenší se k nim také mohou 
přidat, a to na odrážedlech FUNNY WHEELS. 

Odrážedlo je hračka, která baví snad každé dítě. S FUNNY WHEELS si 
užije radost z pohybu, zlepší si své motorické schopnosti a koordinaci, 
natrénuje pozornost, rovnováhu a třeba si i zazávodí! Vaše společné 
procházky budou delší, rychlejší a zábavnější. 

FUNNY WHEELS je kompletně vyrobeno v České republice, 
z odolného a nezávadného plastu, se zahlazenými spoji. 

Omyvatelné vlažnou vodou a mýdlovými čisticími 
prostředky

www.teddies.cz

Video zde
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Allan George
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Co bylo motivací k tomu, že jste začal navrhovat hračky?
Po studiu průmyslového designu jsem působil v různých obo- 
rech od sportovního vybavení až po interiérové doplňky. Pak  
jsem rok pracoval jako designér modelů ve společnosti Lego 
v Dánsku a tento obor jsem si zamiloval. Navrhování produktů  
mě baví, ale vytváření hraček mi dává ještě něco víc – děláte  
tím dětem radost a myslím, že nic přínosnějšího nemůže být.

Z Dánska jsem se vrátil do Francie a abych prohloubil  
své znalosti o zpracování dřeva, což je materiál, který 
mám hodně rád, vyučil jsem se pak ještě i truhlářem. I když 
něco už umím, pořád se v tom snažím zdokonalovat a rád se  
pouštím do nových výzev. Jsem přesvědčený, že i průmyslový 
designér by měl umět vyrobit věci vlastníma rukama. 

Francouzský designér Allan George svou práci miluje a má rád i všechny fáze  
procesu, který vede ke vzniku nové hračky. Sám k tomu říká: „Hračky jsou ob-
vykle jednoduché výrobky. Ale abych se dokázal odlišit, mohl inovovat a být 
kreativní, je důležité znát trh hračky, kterou právě vytvářím, a vědět, co přesně 
dětem přináší. Pak už jen zbývá najít způsob, jak ji vylepšit nebo vymyslet jinak.“ 

� Jednoduchý tvar s rovnými liniemi dodává FUNKY CARS specifický vzhled a výraznou identitu. Osloví děti i dospělé.
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... A proč právě dřevo? 
Dřevo jsem si vybral, protože je to 
ušlechtilý, živý a hřejivý materiál,  
který vyžaduje poměrně pokročilé 
technologické znalosti. Věřím, že  
dřevu patří budoucnost, protože je 
to navíc  udržitelný materiál, který 
nabízí spoustu možností. První hrač- 
ky byly vyrobené ze dřeva. Když se  
podíváte do historie hraček, obje- 
víte spoustu úžasných věcí, které  
je ale nutné přizpůsobit součas- 
nému světu a aktuálním standar- 
dům. Být kreativní, směřovat k ma- 
ximální jednoduchosti a vytvářet  
krásné a inspirativní hračky je pro  
mě výzva. Dnes jako designér na 
volné noze pracuji pro různé značky 
a zabývám se hlavně navrhová- 
ním dřevěných hraček.

Být kreativní 
a směřovat 
k maximální 

jednoduchosti 
je pro mě 

výzva.
___________

Allan George

,,

Odkud jste čerpal inspiraci pro vaše dřevěná auta?
Projekt Vroom Cars začal jednoduchou otázkou: jak vymyslet 
hračku, která má dobrou ergonomii pro malé ruce, aby se s ní dalo 
dobře hrát? Nejjednodušší způsob je mít věc za co uchopit. Takže 
to byla počáteční myšlenka projektu „rukojeti s kolečky“.

U Funky Cars všechno začalo tím, že jsem si uvědomil zásad-
ní věc: hračky jsou vyráběny pro děti, ale kupují je dospělí. Jak by 
mohla vypadat hračka pro děti, která zaujme i dospělé? Nakreslil 
jsem auta, která by si rodiče mohli mít zájem pořídit jako dekoraci. 
Funky cars díky své jednoduchosti nabízejí dětem dobrý výchozí 
bod pro vytváření příběhů. A jednoduchý tvar s rovnými liniemi 
dodává hračce specifický vzhled a výraznou identitu. 

� HELICO je koncept dřevěné hračky založený na ergonomii 
      (dobrém úchopu), hře a jemné motorice. Přední část je spojena 
      magnetem.

�  VROOM CARS je řada ergonomických hraček 
      podporujících rozvoj kreativity. Byly vyvinuty ve spolupráci 
      se značkou PlanToys.
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� www.allangeorgedesign.com
� www.plantoys.com

Je pro vás důležité, aby hračka dítěti poskytovala prostor 
pro fantazii?
Každá hračka musí nabízet prostor pro fantazii. Děti jsou kreativní, 
nemají žádné zábrany a mohou si ve svém světě představovat, co 
je napadne. Mohou si hrát s kusem dřeva nebo čímkoli jiným a vy- 
tvářet příběh. Věřím, že hračky jsou jakýmsi nástrojem či výchozím 
bodem k vytváření příběhu – světa, kde je všechno možné. Pomocí 
své představivosti děti rozvíjejí kreativitu, motoriku a intelektuální 
dovednosti.

S jakými hračkami jste si jako malý hrál? 
Vyrostl jsem na severu Francie, doslova padesát metrů od Severního 
moře. Přes léto jsem si skoro pořád hrál venku s pískem, vodou  
a vším, co jsem kolem sebe našel. Příroda je plná hraček, dívám se 
tak na ni dodnes. Během zimy nebo deštivých dnů jsem si často 
hrával s Legem, Playmobilem, vláčkem nebo autíčky.

Co byste pro děti rád navrhl v blízké budoucnosti?
Mám tolik snů a přání... Ale rád bych svou práci rozšířil na oblast 
dřevěného dětského nábytku a venkovních hraček (možná i z jiné- 
ho materiálu než ze dřeva) – lákají mě například plážové hračky,  
ale také mobilní hračky jako kola, odrážedla nebo vozíky.

TEXT Marcela Vaškovicová FOTO Archiv Allana George

� MONSTOYZ je kolekce precizně zpracovaných uměleckých dřevěných hraček, které se sestavují z více částí.
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Hračka musí nabízet 
prostor pro fantazii.

,,



Seva na cesty 
Bav se stavěním Sevy, 
ať vyrazíš k babičce, 
nebo k moři. 

seva-czech.czWEB

e.seva-czech.czE-SHOP

SEVAspojuje

SEVA KLASIK 
NEJMENŠÍ

Postav si traktůrek v klasických 
barvách Sevy. Můžeš s ním drandit 

po polích babiččiny terasy a zorat lehátko.

SEVA VESMÍR
MĚSÍČNÍ STROJE
Ve spacáku pod širákem můžeš 

s kamarády snít o cestování a dobývání 
hvězd nad vašimi hlavami.

PRVNÍ STAVEBNICE
KROUŽKY

Na pláži můžeš stavět hrady nejen 
z písku, ale jejich části i krásně 
dotvářet z barevných kroužků.

SEVA DOPRAVA
JEŠTĚRKA

Potřebuje babička na marmeládu náklad 
malin a jahod? Můžeš jí je odborně naložit 

a dovézt až do hrnce. Nebo do pusy.

SEVA ZVÍŘATA
POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV

Vzbudil tě ve tři ráno na výletě kohout?
Možná mu bylo smutno. Postav mu 

kamaráda a užijte si spolu spoustu radosti.

PRVNÍ STAVEBNICE
BLOK

Nudíš se v letadle? Postav si svoje 
letadélko a během letu se s ním nauč 

vzlétat i přistávat.

SEVA RODINA 
PROCHÁZKA

Vyprávěla jsi panence o pouti? A chce si 
také užít procházku a houpačky? Postav 

pro ni skvělou zábavu.

SEVA KLASIK 

SEVA VESMÍR

PRVNÍ STAVEBNICE
KROUŽKY

PRVNÍ STAVEBNICE
BLOK

SEVA ZVÍŘATASEVA RODINA 

Sbal si
Sevu 

na cesty!

Seva_inz_Hracka_2022_04_mini_1.indd   1 06.06.22   8:26
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FSC − dobré pro 
les, dobré pro nás

Licenci pro používání ochranných známek FSC dnes vlastní celá
řada značek a firem po celém světě - chtějí svým zákazníkům ukázat,  

že jim není zdraví lesů lhostejné. Logo FSC je možné nalézt na milionech 
produktů z celého světa – nejčastěji na dřevěných výrobcích, obalech 
a papíru. Existují například ale i FSC certifikované boty, oblečení nebo 

pneumatiky. Z FSC materiálů se stavějí i domy a mosty. Víte však, co vám 
jako prodejci nebo spotřebiteli toto logo na výrobku přesně zaručuje?
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Co přesně logo FSC na výrobku znamená? 
Značka a certi�kát FSC® (Forest Stewardship Council) zaruču-
je, že dřevo, ze kterého byl produkt vyroben, nebylo vytěženo 
nelegálně a pochází z lesů obhospodařovaných šetrným či 
přírodě blízkým způsobem, ve kterých jsou dodržovány přísné 
environmentální a sociální požadavky.  Pro spotřebitele to 
znamená, že svým nákupem pomáhá chránit lesy a podporuje 
šetrné, odpovědné či přírodě blízké hospodaření, díky kterému 
jsou naše lesy stabilnější, zdravější, mají přirozenou druhovou 
skladbu a lépe odolávají negativním následkům klimatických 
změn a různých kalamit. Výrobky s certi�kátem FSC mohou  
být označeny třemi typy loga – štítku (tzv. on-product loga). 
Jaký je mizi nimi rozdíl?

FSC 100% najdete pouze na výrobcích, které jsou čistě ze 
dřeva a papíru pocházejícího z šetrně obhospodařovaných 
lesů podle pravidel FSC. 

Výrobky označené FSC MIX obsahují mix surovin z FSC 
certi�kovaných lesů a/nebo recyklované suroviny a/nebo 
odpovědných zdrojů – z takzvaného kontrolovaného dře-
va, které: není vytěženo nelegálně, jeho těžba neohrožuje 
občanská práva domorodých obyvatel, ani nebylo vytěženo 
v lese, ve kterém jsou ohroženy vysoké ochranářské hodnoty. 
Zaručuje také, že dřevo nebylo vytěženo v lesích, které byly 
přeměněny na plantáže nebo ve kterých jsou pěstovány ge-
neticky modi�kované stromy.

FSC RECYCLED označuje výrobky pocházející výhradně  
z recyklovaného dřeva nebo papíru. 

Pod logem je vždy uvedeno licenční číslo �rmy, která výrobek 
vyrobila nebo prodává. Konkrétního výrobce nebo prodejce  
můžete dohledat v mezinárodní databázi držitelů certi�kátu.

Společnosti, které nejsou FSC certi�kované, ale nakupují 
a prodávají FSC certi�kované �nální produkty mohou při své 
propagaci využívat FSC, pokud si pořídí příslušnou propagační 
licenci. Díky té můžou zahrnout logo a další ochranné značky 
například do reklamy na FSC certi�kované produkty v jejich 
nabídce, aniž by byly samy certi�kované.

Proč vůbec certifikovat?
V každé domácnosti najdeme desítky či stovky výrobků ze 
dřeva. Spotřebitelé ale často nevědomky kupují i škody, které 
produkce dřeva vytváří v lesích. Také zdravotní stav (nejen) 
českých lesů zůstává nadále špatný. Příčinou je způsob lesní- 
ho hospodaření. Intenzivní hospodaření nahrazuje přirozenou  
skladbu stromů – tedy převážně duby, buky a jedle – umělými 
monokulturami smrků či borovic. Složení lesů i převažující ho-
losečné kácení degradují půdu, která se dále okyseluje a mizí 
z ní důležité živiny. Nepřirozené porosty jsou náchylnější na 
škůdce či prudké výkyvy počasí, špatně odolávají kalamitám, 
kterých jsme v poslední době viděli několik. Řada druhů rostlin 
a živočichů přichází o důležité biotopy.

Těžká – většinou ještě daleko horší – devastace lesů zůstává 
také za produkcí importovaného dřeva, jež pochází z tropických 
zemí či Ruska. Ničení lesů při těžbě jde ruku v ruce s ilegální 
těžbou. V některých rozvojových zemích představují krádeže 
dokonce většinu exportu této suroviny. Přitom nejde o odtažitý 
problém, který se týká pouze vzdálených rovníkových zemí 
nebo sibiřských pralesů. Zatímco třeba poličky nebo postele se 
u nás většinou vyrábějí z domácího dřeva, surovina pro zahradní 
nábytek často pochází právě z tropických zemí.

Odpovědnost za své zboží nese také 
každý obchodník či prodejce
Lze říci, že z etického hlediska (ale v důsledku rostoucího zájmu  
zákazníků o tuto problematiku stále častěji i ekonomického hle-
diska) by kdokoliv, kdo nakupuje či zpracovává produkty ze dřeva, 
měl ověřovat, zda svým zákazníkům nedodává takové, za který- 
mi zůstávají zničené lesní ekosystémy a rozvrácené domovy. 
Spoustu lidí při nákupu v obchodech totiž zajímá, zda za nabí- 
zeným výrobkem zůstala zdevastovaná krajina, nebo zdravý 
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ZOOM

V tomto roce bychom Vám rádi představili naši novou kolekci 
her, kterou uvádíme na trh pod značkou Popular. Zastřešuje 
pouze produkty s vysokou kvalitou a osobitým designem.

Obě značky na této straně můžete objednat u obchodních zástupců firmy

V naší nabídce najdete sportovní náčiní 
a vybavení v atrak� vním designu pro dě�  
i dospělé.i dospělé.i dospělé.

hRACKA_2_2022.indd   2 09.06.2022   17:32:08
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84 % zákazníků 
očekává, 
že firmy 

jsou schopny 
zajistit, aby 

jejich výrobky 
nepřispívaly 

k odlesňování.
____________

,,les. FSC licence má proto potenciál stát se 
důležitou součástí reklamních kampaní 
značek, které chtějí zákazníkům prezen-
tovat svou snahu o udržitelnost a péči  
o životní prostředí.

V Česku je aktuálně  
414 certifikovaných firem,  
z toho 15 ze sektoru hraček
Že o výrobky ze šetrně vytěženého dře-
va mají lidé zájem, dokazuje průzkum 
organizace Globescan pro FSC, který vy-
hodnotil názory spotřebitelů v patnácti 
zemích v Evropě, Asii a Americe. Podle něj 
84 % spotřebitelů očekává, že �rmy, kte- 
ré vyrábějí a prodávají dřevěné či pa-
pírové výrobky, jsou schopny zajistit, aby 
jejich výrobky nepřispívaly k odlesňování.

„Počet certi�kovaných �rem rozhodně  
roste, v roce 2021 jsme zaznamenali meziroč- 
ní nárůst udělených certi�kací o 10,7 pro-
centa,“ podotýká Milan Trachta z PR odděle- 
ní FSC ČR. „V České republice je aktuálně  
414 certi�kovaných �rem, 15 z nich se zabý- 
vá výrobou hraček. FSC certi�káty nejsou  
jen výsadou velkých výrobců jako je Lego  
nebo Tchibo, ale najdeme je i u těch men- 
ších. Certi�kát FSC 100 % má například  
i DIPRO, výrobní družstvo invalidů. “

Aktuálním trendem je růst počtu FSC cer-
ti�kátů ve zpracovatelském řetězci. „Za po- 
sledních 5 let se jejich počet zvýšil přibližně  
o 80 procent. Podobná situace je i v celoevropském prostoru.  
Dá se říct, že ekologické a ekonomické motivy pro FSC certi�- 
kaci jsou v rovnováze, odhaduji je tak 50 na 50 – situace je tako- 
vá, že dřevozpracovatelé dnes jednodušeji prodají certi�kované  

výrobky. Určitý segment zákazníků na pů- 
vod dřeva u zakoupeného výrobku bere 
ohled, v průzkumech vidíme, že poptávka 
po ekologických produktech každoročně 
o několik procent roste,“ upřesňuje Milan 
Trachta.

Průzkum navíc zjistil, že 86 % spotře-
bitelů se snaží vyhýbat produktům, které 
poškozují biologickou rozmanitost, a asi  
sedm z deseti chce vybírat produkty, kte- 
ré nepřispívají ke změně klimatu Spotře- 
bitelé proto při výběru výrobků a obalů na 
bázi dřeva těmto faktorům věnují pozor-
nost a očekávají, že �rmy zajistí, aby jejich 
výrobky nepoškozovaly životní prostředí.

Při dotazu na vlivy na nákup dřevěných 
výrobků patřily mezi největší motivátory  
spotřebitelů ochrana zvířat a rostlin a pů- 
vod z udržitelně obhospodařovaných lesů. 
Byly téměř na stejné úrovni jako kvalita vý- 
robků – zatímco u papírových nebo karto- 
nových výrobků byly tyto motivy dokonce 
vyšší než kvalita výrobků. Roste také víra 
spotřebitelů ve vlastní potenciální dopad.

Zákazníci oceňují 
nezávislou certifikaci
Nezávislá certi�kace také ovlivňuje výběr 
produktů, přičemž téměř osm z deseti 
spotřebitelů věří, že informace o udržitel-
ných produktech by měly být certi�kovány 
nezávislou organizací. Tyto výsledky uka-

zují, že potřeba důvěryhodných ekologických značek nebyla 
nikdy větší. Zájem lidí o sociální a environmentální dopady 
společností prudce stoupá. Proto příležitost pro ekoznačky  
roste, což zdůrazňuje hodnotu, kterou mohou značky získat  

V tomto roce bychom Vám rádi představili naši novou kolekci 
her, kterou uvádíme na trh pod značkou Popular. Zastřešuje 
pouze produkty s vysokou kvalitou a osobitým designem.

Obě značky na této straně můžete objednat u obchodních zástupců firmy

V naší nabídce najdete sportovní náčiní 
a vybavení v atrak� vním designu pro dě�  
i dospělé.i dospělé.i dospělé.
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Velká Británie

Itálie

Indie

USA

Kanada

Země s rostoucí
poptávkou po 
nezávislé certifikaci
(ve srovnání s rokem 2017)

Spotřebitelé jsou přesvědčeni o důležitosti nezávislé 
certifikace a toto přesvědčení roste.

světový 
průměr

Nakupují tak, 
aby podpořili 
ochramu lesů 

spotřebitelů tvrdí, že sledují 
informace o produktu před 
nákupem, aby se mohli
správně rozhodnout

FSC pomáhá spotřebitelům správně reagovat

Více než 7 z 10
nakupujících, kteří znají FSC, 

upřednostní produkt s certifikací 
FSC před jeho necertifikovaným 

ekvivalentem

z těch, kteří toto označení znají, 
je ochotno doporučit produkty 

s certifikací FSC přátelům  
a rodině

spotřebitelů, kteří toto 
označení znají, tvrdí, že  

je motivuje ke koupi 
produktu

Zdroj: FSC CONSUMER INSIGHTS 2021 GLOBAL REPORT
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z partnerství s důvěryhodnými certi�kač- 
ními systémy. 

FSC jako důležitý nástroj
Výzkum organizace Globescan, který si 
nechalo vypracovat mezinárodní ústředí 
FSC a zúčastnilo se ho 12 tisíc respon-
dentů z 15 zemí světa, ukázal, že FSC je 
celosvětově nejuznávanější a nejdůvěry-
hodnější systém certi�kace na ochranu 
světových lesů.

Certi�kát FSC tak představuje silný  
nástroj, který spotřebitelům zjednodušuje  
výběr produktů, které pocházejí ze šetrné- 
ho lesnictví. Sedm z deseti respondentů 
uvedlo, že značka FSC je pro ně motivá- 
torem k tomu, aby se rozhodli ke koupi 
konkrétního produktu. Výrobci produktů 
ze dřeva tak můžou podporovat udržitel-
né spotřební chování svých zákazníků tím, 
že své produkty vyrábějí ze dřeva, které 
pochází ze šetrně obhospodařovaných 
FSC lesů.

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že vidi- 
telnost a důvěra ve FSC jako značku v glo- 

FSC JE NEJUZNÁVANĚJŠÍ 
SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ.

spotřebitelů z celého 
světa si vybavuje, 
že viděli logo FSC.

Žádný jiný ve studii
testovaný certifikát 
na ochranu lesů nebyl 
z celosvětového
pohledu více ceněný.

často
občas
nikdy
nevím

bálním měřítku roste. Více než polovina účastníků výzkumu uvedla, že FSC důvěřuje 
v rámci ochrany lesů více než ostatním potenciálním aktérům, tedy včetně národních 
vlád nebo �rem, které produkty ze dřeva vyrábějí.

Od �rem a značek se očekává, že se do řešení problématiky udržitelnosti a šetrného 
přístupu zapojí. Výrobci, zpracovatelé, obchodníci i distributoři by neměli zapomínat, 
že šetrný původ výrobků představuje pro spotřebitele jeden z nejdůležitějších faktorů 
při rozhodování, který produkt si zakoupit. A všechno nasvědčuje tomu, že tento trend 
dále poroste.

TEXT Red. FOTO Unsplash, materiály FSC ČR a Forest Stewardship Council A. C. 
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TREND

V roce 2021 se v Číně tržby z elektronického obchodování v od- 
větví hraček zvýšily o 7 % na 5,3 miliardy USD, čímž se čínský on-
line prodej hraček stal druhým největším trhem na světě (Čína 
stále zůstává největší světovou výrobní základnou hraček). 

Podle NPD Group do konce prvního čtvrtletí letošního roku 
dosáhly tržby 1,3 miliardy dolarů (USD), což je nárůst o téměř  
9 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a o 27 % oproti 
prvnímu čtvrtletí roku 2020.  

Mezi tři nejvíce rostoucí superkategorie v prvním čtvrtletí 
2022 patřily vzdělávací hračky, hry a puzzle a plyšové hračky s ná- 
růstem o 33 %, 24 % a 22 %. „Tahouny rychlého růstu kategorie  
her a puzzlí byly hlavně puzzle pro dospělé, hry pro před- 
školní i školou povinné děti, což lze vysvětlit lockdownem,“ uvádí 
Stanley Kee. „Rodiče potřebovali své děti nějak zaměstnat a za- 
bavit, zároveň však vhodnou domácí zábavu pro sebe potřebo- 
vala najít i řada dospělých.“ 

Nejprodávanější licencí byl Ultraman 
Také prodej licencovaných hraček si v Číně vedl dobře.  Jejich 
podíl na prodeji sice stále ještě zaostává za ostatními zeměmi, 
přesto však rychle roste a vykazuje velký potenciál. Tržby za licen- 

cované hračky v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly o 14 %, 
přičemž nejprodávanější licencí byl Ultraman. Mezi desítku nej- 
prodávanějších licencí patří také Mobile Suit Gundam, Lambor- 
ghini, Disney 'All Other', Disney Frozen, Mercedes-Benz, Harry Pot-
ter, Porsche, Bugatti a Mini Force.

Optimistické výhledy do roku 2022
Podle NPD Group je rok 2022 pro hračkářský průmysl v Číně dalším 
velice slibným rokem. V průzkumu čínského spotřebitelského sen-
timentu z ledna 2022, kdy byli spotřebitelé v Číně dotázáni, jak se 
cítí být spokojeni se svou osobní finanční situací v průběhu příštích 
šesti měsíců, jich 85 % odpovědělo kladně a uvedlo, že se jejich 
výdaje buď zvýší nebo alespoň zůstanou stejné. Stejně pozitivní 
odpovědi byly na otázku, jak jejich osobní finance ovlivní výdaje 
na děti – většina rodičů očekává, že jejich výdaje vzrostou nebo 
zůstanou stejné. Spotřebitelská důvěra je v Číně silná, což je pro 
hračkářský průmysl dobré znamení a s ohledem na pokračující  
růst populace střední třídy se očekává, že zdravý růst čínského  
trhu s hračkami bude pokračovat i v budoucnu.

� www.npd.com/news
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„Čína je nejlidnatější zemí světa s nejvyšším počtem online nakupujících a malo- 
obchodníků a tento trend nadále stoupá díky rostoucí střední třídě v zemi  
a také stále se zvyšujícímu přístupu k internetu a penetraci chytrých telefonů,“  
informuje Stanley Kee za NPD Group. „Neexistuje žádný náznak, že by se růst 
e-commerce v Číně v brzké době zpomalil, což nabízí prodejní příležitosti pro 
všechny světové značky, které chtějí proniknout na čínský trh.“

Čínský online trh hraček roste



Authentica s.r.o., člen skupiny Authentica Group a.s., nabízí 
celou řadu služeb šitých na míru svým klientům. Díky na-
šim mnohaletým zkušenostem navrhujeme a realizujeme 
retailové jednotky, window design, nejrůznější pop up sto-
res nebo výdejní místa pro e-shopy. Díky našim kreativním 
týmům dokážeme správně formulovat a komunikovat my-
šlenku našich klientů, abychom co nejlépe podpořili zážitek  
z nákupu jejich zákazníků.

Zabýváme se vývojem designu a výrobou re-
klamních nosičů (POS), stojanů i jejich instalací. 
Dokážeme vyvinout a vyrobit adventní kalendáře 
i nejrůznější obaly, a to od těch dárkových a de-
signových až po ty expediční, které budou vždy 
komunikovat brandem zákazníka.

Navrhneme a vyrobíme pro vás originální vybave-
ní prodejen a nábytek na míru, který koresponduje 
s vaším brandem. Stojany vybavené LED světelnými 
systémy nebo se zabudovanými TV, nic z toho s námi 
není problém! Náš klient se nemusí o nic dalšího  
starat, o všechno se postaráme my.

Lámete si hlavu s obalovým nebo 
POS designem? Potřebujete vy-
bavit vaši prodejnu nábytkem na 
míru? Dejte nám o sobě vědět na 
authentica@authentica.cz a my 
pro vás připravíme nepřehlédnu-
telné řešení!

Další informace  
o nás se dozvíte  
na authentica.cz

Vybavení prodejen a originální  
design výloh

Ekologické výrobky z papíru  
a kartonu
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AKCE

Letní prázdninový festival hraček z přírodního materiálu začal psát svou his-
torii v roce 2006, kdy se v Kamenici nad Lipou uskutečnil poprvé. Letošní  
16. ročník, který se bude konat 13.–17. července, opět nabídne bohatý program. 

10.-14.7. 20138. ROČNÍK

FESTIVAL HRAČKY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU

NA ZÁMKU V KAMENICI NAD LIPOU
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V hlavní roli dřevo a přírodní materiály
Ústřední myšlenkou organizátorů bylo a dodnes zůstává jednak 
navázat na tradici výroby hraček v Kamenici nad Lipou (v letech 
1939–1943 zde působila Státní cvičná hračkářská dílna a pozdě-
ji několik �rem specializovaných na výrobu hraček, do 90. let 
minulého století přetrvala produkce dřevěných potahovaných 
obrázkových kostek zvaných kubusy), jednak připomenout 
dlouholeté využití místa konání festivalu – zámku Kamenice nad 
Lipou, v němž více než půlstoletí působila dětská ozdravovna.

Cílem Hračkobraní je zviditelnění české autorské hračky z pří- 
rodního materiálu a její prezentace nejširší veřejnosti. Festival se 
snaží o obnovu veřejné důvěry k hračkám z klasického materiálu  
a zároveň je chce nabídnout jako alternativu k  těm, které jsou 
dnes běžně k dostání v síti hračkářských obchodů. Ukázat je jako 
zajímavé, aktuální, vtipné a konkurenceschopné hračky, které mají 
co říci i společnosti 21. století. Propaguje rovněž značku Správná 
hračka – vybráno odborníky (založeno roku 1994) – společný pro-
jekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných 
umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Toto nadstandartní 
označení, udělované odbornou porotou, je pro rodiče i pedagogy 
vodítkem k nákupu kvalitních hraček. Za téměř třicet ročníků bylo 
takto oceněno několik stovek hraček. Výběr oceněných je vystaven 
jako součást stálé expozice na zámku v Kamenici nad Lipou.

Hlavním pořadatelem Hračkobraní je Správa kulturních zaří- 
zení města Kamenice nad Lipou ve spolupráci s Uměleckoprů- 
myslovým museem v  Praze, Asociací hračka Unie výtvarných 
umělců ČR, Sdružením pro hračku a hru a městem Kamenice nad  

Lipou. Festival se koná pravidelně v druhém červencovém týdnu 
(vždy od středy do neděle) v areálu kamenického zámku. Tvoří 
jej čtyři základní pilíře: přehlídka hračkářské tvorby (umístěna 
na zámeckém nádvoří, kde se každoročně představuje kolem 
patnácti výrobců originálních hraček), tvořivé dílny (probíhají 
v zámecké zahradě a přízemních prostorách zámku, v posledních 
ročnících jich bývá kolem třiceti), výstavy hraček (ve vnitřních 
prostorách zámku jsou vystaveny současné i historické hračky) 
a doprovodný program (především loutková nebo činoherní 
pohádková divadelní představení, ale např. i vystoupení kejklířů 
či chůdochodců).

Prázdninová akce pro rodiny s dětmi
Festival je koncipován jako prázdninová akce především pro 
rodiny s dětmi. Určen je ovšem i návrhářům a výrobcům hraček, 
hračkářským odborníkům a rovněž všem, kteří si ještě nezapo- 
mněli hrát. Během patnácti dosud uskutečněných ročníků se 
z původně místní či regionální akce stal celorepublikovou. Účast-
níci i návštěvníci se sjíždějí z celé České republiky. Hračkobraní je 
jednou z nejvýznamnějších tradičních akcí Kraje Vysočina. O jeho 
prestiži svědčí mj. skutečnost, že nad ním pravidelně přebírají  
záštitu ministr kultury ČR, předsedové obou komor Parlamentu 
ČR a spolu s nimi hejtman Kraje Vysočina. Jeho význam potvrzuje 
i zájem nejrůznějších médií s celorepublikovým dosahem. 

Za dobu existence festivalu se na něm vystřídalo více než 
padesát individuálních výrobců či �rem, většina z  nich opako-
vaně, a jeho branami prošlo celkem téměř sto tisíc spokojených 
návštěvníků.

Na letošní 16. ročník, který se uskuteční ve dnech 13.–17. čer- 
vence, se chystá opět více než deset výrobců a tři desítky nej- 
různějších tvořivých dílen. Připravena budou divadelní před-
stavení, výstavy hraček, herny a mnoho dalšího. Těšíme se na 
setkání v létě na zámku v Kamenici nad Lipou.

Aktuální informace najdete na www.hrackobrani.cz nebo na 
facebookovém pro�lu akce.

TEXT Petr Pech FOTO Pixabay



Kontakt

Nabídka vybavení pro interiéry firemních  
a mateřských školek, jeslí a dětských  

oddělení v nemocnicích.

dřevěné dekorace•  - borovice (povrchová  
úprava ekologická mořidla, krycí barvy)

atypické prvky•  - svítidla, věšáky, nástěnky,  
písmena, informační systém, nápisy, hry atd.

grafické dekorace•  - barevná plastová samolepka
skříňkový, stolový, sedací a kancelářský • 
nábytek (borovice nebo barevné lamino)
stěny•  - antibakteriální malířský nátěr Dulux

podlahy•  - 100% přírodní krytina Marmoleum  
nebo Tarkett

Kristina Kolářová Dis.

Tel.: +420 724 076 979
kolarovakristina@seznam.cz
www.arch.cz/vpk

Absolventka VOŠUP v Praze, obor Design herních  
a dekorativních předmětů
Členka ochranné organizace autorské a Sdružení  
pro hračku a hru
Externí spolupracovnice pro Krátký film Barrandov,  
Studio Bratři v triku

Realizace

Kristina MACHÁČKOVÁ, 
DiS.

absolventka VOŠUP v Praze, 
obor Design herních a dekorativních 

předmětů (2004) 

● 

kristi.machackova@gmail.com
Tel.: +420 724 076 965

Návrhy a výroba
● Originální interiéry pro 

mateřské školy a nemocnice
● Informační systém
● Nástěnné dekorace

● Paravany
● Dětské koutky 
● Dětské pokoje

● Manipulační hry
● Atypický 

dětský nábytek

Realizace 2005-2020 

Atypické doplňky

Plastové dekorace
Realizace

Plastové dekorace

Dřevěné dekorace

Realizace

Plastové dekorace

Dřevěné dekoraceDESIGN DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ

(PROJEKTY NADACE ARCHA CHANTAL, KOLEČKO A.J.)

Nemocnice
Na Homolce – Dětská ambulance - Praha 5

Na Vinohradech – Dětský pavilon, ambulance  
a lůžková část s hernou Praha 2

Thomayerova v Krči – pohotovost, ambulance  
a lůžková část dětské chirurgie,  

Dětské centrum Sluníčko – Liberec
Dětské popáleniny – Brno Bohunice

Dětský pavilon D – Kolín
Dětské oddělení – Blansko

Olivovna – Říčany
Dětské oddělení – Klatovy
Dětské oddělení – Benešov
Dětské oddělení – Tábor

Mateřské školky
Milíčův dům - Praha 3, Kouzelná zahrada - Praha 9

Církevní - Praha 1, Masná - Praha 1
Modré nebe - Praha 1

Francouzská MŠ a jesle - Praha 5
Brumlovka - Praha 4, Zámecká MŠ Kunice - Vidovice

MŠ Domeček - Praha 5

Firemní mateřské školky
ČMSS - Praha 10, Akademie věd - Kunratice - Praha 4

Dětské koutky
Radnice MČ - Praha 19, Česká spořitelna - Praha 1,  

Veletrh Biostylu 2010 - Praha

2004-2009
Krátký film Barrandov

studio animovaného filmu
Bratři v triku

od 2010-2016
Graficke centrum České Televize

(grafik designér) 
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Dotační program Novumm 
rozšířen o další dva veletrhy
Sdružení pro hračku a  hru podalo po  konzultaci s  agenturou 
Czech Trade, dodatečné návrhy na zařazení dvou veletrhů mezi 
podporované akce v  rámci  projektu NOVUMM,  spolu�nanco-
vaného z  OP PIK – program byly schváleny a  můžete se hlásit 
o podporu!

Kind + Jugend 2022
Mezinárodní veletrh prémiových produktů pro kojence a batolata 
8.–10. září 2022 
Kolín nad Rýnem, Německo
www.kindundjugend.com
Ať už chcete na mezinárodní trh uvést nové hračky pro mimin-
ka, novou kolekci oblečení nebo vysoce kvalitní dětský nábytek 
s designovou propracovaností – není lepší místo pro prezentaci 
než Kind + Jugend. Zde představujete své nové produkty nej- 
významnějším mezinárodním nákupčím a osobám s rozhodo-
vací pravomocí na jednom místě. Přední mezinárodní veletrh 
prémiových produktů pro kojence a batolata je příležitostí pro 
každého obchodníka.
Detaily k podmínkám naleznete zde:
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/kind-_-ju-
gend-2022-novumm-2022_058n

Spiel 2022
Mezinárodní veletrh se zaměřením na hry
6.– 9. října 2022
Essen, Německo
www.spiel-messe.com
Největší světový veletrh her, představuje všechny druhy her od 
dětských přes společenské, rodinné, strategické, dobrodružné, 
fantasy až po sci-�. Na veletrhu mají své místo komiksy, hračky 
a  elektronické hry, ale také knihy o  hračkách a hrách. Meziná- 
rodní herní dny doplňuje rozsáhlý doprovodný program s work-
shopy, šampionáty a live hrami na hrdiny (RPG).

Na veletrhy je možné čerpat z projektu podporu až do výše  
80  tisíc korun, �rma se participuje min. 50 % výdajů. Podpora  
je poskytována malým a  středním podnikům se sídlem v  ČR 
mimo hl. m. Prahu, případně s provozovnou mimo Prahu. Účast 
na veletrhu je podpořena při účasti minimálně pěti �rem, z toho  
alespoň tři �rmy na společné expozici s agenturou CzechTrade.

Spielwarenmesse
1. – 5. února 2023
Norimber, Německo
www.spielwarenmesse.de
Kromě těchto dvou veletrhů stále platí možnost účasti na dva ro- 
ky odsouvaném veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku, který  
je stále zařazen mezi podporované akce.

Veletrh For Toys
6. – 9. října 2022
Praha, PVA Letňany
fortoys.cz
Největší veletrh hraček na území České republiky se letos usku- 
teční v Praze Letňanech ve dnech 6.–9. října 2022. Sdružení pro 

hračku a hru připravuje společnou expozici českých výrobců 
hraček za zvýhodněných podmínek. Přihlášky a dotazy je možné 
zasílat na kancelar@sdruzenihracky.cz. 

Správná hračka 2022
Sdružení pro hračku a hru pořádá XXIX. ročník udělování 
chráněného symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA – VYBRÁNO  
ODBORNÍKY. Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronicky  
na e-mailu infoshh@seznam.cz do pátku 2. září 2022. Další in-
formace a podmínky účasti jsou uvedené na stránkách  
www.sdruzenihracky.cz. Slavnostní vyhlášení oceněných vý- 
robků se uskuteční na Galavečeru veletrhu For Toys v Pražském 
veletržním areálu Letňany dne 7. října 2022.

Uvádění výrobků na trh, označení CE – 
současnost a výhled do budoucnosti 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky uspořádalo dne 
1. června 2022 odborný seminář na téma Uvádění výrobků na 
trh, označení CE – současnost a výhled do budoucnosti. Prezen-
tace a závěry z této akce je možné zájemcům zaslat elektonicky. 
Pište na e-mail: infoshh@seznam.cz 

AKTUALITY SHH



SMĚR, výrobní družstvo tradiční český výrobce hraček a
plastikových modelů již od roku 1952

www.smer.cz
prodej@smer.cz
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5. ročník Toys Milano & Bay-B 
slavil úspěch 

Po dvou ročnících, které se konaly online, měla dlouho očekávaná 
událost, při které se konečně všichni mohli opět osobně setkat, 
rekordní účast.

V areálu fieramilanocity se na  ploše 8 000 m2 prezentovalo  
137 firem (78 procent italských) s přibližně 350 zastoupenými 
značkami. Do Milana přijely více než tři tisícovky profesionálů  
z oboru, což je oproti minulému veletrhu v roce 2019 zhruba dvoj- 
násobek. Skončil tak 5. ročník Toys Milano & Bay-B, odborné B2B 
akce zaměřené na sektor hraček a produktů pro nejmenší děti, 
ale také na papírnictví a potřeby pro karneval, oslavy a párty.

Její úspěch jen dokazuje trend neustálého růstu hračkářské- 
ho trhu, který, jak potvrdila výzkumná společnost NPD Group, se  
aktuálně pohybuje kolem 4 procent. 

Díky pozitivní zkušenosti s online veletrhy posledních dvou 
let, které i přes nepříznivé okolnosti měly mezinárodní ohlas,  
se i letošní veletrh konal také ve verzi online. Digitální platforma  

Toys Milano PLUS byla aktivní od 17. do 31. května a zájem-
ci zde mohli najít spoustu speciálního obsahu, videí, prezen-
tací, rozhovorů, zajímavostí a postřehů všeho druhu. Ti, kteří se 
veletrhu nemohli zúčastnit kvůli velké vzdálenosti nebo z pra-
covních důvodů, tak mohli být informováni o veškerém aktuál-
ním dění. 

Během dvou veletržních dnů proběhla celá řada diskuzí:  
kromě stovek obchodních jednání se konaly workshopy a před-
nášky ve spolupráci s předními partnery jako NPD Group, Sfera 
MediaGroup (RCS), E - Duesse Communication, Flowtech a GfK. 

Toys Milano & Bay-B bylo také příležitostí zapojit všechny 
účastníky do charitativní iniciativy na podporu ukrajinských 
uprchlíků. Díky podpoře Fondazione Fiera Milano a Fondazione 
Progetto Arca – které již pomohly odeslat 16 kamionů základních 
potřeb včetně her a hraček – na konci výstavy věnovali vystavo-
vatelé své výrobky všem dětem, které byly nuceny opustit své 
domovy i hračky. 

Další ročník veletrhu se bude konat v neděli 16. a v pondělí 
17. dubna 2023. 

� www.toysmilano.com



Děkujeme vám!
Za to, že jste byli součástí výjimečné
události Toys Milano a Bay-B

Už nyní známe termín 
6. ročníku, který se uskuteční
opět ve fieramilanocity
v neděli 16. a v pondělí 17.
dubna 2023

toysmilano.com

PROŽIJTE JEŠTĚ JEDNOU
VŠECHNY OKAMŽIKY
V této sekci naleznete fotografie, videa a další
zajímavosti, které utvářely tuto událost roku 2022
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Hurá k vodě, 
lodní závody můžou začít

www.simbatoys.cz


