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www.simbatoys.cz   

Zvířatka s překvapením, to jsou  
Pamper Petz! Zda je to holka  

nebo kluk, zjistíš umytím tlapky.



NAJDETE NA:

Připravte se
na vánoční sezónu

s hračkami
Toypex

Číslo, které jste právě otevřeli, je tak trochu skrytě věnováno fantazii a svobodě. Hře bez 
hranic a hře bez vítězů a poražených, která často působí až terapeuticky.

V posledních desetiletích se hra výrazně změnila. Především se přesunula z venku  
do bezpečí domova. Dnešní děti naprostou většinu svého volného času tráví doma. 
Od her s přírodninami se přiklonily ke hrám založeným na technologiích. Přitom, jak 
jsem se dočetla, ještě na počátku 20. století bylo v New Yorku hraní na ulici zakázá-
no, zákon dětskou hru venku chápal jako předstupeň pozdější kriminality mladistvých. 
Za baseball nebo dokonce i za hraní kuliček či zpívání bylo tehdy v New Yorku každý 
rok zatčeno kolem 12 tisíc dětí. Věřili byste, že je to vůbec možné? A nebyl to samo- 
zřejmě jen New York. To jen pro malou ilustraci, v jakém koloritu se probouzela k životu 
nová hnutí a učení, která se snažila pracovat s dětmi. 

V té době ověřovala v praxi své teorie i Maria Montessori, jejímž názorům a zkušenos-
tem je věnována také část tohoto čísla. Jedním z nejznámějších a nejcennějších aspektů 
Montessori koncepce je schopnost dětí se soustředit na práci, a to hluboce a po dlouhou dobu. 
Je to tzv. flow, proud vědomí ve stavu velkého zaujetí, absorpce a naplnění. Je považován  
za původce kreativní energie a pocitu štěstí. 

Podle aktuální zprávy NPD Group dosáhly v roce 2021 tržby celosvětového trhu s hrač- 
kami 104,2 miliardy dolarů. To znamená nárůst o 8,5 % oproti roku 2020 a 12,7 % oproti 
roku 2019, což představuje nejlepší výkon za posledních deset let. Frédérique Tutt, glo- 
bální analytička odvětví hraček NPD Group sice uvedla, že se nepředpokládá, že tato  
úroveň růstu bude pokračovat, protože globální ekonomika zpomaluje a inflační tlaky ros-
tou, ale i tak je budoucnost oboru velmi optimistická.

Těšíme se na vás 1. prosince v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, kde budou  
mimo jiné v rámci valné hromady Sdružení pro hračku a hru předána ocenění Správná  
hračka za rok 2022.

Přeji vám hodně energie do nadcházející vánoční sezony.
Marcela Vaškovicová
šéfredaktorka

www.simbatoys.cz   

Zvířatka s překvapením, to jsou  
Pamper Petz! Zda je to holka  

nebo kluk, zjistíš umytím tlapky.
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SEVA RODINA
VELIKÁ

Pozvi kamarády, sestřenici s bráchancem 
a postavte mrakodrap 

i s obývákem.

s velkými !
Zábava ,

která spojuje
malé

SEVA RODINA 
PROCHÁZKA

Miminko v kočárku ne a ne usnout? 
Postav pro něj houpačku 

a užijte si houpání.

SEVA RODINA
KOČÁREK

Nalož svého oblíbeného plyšáka 
či panenku do kočárku a ukaž jim 

celý váš byt. 

SEVA RODINA
BYDLÍME

Panáček Seváček se ti schoval 
někam pod stůl? 

Třeba na tebe bafne.

SEVA RODINA
VAŘÍME

Pozor, pozor - na horké nádobí 
si raději vezmi 

máminu chňapku!

VĚK

4+ PODPORUJE
JEMNOU

MOTORIKU

 EKO
VÝROBEK
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ANKETA

Setkáme se na Spielwarenmesse

Začátkem února příštího roku se v Norimberku opět otevřou brány veletrhu 
Spielwarenmesse, který se naposled konal v roce 2020. Zeptali jsme se proto 
českých vystavovatelů: Chyběla vám možnost prezentovat novinky, sledovat 
aktuální trendy, navazovat nové obchodní vztahy a prohlubovat ty stávající?  
Budete v únoru vystavovat? Jaká máte očekávání a co připravujete?

Libor Pešl
export manager
ALBI Česká republika a.s.

Zrušení posledního veletrhu 
Spielwarenmesse bylo velmi 
nepříjemné a mělo bezesporu 

dopad na obchodní aktivity většiny účastníků. Online schůzky 
nemohou nikdy nahradit osobní setkání, obzvláště v našem 
odvětví. Během roku jsme se sice zúčastnili dalších výz- 
namných veletrhů, ale Norimberk je přece jen nejdůležitější. 
Proto se už těšíme na další ročník, kde se budeme moci setkat 
s našimi obchodními partnery, navázat nové kontakty a sledo-
vat nejaktuálnější trendy našeho odvětví.

Michal Štrobl
obchodní oddělení
SMĚR v.d.

Možnost vystavovat nám urči- 
tě chyběla, protože Směr v.d.  
se prezentuje pouze na vele- 

trhu Spielwarenmesse, který je hlavní mezinárodní událostí  
v oboru. V únoru zde budeme vystavovat na společném stánku 
Svazu českých a moravských výrobních družstev. Vyrábíme  
a prodáváme hračky již od roku 1952, takže letos slavíme výro- 
čí 70 let na trhu. Jako jeden z předních výrobců plastikových 
modelů v Evropě připravujeme tři novinky. Vzhledem k dvou-
leté pauze očekáváme v Norimberku velkou návštěvnost.

Blahoslav Dobeš
obchodní ředitel
Moravská ústředna Brno, 
družstvo umělecké výroby

Veletrh v Norimberku je pro 
nás klíčový, protože téměř  
50 % naší produkce vyvážíme 

do více jak 20 zemí světa. Důležitá je pro nás hlavně možnost 
osobního setkání s partnery z celého světa na jednom místě 
v krátkém čase. Pandemie covidu-19 nás sice naučila jednat 
on-line, ale osobní kontakt je v obchodě nenahraditelný!

Na Spielwarenmesse vystavujeme pravidelně od roku 1968. 
Svým striktním zaměřením jen pro odbornou veřejnost je pro 
nás tento veletrh efektivní a přínosný. V roce 2023 plánujeme 
samozřejmě vystavovat, stejně jako v předchozích letech. 

Očekávání máme bohužel smíšená. Válka na Ukrajině a pande-
mie jsou velkou neznámou. Vážně se obáváme, aby veletrh  
nebyl přehlídkou vystavovatelů bez obchodníků!

Od posledního veletrhu jsme naši nabídku rozšířili jak o nové 
licenční motivy (Pat a Mat, Bob a Bobek, Kasperl und Pezi, Eda  
a Pepa atd.), tak o nový sortiment (výukové pomůcky pro školky, 
dětské psychology, logopedy…). Ve standardním sortimentu 
máme také řadu nových motivů a provedení.  V oblasti firemní- 
ho marketingu plánujeme prezentovat novou značku. V oblasti 
e-commerce plánujeme podpořit a komunikovat nový e-shop, 
web, datovou samoobsluhu či možnost dropshipmentu. 
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ZOOM

Hra je způsob, jak se učit a zkoušet nové věci 
Potřeba svobodně si hrát hra je podle vývojového psychologa 
Petera Graye dokonce základní biologickou potřebou. Psycho-
log Jerome Bruner zdůrazňuje skutečnost, že hra nám obvykle 
poskytuje ochranu před důsledky skutečného života. Je podstat-
ná pro zdravý vývoj a je to nejpřirozenější způsob, jak se naučit 
tvořit, plánovat, rozhodovat, naslouchat druhým, vyjednávat, 
kontrolovat své emoce, překonávat překážky... Kathy Hirsh-Pasek 
z katedry psychologie Temple University a autorka řady knih  
o vývoji dítěte hru definuje jako bezpečný prostor, kde si můžete 
vyzkoušet věci, které jinde nezkusíte.

A co víc – hra není výsadou člověka, je součástí evolučního 
vývoje širokého spektra druhů živočišné říše. Prvky hry můžeme 
najít v chování chobotnic, ještěrek, včel, krys, opic a mnoha 
dalších. Podle Melvina Konnera, který s lehkostí sobě vlastní  
propojuje několik vědních disciplín, jsou nejchytřejší savci 
(primáti, kytovci, sloni a masožravci) zároveň nejhravější a tyto 
dva znaky se pravděpodobně vyvinuly ve vzájemné závislosti.

Hra nemusí mít pravidla
Ať chceme či nechceme, hra, jak jsme ji znali, se pomalu vytrácí.  
Podle dostupných údajů se už před rokem 2000, konrétně od 
roku 1981 do roku 1997, hrací doba dětí zkrátila o 25 procent.  
Žijeme v době, kdy je už během raného dětství vyvíjen tlak, aby 
na děti působilo větší množství didaktických prvků a méně se 
využívá hravého učení, které je však pod-
statné pro podporu zdravého vývoje dítěte.

„Během posledních několika desetiletí se 
typická dětská hra velice proměnila. Z venku 
se přesunula dovnitř. Dnešní děti napros-
tou většinu svého času tráví pod střechou. 
Od her s přírodninami se přiklonily ke hrám 
založeným na technologiích. Volný materiál, 
který nabízel záplavu možností, nahradily 
hračky s jedním, předem daným využitím. 
Změnila se i samotná hra. Ty s jasnými pra- 
vidly dnes převažují nad hrami bez pravidel. 
Velké týmové hry zastínily původní malé 
herní skupiny. Hry bez dohledu vystřídal 
neustálý dozor dospělých. A averze k jakékoli 
aktivitě, která by mohla děti vystavit sebe-
menšímu nebezpečí, zcela přebila dřívější 
přijímání přiměřeného rizika jako cesty roz-
voje každého dítěte,“ uvádí Petr Daniš v knize 
Svobodná hra, kterou napsal společně se 
svou ženou Justinou. 

Kreativní stavebnice jako terapie hrou
Jako reakce na přetechnizovanou dobu, informační stres a má- 
lo možností, jak svobodně nechat rozlétnout fantazii, vznikají  
například kreativní stavebnice, s nimiž je možné hrát hru, která 
nikdy nekončí a není v ní místo pro špatné řešení. Vše je správně, 
záleží jen na fantazii.  Často mají také terapeutickou funkci.  Výzku- 
my ukazují, že hra je důležitým „lékem“ proti toxickému stresu 
dětí a dospívajících. Studie potvrzují, že hra s učiteli, rodiči nebo 
vrstevníky může u malých dětí zmírnit stres a úzkost. Objevuje 
se také více informací o důležité roli venkovních her při snižování 
stresu, vzteku a agrese u dětí.

Prostřednictvím hry mohou děti prozkoumávat svůj svět  
v kontextu, který je definován přesně podle toho, co je v daném 
okamžiku zajímá a co chtějí prozkoumat. Díky hře s otevřeným 
koncem si děti mohou hrát tak dlouho, jak chtějí, protože exis-
tuje nekonečné množství možností. I když se mnohokrát vrátí 
ke stejné hře, najdou různá řešení. Z tohoto důvodu je hra  
s otevřeným koncem přínosná pro rozvoj kreativity, nezávislosti 
a sebevědomí.

„Nabídka netradičních stavebnic se rozšiřuje. Často doslova 
rostou s dítětem, které se s nimi přirozeně učí v průběhu jednot-
livých etap svého vývoje. Taková je například značka Lalaboom. 
Velká sada s designem inspirovaným přírodou vede k objevování 
prostřednictvím smyslů a je vhodná pro děti již od 10 měsíců. 
Lalaboom získalo v roce 2020 prestižní ocenění Správná hračka.  

Pestrobarevná Zvířata od Loowi zase 
pomáhají zlepšovat koordinaci oko–ruka. 
Jsou vhodná pro terapii s dětmi i dospělými 
s  nedostatky v  motorických schopnostech, 
takže využití netradičních stavebnic je oprav- 
du široké,“ podotýká Lucie Vencláková, mar-
ketingová manažerka Toypex s.r.o. „Často se 
stává, že jsou zákazníci při prvním setkání 
s některým z našich produktů zaskočeni  
a dotazují se, k čemu vlastně ta či ona hračka 
slouží. Zaujme je design či barevné prove-
dení, ale jako dospělí si již neumí představit 
možnosti použití. To se často stává například 
u multifunkční hračky QUUT Ballo, která se  
v dětských rukou rázem změní v míč, ka-
belku, kyblík, vázičku na květiny a mnohé 
další. Často je však názorná ukázka pobaví  
a tuto neobvyklou věc si pro své nejmenší 
nakonec odnášejí domů.“ 

*The Power of Play, American Academy of Pediatrics  (2018)

Co je vlastně hra – proč je tak důležitá? Zpráva Power of Play* volně definu-
je hru jako „činnost, která je vnitřně motivovaná, zahrnuje aktivní zapojení 
a vede k radostnému objevování“. Podle psychologa Jeromeho Brunera 
má svobodná hra v rozvoji dětí zásadní význam, umožňuje jim procvičovat  
a zdokonalovat dovednosti potřebné k životu a obecně k přežití.
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Fantazie malých architektů
Dánská minimalistická značka MinMin Co- 
penhagen nabízí krásnou architektonickou  
stavebnici, která umožňuje rozlet dětské před- 
stavivosti. Ať už to budou zvláštní mosty nebo  
katedrály, děti budou mít pořád co dělat.  
Zároveň se učí rozpoznávat velikosti a roz- 
víjejí své jemné motorické dovednosti.  
Stavebnice v nádherně zemitých tónech 
s nádechem teplé žluté díky nekonečným 
možnostem zaručuje zábavu na několik let.  
Každá sada obsahuje 25 dřevěných prvků. 
Jsou zabaleny v bavlněném pytlíku a vyro-
beny na Ukrajině z lipového dřeva.
 
� www.minmincph.dk

BAVVIC jen sbírá ceny za design
Kreativní stavební bloky BAVVIC se skládají z dřevěných prvků, které jsou k sobě 
spojovány pomocí silikonových spojek a jsou určeny pro hru s otevřeným koncem. 
BAVVIC jsou genderově neutrální, vhodné pro všechny věkové kategorie, zejmé-
na pro děti se smyslovými poruchami. Podporují rozvoj prostorové představivosti, 
kreativního myšlení a koncentrace. Při výrobě byl kladen důraz na minimalizaci  
a opětovné využití výrobního odpadu. Ale vraťme se na chvíli do roku 2020, kdy se 
setkaly dvě rodiny s hravými dětmi a přišly s nápadem vytvořit dřevěnou hračku  
z odpadu z výroby oken. Měly štěstí na skladbu profesí: tým tvoří stavební in-
ženýr a architekt, psychoterapeut a marketingový manažer. Vše pečlivě promysleli, 
vyměřili a zeptali se svých dětí na oblíbené barvy, materiály a sny. Během celého 
procesu údajně snědli tuny bonbonů a užili si spoustu legrace. Ztotožňují se totiž  
s citátem Ursuly Le Guin, že „tvůrčí dospělý je dítě, které přežilo“. Rozhodli se do 
výroby investovat veškerou svou energii a nová stavebnice byla na světě! Design 
vytvořil architekt MS86A Maciej Sokolnicki. Letos stavebnice BAVVIC mimo jiné 
získala i prestižní německé ocenění Red Dot Winner 2023 v kategorii hraček.
� www.bavvic.com

� www.ms86a.com
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Sensory Blocks procvičí základní smysly
Pro všechny zvídavé děti jsou ideální hračkou různě tvarované bloky  
z kaučukového dřeva Sensory Blocks. Každý blok obsahuje jinou náplň 
(barvený písek, kuličky, tekutinu s třpytkami, průhledný akryl), děti tak 
procvičují základní smysly – zrak, sluch a hmat. Naučí se rozlišit základní 
tvary a barvy, poznat rozdíl mezi kapalným a pevným skupenstvím, či 
jaké zvuky různé materiály při pohybu vydávají. Například různě barevný 
hladký písek se pomalu přesýpá a vydává tichý, šustivý zvuk. Kostky  
s korálky jsou hlučnější a fungují i jako chrastítko. Například holčičky 
dokáží dlouhou dobu pozorovat magické třpytky ve žlutém půlkruhu.

Když děti přestane poznávání barev a různých náplní kostek bavit, mo-
hou ze Sensory Blocks něco postavit. A opět se u toho učí. Musí totiž kom-
binovat různé tvary tak, aby jim stavba nespadla. Na řadu tak přijde  i trpěli-
vost, protože než stavbu dokončí, většinou se jim několikrát zřítí.

Sensory Blocks jsou vhodné pro děti od 18 měsíců. Vyrábí je britská 
firma TickiT, navrženy byly ve spolupráci se zkušenými pedagogy. 
� www.tickit.co.uk
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Grapat vyzývá ke svobodné hře
Rodinná firma Grapat z Girony své hračky nabízí bez 
jakýchkoliv pokynů a pravidel, dává přednost svobod-
né a autonomní hře s otevřeným koncem. Umožňuje 
dětem, aby si hrály pomalu a bez časového omezení. 
Dřevěné prvky stimulují k vytváření různých fantas-
tických, realistických či právě vynalezených malých 
světů. Hračky Grapat se vyrábějí tradičními postupy  
z kvalitního dřeva s přírodními barvivy, která umožňu-
jí vidět jeho přirozenou kresbu, a se zářivě barevnými 
vosky a oleji, které se lehce lesknou. Výrobky jsou 
ručně kolorované. 

Sada 24 kroužků ve čtyřech různých velikostech 
a v šesti barevných přechodech doslova vyzývá ke 
svobodné hře. Děti je mohou navlékat, kutálet, sesku- 
povat, třídit, skládat z nich prstencová hnízda nebo si 
vymýšlet vlastní hry. 
� www.grapat.eu 
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Imaginary Fauna (sada poušť nebo džungle)
je stavebnice skládající se z 22 zdánlivě nesou-
rodých dílků, jakoby vytržených z kontextu. Po-
divní velbloudi, ptáci, sloni, lvi, krokodýli a ryby... 
Míchejte a experimentujte... Jaká další zvířata 
vytvoříte? Chcete to zkusit?

Lekkid je projekt zrozený v Barceloně. Věří 
ve svět, kde jsou děti kreativní, aby tváří v tvář 
každodenním problémům nacházely inovativní 
řešení. Představujeme si děti svobodně uvažující, 
děti uvědomující si životní prostředí, děti, které 
neustále zkoumají svět kolem sebe.
� www.lekkid.com

Z touhy tvořit a nechat tvořit
Tak vzniklo v kruhu přátel TOTEMO – netradiční 
česká stavebnice pro malé i velké, která posky-
tuje prostor pro sebevyjádření hrou a tvorbou 
vlastních světů a příběhů bez hranic. Totemo 
se vyrábí v Česku ze dřeva a recyklovaných 
materiálů.  Pokud budete chtít, více se dozvíte  
v rozhovoru na další straně. 
� www.totemo.cz
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S Imaginární faunou zapomenete na čas
Věděli jste, že čtyřleté děti se v průměru nedokážou sou- 
středit na jednu činnost déle než 20 minut? Bylo však 
prokázáno, že s Imaginární faunou od Lekkid mají děti ten-
denci svou schopnost koncentrace prodloužit až na 45 mi- 
nut. Imaginární fauna si klade za cíl umožnit dětem, bez 
ohledu na jejich vrozené nadání, rozvíjet tvůrčí schopnosti 
za účelem inovativního řešení problémů. Neskutečná a tro-
chu bláznivá zvířata probouzejí kreativitu, umožňují surrea- 
listicky kombinovat dílky vyrobené z různých materiálů: 
buku a metakrylátu, které lze propojovat díky magnetům. 
Navíc polarita magnetů vyžaduje, aby děti imaginární bytost 
občas vyřešily jiným způsobem, než jaká byla jejich původní 
představa. Jedná se o hru, ve které neexistuje jediné řešení  
a přitom je každé řešení správné, takže dítě může experi-
mentovat s materiály, přetvářet je a kombinovat.
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Zen, sen i realita  
Designérky Adriana Kováčová a Kateřina Brůhová chtěly vymyslet produkt, kte- 
rý by měl smysl a těšil je. Na svět tak přišla nepřehlédnutelná designová stavebnice  
Totemo, která rozvíjí představivost, kreativitu a abstraktní myšlení. Osvobozuje 
od zažitých konvencí, je inspirovaná dětskou fantazií a schopností vidět neviděné. 
Jak říká Adriana, se kterou jsme si o Totemu povídaly: „Cokoliv může být čímkoliv.“ 
Stejně hravé jsou i názvy jednotlivých setů: Krajinotaj, Tryskolo a Ptákočka. Velký 
set pak všechny sady kombinuje. Jednotlivé dílky vyrobené laserem z bukové 
překližky lze za pomoci spojek z recyklovaného plastu vzájemně kombinovat  
v podstatě donekonečna, což baví malé i velké – svobodná hra všechny propojuje.
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Měla jste už jako dítě ráda stavebnice?
Určitě, ale nejraději jsem stavěla z normálních věcí, třeba z knih. Moje 
máma jako malá bydlela na vesnici, kde moc neměli přístup k oprav- 
dovým hračkám, tak si je vyráběli z čehokoliv, třeba ze zeleniny. 
Naučila mě, jak si udělat povoz s krávami z kedlubny – zdánlivě to 
zní nereálně, ale vypadal úplně geniálně a dokonale. To jsem už jako 
malá měla nejradši, tyto divnověci. Umět tímto způsobem používat 
mozek je podle mě jedna z velice důležitých dovedností. Cokoliv 
může být čímkoliv. Trénovat se v tom, aby člověk vždy viděl řešení.

Kolik má současná verze Totema různých tvarů?
Navrhli jsme jich snad tisíc. Snažili jsme se kombinovat abstrakt- 
ní tvary s logickými. Ale vyrobit jsme jich samozřejmě mohli je- 
nom určitý počet, takže aktuálně je jich kolem osmdesáti. Právě 
připravujeme speciální sadu určenou pro terapeutické účely, kde 
budou obsaženy i konkrétnější tvary – aby fungovala symbolika, 
bylo možné vytvářet příběhy, číst výrazy... Těchto pomůcek pro 
terapii je na trhu pořád málo.

Kdo různé prvky a tvary testoval, když stavebnice vznikala?
Všechny děti našich příbuzných a přátel, máme jich kolem sebe 
opravdu hodně. Naším hlavním cílem totiž bylo propojit mladou 
generaci se starší, aby si děti i dospělí dokázali klidně i celé hodi- 
ny hrát a aby to všechny bavilo. A myslím, že se nám to podařilo. 
Vše začíná tak, že první visí jen pár dílků nad postýlkou, pak už je 
dítě umí uchopit, jen tak si s nimi hraje, sestaví si dva a tak dál...

Liší se děti v tom, jak k Totemu přistupují?
Některé si dílky spojují jen v ploše na desce stolu, jiné vytvářejí i třetí 
dimenzi, což rozvíjí prostorovou představivost a přispívá i k lep- 
šímu chápání matematiky. Občas se stane, že dítě ve svém výtvo-
ru spatřuje něco, co si nikdo jiný při sebelepší snaze neumí před-
stavit – třeba obrovskou vesmírnou loď. Nejdříve jsme vytvořili jen 

barevně potištěnou verzi, ale zjistili jsme, že některé kreativnější  
děti si potištěné dílky ještě dokreslují a domalovávají, tak jsme  
připravili i úplně čistou verzi, aby měly zcela volné ruce k tvoření.

Přijde mi důležité, že u tohoto typu stavebnice vlastně ne-
existuje žádné špatné řešení... Ať uděláte cokoliv, tak je to 
dobře. To musí samo o sobě působit relaxačně.
Proto k našim sadám nedáváme ani žádný návod. Navíc působí 
přímo terapeuticky. Při stavění z Totema totiž mozek funguje zcela 
jinak. U tradiční stavebnice, kterou sestavujete například ze stej- 
ných kostek, si mozek na tu monotónní činnost zvykne. Obzvlášť 
pokud máte ke hře ještě nějaký návod nebo pravidla. Ta hra má 
pak určitou logiku, někdy i přísnou. U Totema však mozek musíte 
úplně vypnout a skládáte tvary jen intuitivně, úplně svobodně  

Je to obraz i socha, je to zen, sen i realita, je to krajina i krajta, 
racek i raketa. Jsou to cesty za světy, co vidíš jen ty. Je na tobě, 
jak se k nim dostaneš – je to TOTEMO. Cokoli, co tvoje fantazie 
dovolí. A je to mimochodem taky stavebnice.

,,

ROZHOVOR
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TEIFOC
kreativní stavebnice z pravých pálených cihel

Zažij pocity opravdových opravdových stavebníků. Rozmíchej maltu, namaž cihly,
postav dům, postav hrad. Rozmoč, osuš a můžeš stavět znovu.

Stavebnice 
ze skutečných cihel 

spojovaných 
kukuřičnou maltou 

podněcuje kreativitu, 
zručnost a fantazii.

Stavebnice 
lze mezi 

sebou 
kombinovat.

Výhradní distributor v ČR 
je SMĚR, výrobní družstvo.

Stavebnice 

kombinovat.

a nelogicky, což je zdravé a osvobozující. Obzvlášť v dnešní době 
počítačů, kdy tento způsob relaxace už skoro ani neznáme.

Takže se stává, že to na workshopech baví i rodiče?
Překvapilo nás, jak jsou rodiče stavěním často pohlceni, až 
zhypnotizováni, ale zase je to pro nás důkaz, že kombinování 
prvků opravdu baví všechny věkové kategorie. Chystáme pro-
to i speciální sady pro dospělé, kde bychom rádi jako materiál 
zachovali dřevo, protože v tomto kontextu pak hotový výtvor víc 
působí jako skulptura.

Paradoxně když jsem byla nejvíc unavená a ve stresu z přípra-
vy crowdfundingové kampaně a řešení různých problémů kolem 
Totema, tak jsem si sedla, jen tak si něco spojovala a hodně mi 
to pomohlo, úplně jsem se odreagovala. Najednu jsem byla  
v „zenu“. Takže to lze účinně využít třeba i v práci před důleži- 
tou poradou, aby se člověk mohl lépe soustředit.

Zkoušeli jste stavebnici využít i terapeuticky?
Spolupracujeme s psycholožkou a zkoušeli jsme stavebnici 
využít i pro děti s poruchou autistického spektra. Celé to vlast-
ně vzniklo náhodou. Byl u nás chlapeček, který si se stavebnicí 
velice intenzivně hrál. Potom jsme se všech dětí ptali, co vlast-
ně vytvořily. A on se na mě podíval, jako bych byla nechápavá, 
a vysvětlil mi: „Vždyť to je abstraktní socha!“ Což je typické pro 
autistické děti, že tam nevidí ten příběh, ale je to prostě to, co  
to je.  Později jsme zkoušeli pracovat s dalšími dětmi s autismem  
a zjistili jsme, že je to hodně baví a vydrží u toho opravdu dlouho. 
Jednak je baví samotné spojování, ale také různorodost tvarů. 
Přitom běžné hračky je často velice rychle omrzí.

Jak se bude Totemo vyvíjet dál?
Místo dubové a bukové překližky, která je teď navíc v dobré kvalitě 
velice těžko sehnatelná, bychom rádi používali recyklovaný plast 
– především kvůli tomu, že to je znovu využitý materiál. Chceme, 
aby některé spojky byly svítící (buď s diodou nebo s fosforem, 
který se nasvítí), pro děti to má kouzlo. Časem bychom chtěli do-
plnit i mechanické komponenty jako třeba kladku, aby se Totemo 
dalo využít i jako učební pomůcka pro pochopení fyzikálních jevů 
a podobně. Ale to všechno je ještě dlouhý proces. Naštěstí jsem 
kolem sebe vždycky měla samé šikovné a nadšené lidi.

Plánujete i prodej v kamenných obchodech?
V několika už Totemo k dostání je, ale zatím jsme ve fázi, kdy se  
hlavně snažíme zdokonalovat materiály, ladíme detaily, přemýš- 
líme nad budoucím konceptem a aktuálně se soustředíme na 
vánoční nápor. Pořádáme workshopy, účastníme se různých akcí, 
využíváme sociální sítě a v budoucnu bychom rádi zapojili i školky 
a školy – díky použitému materiálu se nám všechno krásně prolíná 
s ekologickým přístupem.

Je možné nějak specifikovat, jaký typ lidí Totemo baví, 
jaká je vaše cílová skupina?
Pokud se to vůbec dá nějak definovat, tak jsou to asi především 
lidé, kteří se zajímají o design, o ekologii a také o to, jak dobře 
vychovávat dítě a jak k němu přistupovat. Protože Totemo na-
pomáhá rozvoji dítěte úplně jiným způsobem než tradiční staveb-
nice a není to běžná hračka.

TEXT Marcela Vaškovicová  FOTO Totemo                   � www.totemo.cz
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OBJEDNÁVEJTE 
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

Namluvil

Martin Stránský

Igrá
cek s pohádkou

Nová kolekce figurek
s podcastovou pohádkou
Rozšiřte svůj sortiment o neotřelé 
spojení Igráčků s tím, co mají děti 
nejraději – s pohádkami, které jsme 
vytvořili v moderní formě podcastu. 
•  13 pohádkových postaviček na kartě
•  originální texty Martina Klusoně
•  pro spuštění pohádky stačí načíst
   QR kód umístěný na prodejní kartě
•  audio je doplněno videem
•  podporuje dětskou představivost
•  vyrobeno v České republice

načtěte QR kód
a podívejte se

na ukázku www.pohadkaigracek.cz



hračky jinakwww.efko.cz  •  eshop.efko.cz

České Vánoce
česká klasika
•	kvalitní	provedení

•	dřevěné	komponenty
•	zlepšení	paměti

•	nácvik	jemné	motoriky
•	krásné	ilustrace

•	vyrobeno	na	Vysočině

předzásobte	se	na	sezónu	včas
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Globální trh s hračkami zaznamenal 
za rok 2021 nejlepší prodeje za deset let

Podle zprávy NPD Group dosáhly v roce 2021 tržby celosvětového trhu s hrač- 
kami 104,2 miliardy dolarů. To znamená nárůst o 8,5 % oproti roku 2020 a 12,7 % 
oproti roku 2019, což představuje nejlepší výkon za posledních deset let.

Prodej hraček v USA meziročně rostl o 15 %
Stejně jako v roce 2020 měly i loni na růst prodeje největší vliv 
vyspělé země, samozřejmě především Spojené státy, které zazna- 
menaly meziroční nárůst o 15 %. Rozvojové trhy se v roce 2021 
začaly zotavovat z poklesu v roce 2020, ale zatím se jim nepodaři-
lo ani dosáhnout úrovně prodeje před pandemií.

Navzdory růstu tržeb v roce 2021 zůstal asijský trh za prode-
jem roku 2019, přičemž rozdíl mezi Severní Amerikou a Asií se 
ve srovnání s rokem 2019 zvýšil pětkrát. I přes pomalé oživení je 
však Asie stále druhým nejrychleji rostoucím regionem, ve srov- 
nání s rokem 2016 trh narostl o 11 %. Nejrychlejší růst zaznamenal 
severoamerický trh, který od roku 2016 vzrostl o 51 %.

Deset zemí se podílí na 76 % světového prodeje
Růst byl tažen silnou výkonností deseti největších trhů, přičemž 
těchto deset zemí v roce 2021 představovalo 76 % celosvětového 

prodeje. Trh s hračkami zůstává koncentrovaný v USA a Číně, 
přičemž oba trhy dohromady zaujímají téměř 50 % celosvěto- 
vého prodeje.

Globální útrata na dítě ve věku 0–9 let se loni zvýšila na 59 USD  
z 56 USD v roce 2020. Výdaje na dítě v Asii, Africe a Jižní Americe 
zůstávají pod celosvětovým průměrem.

Ekonomika zpomaluje a inflace roste
„Bezprecedentní růst světového trhu s hračkami v roce 2021 byl 
způsoben prodejem ve vyspělých zemích, které byly lépe vyba- 
veny, aby mohly čelit pandemii – především díky silné vládní pod-
poře, a také díky lepší a rychlejší dostupnosti očkování,“ vysvět-
luje Frédérique Tutt, globální analytička odvětví NPD Group. 
„Nepředpokládáme však, že tato úroveň růstu bude pokračovat, 
protože globální ekonomika zpomaluje a inflační tlaky rostou." 
� www.npd.com

Plánuji utratit více 
Budu utrácet stejně nebo více

Plánuji utratit méně
Nechystám se nakupovat

16 %

6 %

35 %
43 %

Ovlivní inflace vánoční nákupy?
Navzdory vyšším cenám plánuje o letošních svátcích utratit přes 50 % spotřebitelů stejně nebo více. 43 % však plánuje utrácet méně. 

 Otázka: Jak vyšší ceny ovlivní vaše nákupy na nadcházející vánoční svátky ve srovnání s předchozím rokem?
(Celkový počet respondentů: 1 023, zdroj: NPD Group)

Průměrná cena podle odvětví
Růst průměrné ceny pokračuje i v roce 2022 ve srovnání s obdobím před pandemií. 
 Méně akcí  | Vyšší ceny  | Produktový mix  | Nízká cenová citlivost  | Inovace produktů 

YTD (leden–srpen) 2022 Průměrná cena % změna vs. 2019

(Seřazeno podle ASP % Změna od největší k nejmenší YTD 2022 vs. 2019, zdroj: NPD Group/ Retail Early Indicator, NPD Universe)



VYROBENO S V ČESKÉ REPUBLICE

UČ SE TVARY

PIZZERIA CARLO

UPEČ PIZZUVYBER RECEPT

Pořiďte si jedinečnou českou stavebnici s více než 100 letou 
tradicí a postavte si modely, které svět ještě neviděl. Nyní nově 
v nabídce malé stavebnice pro ty, kteří s Merkurem teprve začínají.

UČ SE TVARY

v nabídce malé stavebnice pro ty, kteří s Merkurem teprve začínají.

Kontaktujte naše obchodní zástupce pro oblast: Praha a okolí: 734 518 432, střední, jižní a západní 
Čechy: 737 278 852, severní a východní Čechy: 737 278 857, Morava: 737 279 114

Hracka_03.indd   2 27.09.2022   17:36:53
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České značky – legendární autodráha Ites

Již pět desetiletí ovlivňuje malé i velké závodníky. Pro mnohé byla vysně-
nou a leckdy obtížně dostupnou hračkou, pro někoho se stala celoživotním 
koníčkem. Snad jen nejmladší ročníky neznají legendární autodráhu, která 
se prodávala pod názvy EuropaCup, Gonio, Autodráha 90, Ites a FARO.  
Nyní dráha zažívá pod staronovým názvem Ites renesanci a vstupuje opět 
na výsluní a do mnohých domácností. Nahlédněme do její historie.
  
Počátky české autodráhy jsou spjaty s jihočeským městem Trhové 
Sviny. V malé továrně byly od roku 1938 vyráběny mimo jiné také 
mechanické hračky. V roce 1953 se zde pod vedením národního 
podniku IGLA začala vyrábět autíčka s bowdenovým ovládáním. 
V roce 1966 se v IGLE vyrábělo na 51 typů autíček pod názvem Ites.  
Výroba první české autodráhy Champion s  roztečí drážek 74 mm 
byla zahájena v roce 1968. Závod si vyráběl veškeré díly sám. 

Sety autodráhy, které byly 
prodávány v legendárních zele- 
ných krabicích s fotografií ma- 
lých znuděných závodníků, byly 
označovány podle aut v setu 
(Porsche, Mirage, Shadow, Formula). Vyráběly se také sety označo-
vané jako Junior, nebo Dopravní autodráha 90 s kouzelnou kombi-
nací náklaďáku a Porsche 911.

Po několika letech výroby došlo k modernizaci autodráhy, v roce 
2000 se však společnost GAMA rozhodla výrobu ukončit. Majite- 
lům plzeňské firmy Model, s. r. o., se díky dobré předchozí spolu- 
práci podařilo dosáhnout několikaletého pronájmu výrobního sou- 
boru. V roce 2003 byl představen dlouhodobý projekt Idea FARO: 
Česká závodní auta na české au-
todráze. V  roce 2005 byla kom-
pletně celá výroba přenesena do 
Plzně, autodráha dostala nový 
název FARO a výrobu převzala 
firma FAROfactory s. r. o.

V roce 2014 koupil firmu Miroslav Sanytrák, který investoval pe-
níze do 3D tiskárny a do speciální tiskárny samolepek Roland. Nejen 
tím se společnost technologicky posunula dopředu. V té době se 
spustil i projet Igráček závodník – Superkart v měřítku 1:18. Na roz-
voji se podílel i Milan Šůla, který pro firmu vyrobil základní formy. 

V roce 2016 vstoupil do firmy Petr Homolka, který pomohl udr- 
žet složitou výrobu a vývoj produktů. Podařilo se dokončit projekt 
IGZ – legendární figurka Igráček v originálních autíčcích Superkart.

I přes tyto dílčí úspěchy se ale bohužel následně dostává firma 
do ekonomických obtíží a hrozí úplný zánik České autodráhy.  A tak 
v roce 2019 kupuje majoritní podíl ve firmě FAROfactory Miroslav 
Kotík, majitel firmy EFKO-karton, s. r. o., a startuje její radikální re-
strukturalizaci. Kromě změn v organizaci výroby mění v roce 2021 
název autodráhy na původní Ites. Autodráha také dostává nové 
obaly, regulované trafo, nové modely autíček a podobně. Dochází 
také k přejmenování celé společnosti na ITES RACING, s. r. o. 

V současnosti pracuje tým ITES RACING na dalších konceptech. 
Mimo jiné vytváří úplně nový originální speciální podvozek, který 
zájemcům umožní postavit za pomoci Lego dílků své vlastní ori- 
ginální autíčko. Brzy přijde do výroby také úplně nový podvozek, 
což umožní vzkřísit dříve vyráběné karoserie i celá autíčka inspi- 

rovaná modely Porsche 911, Porsche 
917, Shadow, McLaren, Mirage. Spo- 
lečnost plánuje do výroby zařadit  
i některé legendární české vozy. 

Česká autodráha tak má určitě 
dobře „rozjeto“ k  tomu, aby se zno- 
vu dostala do českých domácností.  

Výrobce si zakládá na kvalitní výrobě v  České republice a na   
osobním přístupu k  zákazníkovi spojeném s maximálním servi- 
sem a dostupností náhradních dílů. Firma také připravuje s auto- 
dráhou ucelený program pro zájmové kroužky, kluby a školní 
družiny.  Více info na www.ites.cz

Nový podvozek pro stavbu aut z Lego dílků





Práce Marie Montessori není založena jen na teorii. Její síla spočívá 
v praktickém uskutečňování myšlenek. Byla zastáncem ověřování, zkoumání 

a nacházení řešení v nezvyklých situacích, které pak měnily svět. 
Jako první žena v Itálii vystudovala medicínu, filozofii a psychologii, 

zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Přestože letos uplynulo 
70 let od její smrti, pedagogický přístup nesoucí její jméno stále patří 

k nejrozšířenějším alternativám, jaké se po celém světě vyskytují. 

OSOBNOST

Dítě je tvůrcem 
sebe samého
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Maria Montessori se narodila 31. srpna 
1870 v Chiaravalle v Itálii. Navštěvovala 
chlapeckou školu v Římě, se zaměřením 
na vědu a inženýrství. Její rodiče se ji po 
maturitě snažili přesvědčit k pedagogické  
kariéře, která byla jedním z mála zaměst-
nání otevřených ženám. Maria ale byla 
rozhodnuta stát se lékařkou. Její otec byl 
proti tomuto záměru – studium medicíny 
bylo tehdy přístupné jen mužům – a zpo- 
čátku byl Marii vstup do školy ředitelem 
odepřen. Ta se ale nedala odradit. I přes 
odpor otce si prosadila své životní přání, 
což bylo v tehdejší době „neslýchané“. Sta-
la se historicky první ženou, která získala 
univerzitní titul z medicíny na univerzitě  
v Římě. 

V letech 1898–1900 pracovala jako 
vedoucí školy pro vzdělávání léčebných 
pedagogů a zároveň prováděla praxi 
dětské lékařky v Římě. Později vedla ka- 
tedru antropologie na univerzitě v Římě. 
V roce 1907 otevřela Dům dětí určený 
pro chudé děti předškolního věku. Po-
prvé začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou 
výchovu vytvořený původně pro děti mentálně retardované, 
školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Zaměstnávala 
děti praktickými činnostmi, jako je utírání prachu a zametání.  
V roce 1908 Maria Montessori opustila všechna prestižní místa,  
tj. psychiatrickou kliniku, katedru hygieny, katedru antropolo-
gie na římské univerzitě. Ukončila práci aktivní lékařky a začala 
její více než čtyřicetiletá přednášková a spisovatelská činnost. 
V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých 
metod, které nesly název Opera Montessori. 

Po roce vydala knížku obsahující výsledky pozorování života 
dětí, vyšla pod názvem Metoda vědecké pedagogiky užitá ve 
výchově v dětských domovech. Kniha byla přeložena do více 
než dvaceti jazyků. Práci Marie Montessori ocenil i Sigmund 
Freud po roce 1936, kdy byl ve Vídni 
založen Montessori-Institut. V období fa- 
šismu byly školy Marie Montessori v Itá- 
lii zavřeny, v Německu a Rakousku byly 
páleny její knihy. Od roku 1939 pobývá  
Maria Montessori v Indii. Do Evropy se de- 
finitivně vrací až roku 1949 a žije v Ho- 
landsku, kde 6. května 1952 v Noordwijk- 
-an-Zee umírá.

Po celý život nepřestávala studovat.  
V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie 
a praxe. Převážnou část tvoří výklady po-
zorování dětí a zdůvodňování pedago- 
gických experimentů.

Stále bychom si měli připomínat, že 
naše poznání je omezené a sebevědomí, 
se kterým přistupujeme k otázkám výcho-
vy a vzdělávání, může často být nepod-
ložené. A týká se to i dětské hry.

Teorie Marie Montessori byly v mno- 
hém inovátorské a některé citace se sta-
ly krédy alternativního přístupu k učení.  
K nejčastěji citovaným myšlenkám patří 
tyto:

Dítě je tvůrcem sebe samého.
Ačkoliv se dítě vyvíjí v kontaktu s pro- 
středím, z něhož čerpá podněty, a ovliv- 
ňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze 
ono samo určuje, které podněty, jakým 
způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.
Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na 
Marii Montessori, se stala hlavním krédem 
její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, 
aby dítě vlastními silami a svým tempem 
získávalo nové vědomosti a dovednosti, 
vrůstalo do světa, který ho obklopuje.

Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou 
je základem pro pochopení věcí, jevů, 
rozvoj myšlení a řeči.

Důraz je kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je po- 
třeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

Respektování senzitivních (citlivých) období.
Je to doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro 
získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, 
senzitivita zaniká.

Svobodná volba práce.
Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak 
dlouho bude pracovat.

Připravené prostředí.
Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspo- 

řádat tak, aby umožňovaly osvojení no-
vých poznatků samostatně, bez vnější 
pomoci.

Polarizace pozornosti.
Dítě je schopno soustředit se intenzivně  
a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. 
Polarizace pozornosti je základem učení.

Celostní učení.
Vzájemné působení tělesné a duševní 
aktivity se musí promítat i do procesu 
učení.

Myšlenky Marie Montessori jsou stále 
aktuální. Na dítě je pohlíženo jako na 
svébytnou osobnost od přírody dobrou, 
jež může dostat důvěru, zodpovědnost  
i svobodu.

Pomoz mi, 
abych to 
dokázal 

sám.
____________

Maria Montessori

,,

FOTO © Wikimedia Commons
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Fenomén
Montessori

Na přelomu 19. a 20. století se zrodily důležité teorie hry. A není náhoda,  
že ve stejném, jen o něco širším časovém horizontu vznikly i velké  
pedagogické alternativy a systémy práce s dětmi a mládeží, které  

přetrvávají až do současnosti: systém Marie Montessori, waldorfské  
školy Rudolfa Steinera, skautská organizace lorda Roberta  
Baden-Powella nebo woodcraft Ernsta Thompsona Setona.
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V New Yorku se za hru na ulici na přelomu 
20. století děti zatýkaly
Základ a motivaci pro vznik těchto nových teorií lze asi nejlépe 
pochopit při pohledu do historie možností dětí ve velkých 
městech hrát si venku na ulici. Například v New Yorku to bylo 
zakázáno, zákon dětskou hru na ulici chápal jako předstupeň 
pozdější kriminality mladistvých, která byla velmi rozšířená 
díky neutěšeným materiálním podmínkám. Za baseball nebo 
dokonce i za hraní kuliček nebo zpívání bylo ještě na počátku 
20. století v New Yorku každý rok zatčeno kolem 12 tisíc dětí. 
Věřili byste, že toto všechno bylo zakázáno? A nebyl to samo- 
zřejmě jen New York. To jen pro malou ilustraci, v jakém kolo-
ritu se probouzela k životu nová hnutí a učení, která se snažila 
pracovat s dětmi. V té době ověřovala v praxi své teorie i Maria 
Montessori.

Čím se inspirují dnešní Montessori hračky?
Podle Montessori je pro správný vývoj dítěte nejdůležitější  
prostředí, které ho obklopuje. Prostřednictvím něj se dítě rozví-
jí a poznává, jak věci fungují. Rodič zastává roli tvůrce ideálního 
prostředí, nikoliv vychovatele. Nechává dítě, aby samo čelilo 
překážkám a tím pádem získávalo i nové zkušenosti. Na princi-
pech této metody vznikly také hračky a pomůcky pro děti. Může 
se zdát, že se od sebe příliš neliší, rozdíl mezi nimi je však velký.  
Montessori pomůcky jsou velmi jednoduché a zároveň doko-
nale promyšlené, takže každý jejich detail má specifický význam. 
Jsou definovány mnoha výzkumy a praktickými zkušenostmi. 
Pomůcka je vždycky zaměřená pouze na jeden smysl, což dítě-
ti umožňuje, aby se na konkrétní vjem plně soustředilo. Hračky 
typu Montessori pouze volně vycházejí právě z těchto pomů- 
cek, proto nepřinášejí stejné výsledky a nelze je zaměňovat.

Jak poznám, že jde o Montessori hračku?
Především neexistuje žádná přesná definice, jak musí Montes-
sori hračky (nebo také didaktické hračky) vypadat. Pomůckami 

se pouze inspirují a podněcují zvědavost dítěte prostřednictvím 
opakování či účelu a tím, že odrážejí jeho každodenní zkušenosti.
Neobsahují elektronické součástky, nehrají ani neblikají, protože 
takové hračky děti přehnaně stimulují a vyrušují ze soustředěné 
činnosti. Naopak vycházejí ze skutečného života, jsou vyrobeny 
z přírodních materiálů a zaměřují se většinou na jednu doved-
nost. Podporují tzv. STEM učení a především nezávislost. Mon-
tessori hračky lze často využít více způsoby k několika různým 
účelům. Dítěti nikdo nediktuje, jak má takovou hračku používat, 
rozvíjí se jeho představivost a musí kreativně řešit problémy. 
Tyto hračky rostou s dítětem, protože ho napadají stále nové 
způsoby, jak si s nimi hrát.

Montessori hračky podporují smyslový rozvoj a individualitu. 
Patří mezi ně stavebnice, vkládací a zatloukací sady (ideálně vy-
robené z přírodních materiálů), provlékací destičky se šňůrkami 
na procvičení jemné motoriky, kuličkodráhy, vkládací boxy pro 
poznávání barev a tvarů nebo také pyramidové věže pro po- 
rovnávání velikosti či váhy jednotlivých prvků a mnohé další.

Méně je více – děti milují 
jednoduchost a řád
Když dítěti dáte překombinovanou hračku, bude jí sice věnovat 
pozornost, ale může se po hře s ní cítit unavené nebo i frustro-
vané, protože děti ve své podstatě, často aniž to tuší, mají rády 
jednoduchost a řád, který jim dodává pocit bezpečí. V Montes-
sori prostředí mají pomůcky své určité místo a i všechny jejich 
části jsou na specifickém místě. To umožňuje dětem se velmi 
rychle zorientovat. Vědí, kde co najdou a kam co uložit. Tato  
harmonie se pak přenáší i do nich samotných.

Vnější klid, pořádek, kompletní pomůcky, nevyrušování, ne- 
vměšování se do práce, to vše je chápáno jako nedílná součást 
řádu v Montessori prostředí. Všechny tyto aspekty podporují  
rozvoj mentální kapacity dítěte, uspořádání jeho mysli a jeho  
inteligenci.
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Děti
chápou

uchopením.

,,
DESIGN DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ

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

Kristina Macháčková

absolventka VOŠUP v Praze,
obor Design herních 
a dekorativních předmětů

NÁVRHY A VÝROBA
 Originální interiéry pro  
    mateřské školy a nemocnice
 Informační systém
 Nástěnné dekorace
 Paravany
 Dětské koutky
 Dětské pokoje
 Manipulační hry
 Atypický dětský nábytek

Dětské objevy a vlastní 
aktivita
Pro dítě je nejlepší, když si může na věci 
přijít samo a ne když mu je prozradíme. 
Montessori přístup klade důraz především 
na aktivitu samotných dětí. Průvodce je  
inspiruje, ale pak ustupuje do pozadí, aby 
děti prožily své vlastní jedinečné objevy. 
Tento přístup je obsažen ve známém citátu 
M. Montessori: „Nikdy nepomáhejte dítěti  
s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.“

Poznávání účelu a smyslu
předmětů
Podle zásady „ruka jako nástroj ducha“, děti 
manipulují s výukovými pomůckami všech 
oblastí – od praktického života, přes smyslo-
vou výchovu až po matematiku. Tendence 
všeho se dotýkat a vyzkoušet si to všemi smysly je přirozená pro 
každý věk. Poznávání předmětů, jejich účelu a smyslu je nezbyt- 
né pro pochopení vztahů. Co neprojde rukou či jinými smysly, 
nemůže být v hlavě. A naopak, ruka je to, co na základě pokynů 
hlavy něco tvoří. Jakmile se intelekt může rozvíjet společně s čin-
ností rukou, dosahuje daleko vyšší úrovně a dítě se stává silnější 
osobností.

Učení v pohybu
Na základě pozorování dětí vyvinula Ma-
ria Montessori vzdělávání, které do výuky 
přirozeně zapojuje pohyb a manipulaci  
s předměty. Současné neurologické vý- 
zkumy docházejí ke stejným závěrům, 
tedy že vzdělávání by mělo ve velké míře 
zahrnovat pohyb, který od intelektu nelze 
oddělit. Pohyb je úzce spojen s jakýmko-
liv poznáváním. Pokud děti celý den sedí  
a uvažují abstraktně, nemá to stejný efekt 
jako učení v pohybu.

Schopnost soustředění
Jedním z nejznámějších a nejcennějších 
aspektů Montessori koncepce je schopnost 
dětí se soustředit na práci, a to hluboce  
a po dlouhou dobu. Je jím tzv. flow, proud  

vědomí ve stavu velkého zaujetí, absorpce a naplnění. Je pova- 
žován za původce kreativní energie a pocitu štěstí. Je ovlivněn 
vnitřní motivací a zaujetím. Optimální stav nastane, když jsou  
schopnosti jedince a náročnost činnosti ve vyváženém stavu. 

V Montessori filozofii je provázáno vše se vším, vše má svůj účel  
a slouží k pochopení vztahů a života jako celku. Mnohé studie  
a výzkumy dokazují jedinečnost a účinnost takového přístupu.



www.headu.cz

Headu vytváří zábavné a vysoce kvalitní hry a hračky 
pro rozvoj základních dovedností dětí pomocí inovativních 
výukových metod, jako je například metoda Montessori.

NOVÝ WEB!

Celoživotní hra

Celoživotní učení
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Pro více informací kontaktujte: obchod@blackfire.cz
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Jak novorozenci a kojenci vnímají barvy? 
Potřebují miminka černobílé hračky?

Hračky a doplňky pro nejmenší děti mají často velmi pestré barvy. Otázkou však 
zůstává, jak je novorozenci a kojenci vnímají. Na trhu je nyní k dispozici spousta  
černobílých, vysoce kontrastních a jednobarevných hraček pro miminka, na které 
se malé děti lépe koncentrují.
 

Vědci potvrdili, že děti 
ve věku 4–6 měsíců 
dokáží rozlišit pět barev.

,,
Navzdory tomu, že se oči začínají vyvíjet v děloze již od 4. týdne 
těhotenství, novorozenci mají velmi špatný zrak a podle něk-
terých terorií i omezené barevné vidění. Během prvních několika 
týdnů života jsou schopni vidět pouze předměty, které se odlišu-
jí výrazným kontrastem barev, přičemž optimální kombinací je 
černá a bílá. Když se takový objekt objeví, zrak dítěte je stimu-
lován a oči se učí vzájemně koordinovat. Tím přesnější jsou pak 
jejich pohyby a tím více detailů může oko a mozek detekovat. Ve 
skutečnosti jsou proto ty nejjednodušší hračky nejlepší. Odborní-
ci se shodují na tom, že černobílé hračky jsou pro vizuální sti- 
mulaci nejmenších dětí vynikající. Výrazné kontrastní vzory podle  
nich pomáhají dětem naučit se zaměřovat pozornost na kon- 
krétní objekt a zlepšují schopnost koncentrace. Kromě toho stimu-
lace pomocí černobílých objektů podporuje vývoj zrakových nervů 
a kognitivních schopností. Pro děti je taková stimulace mimořádně 
důležitá, zejména v prvních třech měsících života.

„Existují studie, které naznačují, že novorozenci nějaké barvy 
vidí, a to přesto, že jejich barevné vidění je opravdu omezené,“ uvádí 
Anna Franklinová, expertka na vnímání barev z University of Sussex. 
Podle ní novorozené děti zřejmě nejsou schopné rozeznat šarlato-

vou od fuchsiové, ale rozhodně vidí červenou. „Děti ve věku čtyř až 
šesti měsíců jsou už schopné třídit barvy do pěti kategorií,“ popisu-
je Fraknlinová. Zjistila, že když je dítěti prezentována modrá barva 
a po čase jiný odstín modré, dítě je považuje za identické a začne 
se nudit. Pokud je však modrá vystřídána zelenou, dítě zpozorní  
a začne se znova dívat. Franklinová rovněž zjistila, že když se dě- 
tem ukazují dvojice barev, mají tendenci se nejdéle dívat na červe-
nou, purpurovou, modrou a oranžovou. Nejkratší pozornost naopak 
věnují barvě hnědé. Pokud je ve dvojici s jinou, prakticky vůbec se 
na hnědou nedívají. Jedná se o jeden z prvních experimentů, které 
se tomuto tématu věnují, protože je velmi složité vymyslet meto-
diku výzkumu, když děti nejsou ještě schopné nijak odpovídat.  
Franklinová nakonec dospěla k názoru, že malé děti vidí barvy 
značně podobně jako dospělí – rozlišují červenou, žlutou, zelenou, 
modrou a fialovou.



Svítí a bručí 
...a to mají děti rády

Zpívající
maňásek

www.mpktoys.cz



S působivým počtem kolem 500 vystavovatelů z 38 zemí, od 
špičkových profesionálů až po nováčky, nabídl veletrh i letos kom-
plexní přehled o odvětví prémiových produktů pro kojence a ba-
tolata. Zúčastnilo se ho kolem 10 000 odborných návštěvníků ze  
103 zemí, z nichž 75 procent přijelo ze zahraničí. „Letošní ročník 
Kind + Jugend, který nabídl mimořádně kvalitní setkání, přesvěd- 
čivě dokázal, že průmysl a obchod více než kdy jindy potřebují  
a intenzivně využívají veletrhy jako marketingový nástroj,“ oko-
mentoval akci Oliver Frese, provozní ředitel Koelnmesse. 

Vedle skvělé návštěvnosti veletrhu zaujal především podíl mezi- 
národních návštěvníku – přes tři čtvrtiny jich přijely ze zahraničí. 
Většina návštěvníků přicestovala na veletrh ze zemí Evropy.  
Nezanedbatelnou část však tvořili i návštěvníci z Turecka, dále se 
veletrhu zúčastnilo velké množství návštěvníků ze Severní Ameri- 
ky a Austrálie, ale také z Blízkého a Středního východu, zejména 
z Izraele a Spojených arabských emirátů. Do Kolína nad Rýnem 
přicestovalo také mnoho návštěvníků z Koreje, Indie a Japonska  
a dalších asijských zemí.

Vystavovatelé jednohlasně ocenili vysokou míru rozhodo-
vací kompetence návštěvníků. Letos se sešli vystavovatelé ze 
všech oblastí sektoru potřeb pro kojence a batolata, samozřej- 
mě včetně hraček pro děti. Zhruba 85 procent vystavovatelů při-
jelo ze zahraničí. Spolu s řadou předních výrobců a značek bylo 

na Kind + Jugend zastoupeno mnoho malých a středních doda-
vatelů i mladých společností a start-upů. Většina vystavovatelů 
pocházela z evropských zemí a Turecka. Na letošním veletrhu 
však byly zastoupeny i firmy z Číny, Indie, Izraele, Kanady, Kore-
je, Pákistánu, Tchaj-wanu, Thajska, Singapuru a USA.

Průmysl navzdory některým náročným podmínkám očekává 
stabilní obraty. Například v Německu v poslední době opět vzrost-
la porodnost. Podle německé asociace maloobchodu s hračkami 
(BVS) se zatím u rodičů ani prarodičů neprojevil pokles zájmu  
o nákup, pokud jde o potřeby pro malé děti. Jak výrobci, tak i ob-
chodníci však musí mít na zřeteli  témata jako udržitelnost, proto- 
že rodiče se o tuto problematiku stále častěji zajímají. Řada firem 
tak nabízí produkty z obnovitelných zdrojů, případně pocházející 
z cirkulární ekonomiky či ekologického pěstování, čímž se snaží 
minimalizovat uhlíkovou stopu.

Kind + Jugend byl završen přednáškovým programem přesně 
přizpůsobeným požadavkům oboru. I letos byla udělována cena 
za inovaci, tentokrát poprvé v devíti kategoriích. V kategorii 
hraček byly oceněny kreativní stavební bloky BAVVIC polského 
výrobce, které letos získaly i další významná ocenění za design. 
Více se o nich dočtete v rubrice Design.

� www.kindundjugend.com
� www.koelnmesse.com

VELETRHY

Silný Kind + Jugend udělal dojem

Vysoký počet zahraničních návštěvníků, dynamický obchod a spokojení vy- 
stavovatelé: mezinárodní veletrh Kind + Jugend, který se konal od 8. do 10. září 
2022 v Kolíně nad Rýnem, byl po všech stránkách úspěšný. 

dne 1.12.2022 od 14.00 do 18.00, Umělckoprůmyslové museum v Praze
 

Program: 
Zahájení * Zpráva o činnosti * Zpráva o hospodaření * Diskuze 

 
Hosté: 

CzechTrade: možnosti podpory exportu 
Zástupce PS ČR: podpora hračkářské obce nejen v dobách energetické krize 

předání ocenění Správná hračka 2022
a další

 

P O Z V Á N K A  
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VALNOU HROMADU

Účast všech členů žádoucí 
účast potvrďte prosím na tajemnik@sdruzenihracky.cz

Sdružení pro hračku a hru z.s., Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, + 420 771 243 351 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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NEW

Nové kolekce 
skladem

Německá 

designová 

plyš s více než 

30letou tradicí

Kontaktujte naše obchodní zástupce pro oblast: Praha a okolí: 734 518 432, střední, jižní a západní 
Čechy: 737 278 852, severní a východní Čechy: 737 278 857, Morava: 737 279 114

Hracka_03.indd   1 27.09.2022   17:35:20

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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Společnosti LEGO v první polovině 
roku 2022 vzrostl prodej o 17 %
díky sadám Star Wars a Harry Potter
Společnost Lego, která letos oslavila své 90. výročí, oznámila, že 
tržby za prvních šest měsíců roku díky silné poptávce vzrostly 
ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 17 % a dosáhly  
27 miliard dánských korun, tedy asi 3,5 miliardy dolarů.  Spotře- 
bitelské tržby vzrostly o 13 procent, což je výrazně před ostat- 
ním hračkářským průmyslem a přispívá k růstu podílu na 
globálním trhu.

Generální ředitel LEGO Group Niels B. Christiansen řekl:  
„Rok 2022 začal dobře a s naším výsledkem jsme velmi spoko-
jeni, po výjimečném roce 2021 překonal očekávání. Navzdory 
globální nejistotě jsme nadále dosahovali vyšších prodejů a dvoj- 
ciferného růstu řízeného poptávkou po našem silném portfo-
liu. Na celém světě jsme oslavili 90. výročí a jsme vděční, že i po 
téměř století zůstává hra LEGO stále aktuální a nadále děti in-
spiruje.“

Dobré hospodářské výsledky společnosti LEGO přicházejí 
navzdory řadě globálních nepříznivých faktorů, včetně války 
na Ukrajině, uzavření obchodů a továren v Číně kvůli pandemii 
covid-19 a rostoucí inflaci spojené s náklady na suroviny, ener-
gie a dopravu. Christiansen uvedl, že silné prodeje umožnily 
společnosti tyto finanční potíže překonat. Čistý zisk v období od 
ledna do 30. června dosáhl 6,2 miliardy dánských korun, tedy 
přes 800 milionů dolarů, což v podstatě odpovídá úrovni z před-
chozího roku.

Silné portfolio oslovuje fanoušky všech věkových kategorií 
a zájmů. Během prvních šesti měsíců roku 2022 rostly spotřebi-
telské prodeje ve všech tržních skupinách, zejména v Americe, 
západní Evropě, Asii a Tichomoří. Růst byl tažen pokračující 
poptávkou po rozsáhlém a rozmanitém produktovém portfo-
liu společnosti. Mezi nejprodávanější modely v první polovině 
roku patřily kromě Star Wars a Harry Pottera také Technic, City 
a Friends.

Letošní portfolio je největší v historii a vyhovuje stavitelům 
všech úrovní dovedností a věku. Zahrnuje produkty LEGO, které 
odrážejí širokou škálu zájmů a koníčků, kterými se fanoušci za- 
bývají, od umění, designu a aut až po hudbu, sport a průzkum 
vesmíru.

V dubnu LEGO Group oznámila dlouhodobé partnerství s Epic 
Games, díky kterému obě společnosti spojí své síly, aby vytvoři-
ly zábavné a bezpečné digitální zážitky pro děti v metavesmíru  
a inspirované nekonečnými možnostmi LEGO kostek. 

Společnost během prvních šesti měsíců rozšířila svou globál-
ní síť obchodů a otevřela 66 nových prodejen LEGO, z nichž 46 
bylo v Číně. Tím se počet obchodů na celém světě zvýšil na 833. 
Společnost také posílila možnosti elektronického obchodování 
na svých vlastních a online platformách svých partnerů.

V červnu LEGO Group oficiálně otevřela digitální kancelář  
v Kodani a oznámila, že plánuje otevření své druhé uhlíkově  
neutrální továrny ve Virginii ve Spojených státech (kromě již 
dříve uvedené  továrny ve Vietnamu). 

LEGO Foundation, která dostává 25 procent dividend LEGO 
Group, přislíbila v první polovině roku 2022 dary ve výši více než 
jedné miliardy DKK na podporu rodin v nouzi a na rozvoj dětí.
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Dvojjazyčný dotykový tablet s LCD displejem 
učí děti číst, psát a počítat. Mohou si 
procvičit abecedu, čísla, slovíčka v češtině 
i angličtině, roční období, měsíce, dny 
v týdnu, ale také dětskou etiketu nebo 
důležitá telefonní čísla. Dále si poslechnou, 
jak probíhá celý den. Hračku uvedete do 
provozu stisknutím kulatého tlačítka a dále si 
vybíráte funkce pomocí dotyků prstem. 
Rozvíjí slovní zásobu, představivost 
a logické myšlení, zdokonaluje jemnou 
motoriku, rozvíjí zrak a sluch. 

Baterie 3x AAA jsou součástí výrobku.
Vhodné pro děti od 3 let.  
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Hračky Playmobil 
s továrnou v Chebu 
využívají recykláty z ledniček 
Jeden z  největších výrobců hraček na světě, značka Playmobil, 
do pár let plánuje vyhnout se produkci emisí a stát se součástí 
oběhové ekonomiky. Letos Playmobil uvedl produktovou řadu 
Wiltopia skládající se v průměru z více než 80 % z udržitelných 
materiálů. Jednu ze čtyř výrobních hal najdete v Chebu, kde 
pracuje více než 250 zaměstnanců specializujících se na produkci 
adventních kalendářů.

Playmobil byl uveden na trh v Německu v roce 1974. Jedná se 
o silnou rodinnou značku známou ve více než 100 zemích světa. 
V Německu představuje jednu z TOP5 největších a nejúspěšněj- 
ších firem na trhu. Ústřední postavou je ikonická figurka Playmo-
bil. Celých 78 % jejích produktů je určeno pro předškolní a mladší 
školní věkovou skupinu na prvním stupni ZŠ. V České republice 
působí od roku 1996. V posledních letech se dostal do popředí 
zájmu společnosti udržitelný rozvoj. 

„Letos jsme uvedli na trh první ekologicky šetrnou produkto-
vou řadu Wiltopia, která je vyrobena průměrně z více než 80 % 
z udržitelných materiálů. Využíváme přitom recyklační materiály 
PCR (Post-Consumer-Recycled) a bioplasty. Velkou část tvoří re-
cyklát získaný z vysloužilých ledniček. Obaly figurek a zvířátek 
se skládají z téměř 100 % z recyklovaného kartonu, návody  
k sestavení jsou ze 100  % vyrobeny z recyklovaného papíru.  
Pestrobarevná série je plná přírody a pomáhá dětem ji poznávat 
a vážit si jí. Novinky odpovídají osvědčené kvalitě a vyznačují se 
dlouhou životností,“ objasňuje Livia Čadová, zástupce české po-
bočky Playmobil.

Playmobil CZ působí jako dceřiná společnost německé 
společnosti Horst Brandstätter Holding GmbH. „Do roku 2027 
by skupina měla být klimaticky neutrální a vyhnout se produkci 
emisí. Už nyní je společnost zapojena do spolupráce s Offshore 
parky a v nadcházejících letech plánuje investovat okolo 50 mi- 
lionů eur na ochranu klimatu. Do roku 2030 by se měly obchodní 
modely stát pokud možno oběhovými, tedy součástí uzavřených 
materiálových cyklů,“ doplňuje L. Čadová.
� www. playmobil-toys.cz

Spielwarenmesse posouvá 
Game Inventors Convention 
na mezinárodní úroveň

Na nadcházejícím Spielwarenmesse v únoru 2023 bude celý den 
věnován Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors 
Convention. Poprvé se v Norimberku uskuteční 3. února 2023, 
kdy v hale 11.1 propojí autory her se zkušenými odborníky  
z národních i mezinárodních vydavatelství. Večer má Gaming-
Hour další premiéru: v rámci networkingové party zde bude 
udělena cena Ali Baba Games. Akce se těšila velkému zájmu již 
loni, kdy se kvůli zrušení veletrhu Spielwarenmesse z důvodu 
pandemie muselo o rok odložit i Internationale Spieleerfinder-
messe – Game Inventors Convention. Nadšení však přetrvalo 
 
 
 
 
 
a v rámci tohoto ročníku se setkání konečně dočkáme. Kromě 
účastníků z Německa, Rakouska a Švýcarska se doposud zare- 
gistrovali autoři z Francie, Nizozemska a USA . „V mnoha zemích 
existují produktivní komunity autorů s velice malými lokálními 
marketingovými příležitostmi,“ říká Christian Ulrich, mluvčí 
výkonné rady Spielwarenmesse eG. „Proto nám dosavadní pozi-
tivní odezva dělá opravdu radost.“
Na Spielwarenmesse jsou všichni ti, kdo mají rozhodovací kom-
petence, na jednom místě. Mezi 9. a 18. hodinou budou mít au-
toři her možnost prezentovat své prototypy u jednotlivých stolů 
zkušeným herním redaktorům. Z této akce budou mít prospěch 
i ti, kteří pracují ve vydatelstvích. Doslova jen pár metrů od vlast-
ních veletržních stánků mohou velice rychle získat široký přehled 
o inovativních herních nápadech v rámci různých žánrů.

Den zakončí společná networkingová párty pro herní sek-
tor. Vynálezci her, vydavatelé a zástupci tisku se pak v pod-
večer sejdou na GamingHour, aby upevnili stávající kontakty  
a navázali nové. V rámci setkání bude také udělena herní cena 
DuAli. Tu uděluje norimberský klub Ali Baba Games Club za nej- 
lepší hru pro dvě osoby. Od roku 2014 se cena udělovala vždy 
souběžně s veletrhem Spielwarenmesse – a nyní to poprvé bude 
i na akci samotné.
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ECO-
BRICKS
Natural Wood Blocks

TM

10 COLORED
PENCILS

RENEWABLE NATURALBEECH WOOD ERASEABLE

NOVINKA v České republice 
premiové dřevěné a bambusové kostky značky ECO-BRICKS z USA

Hlavní výhody kolekce PIXIE CREW® & MINECRAFT: 

Světoznámá licence MINECRAFT  
  Unikátní patentovaný systém PIXIE CREW® 
     Nadstandartní obchodní marže
        Zboží skladem v České republice
           Vybavení prodejního místa - pultové displaye
              XML feed a data pro e-shopy
                 Jednoduchý B2B objednávkový systém
                    Marketingová podpora 
                        Produkty rozvíjí dětskou kreativitu a
                           jemnou motoriku

Kontakt:       www.pixiecrew.cz          +420 724 507 246           info@pixiecrew.cz 

Rozšiřte vaši nabídku o jedinečné produkty vytvořené 
spojením patentovaného systému PIXIE CREW® a licence MINECRAFT

 Pro prodejce hraček        Pro prodejce školních potřeb        Pro prodejce dárků

Jak patentovaný systém PIXIE CREW® funguje? 
Na silikonovou destičku, která je součástí
každého našeho produktu můžete opakovaně
umístit malé dílky - pixely a tím tvořit obrazce.

© 2022 Mojang AB. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang Studios logo are trademarks of Microsoft Corporation.

Distribuce do školek ČR, SR:
www.toypex.cz

Distribuce pro EU:
www.pixiecrew.cz,
+420 724 507 246

Jsou ekologické  
 plně kompatibilní s běžnými plastovými kostkami  

Lze na ně malovat pastelkami  
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© 2022 Mojang AB. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang Studios logo are trademarks of Microsoft Corporation.

Distribuce do školek ČR, SR:
www.toypex.cz

Distribuce pro EU:
www.pixiecrew.cz,
+420 724 507 246

Jsou ekologické  
 plně kompatibilní s běžnými plastovými kostkami  

Lze na ně malovat pastelkami  



www.simbatoys.cz   

 • měkké tělíčko • zavírací očíčka
• příjemná melodie a několik 

dětských zvuků

• plastové tělíčko • funkce 
pije a čůrá • spousta doplňků 

• holčička i chlapeček

Panenky New Born Baby

Panenky Laura



www.simbatoys.cz

Let  
the fun roll
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Nově pětiletá záruka na česká autíčka  
MultiGO podporující rozvoj jemné motoriky

Českých výrobců hraček je v současnosti jako šafránu. Mezi domácí výrobce mimo 
jiné patří také společnost EFKO-karton sídlící na Vysočině. Je potěšující, že firma 
nesází pouze na výrobu líbivých pasivních her a hraček, ale uvádí na trh výrob-
ky, které děti aktivně zapojují do hry s cílem zdokonalovat jejich dovednosti. Na 
potřebnost takových hraček apelují dětští psychologové a odborníci stále častěji. 
Nově dává výrobce na autíčka pětiletou záruku bez omezení najetých kilometrů. 
 

MultiGO - Hračka s oceněním GRAND PRIX

Jednou z hraček firmy EFKO jsou autíčka MultiGO, která se 
chlubí zajímavým systémem výměny nástaveb. Ten dětem 
umožňuje jednoduchým pohybem přetvořit nákladní auto na 
jeřáb nebo na bagr či cisternu a podobně. Zábavnou formou 
si tak procvičují jemnou motoriku. Za patentem stojí zkušený 
český designér Miloš Hába. Systém MultiGO získal ocenění 
GRAND PRIX odborné poroty veletrhu FOR TOYS. Výrobce 
nabízí různé kombinace nákladních autíček a traktorů. Sety 
určené pro děti od 3 let obsahují navíc i figurky legendárního 
Igráčka a tvoří tak ucelené herní komplety. Jednotlivé nástavby 
lze dokupovat samostatně. Těší nás, že jsme objevili produkty 
českého výrobce, který na náš trh přináší promyšlené produk- 
ty s přidanou hodnotou. Líbilo se nám i festovní provedení aut 
a jejich funkční prvky. S čistým svědomím můžme MultiGO do-
poručit rodičům, kteří hledají pěkný dárek pro své děti ve věku 
od 2 do 6 let. Více info na www.multi-go.cz

Výměna nástaveb děti baví a zároveň procvičuje jejich ručičky

Pro více  info 
o systému 

MultiGO 
načtěte QR kód.

AKTUALITY





Jak šel kocour do světa. Hračky 
Libuše Niklové a jejich zahraniční kříženci

Legendární harmonikový kocour z roku 1963 byl a stále je světovým fenoménem. 
Objevná výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze představila spolu  
s harmonikovými hračkami designérky Libuše Niklové i jejich padělky z celého 
světa.  Sběratel Lukáš Toman vypátral a zdokumentoval přes 130 různých verzí 
harmonikových hraček z více než dvaceti zemí světa. 

Libuše Niklová, světoznámá designérka a inovátorka, vytvořila 
přes 230 originálních hraček. Její legendární tvorba je zastoupe-
na ve sbírkách muzeí po celém světě, například v Muzeu mo- 
derního umění v New Yorku, ve Victoria and Albert Museum  
v Londýně, v Muzeu dekorativních umění v Louvru v Paříži,  
v Muzeu moderního umění v Tokiu a nebo třeba v Umělecko-
průmyslovém museu v Praze. V roce 2012 u příležitosti udílení 
cen Czech Grand Design byla jako první žena designérka uve-
dena do Síně slávy. 

Její slavný kocour překročil hranice tehdejšího Českosloven- 
ska a postupně byl upravován podle lokálního vkusu a zejména 
tak, aby nebyl úplně stejný jako originál. Harmonikové hračky 
Libuše Niklové byly natolik oblíbené a mezinárodní patenty tak 
nedostupné, že je bezostyšně okopírovala řada zahraničních 
firem od Velké Británie po Bulharsko, od Jižní Ameriky po Asii. 
Byly vyrobeny samozřejmě bez vědomí autorky.

Libuše Niklová navrhla 12 harmonikových hraček, 10 zvířátek, 
miminko a vláček Pískáček. Tyto hračky byly geniální a revoluční. 
Při jejich tvorbě se inspirovala ohybatelnou trubkou z „nově vyro-
bené splachovací nádržky“. Niklová tehdy navíc pracovala s novým 
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“Pomáháme dětem nalézt pozitivní vztah k technice“ Jan Lát

STAVEBNICE

EDUKAČNÍ HRY A HRAČKY VÝTVARNÉ HRAČKY

mozaika

Kvalitní české hračky

                      
 od Semil

Vytváříme precizně provedené a funkčně rafinované hračky, které děti nejen 
zabaví, ale také je učí soustředění, trpělivosti, technickému myšlení 
a pomáhají jim rozvíjet jemnou motoriku. Jsme tu pro ně již od roku 1959, 
kdy z podniku Kovozávody Semily vyšly první hračky. 

seva-czech.czWEB e.seva-czech.czE-SHOP SEVAspojuje

Seva_inz_Hracka_2022_10_A5_1.indd   1 22.09.22   12:37

materiálem – plastem. Pro výrobu hraček měl vhodné vlastnosti, 
byl měkký, lehký a ohebný. „U hraček vyfukovaných z polyetylenu, 
které se u nás zatím prodávají, bylo využito jen jedné schopnos-
ti tohoto materiálu, tj. nerozbitelnosti,“ vysvětlovala ve své době 
designérka Libuše Niklová. „Vytýčila jsem si úkol navrhnout hračku, 
která by byla řešena tak, aby využívala též pružnosti a ohebnosti 
polyetylenu. K tomuto účelu nejlépe vyhovoval válec vyfouknutý 
do tvaru harmoniky, který se dá stlačovat, roztahovat i ohýbat,  
a vždy se vrátí do původního tvaru. Hračky jsou určeny dětem od 
tří let. Mohou však sloužit i dětem menším, kdy dítě získává nové 
poznatky oproti jiným hračkám se zvukovým efektem, které se jen 
mačkají. Zde musí stlačovat a natahovat harmoniku, rovněž žebro-
vitý tvar je něco nového, poněvadž do jednoho roku se dítě větši-
nou setkává u hraček jen s oblými tvary.“

Při navrhování jednotlivých zvířátek brala zřetel především 
na to, aby dítě mělo možnost hrát si s hračkou co nejtvořivěji. 
Jelikož ztvárnila zvířátka pružná a ohebná, mohlo podle ní dítě 
napodobovat plížení, protahování, mňoukání tak, jak to odpo-
zoruje v přírodě, jako by hrálo divadlo s loutkami, na rozdíl od 
jiných hraček, které se pohybují buď na setrvačník nebo klíček, 
kde je dítě jen pasivním pozorovatelem.

„Vývoj nelze zastavit. Výrobky z plastických hmot bude člověk 
v budoucnosti obklopen jako vzduchem a stanou se stejnou 
samozřejmostí. Přírodní materiály budou stále více přepychem  
a předmětem obdivu, plastickým hmotám však patří budouc-
nost,“  prohlásila slavná designérka již v roce 1971.
� www.libuseniklova.cz     � www.upm.cz    
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Polské padělky slavného kocoura (kolem roku 1970)
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Simba Toys CZ, spol. s r.o., byla založena v roce 1991 jako dceři- 
ná společnost německé hračkářské firmy Simba Dickie Group.

Mateřskou společnost založili v roce 1982 otec a syn Fritz 
a Michael Sieberovi. Z malého rodinného podniku se za 40 let 
působení na trhu stala mezinárodní společnost, která se dnes 
řadí mezi nejvýznamnější evropské výrobce a prodejce hraček. 
I přesto, že má více než 3 000 zaměstnanců ve 30 filiálkách, stá- 
le si zachovává rodinný charakter.

Firemní skupina v současnosti zahrnuje 20 značek a nabízí 
široké portfolio hraček, které se vyrábějí nejen v Číně, ale také  
v osmi vlastních evropských závodech, a to v Německu, ve Fran- 
cii, Španělsku, Velké Británii a také v České republice.

Simba Toys CZ, spol. s r.o. , se zabývá výhradně velkoobchod-
ním prodejem a na českém a slovenském trhu exkluzivně zastu-
puje značky firemní skupiny  – především Simba, Dickie, Smoby,  
Majorette, BIG a další. 

V širokém sortimentu bezpečných a kvalitních produktů 
nabízíme zábavu pro menší i větší děti, na doma i na zahradu  –
od prvních hraček do postýlky přes panenky, kočárky, kuchyňky, 
auta, lodě, dílny, kreativitu až po zahradní skluzavky a domečky.  
A nechybí ani zastoupení známých licencí jako např. Disney,  Máša  
a medvěd, Peppa Pig a mnohé další.

We love to make toys!  
Milujeme dělat hračky! 

Seznamte se s naší nabídkou  
a zjistěte další informace:
www.simbatoys.cz
czech.simba-dickie-group.com

Simba Toys CZ         

V týmu Czech Games Edition jsme především lidé, kteří mi-
lují deskové hry. Vytvářet nové světy a smysluplnou zábavu 
pro malé i velké se stalo naším posláním.

Od roku 2007, kdy bylo CGE založeno, jsme vydali přes 40 
různých her a jejich rozšíření, včetně asi nejznámějších Kry-
cích jmen, Galaxy Truckera nebo hry Ztracený ostrov Arnak.

Vyrábíme v Čechách a zaměřujeme se na vydávání her 
především českých a slovenských autorů, jako jsou Vlaada 
Chvátil, Vladimír Suchý, Matúš Kotry, Ondra Skoupý, Tomáš  
“Uhlík” Uhlíř či designérská dvojice Mín a Elwen.

Jsme malá společnost, ale díky našim partnerům po ce- 
lém světě najdete naše hry ve více než 40 jazycích.

Czech Games Edition         
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Od svého uvedení na trh v roce 1974 si PLAYMOBIL získal srdce 
a představivost dětí a rodičů ve více než 100 zemích. Je to silná 
rodinná značka, určená pro všechny věkové kategorie a gene- 
race. Líbí se klukům i holčičkám.

Vše začalo nápadem tvůrců vytvořit hračku, která by dětem 
přinesla opravdový herní systém. Ne jen jednou, ale znovu a zno- 
vu. Děti mohou kombinovat různé části a témata a opakovaně  
tak vytvářet nové scénáře a postavičky. PLAYMOBIL tak není pou-
ze o skládání dílků k sobě, jako spíše o „VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ“.

PLAYMOBIL dodržuje nejpřísnější standardy kvality a bez- 
pečnosti a díky tomu je důvěryhodnou značkou. Díly jsou 
vyráběny převážně v továrnách se sídlem v Evropě a jsou tes-
továny uznávanými nezávislými testovacími instituty, čímž 

značně převyšují právně definované požadavky. Centrála 
společnosti sídlí v německém Zirndorfu, odkud hračky míří do 
celého světa.

INSPIRUJEME K VELKÝM SNŮM.

www. playmobil-toys.cz
www.playmobil.com

Playmobil CZ        

Jsme předním distributorem společenských her a hraček, který 
již přes 20 let dodává široký výběr vysoce kvalitních produk-
tů od renomovaných výrobců a licenčních partnerů, jako jsou  
Asmodée, The Pokémon Company, Funko, Zuru, Disney, CMON  
a mnoho dalších, stovkám maloobchodních zákazníků v Čechách 
i na Slovensku. Mezi nejznámější tituly z našeho portfolia spo-
lečenských her patří například karetní postřehová hra Dobble,  
rodinné deskové hry Dixit či  Jízdenky, prosím! nebo populární 
párty hra Výbušná koťátka.

Díky unikátnímu výběru výjimečných hraček a her se nám 
podařilo stát se jedním z nejspolehlivějších dodavatelů kvalitní 
zábavy pro rychle rostoucí spektrum zákazníků. Po dobu půso-
bení na českém a  slovenském trhu jsme uvedli širokou škálu 

vysoce kvalitních hraček, rodinných, strategických, dobrodruž- 
ných či vzdělávacích her.

Díky těmto úspěchům jsme se v  roce 2018 stali součástí 
společnosti Asmodée, předního světového vydavatele a  dis-
tributora společenských, deskových a karetních her.

ADC Blackfire & Asmodée
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Toypex
Toypex je rodinná firma, která se zabývá prodejem hraček, 
edukativních a výtvarných pomůcek pro děti. Do svého sor-
timentu vybírá kvalitní zahraniční i české hračky. Na mnohé 
značky má firma výhradní zastoupení pro český i slovenský 
trh.

Hračky Toypex:
• mají kvalitní provedení
• netradiční design
• jsou víceúčelové
• podporují vývoj dětí

Hračky jsou vhodné pro maloobchodní prodej i do mateřských  
školek, základních škol a na specializovaná pracoviště.
Staňte se partnerem Toypex i vy!

Společnost Authentica Group je sdružením kooperujících 
společností Authentica, Fulfillment by Authentica, GRD Servis 
a chráněné dílny Craftwork. Je to ryze česká společnost, v níž se 
propojuje kreativní svět designu a realizací reklamních nosičů, 

stojanů, instalací výloh i celých 
prodejen se světem obalového 
designu a kompletním řešením 
logistiky e-shopů i maloob-
chodních prodejen. Specializu-
jeme se na oblast instore desig-
nu, výrobu displejů (POP&POS) 
a dekorací komerčních prostor, 
a to včetně flagship storů. Po-
staráme se o funkční obalový 
design vašich produktů, který 
sami navrhneme, zrealizujeme 
i dodáme. Mezi nejvýznamnější  
zákazníky patří světové i ev-
ropské značky: Hugo Boss 
(dekorace výloh), Philips, Tchi-
bo, L´Oréal, C&A, Nestlé, Lego,  
Hasbro-Nerf střelnice nebo Wa- 
terdrop.

Největší a nejúspěšnější internetoví prodejci ve světě i u nás 
otvírají kamenné obchody na nejlepších adresách v centrech 
velkých měst. Je to věcí prestiže i byznysu. Výjimečný produkt 
musí být vidět. Prodejna slouží k inspiraci, osobní komunikaci se 
zákazníkem a poskytnutí zážitku. Úspěch značky vyžaduje propo-
jení on-line i off-line světů. Jen tak lze dnes vybudovat lovebrand.

Pokud hledáte spolehlivého a zkušeného partnera, obraťte se 
na Authentica Group a společně vybudujeme úspěšné kampa- 
ně, která vaše zákazníky upoutají. Dejte nám o sobě vědět ještě 
dnes na authentica@authentica.cz! Budeme se těšit.

Authentica Group         
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Jak to bylo u vzniku hraček?
Krušné hory tvořily se svými hustými lesy a močály mocnou 
přírodní hranici mezi Čechami a Saskem. Na obou stranách to-
hoto mohutného zeleného pásu, sahajícího od Mostu až po 
Saskou Kamenici (dnešní Chemnitz), vznikala početná sídliště 
germánského i slovanského původu.  

Hlavním zdrojem obživy bylo tehdy zemědělství a chov do-
bytka, v těžkých povětrnostních podmínkách se však nedalo 
mnoho vydělat. Dlouhé zimní večery přiměly obyvatele hor  
k tomu, že se začali zabývat ruční výrobou. Vyráběli věci ze dřeva, 

nábytek, kuchyňské potřeby, dřevěné 
násady, díže, ale především hračky. 
Rychlý rozmach hračkářství, kdy se 
stavěly továrny na výrobu hraček, 
nastal v 19. a na začátku 20. století.  

Do konce druhé světové války bylo 
na horách padesát velkých hračkáren, 
tehdy se již vyváželo zboží do celého 
světa. Mnohé hračky byly vymyšleny  
a vyrobeny právě zde. Po skončení 
druhé světové války došlo k pová- 
lečnému odsunu německých rodin.   

Továrny byly znárodně- 
ny. Tomuto vývoji pomohl 
rok 1948, kdy se k moci do-
stali komunisté. Definitivně  
se rušili i malí živnostníci.  

Jen jedna firma založená  
v roce 1889 přežila a fungu- 
je dodnes. Rodinná firma  
NBW s. r. o. Nová Ves v Ho- 
rách. Vyrábíme dřevěné   
upomínkové předměty jako 
louskáčky, kuřáčky, kouřící 
pece a krky, vánoční ob-
louky, čajovky, retro výrob-
ky podle starých katalogů, 
více než sto let se vyrábí 
společenská hra určená pro 
celou rodinu, hra  TIVOLI.  Sortiment jsme rozšířili o výrobu zahrad-
ních altánů a pergol na zakázku. Snažíme se udržet tradici výro-
by hraček v této oblasti Mostecka, máme stálou expozici hraček, 
provádíme přednášky o historii hračkářství a ve firemní prodejničce 
si můžete zakoupit naše výrobky. Více se dozvíte na www.nbw.cz

NBW –  Nová Ves v Horách     

Společnost Hrací karty 1884, s.r.o., je hrdým pokračovatelem 
historie již více než 130leté tradice výroby karet s typickým 
koníkem. Standardní hrací karty, reklamní hrací karty, ale i pe- 
xesa a pivní tácky vyrábíme s použitím kvalitních a speciál-
ních materiálů, které vždy vedou k perfektnímu a originálnímu 
výsledku. A toto vše, ruku v ruce s týmem lidí, které vyrábět hrací 
karty opravdu baví, dává naději, že tradice výroby tradičních 
hracích karet v České republice zůstane zachována.

Původní společnost Hrací karty s.r.o. byla založena v roce 
2010, kdy převzala výrobu hracích karet od závodu Obchodní 
tiskárny Kolín. V roce 2011 se na trh dostaly první karty pod 
značkou Hrací karty, s. r. o. V současné době je výroba i distri-
buce karet soustředěna v Olomouci, kde ji provozuje již nová 

společnost Hrací karty 1884, s.r.o. Ročně odtud vyjede téměř 
milion balíčků karet. To z Hracích karet 1884, s. r. o., dělá nej- 
většího výrobce karetních her u nás. Uzavřený technologický  
proces výroby dává velmi široké mož- 
nosti spolupráce nejen při výrobě hra- 
cích karet, ale v celém spektru papírenské 
a polygrafické produkce.

www.hracikarty.cz

Hrací karty 1884   



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



www.simbatoys.cz • www.smoby.com

Uvaříme,
opravíme



Naše truhly plné 
hraček si zamilujete!

Nevíte co vybrat dětem k narozeninám, svátku nebo pod stromeček? 
Vyberte si z naší nabídky dárkových truhel. 
Každá truhla obsahuje mix těch nejoblíbenějších hraček promyšleně poskládaných 
tematicky, věkově i genderově. Zároveň splňuje kritérium cenově výhodné nabídky 
s mnoha bonusovými produkty ZDARMA.

Originální balení
Prémiový obsah

Cenová bomba v originálním balení!
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Bonusové výrobky zdarma

Kontaktujte naše obchodní zástupce pro oblast: Praha a okolí: 734 518 432, střední, jižní a západní 
Čechy: 737 278 852, severní a východní Čechy: 737 278 857, Morava: 737 279 114
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