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Karton: 

Hlava koně (40 cm) - 1 ks - šablona - kartonový výřez – 25 Kč                    Kód 00697   

Výřez hlava koně je vyroben z velmi tuhého oboustranně bílého kartonu. Má dírky na přidělání hřívy     

z vlny či lýka. Děti si koně dozdobí fixy, prstovými barvami, vlnou atd., přidají mrkací oči, uzdu                 

z provázku atd. Vsunutím hlavy do rozříznutého klacku si vytvoří koníka na dovádění. Velikost je 40 

cm. 

      

 

Kruh se zářezy 15 cm (10ks) - kartonový výřez – 70 Kč   Kód 00705 

Kruh se zářezy 15 cm (1 ks) - kartonový výřez – 7,50 Kč   Kód 00759   

Kruhy jsou vyrobeny z tuhého oboustranně bílého kartonu a po obvodě mají 8 zářezů cca 1 cm 

hlubokých. Mmj. lze využít na výrobu malého lapače snů, ale také jako tělo zvířátek atd. Zářezy 

umožňují snadné omotávání vlnou či drátkem. Průměr 15 cm, vnitřní průměr 8 cm. 

             

 

 

 

 

 



Lapač snů ( 24 cm) - 1 ks - kartonový výřez – 18 Kč    Kód 00698 

Lapač snů (dream catcher)  je vyroben z tuhého oboustranně bílého kartonu. Vnější i vnitřní kruh mají 

12 dírek, které se vzájemně propojí vlnou či bavlnkou. Je několik způsobů, jak kruhy vzájemně prošít. 

Velký kruh se může za horní dírku zavěsit a do dírek ve spodní části se přidají pírka. Průměr většího 

kruhu je 24 cm. 

    

 

Postava malá – 30 cm (12 ks)  - kartonový výřez – 110 Kč 

       Kód  00264 

Postavy jsou vyrobeny z oboustranně bílého kartonu. Velice se hodí k 

vytváření portrétů, historických postav nebo multikulturních osob. Děti na ně 

mohou ztvárnit samy sebe jako indiány, lze kombinovat s peřím z naší nabídky. 

Velikost postavy: 30 cm. Balení obsahuje 12 postav. 

  

 

Maska Divoký západ - kartonové (6 ks) – 110 Kč    Kód  4725 

6 předtištěných vzorů – šerif, cowboy, děvče, indiánka, kůň, bandita. Vyrobeno z bílého kartonového 

papíru. Velikost masek 18 cm.  

 



Dřevo: 

Indiánský amulet - 21 Kč        Kód 955 

Dřevěný výřez ve tvaru medaile se 3mi dírkami na tvorbu indiánských amuletů. Za pomoci Herkulesu 

(v naší nabídce) lze nalepit drobné korálky do různých tvarů a do dírek provléknout korálky a peříčka. 

Hezké jsou dozdobené fixami Decor pen (v naší nabídce). Originální forma medaile na indiánské tábory. 

Průměr 7 cm. 

        

Mini amulet dřevěný 45 mm – 10 Kč      Kód 2980 

Malé placičky vhodné na tábor na výrobu amuletů či talismanů.  

Velikost 45 mm, tloušťka 5 mm 

 

 

 

 

 

Divoký západ - dřevěné přívěsky na dotvoření (6 ks) – 120 Kč  Kód 00773 

6 různých druhů dřevěných předkreslených přívěsků – indián, indiánka, totem, šerif 2x,  Na přívěsky 

lze kreslit decor peny či akrylovými barvami a dozdobit samolepícími kamínky (vše v naší 

nabídce). Ideální jako odměny. Velikost cca 6 - 7,5 cm, relativně malé vhodnější pro školní děti. 

 



Sovičky - přívěsek ke klíčům - korálky (4 ks) – 120 Kč    Kód 4661 

Přívěsek ke klíčům se sovičkami, 4 motivy, vel. soviček cca 5cm. Balení obsahuje dřevěné korálky, 

sovičku ze dřeva, bílou šňůrku a kovový kroužek. Ideální odměna, samostatná balení s návodem.          

Pro indiány vhodné využití na ozdobení tašky. 

 

 

Šerifská hvězda – 26 Kč        Kód 4731 

Dřevěný výřez ve tvaru šerifské hvězdy s nápisem Sheriff. Vhodné k nalepení na oblečení. Lze z druhé 

strany tavící pistolí přidělat spínací špendlík nebo pověsit na kůži a nosit jako medaili. Velikost 6 cm. 

 

Medaile s nápisem – 24 Kč       Kód 00240 

Dřevěná medaile o průměru 7 cm s libovolným nápisem či symbolem při min. množství 50 ks. Medaili 

lze ozdobit decor peny, temperovými či akrylovými barvami. Na medaile lze udělat razítka stop zvířat 

či listů (v naší nabídce na eshopu). 

 



Textil a filc:  

 

Džínová taštička na dotvoření - 1 ks – 25 Kč     Kód  00327 

Džínová taštička na dotvoření  -  6 ks – 150 Kč     Kód  00310 

6 ks jeansových taštiček na zip, velikost taštičky 18cm x 12 cm. Je možné dotvořit fixami            

na textil, kamínky, pošít knoflíky nebo korálky. (vše v naší nabídce) 

 

 

Textilní taštička k dotvoření (1 ks) –  30 Kč     Kód  00778  

Textilní taštička k dotvoření (5 ks) –  150 Kč     Kód  00775  

5 ks pevných bavlněných taštiček na zip - lze dotvořit  fixami na textil, potiskat razítky, pošít knoflíky 

nebo korálky atd. Velikost 18 x 12 cm. 

 

 

 



Textilní pytlíčky mini k dotvoření 12 cm (6 ks) – 95 Kč   Kód 4155 

Bavlněné pytlíčky se zatahovací červenou šňůrkou. Lze je zdobit barvami či fixy na látku nebo 

ubrouskovou technikou. Vhodné na bylinky nebo na odměny pro děti. Balení obsahuje 6 pytlíčků. 

Velikost 12x10 cm. 

  

Náramek přizpůsobivý  k dotvoření  (5 ks) –  130 Kč     Kód 3144 

Přizpůsobivá páska na ruku pokrytá textilním materiálem na dotvoření. Navinuje se sama           

na ruku. Ideální je použít fixy na textil, lze také kombinovat s pěnovkovými či filcovými 

samolepkami. Skvělé na odlišení táborových oddílů. Velikost pásky 21cm x 3 cm.  

   

 

Různé druhy textilních fixů viz. Výtvarný materiál. 

 

 

 



Pěnovka : 

Pouzdro na sešití z pěnovky (1ks) – 22 Kč     Kód 0031 

Pouzdro se skládá ze dvou dílů, které k sobě děti přišijí pomocí šňůrky a jehly (oboje součástí balení). 

Uzavírání je na suchý zip. K výzdobě doporučujeme pěnové samolepky a kamínky. Pouzdro je vhodné  

jako kapsička na peníze či táborový talisman. Rozměry: 8 x 12 cm. Barevné varianty produktu: červená, 

žlutá, zelená, modrá.  

   

 

Listy pěnová razítka (10 ks) 8 cm – 135 Kč     Kód 1103 

10 různých motivů listů. Velikost 8 cm, vhodné i pro malé děti. Dobře omyvatelné. Výborné 

pro dotváření přírodních obrázků a zdobení našich kartonových či dřevěných výřezů stromů. 

 

 

 

 

 



Pískové mandaly a písky: 

Sovičky k dozdobení pískem (6 ks) -  135 Kč     Kód 1481 

5 různých druhů předtištěných samolepících soviček, barevný písek a stuha na zavěšení. Velikost 

soviček cca 12 cm. Po odlepení části sovičky, se místo posype barevným pískem, který díky lepícímu 

povrchu zůstane na místě. Takto je možné sovičky různými druhy písku vystínovat. Není potřeba 

lepidlo. Doporučený věk 5+. 

  

 Mandaly a obrázky z písku – sady – 315 Kč 

Kód 00330, 00334, 00336 - 00339, 00341, 00342 

Každé balení pískových mandal obsahuje 5 ks papírových předloh velikosti 21x24 cm a 12 ks různě 
barevných písků. V každém balení je stejná barevná kombinace písků (viz sada písků kód 3087). 
Papírové předlohy mohou být zvířátka, auta nebo abstraktní obrázky. Pískové obrázky děti tvoří 
postupným odlupováním jednotlivých částí obrázku, na které sypou barevný písek podle své fantazie. 

     

 

Sada písků 12 barev – 110 Kč         Kód 3087 

12 kelímků s různými barvami jemného písku. Vhodné k tvoření mandal či plnění ozdobných lahviček. 

 

 

 



Lahvička skleněná 8cm (1 ks) – 14 Kč      Kód 3453 

Skleněná lahvička 8 cm vysoká, průměr 2 cm, s korkovým uzávěrem. Lze ozdobit fixy decor pen, naplnit 

barevným pískem (oboje na našem eshopu),  korálky, přírodními produkty atd. Ozdobené lze zavěsit    

na kůži na krk jako talisman.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peří: 

Peří barevné 20 cm - 50 Kč      Kód 00530  

Peří barevné 30 cm – 68 Kč      Kód 00429 
Barevná husí brka ve dvou velikostech ideální na výrobu indiánských čelenek. 

  

 

 

 

 

 

Peří barevné 10 g  - 33 Kč     

Barvené husí peří, jemné, velikost cca 5-12 cm. Ideální na výrobu lapačů snů, ptáčků a zdobení 

indiánských masek. V barvách:  bílá, lososová, černá, červená, fialová, krémová, levandulová, olivová, 

oranžová, purpurová, rezavě hnědá, růžová, světle modrá,  tmavě modrá, zelená, žlutá, tmavě hnědá 

       

            

          

 Peří barevné 12 cm – 34 Kč       Kód 00529 

Barevné peří, které je určeno pro další dekorace jako čelenky, ozdoby a jiné. Mix barev, menší balení. 

 



Didaktické dřevěné pomůcky pro hry v přírodě 

Razítka – STOPY (13 razítek se stopami naší zvěře) – 860 Kč   Kód 00196 

13 razítek stop lesní zvěře (ježek, vydra, výr, liška, rys, jelen, srnec, divočák, zajíc, kachna, 

jezevec, muflon a bažant). Razítka jsou od českého výrobce, profesionálně vyrobená. 

Dodáváme i s klíčem ke stopám. 

Ideální v kombinaci s Razítky OBRYSY ZVĚŘE a/nebo s výřezy Divoká zvířátka. Siluety 

jsou od stejného autora, vhodně se doplňují. Lze jejich kombinací hrát zábavné poznávací, 

paměťové či stopovací hry v přírodě. Možnost dodání i s razítkovací barvou a polštářkem. 

   

Razítka – LISTY (14 razítek s listy nejznámějších dřevin) – 860 Kč  Kód 00197 

14 razítek s listy nejznámějších dřevin (lípa, dub, buk, habr, jírovec, topol, bříza, líska, jilm, olše, jasan 

atd.). Razítka jsou od českého výrobce, profesionálně vyrobená. 

Ideální v kombinaci s dominem a pexesem LISTY (jsou od stejného autora). S použitím razítek lze hrát 

zábavné poznávací a paměťová hry v přírodě (např. dle obrázku razítka najít list v lese nebo najít správný 

strom atd.). Obrysy si mohou děti vybarvovat pastelkami nebo je zvětšené překreslovat. Jsou vhodné      

i na tištění na náš kartonový výřez Strom či jako potisky na trička. Možnost dodání i se zelenou 

razítkovací barvou a polštářkem. 

  



Pexeso dřevěné - listy stromů - 18 dílků – 145 Kč    Kód 2995 

Pexeso dřevěné - stopy lesní zvěře - 18 dílků – 145 Kč   Kód 2992 

 

     

Pexeso dřevěné – lesní rostliny – 325 Kč     Kód 00445 

Pexeso vyrobené z tenké dřevěné desky je na rozdíl od papírových pexes velmi odolné. Pexeso kromě 

zábavy slouží i k naučení 18 druhů lesních rostlin jako je sasanka, jaterník, šťavel, violka, orsej, 

jahodník, devětsil, brusnice atd. Balení obsahuje 18 hracích párů, tj. celkem 36 kamenů. 

 

Zvířátka les - sada výřezů ze dřeva  (18 ks) – 350 Kč    Kód 00751 

Volně žijící lesní zvířata: jelen, daněk, srnec, jezevec, ježek, rys, výr, medvěd, divočák, divoká kachna, 

tetřev, bažant, vydra, muflon, liška, vlk, kuna. Vel. 10 cm. Zvířátka se nejlépe dotvářejí speciálními 

fixami na dřevo - decor peny, které se nerozpíjí a jsou dostatečně tenké. Lze je  použít k různým hrám 

v lese např. stopovačky, kimovky, poznávačky zvěře atd.  

 



Doplňkový  materiál: 

Knoflíky samolepící (200ks) – 140 Kč      Kód 00563 

  

Magnetická páska samolepící (2,5m) – 100 Kč     Kód 3117 

Páska se lehce se stříhá na velikost dle potřeby. Z druhé strany se odstraní krycí folie a magnet tak lze 

nalepit na výrobky např. z tuhého kartonu, dřevěné výřezy (např. naše dřevěná zvířátka), zalaminované 

obrázky, keramiku atd. Magnet výrobky drží na kovovém povrchu. Návin 2,5 m, šířka 1,2 cm. 

 

 

Výtvarný materiál 

 

Modelovací hmota 1kg – terakota – 107 Kč     Kód 00399 

Modelovací hmota 1kg – bílá – 107 Kč      Kód 00398 

Modelovací hmota 0,5 kg – terakota – 58 Kč     Kód 00487 

Modelovací hmota 0,5 kg – bílá – 58 Kč      Kód 00701 

 
Modelovací hmota, kterou není nutné vypalovat. Lehce se zpracovává, je možné ji tvarovat rukama. 

Ideální je nechat hmotu zaschnout přirozeně. Po ztvrdnutí lze barevně upravit. Výrobek z Krea hmoty 

následně doporučujeme přelakovat lakem. Díky glazování získá hmota lesklý povrch a bude lépe 

chráněna. Vhodné na výrobu indiánských korálků, ozdob, mističek atd. 

                 



Foukací fixy CENTROPEN 1539/10 sada na textil – 130 Kč   Kód 463 

Sada foukacích fixů s vnitřní náplní, které jsou určeny na textil. Náplně obsahují zdravotně nezávadný 

inkoust. Kresby odolají praní do 60°C. Ventilační chránítko, po použití řádně uzavřít. Balení obsahuje 

také 1 šablonu. Barva: 10 barevných odstínů. 

   

Popisovač CENTROPEN 2739/10 sada textil – 90 Kč    Kód 00379 

Sada speciálních značkovačů s ergonomicky tvarovaným úchopem. Vhodné na většinu druhů textilu       

a kůži. Pigmentový inkoust na vodní bázi, zdravotně nezávadný, světlostálý, nevypratelný. Prát do 60°C, 

skladovat ve vodorovné poloze. Šíře stopy: 1,8mm. 

   

Decor Pen 2738 / 8+1 Centropen – 130 Kč     Kód 00101 

Speciální barevné značkovače na povrchy všech běžných materiálů, ERGO držení, pigmentový 

inkoust na vodní bázi, světlostálý, po dokonalém zaschnutí (min. 4 hod.) se stopa stává odolnou vůči 

otěru, na porézních površích i vodě. Šířka stopy 1,5 mm. Ideální fixy na malování indiánských znaků 

na kameny, keramiku, dřevo, pěnovkové a kožené čelenky atd. Jasné barvy, dobře kryjí, včetně bílé. 

   



Něco navíc! 

Týpí 4 m k zapůjčení – 1500 Kč       Kód 3474 

Týpí je vysoké 4 m. Na postavení jsou potřeba dřevěné tyče (slabé kmeny). Zapůjčujeme minimálně 

na 14 dní, při zapůjčení na delší dobu se připlácí 500 Kč za každý započatý týden.  Záloha 2000 Kč. 

Nutné je osobní vyzvednutí v Jílovém u Prahy. 

 


