HRY PRO DĚTI

ÚVOD
ÚVOD
Vážení přátelé, ale hlavně děti,
především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu
našich velkých provedení společenských her.
Kromě oblíbených a známých her jako člověče
nezlob se, kroket, kuličky,... zde najdete i řadu
netradičních her - například SNAG.
Barvy jsou výrazné, tak aby Vám zpříjemnili a
rozradostnili hraní her, uvidíte že Vám vykouzlí
úsměv na tváři a dobrou náladu.
Vtáhněte do hraní her i Vaše rodiče, ukažte jim, že
čas strávený společně u hraní her je veliká zábava.
Přejeme Vám pěknou hru a držíme palce, abyste
vyhráli, trochu tréninku bude potřeba... :)

ČLOVĚČE NEZLOB
NEZLOB SESE
ČLOVĚČE
Jedna z nejoblíbenějších her
na světě.
Jednoduchá pravidla a hra až
pro čtyři hráče.
Zahrajte si člověče nezlob se
venku - provedení máme pro
Vás připraveno hned několik.
PROVEDENÍ
• výška postavičky: 15cm/30cm/45cm
• hrací plochy: banner, pvc deska, dřevěná
deska s nálepkou, dlažba
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

POPIS
• obsahuje postavičky, kostku, košík a hrací
plochu dle přání

ZAHRADNÍ DÁMA
ZAHRADNÍ
DÁMA
Děti hrají nejčastěji „žravou”.
Můžete zkusit ale také
klasickou. Uvidíte, že i ta má
něco do sebe.
Oblíbená a jednoduchá hra.
Pravidla této hry se naučíte
hned.
PROVEDENÍ
• průměr kamene: 6cm/14cm
• hrací plocha: banner, pvc deska, dřevěná
deska s nálepkou, dlažba
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

POPIS
• obsahuje kameny, košík a hrací plochu dle
přání

KROKET,MIKÁDO+KROUŽKY
MIKÁDO+KROUŽKY
KROKET,
Rekreační provedení hry
kroket pro čtyři hráče.
Sada mikádo a kroužky. Dvě
hry v jednom ve velkém
provedení.

PROVEDENÍ KROKET
• délka pálky: 75cm
• rekreační sada pro čtyři hráče
• obsahuje: pálky, startovní a cílový kolík,
branky, koule, přepravní taška
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

PROVEDENÍ MIKÁDO+KROUŽKY
• délka tyčky: 80cm
• terč
• obsahuje: tyčky, terč a kroužky, přepravní
taška
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

PEXESO
PEXESO
PEKelně SE SOustřěď je hra
určena pro nejméně dva
hráče.
Najděte co nejvíce dvojic s
golfovou tématikou - green,
míček, týčko, klubovna a
další.
PROVEDENÍ
• lakované dřevo
• velikost destičky: 9x9x1cm
• dodává se v elegantním košíku
• obrázky: týčka, míčky, green, klubovna,
a řada dalších

POPIS
• obsahuje: 36 hracích destiček (18 dvojic s
tématikou golfu), košík

Jako inspirace sloužilo malé
golfové hřiště ve Zloníně:
Golf Club Zlonín

TVOŘÍMESLOVA,
SLOVA, KULIČKY
TVOŘÍME
KULIČKY
Tvoříme slova - oblíbená
společenská hra na rozšíření
slovní zásoby...
Kuličky - cvrnkejte kuličky do
důlku.

PROVEDENÍ TVOŘÍME SLOVA
• 14 dřevěných kostiček, skleněné
přesýpací hodiny s gumovými kroužky
(nebo v dřevěném obalu), blok, tužky,
pravidla, přepravní krabička (nebo košík)

PROVEDENÍ KULIČKY
• obsahuje: 20 kuliček - 4cm, 1x kulička 4,5cm
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

KUŽELKY
KUŽELKY
Oblíbená hra v barevném
provedení.
Kuželky lze využít na hraní
jednoduchého provedení hry
bowling nebo na sestavení na
různá provedení ruských
kuželek.
Kuželky i koule jsou vyrobeny
z tvrdého dřeva (buk).
PROVEDENÍ
• lakované dřevo (buk)
• výška kuželky 28cm/35cm
• základní barvy: modrá, žlutá, červená,
zelená
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

POPIS
• obsahuje: 9 kuželek, hrací kouli, košík
• lze použít na bowling nebo různé varianty
ruských kuželek - mobilní sada komplet,
sada pro kutily a další

DOMINO, HOOKBRUČ
HOOKBRUČ
DOMINO,
Domino - 28 dřevěných
destiček ve velkém
(nejenom) venkovním
provedení.

PROVEDENÍ DOMINO
• exkluzivní dřevěné provedení a jedinečný
vzhled
• 28 hracích kostiček
• velikost kostek: 17,5x9x3cm
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

PROVEDENÍ HOOKBRUČ
• základní balení: 6x kůl (cílové body), 4x
obruč, 6x hookbručiště (startovní body)
• kůl a hookbručiště - dřevo, obruč - plast
• podle velikosti plochy lze dodat 9x kolík (9x
hookbručiště), na velké plochy 18x kolík
(18x hookbručiště)

Hookbruč - novinka v
nabídce. Kombinace her
kroužky, disc golf a golf.
Jednoduchá pravidla,
jednoduché vybavení dělá z
Hoobkruče výbornou možnost
aktivního pohybu/procházky
na čerstvém vzduchu.

PETANQUE, KOSTKY
PETANQUE,
KOSTKY
Petanque je hra pro dvě 1-4
členná družstva nebo hráče,
kde se hráči snaží umístit
koule co nejblíže k cíli, který
tvoří dřevěná kulička, tzv.
„prasátko”.
Kostky jako barevný doplněk
k člověče nezlob se.
PROVEDENÍ PETANQUE
• průměr koule 7,5cm
• 8 koulí a „prasátko”
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

PROVEDENÍ KOSTKY
• různá barevná provedení a velikosti
• dodává se v elegantním košíku
• splňuje ČSN EN 71-1,2,3

SNAG--STARTING
STARTING NEW
SNAG
NEWAT
ATGOLF
GOLF
Nechte (nejenom) Vaše děti
hrát si golf...
Cvičební pomůcky SNAG jsou
p r v n í k r o k y k Va š e m u
rozhodnutí věnovat se hře
jako takové.

PROVEDENÍ
• launcher, roller, target, snagsticky,
snagazoo, snag-o-matic, snapper
rollerama, hoop clocks, míčky,...

POPIS
• cvičební pomůcky SNAG lze vyzkoušet na
hřišti PAR3 ve Zloníně (Praha-východ směr
Mělník)
• více informací naleznete na Golf Club
Zlonín, www.golfzlonin.cz

Určeno nejenom dětem, ale
všem zájemcům o golf dospělým i seniorům.

BABY PARK
BABY
PARK
Provedení her na hřiště,
do škol, školek a dalších
podobných zařízení

Možný způsob řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•

plocha 25x10 m
1x hra dáma
1x hrací plocha - domino
1x hrací plocha – kroket,
kroužky a další
1x člověče nezlob se –
hrací plocha banner
1x hrací plocha – petanque
1x pexeso
1x kuželky/bowling

Lze doplnit o další mobiliář
(lavičky, stoly, stojany)

STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
Zlonín 142
250 64, p. Měšice u Prahy
IČ: 24696692
DIČ: CZ24696692

Telefon:

+420 731 589 638
+420 603 589 419

E-mail:

info@zahradniminigolf.cz

Web:

www.zahradniminigolf.cz
www.zahradnizabava.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Ondřej Vrabec, jednatel
+420 731 589 638

