
Dobrá hračka 2016 – Zpráva o výsledcích  

Agátin svět vyhlašuje vítěze soutěže Dobrá hračka 2016.  

Do prvního ročníku této on-line soutěže se zapojilo 1114 rodičů, 

kteří vybírali nejlepší hračky pro šest věkových kategorií dětí. 

Vítězství v jednotlivých kategoriích si odnášejí: 

 

HRAČKY PRO KOJENCE A BATOLATA 
 

Zábavné želvy – dřevěná vkládačka a puzzle od francouzské zn. 
Janod.  učí děti tvary a barvy. Hračka je vhodná pro rozvoj jemné 
motoriky a koordinace ruky a oka. 
 

 
HRAČKY PRO DĚTI OD 2 LET 
 

Třívrstvá dřevěná vkládačka Obyvatelé stromu od francouzské 
zn. Djeco. Rozvíjí vnímání detailů, odlišných tvarů a napomáhá i rozvoji 
řeči. 
 

 
HRAČKY PRO DĚTI OD 3 LET 
 

Zatloukací hra s motivy dopravních prostředků od 
francouzského Djeco. Kreativní a motorická hra, rozvíjející také 
trpělivost a preciznost. 
 

 
HRAČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 
 

Domácí loutkové divadlo české značky Marionetino. Sada 
obsahuje korpus divadla, kulisy a loutky pro tři pohádky a tři bajky. 
Domácí představení rozvíjí fantazii a přináší celé rodině cenné společné 
zážitky. 
 

 
HRAČKY PRO DĚTI OD 6 LET 
 

Závěsná magnetická mapa světa od francouzského Janod. Na 
dřevěnou desku děti umisťují ilustrované magnety jednotlivých regionů či 
zemí (hlavní město, charakteristické významné stavby či památky dané 
oblasti). 
 
 

 

HRAČKY PRO DĚTI OD 9 LET 
 

Experimentální sada Chemická laboratoř od italského 
Clementoni obsahuje vše, co byste našli v opravdové laboratoři. Umožní 
dítěti vyzkoušet více než 100 bezpečných a zábavných experimentů. 
 

 
 



Jak hodnotí výsledky soutěže Kristýna Křížová, jednatelka Agátina světa?  

„Jsme nadšeni, že naši myšlenku podpořit skutečně dobré hračky s námi aktivně sdílel tak velký 

počet rodičů. 1114 rodičů poctivě vybíralo hračky, které jsou vkusné a děti nejen zabaví, ale také je 

rozvíjí a hravou formou učí něco nového. Rodiče při své volbě také zohledňují spolehlivost hraček: 

preferují hračky, které dětem dlouho vydrží, jsou variabilní, podporují kreativitu nebo také celé 

rodině přinášejí pěkné zážitky při společném hraní.“ 

Lucie Vlčková, jež je také zakladatelkou a jednatelkou Agátina světa, doplňuje:  

„Vítáme, že mezi vítězi je i hračka od českého výrobce – loutkové divadlo Marionetino. Čeští výrobci 

zabodovali i v dalších věkových kategoriích, byť nezískali první místa, například hra Povídačky u 

kasičky v kategorii pro děti od 6 let a další hra Abaku v kategorii od 9 let.“ 

Projekt Dobrá hračka vyhlašuje Agátin svět (www.agatinsvet.cz, e-shop a kamenné prodejny). Vznikl 

jako reakce na neexistenci platformy, která by v českém prostředí prezentovala a podporovala kvalitní hračky, 

přinášela rodičům inspiraci a tipy pro rozvíjející zábavu jejich ratolestí. Stranou zůstává i společné hraní a 

vyrábění, ačkoliv krásné zážitky při hře jsou tmelem rodinného života. Partnery projektu je časopis S dětmi 

v Praze (www.sdetmivpraze.cz) a portál Jdemven.cz (www.jdemven.cz).     

Agátin svět nabízí od r. 2007 ve svém e-shopu a 6 prodejnách smysluplné a rozvíjející hry a hračky, vybrané 

knížky a školní batohy. Je přímým dovozcem několika vybraných značek do ČR.  

Na podporu kvalitních hraček pořádá v Praze a Brně od r. 2014 Festival kreativního a logického hraní 

(www.kreativnifestival.cz) a od r. 2016 vyhlašuje cenu Dobrá hračka (www.agatinsvet.cz/dobra-hracka).  
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