
I Řízgní rvlnrrŘsxÉ šxoly

vzpomenou na několik textů, v nichž isme od září
loňského roku o Správných hračkách psali.

Projeltt, u iehož zrodu stála
mezi iinými iAsociace

předškolní výchow
se snažil nahradit činnost

l(omenia, které v roce 1993
ke všeobecné škodě

zanik!o.

PHDn. OsNnn Bnůžn

Irvalo více než deset let, než se

I podarilo uvést ve známost jak
l prolet<t sám, tak i ieho nezamě-

nitelné zelené logo. Teprve v posled-
ních letech se také podstatně zvýšlla
publicita proIektu. Nejdříve ve spojení
s Hračkobraním v Kamenici nad Lipou,
kde od prvního ročníku 2006byly
oceněné hračky r.ystavovány. Dosud
jen písemně dokumentovaný pro-

|ekt ie od té doby provázen i reálným
uchováním hraček v muzejní sbírce.
To umožňuje sledovat nejen dobové
trendy, ale i připravovat různě tema-
ticky zaměřené vtýstary a inspirační
prezentace. Posledních pět ročníků (od
roku 2010) je vyhlašování úspěšných

0lymptoy . Vrstvené vkládací tvary

dovozců, výrobců i návrhářů hraček
součástí Gala večera na veletrhu FoR
TOYS v Praze-Letňanech. K propagaci
přispívaií i reference o hračkách v obo-
rovém časopise Svět hraček, zaměŤeném
na výrobce i prode|ce, a také v Poradci
ředitelky MŠ, kde informuieme přede-
vším o těch oceněných hračkách, které

isou vhodné pro využití v mateřských
školách.

l Úspěch malých domácích firem
Letos byly přihlášené hračky hodnoce-
ny již po jedenadvacáté- Bylo přihláše-
no 43 produktů od 21 předkladatelů,
což mírně převýšilo přihlášky z let
minulých. Zelené logo je nadstandard-
ním značením. Signalizuje rodičům
a pedagogickým pracovníkům, že
hračka má kromě všech předepsa-
ných vlastností estetické a výchovné
kvality vhodné pro rozvoj schopností
dětského uživatele. Posuzovány jsou
kvalita produktu (vhodnost použitého
materiálu, preciznost provedení), uži-
vatelský komfort (vhodná konstrukce
se zřetelem k předpokládanému užití,
snadnost údržby a hygienického ošet-
ření, skladnost, \.yužití obalu), design
(estetická úroveň, vzhled, barevnost,

příjemnost na dotyk), a především pe-
dagogicko-psychologická způsobilost
hračky (výchovný účel, didaktické ly-
užití, funkčnost z hlediska určení: pro
děti předškolního věku, event. mladší-
ho školního věku, handicapované děti;
hračky určené pro domov, hračky pro
dětská zaŤízení a kolektivníhru).

Na rozdí1 od minulých ročníků mezi
přihlášenými výrazně poklesl podíl
disttibučních firem ve prospěch výrob-
ců. Pro tento ročník je charakteristický
úspěch malých domácích flIem (téměř
polovina oceněných). A nadto více
než u poloviny oceněných vystupují
z anonymity i návrháři hraček.

Změnu pozorujeme i u grafiky obalů
hraček. Převládající, řekněme,,dis-
neyovský" styl, křiklavé barvy aroz-
hárané grafické řešení je r,ytlačováno
střídmostí. Obievují se decentnější
lomené batlry, a to neien na obalech,
ale i na výrobcích samotných.

Zpatnácti subjektů, které opráv-
nění užívat značku Správná hračka
v letošním roce získaly, jsou tři velké
obchodní flrmy, pět velkých a střed-
ních domácích výrobců, šest menších
domácích flrem a ieden autorský návrh
připravený k realizaci.

H od n oce n í Správ ná hračka
vstoupilo do třetího desetiletí

V pátek 3. říina 2014 byla na veletrhu FOR TOYS v Praze
Letňanech slavnostně předána oprávnění užívat logo

Správná hračka. Pravidelní čtenáři Poradce si

WALACHIA . Vlakové nádraži
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l Oceněné obchodní firmy
Pokud jde o velké obchodní firmy, nej-
více vhodných hraček pŤihlásila firma
Olymptoy. Kromě léty prověřených
produktů (korková deska s natloukací-
mi tvary, kufřík s magnetickými tvary)
ocenila polota vrstvené vkládací tvary,
rozvíjející pozorov ací a kombinační
schopnosti, dále dvacetidíIné puzzle
o vywoii žáby a dřevěnou vláčkodráhu
s garáží, kterou si podle přiložené do-
kumentace mohou děti samv sestavit.

Z nabídkv se mezi Správ-
né hračky zaíadIly dvě kuličkové dráhy
f, rmy WonderworId, kombinovate]né
případně do velkých rozměrů s dalšími
sedmi dráhami od téhož vÝrobce.

A konečně (Známá
do 31. srpna 2Ol4 jako Press-Pygma-
lion) zabodovala dovozovou černoš-
skou panenkou Nicole Llorona španěl-
ské značky Llorens.

Zatímco obchodní firmy prezentuií
velkou měrou zahraniční výrobky,
ostatní velké a střední f,rmy, které
se veletrhu účastní pravidelně, jsou
tuzemské a nabízeií vlastní originální

EFKO-karton . Moje první hry

produkci. Tak několikrát Iiž oceněná
akciová společnost BENEŠ a LÁl která
je od roku 2005 majitelem značky
VISTA a pokračovatelem výroby hraček
býwalého Kovozávodu Semily, získala
oceněníza set SEVA CITY 1, kompa-
tibilní s celou řadou stavebnic SEVA.
podle návodu si děti mohou sestavit
několik variant aut lybavených zvuko-
vým modulem (start motoru, houkač-
ka) a doplnit sestavu o čerpací stanici
s figurkami Seváček.

Firma EFKO-karton, spojená se
znovuzrozením lgráčka, získala právo
užívat označení Správná hračka
k souboru her pro předškoláky Moie
první hry. Tento ucelený soubor, jehož
jednotlivé prvky se mohou propojo-
vat navzájem, obsahuje puzzle, díky
nimž si děti zlepší postřeh a zároveň se
zábavnou formou seznámí s abecedou
a základními číslovkami, a dále barev-
né loto, pomocí něhož se naučí rozlišo-
vat základní tvary íbarvy, které si pak
procvičí v populární hře ,,Žížalky".

Řízrní44r_q19xÉ 94orv

Se základy logiky se děti setkaií
u skládaček a pamět si procvičí také se
zaiímavě provedeným pexesem.

Družstvo umělecké výroby Morav-
ská ústředna tentokrát překvapilo
Krtkem parašutistou. Designérka Erika
Bertóková vymyslela šikovný padáček,
nanéiž stačí menšího krtka upoutat,
rozhoupat ho a vyhodit vzhůru; s roz-
taženým padákem se krteček pomalu
snáší k zemi, Hračka je vhodná pro
interiér i pro venkovnílryužití.

Rodinná firma NOE z Lipníka nad
Bečvou získala ocenění Správná hračka
Iiž několikrát (o f,rmě jsme psali v Po-
radci iiž v lednu 2014). NOE patří mezi
výrobce textilních hraček s vlastním
designem a vývoiem. Martina Becker-
tová s Petrou Fekarovou vytvořily letos
základ pro řadu didaktických zábav-
ných hraček ztvárňujících vývoj nebo
protiklad. Oceněni byli tři oboustlanní
maňásci, jeiichž líc a rub představují
výwojové fáze (housenka - motýl,
pulec - žába), nebo protiklad (moucha

- pavouk); obracení hračky
vyžaduie šikovnost
a cvik a při prvním
předvedení |e zdroiem
velkého překvapení.
S maňásky Izerozehrát
i divadelní hry podle
dětské fantazie,

l
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Dalším z našich velkých výrobců,

ieiichž produkce sklízí úspěchy i oce-
nění, ie WALACHIA z Fryštáku uZlína,
Zvícenež třicítky stavebnic, které pod-
le vlastních návrhů Pavla Hrůzy firma
vyrábí, získala letos oprávnění užív at
značku Správná hračka slepovací sta-

vebnice s názvem vlakové nádraží.

l Nové ma!é firmy a výrobci
Vítanou změnou proti předešlým roč-
níkům jsou přihlášky nových malých
firem, z nichž některébylyvyzvány na
základě úspěšné leprezentace na Hrač-
kobranív Kamenici nad Lipou. Mezi
ně patří jihlavská HELl, Její maiitelka
a autorka r,ýtvarného řešení Helena
Foltánová získala oprávnění užívat
označení Správná hračka pro set devíti
textilních kuželek s míčkem, které lze

NOE . Housenka llícl

v interiéru použít neien ke hře, ale i sa-

mostatně jako figurky nebo loutky.
Obievem na letošním Hrač-

kobraní byl Pavel ehvátal
* Dřevovýr,lba v Hiíměžcli-
tích" ziehožprodukce,'
uvádéné na trh pod
názvem Dřevo dětem,
se mezi Správné hračky
zařadila odrážedla Tilia Slon
a Kočka (dřevo kombinované
s textilem, design Pavla Chvátala
a Heleny Foltánové) a rovněž sou-
bor stavebnic s nánry Ela, Ela Triangl,
Elica a Skládací věž Tora (vše vlastní
design). Výrobky jsou nápadité tvalem,
opracováním, a hlavně barevností. Jsou
vhodné pro rozvoj jemného vnímání
barev a ieIich odstínů, posloupnosti
barev i tvarů a taktéž fantazie.

Na Hračkobraní si děti spontánně
hráIy s obří stavebnicí,,Cihličky pro
dětičky" a vlastně ii tak samy k posou-
zení přihlásily. Z velkých lehkých papí-
rových kostek lze snadno stavět a nad-
šeně bořit množství obywatelných
staveb, Iako Isou hrady, domky, věže,
pyramidy, mosty, bunkry, zdi, křesíl-
ka, nebo je lze lyužít k pohybol"ým

hrám. VÝrob-
cem a autolem
výtvarného návrhu
je Jiří Matějček.

Ke klasice distribuo-
vané do mateřskÝch škol od
polovinv 50. let, jejížzbytky
se často použír,ají ještě dnes, patří
Polikarpol,a stal,ebnice. Jedinečný
modul a lobustnost |í předurčily funkci
tělocvičného nářadí, ale r.yužívá se
i iako stavebnice. Jak původní sestavu,
tak i zmenšenou variantu pod ná-
zvem konstrukční stavebnice kubík
lryrábí a jako Sprál,nou hračku může
označovat Oldřich Spáčil - Truhlářství
v křenovicích u slavkova.

Stálým účastníkem Hračkobraní
ie také Truhlářství Křenek ze Záíecké
Lhoty u Chocně, Z poměrně rozsáhlé
produkce této rodinné firmy byly letos
přihlášeny a oceněny domeček pro
panenky a šroubovací dům. Domeček
pro panenky ie složen z několika dílů,
které lze snadno složit podle plánku;
jeho součástí ie v.vbavení (komplet-
ní kuchyň, obýwací poko|, Iožnice
a nábytek na terasu). Šroubovací
domeček patŤí mezi variabilní
konstrukčnístavebnice,které /
jako spojovací prvky užívají dře-
věné šrouby s matkami.

Správnou hračkou 2014 jsou
také auta a vlaky do pískoviště
z produkce ořechovské dílny V růžo-
vém sadu, o níž jsme psali v listo-
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výrobců ie ne|en potvrzením měnící
se a rozšiřující se nabídky, ale skýtá
též možnost r.ybrat pro děti odlišné
a individualizované hračky a čelit tak
většinově steri]ní uniformitě Slobál-

né pro kolektivní hru, podáme
postupně podrobnější informace

v příštích čís]ech Poradce.

R,zrNí MATEŘsKÉ šKoLy Ill
Autor je taiemníkem a koordinátorem

(Inie výtvarných umělců ČR a podíIí se na
dr amatur gii Kamenického Hr a čkob r aní

- festivalu hraček z přírodních materidlů -
a na organizaci uděIování známky kvality

Správná hračkaního trhu. Sympatický |e i návrat
k přírodním materiáIům (dřevo,

textil, papír). Z 25 oceněných NOE . Motýl(tubl
hraček tvoří naprostou

většinu - 23. Nakonec
uvádíme celkorý

přehled letošních
§ptávných hraček

s odkazem na jejich
prezentaci na webu.

A o těch, které jsou vhod-

padovém
čísle poradce

v roce 2013, Jde
o odolnějšíverzi auto-

dráhy, oceněnév roce 2012.
Každý kus je ručně opracováván,

hračka ie příiemná na dotyk a použitel-
ná i v interiéru.

Správnou hračkou |e rovněž prototyp
hry Hadí stezka výtvarníka a výrobce
Michaela Pavlovského. Základem je had
tvořený nášlapnými deskami spoi ený-
mi provazem a hrací kostka. Na deskách
i na kostce jsou r,yznačeny barevné tva-
ry. Děti vytvoří dvojice, |eden (házeč)
hází kostkou, druhý (chodec) přebíhá
hada po správných polích (,"yberou si
bud tvar, nebo barvu); hráči ve dvojici
i dvojice se střídaií. Lzehrát na čas, tj.
kolikrát jedna dvojice dokáže přejít
hada napříkl ad za 5 minut, ale pravidla
lzerůzně upravovat. Děti se vzájemně
kontrolují, při chybě se hráči ve dvojici
(,,chodec aházeč") vystřída|í, vraceií se
na první pole (ocas) a startují znovu.
Hra rczvílí rychlou orientaci v tvarech,
barvách a rozhodování; procvičuie
udržení rovnováhy a soustředěnost.

l Přehled oceněných hraček a her
Končíme tento orientační přehled
o hračkách, ktelé v letošním roce získa-
ly oprávnění užívat označení Správná
hračka. Část z nich se kromě domácího
užití hodí i pro mateřské školy. Značný
počet oceněných produktů menších
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Moravská ústředna Brno, družstvo
Krtek parašutista

Olymptoy
www.olymptoy.cz

1) Vrstvené vkládací tvary
2) Korková deska s natloukacími tvary
3) Kufřík s magnetickými tvary a zrcadlem
4)Puzzle -vývoižáby
5) Vláčkodtáhasgatáží

Nicole Llorona

1) Kuličková dráha TRIX - Rána kladivem
2) Kuličková dráha TRIX - Kolotoč a Vír
1) Polikarpova stavebnice
2) Konstrukční stavebnice Kubík

Auta a vlaky do pískoviště

BENEŠ a LÁT . www.vista.cz

Pave] Chvátal/DřevoDětem
www.drevodetem.cz

1) Odrážedlo Tilia Slon
2) Odrážedlo Ti]ia Kočka
3) Stavebnice Ela
4) Stavebnice Ela Triangl
5) Skládací věž Tora
6) Stavebnice Elica

1) Domeček pro panenky
2) Sroubovací dům

Obří stavebnice Cihličky pro dětičky

NOE. www.noe.cz
1) Housenka - motýl
2) Pulec - žába
3) Moucha - pavouk
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