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u d ě l e j t e  r a d o s t  
s o b ě  i   d ě t e m

Protože hraček, oblečení a tipů na výlety není nikdy dost, přinášíme vám 
žhavé novinky, které ovládly trh (nejen) s dětským zbožím.

Co by vám doma ani na cestách nemělo chybět? 

p r o  m a m i n k y
chcete se odreagovat 
a zároveň zůstat v dět-

ském světě? Zkuste to za 
pomoci leGo® staveb-
nice s modelem bonsaje. 

posloužit vám může 
i jako bytový doplněk!

Bonsaj Lego, 1329Kč

t i p y  z  r e d a k c e
jaká PomůCka našim dětem zPříjemňuje zdlouhavé Cestování 

a které hry vzdělávají a zabaví Celou rodinu?

Poděkování hrdinům 
dnešní doby
Uplynulých dvanáct měsíců bylo 
vzhledem k vleklým online výukám 
obtížných nejen pro děti, ale i jejich 
učitele.  Udělejte jim proto na konci 
školního roku radost originálním 
děkovným přáním, které je  vyrobeno 
ze 100% recyklovaného papíru. 
Přání Be Nice, benice-shop.cz,  70 Kč  

Rozvoj jemné motoriky
Chcete svoji ratolest smysluplně zabavit? Roztomilá dře-
věná balanční hra v podobě kočky, která si hraje s klu-

bíčky, je naučí trpělivosti a soustředění. Vhodná je i jako 
hra pro více dětí –každé musí přidat jedno klubíčko 

a prohrává to, kterému se sestava rozkutálí.
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p r o  m a l é  r o š ťá k y
nová kolekce bot, oděvů a doplňků s motivem spongebo-
ba v kalhotách vznikla ve spolupráci originální značky pro 
akční sporty vans a dětského kanálu nickelodeon. stylové 

kousky, které jsou vhodné nejen pro fanoušky známého 
animáku, spatří světlo světa už 4. června!

sabina tesařová, 
redaktorka 

„U nás v rodině poslední 
dobou jednoznačně vede 
překrásná hra Na louce, 

která je vhodná pro děti od 
10 let. Na přibližně hodinu 

se stáváme poutníky 
přírodou, hledáme různé 

druhy tvorů a rostlin 
a soutěžíme o titul 

nejlepšího pozorovatele.“  
Produkt, 000 Kč

hana šPerková, 
editorka 

„Výrobky malého českého 
nakladatelství, založeného 
třemi kreativními mámami, 

nás ještě nezklamaly, 
a nejinak je tomu v případě 
Houbohry. Mám doma dva 

malé nadšené houbaře, 
takže ještě než se lesy zaplní 

hřiby, ale i prašivkami, 
budeme usilovně trénovat!“  

poketo.cz, 440 Kč

tereza dusová, 
redaktorka 

„Cestou na chatu nikdy 
nezapomínám na 

magnetickou krabičku, 
která mé syny udrží 

v tichosti a zabaví v autě na 
opravdu hodně dlouho. 
Jedná se o skvělý nástroj 

pro rozvoj fantazie. Oblíbili 
jsme si verzi s motivem 

vesmíru.“
kidtown.cz, 539 Kč

Balanční 
kočka 
Londji, 
789 Kč

Příkrm  
Sunar BIO,

6 ks/ 289  Kč

Procházky s překvapením
Slyšela jste už o mobilní aplikaci Hravý-
lety? Pokud s dětmi rádi trávíte volný 
čas v přírodě, určitě si ji stáhněte. Nabí-
zí zábavné tipy na výlety, přičemž kaž-
dý je doprovázen originálním příběhem 
a protkán různorodými úkoly a aktivita-
mi. Jejich plněním se děti dostávají 
k rozuzlení příběhu a k cíli hry. 
Více info na hravylety.cz.

dobrý skutek
Charitativní projekt Klokart představuje 
novou kolekci od herečky Kateřiny Kairy 
Hrachovcové. Z každého produktu putu-
je vždy minimálně 50 % z prodejní ceny 
Fondu ohrožených dětí, který je provozo-
vatelem patnácti zařízení Klokánek pro 
týrané, zneužívané, zanedbávané nebo ji-
nak sociálně znevýhodněné děti.

osvědčené a kvalitní
Dopřejte svému drobečkovi zdravou no-
vinku Sunar Bio. Zeleninové a masozele-
ninové příkrmy jsou vhodné pro kojence 
již od ukončeného 4. měsíce. Neobsahují 
přidanou sůl, škrob, aromata ani konzer-
vanty. K dostání v několika variantách.

Batoh 
klokart.cz, 
850 Kč


