
Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky L.O.L. Surprise! 

Podzim 2022 

 

  

mailto:jisova@know.cz


Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Podzim s L.O.L. Surprise! je nabitý novinkami 

Předvánoční sezóna je v sérii L.O.L. Surprise! nabitá novinkami! K oblíbeným panenkám přibylo 

spoustu menších i větších sestřiček, nábytku, svátečních edic i celých boxů plných překvapení. Těšit 

se samozřejmě můžete i na unikátní sběratelské panenky a stylové fashion krásky, které k řadě L.O.L. 

Surprise! zkrátka patří. 

L.O.L. Surprise! OMG Bistro set 

 

Vezměte své kamarády na něco dobrého k snědku, nebo jim 

připravte svačinku na cestu. Nové OMG Bistro obsahuje nejen 

sadu na přípravu jídla a k ní mnoho doplňků, ale i OMG Velkou 

ségru. Mezi příslušenstvím najdete svítící troubu, stroj na výrobu 

ledových kostek, fritovací hrnec, nápojový automat a další 

vychytávky. Navíc je v sadě i úložný prostor, kam lze schovat 

všechny drobnosti. Krásná OMG Velká ségra je velká 23 cm, má 

pohyblivé klouby a pyšní se krásnými dlouhými vlasy. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Bistro setu je 1 529 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/isIZvKU3GYUsjpl 

L.O.L. Surprise! Milovnice zvířat 

Nová L.O.L. Surprise! panenka má ráda zvířátka a díky ní si je 

zamilujete i vy. Je ukrytá v papírové kouli a když jí dáte napít, 

čeká vás malé překvapení. Každá panenka je inspirována 

nějakým zvířátkem, které ji zároveň i doprovází. Balení 

obsahuje i tematické zvířecí doplňky, sběratelský plakátek a 

další kombinovatelné doplňky. Zahrajte si s kamarády na zvířecí 

záchranáře a nasbírejte všechny druhy panenek.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Milovnice zvířat je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/lli6wjcNqjh0LHz 

L.O.L. Surprise! OMG Divoká Kleopatra (sběratelská panenka) 

 

Přichází další zbrusu nová sběratelská OMG panenka, tentokrát Divoká 

Kleopatra. Je vysoká 30 cm a má stylový outfit inspirovaný starověkým 

Egyptem. Má také krásné česatelné vlasy, ohebné klouby a odnímatelné ruce 

v zápěstí pro snadnější převlékání. V balení je i mnoho doplňků – 4 sponky do 

vlasů, 4 páry náušnic, 4 fashion doplňky a spoustu dalších drobností. Přeneste 

se s Divokou Kleopatrou do země pyramid a doplňte svou sbírku.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Divoké Kleopatry je 2 929 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/LhplwVQI0XxajGL 
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L.O.L. Surprise! Fashion Show panenka  

Přivítejte na přehlídkovém mole nové Fashion Show panenky. Mají 

originální modely a designové doplňky. Panenek je celkem 12 a jsou 

ukryty v papírové kouli. Pokud dáte panence napít, může začít plakat, 

čůrat nebo plivat vodu. Po ponoření do teplé či studené vody změní 

dokonce na určitých částech těla barvu. Balení obsahuje panenku, 

nálepku s tajnou zprávou, módní outfit, doplňky, boty a malou lahvičku.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Fashion Show panenky je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/F7jUwCylpTt2VUW 

L.O.L. Surprise! Fashion Show Box plný překvapení 

Ve Fashion Show boxu se ukrývá luxusní módní 

molo, které je navíc plné překvapení. Ve velkém 

balení naleznete celkem 12 nových postaviček: 2 

OMG Velké ségry, 6 L.O.L. panenek, 2 L.O.L. zvířátka 

a 2 L.O.L. sestřičky. Dále se můžete těšit na více než 

80 různých doplňků a kombinovatelné oblečky, z 

nichž lze vytvořit až 1 500 módních outfitů. Z balení 

jde také sestavit centrum módy se 4 hracími 

plochami. S Fashion Show boxem si užijete mnoho 

zábavy. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Fashion Show boxu je 5 199 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/U4fCcNAKdFPrprW 

L.O.L. Surprise! OMG Fashion Show Hair Velká Ségra 

Nové Velké Ségry vyráží na přehlídkové molo. Panenky mají 23 cm a můžete si 

vybrat ze dvou variant. Lady Braids s dlouhými modrobílými vlásky nebo Twist 

Queen sladěná do růžové s barevnými copánky.  V balení je mnoho doplňků jako 

sukně, batoh, boty, náušnice, kartáč na vlasy či sponky. S jejich česatelnými vlásky 

si užijete mnoho zábavy a vymyslíte spoustu účesů. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Fashion Show Hair Velké Ségry je 1 209 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/U4fCcNAKdFPrprW 
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L.O.L. Surprise! OMG Fashion Show Style Velká Ségra 

Nové panenky Missy Frost a La Rose vyrážejí na přehlídkové molo zazářit! Jsou 

nápadité, rošťácké a nepřehlédnutelné. Missy Frost je modrá zimní panenka a La Rose 

je naopak růžová jako cukrová vata.  S každou z nich v balení dostanete i mnoho 

dalších doplňků, a tak můžete vytvořit až 320 módních kombinací. Připravte se na 

focení detailů a exkluzivních módních kreací! 

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Fashion Show Style Velké Ségry je 1 209 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/jfCDSwOXdWKVCKu 

L.O.L. Surprise! Dům krásy  

 

Nový Dům krásy je navržen pro všechny L.O.L. Surprise! panenky. 

Je vybaven kadeřnickým salonem, juice barem, manikúrou a 

pedikúrou a nesmíme zapomenout ani na vířivku. Navíc má 

dostatek místa na uložení všech doplňků, a tak se zaručeně nic 

neztratí. Učesejte panenkám vlasy, upravte nehty a připravte 

spousty drinků u baru. Zábava s Domem krásy je nekonečná. 

 

 Doporučená cena L.O.L Surprise! Domu krásy je 3 199 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/ZYRSuD8mA2GjKWS 

L.O.L. Surprise! Tweens panenka Maškarní ples 

Panenky Tweens míří na maškarní ples! Mají originální kostýmy, které 

lze zkombinovat, a vytvořit tak několik outfitů. Jsou 16,5 cm velké a 

vybrat si můžete hned ze 3 druhů slečen a jednoho kluka. Jacki Hops, 

Kat Mischief, Regina Hartt a Max Wonder se už těší, až svůj kostým 

vynesou na maškarní ples. V balení najdete také více než 15 

překvapení a obal je možné rozložit na hrací plochu.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Tweens panenek Maškarního plesu je 

829 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/2ci3J1cWIHDQzWL 

L.O.L. Surprise! Halloween Série 

 

Panenky ze série Halloween jsou připravené na rej strašidel! Podržte je na světle a 

pak sledujte, jak září ve tmě. Balení obsahuje jednu panenku, sběratelský plakát, 

samolepku a různé doplňky, jako třeba boty, lahvičku či outfit. O jakou panenku se 

jedná, navíc poznáte z obalu, a tak si ji můžete vybrat dle vlastních preferencí.  

Doporučená cena panenky z L.O.L Surprise! Halloween série je 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/W9FYE38ppO0lpu8 
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L.O.L. Surprise! Sváteční série, série 3 

Nová limitovaná série svátečních panenek je inspirována motivy různých svátků. 

Panenky mají 8 cm, a tak se skvěle hodí jako dárek od Mikuláše nebo k Vánocům. 

Určitě ale potěší i jako dárek k narozeninám či k svátku. V balení kromě panenky 

najdete 7 překvapení, jako jsou různé doplňky a mini sběratelský plakátek.   

Doporučená cena panenky z L.O.L Surprise! Sváteční série je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Jk5hYpnmM8zV8Kl 

L.O.L. Surprise! Adventní kalendář 2022 

 

Kalendář plný překvapení a mini dárečků pro rok 2022 je tu! Najdete v něm 

exkluzivní panenku L.O.L. Surprise! a k ní spoustu oblečků, bot a dalších 

módních doplňků. Jednotlivé kousky je možné kombinovat, a vytvořit tak 

trendy outfity pro svou L.O.L Surprise! panenku. Užijte si každý den svou 

dávku překvapení!  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Adventního kalendáře je 879 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/VJVoKyxiiT27TBO 

L.O.L. Surprise! OMG Velká Ségra Sportovkyně, série 3 

Nové OMG Velké ségry Sportovkyně jsou tentokrát inspirované prostředím basketbalu a 

tenisu. Panenky mají rošťácký styl, trendy outfity a třpytivé sportovní doplňky. Každá 

z nich je velmi zajímavá svými rysy, má dlouhé vlásky a díky pohyblivým kloubům se vám 

bude snáze oblékat. V balení najdete mimo panenky mnoho doplňků, kartáč na vlasy a 

stojánek na panenku.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Velké ségry Sportovkyně je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/40RxHdo8es6HAw7 

L.O.L. Surprise! Fotbalistky FIFA World Cup Katar 2022 

 

Panenky a fotbal? Přesně tak! Letos proběhne Mistrovství světa FIFA 

v Kataru, a tak se můžete těšit na limitovanou edici fotbalistek. 

Panenky-fotbalistky jsou ze všech zúčastněných zemí a nasbírat jich 

můžete celkem 12. Když jim dáte napít vody, mohou plivat, plakat či 

čůrat. Zkuste je ponořit do ledové vody a některé dokonce změní 

barvu. V edici najdete nejen hráčky, ale i rozhodčí a fanynky FIFA. 

V balení vás čeká 7 i drobných překvapení. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Fotbalistek FIFA World Cup Katar 2022 je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/8aXngjx4SUCp7yc 
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L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Vlasatice, série 2 

L.O.L. Surprise! přichází s druhou sérií oblíbených Hair Hair Hair Vlasatic. 

Vybírat můžete z 8 druhů panenek. V balení je vždy jedna panenka a až 9 

doplňků pro vlasový styling. Když obal od panenky rozložíte, poslouží jako 

kadeřnický salón. Zkuste ji ponořit do teplé či ledové vody a uvidíte, jak 

mění barvu. Sesbírejte všechny druhy Hair Hair Hair Vlasatic a užijte si 

mnoho kreativní zábavy. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Hair Hair Hair Vlasatice je 439 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/IsULECcq9MylRPj 

L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Zvířátko 

Zbrusu nová Hair Hair Hair Zvířátka mají husté vlásky a v balení několik 

módních i vlasových doplňků. Můžete tak vytvářet různé účesy a užít si se 

svým zvířátkem spoustu legrace. Balení je průhledné, a tak hned vidíte, jaké 

zvířátko se uvnitř ukrývá. V partě je celkem 8 rozkošných zvířátek. Sesbíráte 

je všechny? 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Hair Hair Hair Zvířátka je 389 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/6ASkS9peQC4JrNF 

L.O.L. Surprise! Hair Hair Hair Velká panenka 

Nové Hair Hair Hair Velké panenky vás dostanou! Jsou větší než dřív, měkké a 

navíc mají vlasy jako opravdové, takže je můžete česat a vytvářet ty nejšílenější 

účesy. Splash Queen má rozkošné kudrny a Unicorn zase krásné duhové culíky. 

V balení najdete také mnoho doplňků jako je batoh, sukně, boty, náušnice, 

kartáč na vlasy, sponky a další drobnosti. Obal funguje i jako hrací box. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Hair Hair Hair Velké panenky je 1 519 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/iDtHno2zg9zd4w0 

L.O.L. Surprise! Mini Claw Machine 

 

Nový herní automat je tady! V Mini Claw Machine můžete pomocí speciálního 

pohyblivého jeřábu lovit barevné kulaté obaly a těšit se, jaká překvapení se 

uvnitř ukrývají. Hra obsahuje světelné i zvukové funkce, které se spustí ve chvíli, 

kdy začnete vyndávat jednu z 5 koulí v automatu. Můžete získat malou L.O.L. 

Surprise! panenku, mini sestřičku či zvířátko, a užít si tak spoustu zábavy 

s oblíbenými panenkami. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Mini Claw Machine je 1 849 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/XyvuAqWsMx7Xmau 
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L.O.L. Surprise! Divoká panenka 

Oblíbené panenky M.C. Swag, Queen Bee, Neon Q.T. a Diva se vrací na scénu, 

tentokrát jako Divoké panenky. Pokud dáte panence napít vody, může plakat nebo 

plivat. Balení tvoří papírová koule a uvnitř naleznete nejen panenku, ale i několik 

překvapení v podobě nálepky, oblečku, bot a dalších módních doplňků.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Divoká panenka je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/1DvtqWAr6tzVwBI 

L.O.L. Surprise! OMG Divoká Velká ségra 

 

Nová edice a nová velikost! Tyto OMG Divoké Velká ségry měří 30 cm, mají ohebné 

klouby a odnímatelné ruce v zápěstí, aby se snadněji oblékaly. Velké ségry milují 

módu a každá má svůj osobitý styl. Jejich krásné dlouhé vlásky můžete česat a 

vytvářet z nich rozličné účesy. V balení najdete i několik malých překvapení.  

Vybrat si můžete hned ze 4 druhů panenek. Sesbírejte je všechny a užijte si 

spoustu zábavy! 

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Divoké Velké ségry je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Aq02rHNy2AIoVMh 

L.O.L. Surprise! Fashion Show Dům 

Nový Fashion Show Dům je dokonalým místem pro L.O.L. Surprise! 

panenky. Stačí rozbalit dva velké kontejnery a složit je do perfektního 

třípatrového domu módy. Uvnitř jsou různé místnosti, exkluzivní 

nábytek, sportovní aktivity a mnoho dalšího! V balení také najdete 

dvě překvapení v podobě dvou L.O.L. Surprise! panenek.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Fashion Show Domu je 1 819 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/znLWC6lxAWIfGzL 

L.O.L. Surprise! OMG Butik s kavárnou 

 

L.O.L. Surprise! OMG Butik s kavárnou byl navržen tak, aby se dal 

jednoduše propojit s L.O.L. Surprise! OMG Domem. Díky tomu totiž 

vytvoříte ještě větší svět plný zábavy pro své L.O.L. Surprise! 

panenky. Butik má dvě patra a obsahuje více než 50 malých 

překvapení. Hrát si s ním můžete ze všech stran a určitě vás zaujme 

otočná šatna!  

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Butiku s kavárnou je 1 949 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/NalllUNsrLoE54g 
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L.O.L. Surprise! Mini ségry, série 2 

Přivítejte druhou edici mini verzí oblíbených L.O.L. Surprise! 

panenek. Sesbírat můžete až 11 druhů. Každá z panenek má svůj 

originální vzhled, miluje hudbu a je z ní hotová Music Star! Zkuste ji 

ponořit do teplé nebo ledové vody a uvidíte, jak změní barvu. 

V balení se ukrývá i malá místnost, v které může Mini ségra trávit 

svůj volný čas. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Mini ségry je 209 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Mu9kBT5ohVyjbvs 

L.O.L. Surprise! Mini rodinka, série 2 

 

Druhá série Mini rodinky je tu! Najdete v ní jak L.O.L. Surprise! 

panenku, tak i OMG Velkou ségru a také L.O.L zvířátko či 

sestřičku v mini velikosti. Celá edice je inspirována zimní 

tematikou. Každé balení je jiné, má několik místností a můžete je 

mezi sebou všemožně kombinovat. Vybírat můžete mezi 12 

rodinkami, se kterými si užijete spoustu zábavy. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Mini rodinky je 339 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/Mu9kBT5ohVyjbvs 

L.O.L. Surprise! Tweens panenka, série 3 

 

Nové panenky L.O.L. Surprise! Tweens jsou tu! Jsou rošťácké, mají krásné vlasy a 

stylové outfity. Vyberte si ze 4 druhů Tweens panenek. Chloe Pepper je talentovaná 

hudebnice, která právě vydává své první album. Po filmové kariéře zase touží Marilyn 

Star. Originální energická umělkyně Emma Emo ráda kombinuje různé módní kousky. 

Za svým snem stát se prezidentkou třídy jde Nia Regal, která pozornost zkrátka miluje. 

Balení panenek lze zároveň použít jako herní plochu a uvnitř najdete až 15 různých 

doplňků.  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Tweens panenky je 669 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/34IUSxG6Aw0is6V 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

L.O.L. Surprise! Tweens a L.O.L. Surprise! panenka 

Rozbalte si úplně novou edici panenek Tweens, které jsou většími 

ségrami L.O.L. panenek a zároveň jsou to menší sestřičky OMG Velkých 

séger. Uvnitř sady se ukrývá nejen Tweens panenka, ale i její sestřička a 

až 20 různých doplňků a překvapení. Můžete vybírat ze dvou druhů 

panenek s tématem pyžamové párty nebo dne na pláži. Tweens panenka 

má pohyblivé klouby a odnímatelné ruce v zápěstí. L.O.L. panenka zase 

mění barvu po tom, co ji namočíte do teplé či ledové vody. 

Doporučená cena L.O.L Surprise! Tweens a L.O.L panenky je 959 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/RSAlGMir01ye8tJ 

L.O.L. Surprise! OMG Velký brácha 

 

Nový OMG Velký brácha je tu! Prince Bee má podobný styl jako nejoblíbenější 

panenka – Queen Bee. Figurka má 24 cm a pohyblivé klouby na nohou i rukou. 

V balení naleznete i outfit, boty, stojánek na postavičku a další drobnosti. Obal, ve 

kterém OMG Velký brácha je, můžete zároveň využít jako hrací plochu. Užijte si 

zábavu ve velkém stylu! 

 

Doporučená cena L.O.L Surprise! OMG Velkého bráchy je 969 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/mNxKm64DunjFDbx 

L.O.L. Surprise! Sportovní hvězdy, série 7 

Sedmá série Sportovních hvězd právě přichází! Postavičky 

mají třpytivý vzhled a u sebe oslnivé sportovní doplňky. Každá 

z 12 panenek má nějakou interaktivní funkci. Jedna kope, 

druhá zase hraje tenis. U každé postavičky najdete i 

sběratelskou kartičku, kterou lze využít při focení. Zkuste 

panenku dát na sluníčko a sledujte, jak změní barvu!  

Doporučená cena L.O.L Surprise! Sportovní hvězdy je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/nwbf3D6PwxG2OGc 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky Rainbow High 

Podzim 2022 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Rainbow High přichází s pestrobarevnými novinkami 

Oblíbené panenky Rainbow High jsou známé pro svou zálibu v módě a pestrobarevné looky. Řady 

studentů školy Rainbow High se zase rozšířily o nové přírůstky, mezi kterými nechybí ani sběratelské 

edice či stylový autobus, ve kterém mohou nadaní studenti odjet na tour po celém světě.  

Rainbow High Fashion panenka v kostýmu 

Oblíbené fashion panenky vyráží tentokrát na maškarní ples. Své stylové kousky 

vyměnily za originální masky a tematické outfity, díky kterým budou na party 

nepřehlédnutelné. Bella Parker jde za čarokrásnou kouzelnici a Violet Willow zase 

za neohroženou kočičí ženu. Obě své masky sladily do půvabných pastelových 

barev. Stejně jako všechny Rainbow High mají i Fashion panenky v kostýmu krásné 

vlasy, dlouhé řasy a ohebné klouby na rukou a nohou. Obal lze rozložit, a panenky 

se tak rázem ocitnou na party. 

Doporučená cena Rainbow High Fashion panenky v kostýmu je 1 299 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/G8XhZigBOShVFHp 

Rainbow High Tour Bus 

Stylové Rainbow High vyráží na tour! Pohodlnou jízdu ve 

velkém stylu si mohou užít díky luxusnímu Rainbow High 

Tour Busu. Na dlouhých cestách s přáteli si mohou užít 

třeba večírků s diskžokejem nebo mohou samy vystoupit 

na pódium a ukázat své hudební nadání. Protože jsou 

Rainbow High velké parádnice a na svém vzhledu si dávají 

velmi záležet, nechybí v autobusu ani salón krásy a 

spousta drobných doplňků, které by se při cestách mohly 

hodit.  

Doporučená cena Rainbow High Tour Busu je 4 949 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/JsHd4eGHFgz58lK 

Rainbow High Vision Diva 

Ti nejlepší z nejlepších z uměleckých škol z celého světa míří na prestižní hudební 

soutěž. Stovky soutěžících z Rainbow High škol předvedou nejen své dechberoucí 

modely, ale i své hudební nadání. V nové sérii Rainbow High Vision Diva se můžete 

seznámit hned se třemi účastnicemi této mezinárodní show. Sabrina St. Cloud se na 

soutěž sladila do jemných růžových odstínů. Meline Luxe dozajista zazáří ve svém 

zlatém outfitu, stejně jako Ayesha Sterling, která ve svých stříbrných šatech vypadá 

naprosto úchvatně.  

Doporučená cena Rainbow High Vision Diva je 1 359 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/NV549obsSO9i5vC 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Rainbow High Pop panenka 

Na prestižní hudební soutěž se chystají i Rainbow High Pop panenky. 

Těší se, že předvedou nejen své dechberoucí modely, ale i své hudební 

nadání. Pop panenky jsou, jak už název napovídá, popovými divami. V 

jejich K-pop skupině jsou tři nadané umělkyně. Tiara Song má nejen 

krásný hlas, ale i krásné fialové vlasy a vytříbený módní vkus. Tessa Park 

upřednostňuje uvolněnější styl inspirovaný korejskou street módou. 

Minnie Choi se obléká do outfitů s tradičními asijskými motivy, ale má 

ráda i moderní kousky. 

Doporučená cena Rainbow High Pop panenky je 1 359 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/JToDwkVNhl4fb1T 

Rainbow High Sběratelská panenka – Sváteční edice 

Škola Rainbow High je plná talentů a půvabu. Dívky se věnují nejen zpěvu, ale i 

navrhování vlastních módních kousků. První sběratelská panenka ze Sváteční 

edice se třpytí od hlavy až k patě. Její úchvatný slavnostní outfit doslova udává 

směr letošních módních trendů. Jelikož se jedná o limitovanou edici, podobný 

obleček ani doplňky nenajdete u jiné panenky. Skvěle se tak hodí jako dárek 

k Vánocům či jiné příležitosti. Panenka je velká 28 cm a má odnímatelné ruce 

v zápěstí pro snadnější oblékání. 

Doporučená cena Rainbow High Sběratelské panenky – Sváteční edice je 2 079 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/4NKjrCw7nnQEHCy 

Rainbow High Sběratelská panenka Dios de Muertos – Maria Garcia 

Den všech svatých či svátek mrtvých se 

v různých podobách slaví téměř po celém 

světě. Obzvlášť velkými oslavami je známé 

Mexiko, kde se nazývá Dios de Muertos. 

Rainbow High tento den oslavuje novou 

sběratelskou edicí. Překrásná a tajemná Maria 

Garcia vás překvapí tradičními kresbami na 

masce, stylovým outfitem, kvalitními 

česatelnými vlásky i originálním kloboukem. 

Panenka je velká 28 cm a má odnímatelné ruce 

v zápěstí pro snadnější oblékání. 

Doporučená cena Rainbow High Sběratelské panenky Dios de Muertos je 3 599 Kč.  

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/1Emkxhid6jDwjtP 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Rainbow High Kabelky 

O Rainbow High panenkách je velmi dobře známo, že módu milují a 

jsou to velké parádnice. Jejich outfit se neobejde bez sladěných 

doplňků i bot. Nechte svou oblíbenou panenku zazářit díky nové 

kolekci kabelek Rainbow High. S 27 různými kabelkami – od tašek, 

kabelek s rukojetí či bez, až k batohům a ledvinkám, můžete vytvořit 

nezapomenutelné módní looky. Každá kabelka je zabalena v ikonickém 

Rainbow High kufříku a uvnitř ji chrání látkový sáček s hedvábným 

papírem. V kufru nechybí dokonce ani „účtenka“! Obal kabelky je bez 

označení, a tak bude vždy velkým překvapením, jaká se zrovna 

v daném kufříku nachází. Sesbíráte je všechny? 

Doporučená cena Rainbow High Kabelek je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/emomXiCDVw81DJ1 

Rainbow High Boty 

O Rainbow High panenkách je velmi dobře známo, že módu milují a 

jsou to velké parádnice. Jejich outfit se neobejde bez sladěných 

doplňků i bot. Nechte svou oblíbenou panenku zazářit díky nové 

kolekci bot Rainbow High. Oblíbený denní outfit můžete novými 

botami pozvednout ještě o kousek výš. S 27 různými páry bot – od 

sandálů, tenisek či kozaček, až po ozdobné večerní lodičky, můžete 

vytvořit nezapomenutelné módní looky. Každý pár bot je zabalen 

v ikonickém Rainbow High kufříku. Uvnitř jsou boty uloženy ještě 

v látkovém sáčku a hedvábném papíru. Dokonce u nich najdete i 

„účtenku“! Obal bot není nijak označený, a tak pro vás bude vždy 

velkým překvapením, jaké se zrovna uvnitř nacházejí. Sesbíráte je všechny? 

Doporučená cena Rainbow High Bot je 309 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/NMpopqIQxVsfp8y 

Rainbow High Junior fashion panenka, série 2 

Seznamte se s dalšími přírůstky do Rainbow High rodinky! Junior 

fashion panenky jsou mladšími verzemi populárních Rainbow High 

Fashion panenek. I jejich druhá série je nabitá zajímavými outfity a 

nevšedními příběhy Rainbow High panenek. Bella, Stella, Karma, 

Krystal, Amaya i jejich kamarád River mají skvělý módní vkus a 

zajímavý příběh o tom, jak objevili svou kreativní stránku, než šli 

studovat na Rainbow High školu. V balení mimo panenky najdete 

také celou řadu doplňků, jako je hřeben či batoh, bez kterého se 

žádný student neobejde. 

Doporučená cena Rainbow High Junior fashion panenky je 849 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/6E75wSThmNvrwp4 

www.mgae.cz 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky Na! Na! Na! Surprise 

Podzim 2022 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Měkoučké panenky Na! Na! Na! Surprise si vás získají 

Měkké látkové panenky Na! Na! Na! Surprise jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Mají rozkošné obličeje 

a krásné dlouhé vlásky, které lze česat. Panenky Na! Na! Na! Surprise jsou ale i milovnicemi zvířat, a 

tak je jejich motivy doprovází na outfitech i doplňcích. 

Na! Na! Na! Surprise Zimní panenka  

Okouzlující Zimní panenky jsou inspirovány zimními zvířátky. 

Nejen že se v balení ukrývá překvapení v podobě balónku 

s konfetami, ale také musíte podle nápovědy uhodnout, která 

panenka se v balení skrývá. Na výběr máte ze šesti možných 

druhů. Panenky jsou měkké, tvarovatelné a mají vytištěné 

roztomilé obličeje. Balení kromě panenky obsahuje plyšovou 

kabelku, kterou můžete využít i jako doplněk na batoh. Uvnitř 

najdete také visačku se základními informacemi o postavičce 

včetně data narození a jeden outfit s botkami.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Zimní panenky je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/sY2bKfNqEwwyiAo 

Na! Na! Na! Surprise Batoh s pokojíčkem 3v1, série 3 

Krásná hrací sada s motivem kočičky je plná zajímavých 

doplňků. V balení najdete módní plyšový batoh, měkkou 

panenku s exkluzivním oblečkem a ložnicí. V ložnici 

najdete postel s polštářky a peřinou. Nechybí ani šatna s 

věšáčky a velikým zrcadlem. Zkrátka vším, co panenky do 

své ložnice nutně potřebují. Můžete vybírat ze dvou 

variant, a to fialové kočičky se stříbrnými detaily, či růžové 

kočičky se zlatými detaily. Panenky mají krásné dlouhé 

vlasy, pohyblivé klouby a jeden okouzlující outfit, který si 

jistě zamilujete.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Batohu s pokojíčkem 3v1, 3 série je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/uJU3x8uksHHYPvA 

Na! Na! Na! Surprise Narozeninová panenka 

Oslav svůj speciální den s Na! Na! Na! Surprise Narozeninovými 

panenkami, které jsou inspirované magickými kameny. Panenky jsou 

měkké, tvarovatelné, s natištěnou tváří a módními doplňky. Balení ukrývá 

překvapení. Nikdo totiž neví, jaká panenka je uvnitř. Ale ti, co to opravdu 

vědět chtějí, naleznou nápovědu na obalu. Sesbírat můžete až šest druhů 

Narozeninových panenek. Balení kromě samotné panenky obsahuje jeden 

outfit, pár bot a visačku s informacemi o postavičce včetně data narození.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Narozeninové panenky je 1 029 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/aazJjD4zf5NiuJ8 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Na! Na! Na! Surprise Teenagerka, 3 série  

Nové Na! Na! Na! Teenagerky jsou vyšší, více cool a připravené zazářit ve 

svém módním outfitu. Každá panenka je měkká, má dlouhé česatelné vlásky, 

vytištěný obličej a je inspirovaná nějakým zvířátkem. V balení najdete 

panenku, jeden outfit, pár bot, kartáč, sundavací čepičku a spousty módních 

doplňků. Rozbalování vás bude jistě bavit. Nikdy totiž nevíte, jaká panenka se 

v balení ukrývá. Pokud budete chtít rozluštit, jakou panenku za pár chvil 

odhalíte, tak najdete na obalu malou nápovědu.  

Doporučená cena Na! Na! Na! Surprise Teenagerky je 1 029 Kč. 

 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/HlchtdTjMl9NPzc 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové novinky Shadow High 

Podzim 2022 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Tajemné panenky Shadow High přichází se svou hudební show 

Na druhé straně duhy, naproti pestrým panenkám Rainbow High, je úplně jiný svět. Shadow High 

jsou tajuplné panenky v odstínech šedé, bílé a černé. I k nim už se ale vkradly barvy. Neonové outfity 

a vlasy vytváří originální kontrast s tajemným vzhledem, který skvěle ladí k jejich hudebnímu vkusu. 

Připravte se na rockový koncert s rebelkami Shadow High – bude to velká jízda! 

Shadow High Neonová panenka 

Elitní akce pro ty nejlepší z nejlepších. Neonové panenky mají to štěstí a mohou 

být u toho, jako reprezentantky školy Shadow High. Ukážou nejen trendy outfity, 

ale předvedou i své hudební nadání. Mají dlouhé vlasy, které lze česat, pohyblivé 

klouby i odnímatelné ruce pro snadnější oblékání. Balení obsahuje dva outfity, 

módní doplňky a také hudební nástroje, jako třeba bicí nebo elektrickou kytaru. 

Se svými 28 cm, neonovými barvami a uhrančivým vzhledem rozhodně zazáří 

kdekoliv! 

Doporučená cena Shadow High Neonové panenky je 1 439 Kč. 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/888flfkia0ULAMb 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Little Tikes Houpací pejsek slavil úspěch v MAMAvolbě 2022 

Již tradičně rozhodli rodiče v prestižní anketě MAMAvolba o nejoblíbenějších výrobcích pro rodiče a 

děti. Jednou z oblastí k hodnocení jsou hračky, mezi nimiž se v nominacích pravidelně objevují i 

produkty Little Tikes. A právě dětmi oblíbený Houpací pejsek od Little Tikes získal bronzové vavříny 

za rok 2022 v kategorii pro batolata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradičního houpacího koníka v moderní podobě od značky Little Tikes mohou děti využívat nejen 

doma, ale i venku na čerstvém vzduchu. Můžete si vybrat hned z několika pestrých barev, které rozzáří 

každý dětský pokojíček. 

Vysoká opěrka a nízko položené sedátko zajistí pohodlné a zároveň bezpečné usazení děťátka. Má 

ideální tvar i velikost, hladké hrany a povrch, který se snadno čistí. I přes svou nízkou hmotnost je zcela 

stabilní a pro malé děti maximálně bezpečné. Není tedy překvapením, že právě tato hračka určená pro 

děti od 1 do 3 let se zařadila mezi tři nejlepší ve své kategorii v anketě MAMAvolba 2022.  

www.little-tikes.cz 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/QhwY6QEIIlIioco 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Kultovní Cozy Coupe zabodovalo mezi outdoor hračkami v soutěži Hračka 

roku 2022 

Soutěž Hračka roku už 15 let pomáhá nejen rodičům s výběrem těch nejkvalitnějších a 

nejzajímavějších hraček na našem trhu. Mezi oceněnými se pravidelně umisťují i produkty Little 

Tikes, které rozvíjejí dětskou fantazii a podporují aktivní hru. V letošním roce získalo bronzovou 

příčku v kategorii outdoor hraček oblíbené „ťapací autíčko“ Cozy Coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S autíčkem Cozy Coupe se dětem splní sen mít konečně vlastní auto. Přesně jako jejich rodiče. Vozítko 

má pevnou konstrukci a otevíratelná dvířka. Sezení v něm je pro děti velmi pohodlné díky vysoké 

opěrce sedadla. Disponuje odnímatelnou podlážkou, která umožnuje menším dětem nechat se vozit. 

Pro větší děti můžete podlážku vyndat a odrážením mohou autíčko rozpohybovat samy. Maminky i 

tatínkové určitě ocení i to, že lze vozítko využít jako alternativu kočárku. V zadní části je totiž úložný 

prostor, jenž se dá využít při delších výletech.  

Ovládání auta je zcela intuitivní a děti se jej hned naučí. Stačí otočit klíčkem, „nastartovat“ a vydat se 

na cestu. Pohyb autíčka usnadňují i přední kolečka otočná o 360 stupňů. Pohyblivý volant, klakson na 

troubení i velká „okna“ určitě udělají radost všem malým řidičům. Co se týče vzhledu, je možné vybírat 

hned z několika variant: klasický červeno-žlutý design, policejní vůz či beruška a mnoho dalších designů. 

Soutěž Hračka roku už 15 let pomáhá nejen rodičům s výběrem těch nejkvalitnějších a nejzajímavějších 

hraček na našem trhu. Nejlepší hračky vybírala široká veřejnost prostřednictvím hlasování na stránkách 

www.hracka-roku.cz a také odborná porota, která hodnotila hračky z hlediska šesti kritérií – 

bezpečnosti, designu, originality/technické inovace, kvality použitých materiálů, zábavy a 

vzdělávací/herní hodnoty.  

www.little-tikes.cz 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/bFqlBlQhIzCPMpk 
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Kontakt pro média 

Veronika Jíšová 

Tel.: + 420 605 224 749 

E-mail: jisova@know.cz 

Stavební auta Dirt Diggers získala prestižní ocenění v Hračce roku 2022  

První místo v kategorii hraček pro kluky získala v letošním ročníku soutěže Hračka roku Little Tikes 

Stavební auta Dirt Diggers ze sortimentu výrobce populárních dětských hraček firmy MGA 

Entertainment. Rozhodla o tom šestičlenná porota a prostřednictvím hlasování na webových 

stránkách soutěže mohla pořadí ovlivnit i široká veřejnost. 

 

Děti hru s kamiony, bagry a stavebními auty zkrátka milují. Tyto hračky podporují aktivní hru a rozvíjí 

dětskou fantazii. Stavební auta zastanou většinu těžkých prací, jako je míchání malty, nakládání a 

odvážení materiálu. Z aut lze snadno sundat vrchní korbu či rameno nakládací lopaty. Můžete vybírat 

hned ze čtyř aut – náklaďáku, bagru, nakladače či míchačky. 

Soutěž Hračka roku už 15 let pomáhá nejen rodičům s výběrem těch nejkvalitnějších a nejzajímavějších 

hraček na našem trhu. Nejlepší hračky vybírala široká veřejnost prostřednictvím hlasování na stránkách 

www.hracka-roku.cz a také odborná porota, která hodnotila hračky z hlediska šesti kritérií – 

bezpečnosti, designu, originality/technické inovace, kvality použitých materiálů, zábavy a 

vzdělávací/herní hodnoty.  

www.little-tikes.cz 

Fotografie: https://oc.knowdigital.cz/index.php/s/EbKq4qnMJV1JUgG 
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