
            
 
 

 
 

O tom, že děti nepotřebují drahé dárky, a přesto se dokáží zabavit a vymýšlet hry, 
vás přesvědčí svítící tyčinky, které najdou uplatnění i na dětských táborech.  

Svítící	tyčinky	probouzejí	v	dětech	fantazii 
Také si myslíte, že budou dnešní děti spokojené jen v případě, že budou mít drahé 
dárky a ty nejlepší mobily? Tento omyl může být způsobený také tím, že dětem 
prostě nedopřejeme zábavu, která by rozvíjela jejich fantazii.  

o Přitom děti jsou v podstatě stále stejné.  
o Potřebují hračky, které by je zkrátka bavily a také nebyly prvoplánové.  

- K nejoblíbenějším patří ty, které mají ještě nějaký ten bonus navíc.  
Například hračky svítící ve tmě. A rozhodně se nemusí jednat o roboty nebo jiné 
nákladné produkty. Mezi levné hračky pro děti, které rozhodně nezůstanou bez 
povšimnutí, patří totiž i svítící tyčinky.  

§ Tyto prvky se dají využít při mnoha dětských hrách i na oslavách.  

Svítící náramky jsou zajímavým zpestřením na dětském táboře 
Velkou výhodou svítících tyčinek a tyčí je především velká barevná variabilita a také 
možnost spojovat je do náramků nebo do dlouhých řetězů. Tyto netradiční hračky 
pro děti svítí po dobu šesti až osmi hodin.  

o Kromě toho, že uděláte svým dětem radost, bude mít pořízení těchto světel 
ještě jeden efekt.  

o S nimi se totiž dostaví velké překvapení pro vás.  
- Budete doslova žasnout, jak si vaše děti dokáží hrát.  
- A to i bez drahé elektroniky nebo jiných vymožeností.  

Hračky svítící probudí ve vašem potomkovi radost ze hry a fantazii, o které sám 
neměl tušení. Tyto prvky jsou skvělým doplňkem například při nočních výpravách 
nebo bojovkách. Za šera a za tmy zvýší nejen bezpečnost a dodají dětem odvahu, ale 
také zároveň celou akci ozvláštní a dodají jí ten pravý efekt. Na dětských táborech se 
využívají barevné náramky i k odlišení jednotlivých družstev při nočních hrách. A 
kromě toho přinesou „běhající náramky“ do noční bojovky neskutečnou dávku 
zábavy a legrace.  

§ Kromě klasických náramků nebo intenzivnější svítících tyčí monster jsou 
v nabídce také mini svítící tyčinky dlouhé cca 4 cm.  

§ Ty mohou posloužit k označení cesty.  
 


