
 
 

 

TÝDEN ČESKÉ HRAČKY 
19. 9. 2022 – 23. 9. 2022 

AREÁL FIRMY DETOA ALBRECHTICE S.R.O. 
Už více než 100 let přináší naše továrna do Vašich domovů klasické dřevěné hračky a bižuterii. 
„Týden české hračky“ Vám zábavně-soutěžní formou umožní zapojit se do tradice dřevovýroby 

v Jizerských horách. 
Popusťte uzdu své fantazii! Vyrobte u nás hračku a soutěžte tak s ostatními účastníky o zajímavé 

ceny. Dáme Vám k dispozici dřevěné dílky a kostičky, jako základ na výrobu hračky, a další 
pomůcky (fixy, nůžky, lepidlo, plstě…), se kterými je budete moci dotvářet a kombinovat. 

Každý si u nás najde kategorii, ať už chlapec či dívka, rodič či prarodič, dítě mladší či starší. 
Přijďte k nám v „Týdnech české hračky“ rozvíjet svou fantazii, kreativitu, zručnost a 

originalitu. Doufáme, že Vám soutěž přinese mnoho zábavy a legrace. 

Za pořadatele 
 Jaroslav Zeman 

 ředitel Detoa Albrechtice s.r.o. 

 

PROGRAM: 
 
19. 9. 2022 – 23. 9. 2022  pondělí až pátek 
 
I. SKUPINA – dopolední (max. 40 soutěžících) II. SKUPINA – odpolední (max. 40 soutěžících) 
 
09:00* Příprava a prezentace 13:00 Příprava a prezentace 
09:30 – 10:30 Výroba hraček 13:30 – 14:30 Výroba hraček 
10:45 – 11:30 Exkurze 14:45 – 15:30 Exkurze 
11:35 – 11:45 Vyhlášení vítězů dne 15:35 – 15:45 Vyhlášení vítězů dne 
*čas zahájení lze domluvit dle potřeb účastníků 
 
24. 9. 2022 sobota 
 
9:00 – 11.00      DETOA zaměstnanci 
 
11:30                     Vyhlášení absolutních vítězů za celý týden 
 
 
 
 

  



 
 

 

KATEGORIE:  

MŠ  3-4 roky 
MŠ  5-7 let  
ZŠ  6-7 let  
ZŠ  8–10 let  
ZŠ  11 – 15 let  
16 – 40 let  
od 41 let  
Zaměstnanci a jejich děti 
 

SOUTĚŽNÍ MATERIÁL: 
Každý soutěžící dostane k dispozici základní materiál (sáček s dřevěnými dílky) na výrobu hračku. 
Lze je kombinovat s dalšími dostupnými dílky v kreativních dílnách. Dále bude možné využít 
zdravotně nezávadné lepidlo, barevné plstě, nůžky a fixy. 
Žádné jiné pomůcky ani materiál není povolené použít! 
 

STARTOVNÉ: 
Cena startovného je speciálně upravena na částku 110,-Kč za jednotlivého účastníka. 
Zakoupená vstupenka je slosovatelná. Startovné zahrnuje exkurzi výrobou hraček, soutěžní 
materiál a další pomůcky. Startovné se hradí až na místě dle skutečného počtu účastníků. 
 
CENA EXKURZE MIMO SOUTĚŽ: 
Dle aktuálního ceníku. 
 

PŘIHLÁŠKY: 
Přihlášky přijímáme e-mailem nebo telefonicky do 12. 9. 2022 využijte níže uvedené kontakty: 

 

tel.: 483 356 331 | e-mail: martina.novakova@detoa.cz 
 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 12. 9. 2022 
 

 
 

  



 
 

 

CENY: 
 
Každý účastník obdrží diplom, drobné suvenýry a slosovatelnou vstupenku na sobotní slavnostní 
vyhlášení vítězů soutěže. 
 
Vítěz dne dané kategorie obdrží diplom a věcné ceny. Vyhlášení vítězů každé skupiny proběhne 
vždy 1 hodinu po výrobě hraček. 
 
Vítězné výtvory dopoledních i odpoledních skupin z celého týdne postupují do sobotního finále. Do 
té doby zůstávají výtvory u nás. Ostatní výrobky si soutěžící po vyhlášení odvážejí domů. 
 
Slavnostní finálové vyhlášení proběhne v sobotu 24. 9. 2022 v 11:30 hodin ve Schowankově vile. 
 
Absolutní vítěz každé kategorie obdrží diplom a hodnotné ceny věnované firmou Detoa 
Albrechtice s.r.o. a sponzory. 
 
Po vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne losování o další hodnotné ceny.  
   
Těšit se můžete na zajímavé ceny, věnované společností DETOA Albrechtice s.r.o. a 
sponzory. 
 

 

 

 


