1. Cena SNOWBOARD + VÁZÁNÍ
Juniorský freeridový snowboard, konstrukce s PU
bočnicemi pro dobré vlastnosti při jízdě a dlouhou
životnost, vyvážené měkké přizpůsobení flexu pro
snadné nasazení oblouků za jakýchkoli podmínek.
Délky/šířky:128/23,5 cm

2. Cena LYŽE + VÁZÁNÍ
Juniorské freeridové lyže i s vázáním o celkové
délce 120 cm.

3. Cena LYŽAŘSKÉ KALHOTY
Super moderní dětské lyžařské kalhoty - věk 10 let.

4. Cena TABLET INTEX ABLAZE 7" 3G

Phone calling
3G, Dual SIM
Dual Camera
Better Firm Grip

Specifications :
Size: 7" LED Display
Resolution: 1024*600 PIXELS, 16:9
Touch Panel Type: 5 points Capacitive Multitouch Screen
Operating System: Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU: MTK 8312 Cortex A7 Dual core@1.2Ghz.
GPU: Mali-400MP2
RAM: 512MB
Storage Memory: 4 GB Built in Memory, Expandable
upto 32GB
WI-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Camera Front : 0.3MP, Rear: 0.3MP
Supports: 3G Built in, Bluetooth, GPS
Battery capacity: 3.7V/2800mAh
Accessories: AC Adapter,USB Cable, OTG
Cable,Earphone, User Manual, Warranty Card
Dimension: (LXWXH) in mm 188X108X10mm
Weight in Grams: 260 grams
Colors Available: White

5. - 14. Cena Set publikací Pro chytré
hlavičky vydavatelství Babyonline

KNIHY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY:
Jedinečné vzdělávací publikace pro děti zaměřené na
zdravý životní styl.

http://www.prochytrehlavicky.cz/
Knížky je možné si koupit i v setu publikací Pro chytré
hlavičky, který obsahuje všechny autorské knihy pro děti
z vydavatelství Babyonline: Jak děti přicházejí na svět,
Říkačky, Předškolákovy týdeníčky a Písmenkové kartičky
pro chytré hlavičky.
Tento set obdrží 10 výherců.
http://www.prochytrehlavicky.cz/set-publikaci-prochytre-hlavicky-vydavatelstvi-babyonline.html

Říkačky pro chytré hlavičky
Říkačky s dětmi cvičí, kreslí, učí je zdravému životnímu
stylu, bezpečnému chování, o světě kolem nás. Obsahují
3 části: Hlavní knihu Říkačky, Kreslení dle předlohy,
Pexesové karty.
http://www.prochytrehlavicky.cz/rikacky-pro-chytrehlavicky.html
Cena: 269 Kč

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky
Předškolákovy týdeníčky připraví komplexně předškoláka
pro školu i pro život. Hravou formou, s nálepkami a
kosmickou mapou. Obsahuje 4 sešity: Jízda tužkou,
Hlavičkové úkoly, Praktik pro život, Pobybovky.
http://www.prochytrehlavicky.cz/predskolakovytydenicky-pro-chytre-hlavicky.html
Cena: 449 Kč
Písmenkové kartičky
Abecední karty naučí děti slyšet hlásky, slabikovat a
poznávat písmena, děti od 1 roku poznávat obrázky.
http://www.prochytrehlavicky.cz/pismenkove-kartickypro-chytre-hlavicky.html
Cena: 129 Kč
Jak děti přicházejí na svět
Knížka pojednává nejen o sexu pravdivě, jednoduše,
moderně, s láskou. Od lékařek pro děti ve věku 2 – 10
let.
http://www.prochytrehlavicky.cz/jak-deti-prichazeji-nasvet.html
Cena: 214 Kč

15. Cena SNOWBOARĎÁCKÁ ČEPICE +
SNOWBOARDOVÉ GRIPY zn. DAKINE
Snowboarďácká čepice s kšiltem americké značky s
aplikovaným logem 686. Můžeš ji nosit s kšiltem
vepředu, vzadu nebo na straně, podle toho, jak cool
chceš být. Uni velikost.

16. Cena ČEPICE + SNOWBOARDOVÉ
GRIPY zn. DAKINE
Super "bekovka" americké skateboardové značky s
vyšitým logem 686 na přední straně.

17. Cena ČEPICE + SNOWBOARDOVÉ
GRIPY zn. DAKINE
Super "bekovka" americké skateboardové značky s
vyšitým logem 686 na přední straně.

18. Cena SPECIÁLNÍ KOŽENÝ PÁSEK S
NÁŘADÍM + SNOWBOARDOVÉ GRIPY
bakoda

Kožený pásek
Jedna z mnoha inovací, se kterou značka 686 přišla je
patentovaný TOOLBELT. Kvalitní a plnohodnotný opasek,
který navíc obsahuje ještě plochý i křížový šroubovák a
maticové klíče ve třech velikostech. Díky tomu nemusíte
po kapsách tahat nářadí na nouzové úpravy a opravy
nejen svého vázání. Přezka také obsahuje otvírák lahví,
který se velmi hodí. 686 TOOLBELT je všechno nářadí,
které budete kdy potřebovat
ORIGINAL SNOW TOOLBELT
100% kůže s voděodolnou úpravou, dvojitá přezka s
otvírákem na lahve, plochým a křížovým šroubovákem a
třemi velikostmi maticových klíčů, poniklováno

19. Cena R/C AUTO BUGATTI VEYRON 1:24
METAL

Výstaní funkční model Bugatti Veyron 1:24 na R/C
ovládání. Balení obsahuje model auta, dálkové ovládání
a 4x 1,5 V baterie

20.-25. Cena ANATOMICKÝ MODEL –
KROKODÝL

Jak dlouhou páteř má krokodýl? Dýchá také plícemi jako
my? A kde má uloženy ostatní vnitřní orgány?
Na tyto a spoustu dalších otázek již nyní budete znát
odpovědi!
Úžasný 4D vzdělávací model přinese Vašemu dítku nejen
spoustu zábavy, ale také vědomostí o stavbě těla
krokodýla.
Jednotlivé vnitřní orgány a části těla mají nejen detailní
povrchovou strukturu, ale také autentickou barvu.
Vkládají se do těla krokodýla a přesně do sebe zapadají.
Povrch těla obsahuje transparentní části, díky kterým
můžete pozorovat vnitřní stavbu těla krokodýla i u
složeného modelu.
Anatomický model může být báječnou hračkou na doma,
ale také názornou pomůckou do školy, školky, školní
družiny či přírodovědného kroužku.
Rozměr složeného modelu 38 x 23 x 7,9 cm.
Obsahuje: 26 částí, podstavec a ilustrovanou příručku.
Vhodné pro děti od 8 let.
http://www.wikyhracky.cz/

26.-31. Cena ANATOMICKÝ MODEL - ŽÁBA

Jak velký mozek má žába? Dýchá také plícemi jako my? A
má vůbec kosti?
Na tyto a spoustu dalších otázek již nyní budete znát
odpovědi!
Úžasný 4D vzdělávací model přinese Vašemu dítku nejen
spoustu zábavy, ale také vědomostí o stavbě těla žáby.
Jednotlivé vnitřní orgány a části těla mají nejen detailní
povrchovou strukturu, ale také autentickou barvu.
Vkládají se do těla žáby a přesně do sebe zapadají.
Povrch těla obsahuje transparentní části, díky kterým
můžete pozorovat vnitřní stavbu žabího těla i u
složeného modelu.
Anatomický model může být báječnou hračkou na doma,
ale také názornou pomůckou do školy, školky, školní
družiny či přírodovědného kroužku.
Rozměr složeného modelu je 26 cm.
Obsahuje: 17 částí, podstavec a ilustrovanou příručku.
Vhodné pro děti od 8 let.
http://www.wikyhracky.cz/

32. Cena STAVEBNÍ AUTA 3 DRUHY
Postav si svojí křižovatku. Plastová sada obsahující 3
stavební autíčka, figurku stavbaře, dopravní značky a
hrací koberec. Nevhodné pro děti do 3 let.

