
 

Spousta dětské zábavy na prázdniny i do školy! 

Praha, 28. června 2016 – V následujících týdnech čekají na rodiče malých prcků dvě zásadní 

výzvy: jak zabavit děti o prázdninách za každého počasí a jak jim co nejvíce usnadnit následný 

přechod z prázdninové pohody do školních povinností. 

Bonami.cz naštěstí nabízí nejen spoustu nápadů na 

hraní, ale taky tak milé školní vychytávky, díky kterým si 

děti skoro ani nevšimnou, že už skončily prázdniny a 

začala škola! 

Máte občas pocit, že vám doma místo dítěte řádí malá 

tygřice nebo divočák? Pokud se vám je nedaří zkrotit, 

pak 

už 

zbývá jen korunovat jejich náturu parádním 

převlekem, který umí posloužit i jako 

dekorativní předložka před postel. 

Cena na Bonami.cz: 2 399 Kč 

Skákání v pytli je jednoduchá a přitom 

geniální zábava, která dokáže spolehlivě 

nadchnout každou generaci dětí. Navíc jsou děti na čerstvém vzduchu a mají pohyb, který 

dnešním dětem tolik chybí.  

Cena na Bonami.cz: 4 pytle za 1 199 Kč 

Na propršené dny strávené s kamarády se 

pro změnu bezvadně hodí hra Balance 

Buddies. Hoďte kostkou a na balanční 

prkýnko přidejte panáčka stejné barvy. Jen 

pozor, ať nespadne!  

Cena na Bonami.cz: 799 Kč 



 
Hodí se na výlet, do školky i 

k zápisu do první třídy. Veselý 

batůžek s kamarádskou 

beruškou Lily je vyroben 

z pevného plátna, takže 

spolehlivě unese svačinu, 

hračky i čítanku se slabikářem. 

Cena na Bonami.cz: 539 Kč 

I ty nejnudnější hodiny ve školních lavicích rozveselí vtipné 

lepicí papírky Sticky Doggy od značky Busy B. Jezevčíci ve 

slušivém svetříku se postarají o to, aby se důležité úkoly a 

poznámky už nikdy neztrácely! 

Cena na Bonami.cz: 199 Kč 

Konečně pořádný box na svačinu! Díky uchu se snadno nosí, 

neprotéká, je 

vyroben z měkkého 

a na dotyk 

příjemného silikonu, můžete do něj dětem dávat 

studené, horké, suché i mokré potraviny a navíc je 

tak krásný, že si ho hned poznají a nebudou 

zapomínat doma! 

Cena na Bonami.cz: 549 Kč 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

O Bonami 

E-shop s nábytkem a bytovými doplňky odstartoval v Česku v lednu 2013. V roce 2014 se rozšířil do 

Polska a o rok později na Slovensko. Bonami je projektem Václava Štrupla (spoluzakladatele online 

agentury H1.cz, kterou v roce 2010 s ostatními společníky prodal Ataxu) a investičního cirkusu Miton. V 

roce 2015 dosáhlo Bonami obratu 260 mil. Kč, pro rok 2016 je v plánu překonat půl miliardy Kč. 

 

 

 Kontakt pro média 

Michala Gregorová 

gregorova.michala@gmail.com 

608 817 565 

www.nejsmeagentura.cz  
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