LEGO® produkty nabízejí jedinečné herní zážitky, které
podporují dětskou kreativitu a učení. LEGO kostky jsou
založeny na tzv. herním systému LEGO, díky kterému
se dají všechny vyrobené dílky jednoduše spojovat.
Děti tak mohou stavět cokoliv, co je napadne – znovu
a znovu. Kromě vlastního stavění nabízejí stavebnice
LEGO prostor pro utváření a vyprávění vlastních
příběhů.
Navštivte www.LEGO.cz a prohlédněte
si kompletní LEGO nabídku.

O skupině LEGO®

O společnosti DC Entertainment

Skupina LEGO® je rodinná společnost
se sídlem v dánském Billundu a hlavními
pobočkami v americkém Enfieldu,
Londýně, Šanghaji a Singapuru.
Společnost založil v roce 1932 Ole Kirk
Kristiansen a dnes je se svou ikonickou
kostičkou jedním z největších světových
výrobců hraček.

Společnost DC Entertainment, jež
je domovem celé řady světoznámých
komiksových postav vydavatelství
DC, Vertigo a MAD (Superman,
Batman, Green Lantern, Wonder
Woman, The Flash, Sandman, Fables
aj.), je kreativní divizí, která se zabývá
strategickou spoluprací s podniky
společností Warner Bros. a Time Warner.
Společnost se spolu s nejvýznamnějšími
podniky Warner Bros. snaží šířit vlastní
obsah a postavy ve všech médiích
včetně filmu, televize, domácí zábavy,
spotřebitelských výrobků a interaktivních
her. Společnost vydává každoročně
velké množství komiksových knih,
obrázkových románů a časopisů
a patří mezi největší anglickojazyčná
vydavatelství komiksů na světě.

Pod heslem „jen to nejlepší je dost
dobré“ se společnost snaží rozvíjet
schopnosti dětí a inspirovat budoucí
stavitele prostřednictvím tvůrčí hry
a učení. Výrobky LEGO se prodávají na
celém světě a lze se s nimi seznámit i na
webových stránkách www.LEGO.com.
Více informací o skupině LEGO, jejích
finančních výsledcích a společenské
odpovědnosti naleznete na adrese
www.LEGO.com/aboutus.
LEGO, logo LEGO a minifigurka
a kostička spolu se spojovacími prvky
jsou ochranné známky LEGO Group.
© 2017 The LEGO Group.

DC SUPER HERO GIRLS a všechny
související postavy a prvky jsou
© & ™ DC Comics and Warner Bros.
Entertainment Inc.

O společnosti Warner Bros.
Consumer Products
Společnost Warner Bros. Consumer
Products ze skupiny Warner Bros.
Entertainment patří mezi přední světové
firmy zabývající se poskytováním licencí
a merchandisingem.
Kontakt pro média
Barbora Šedivá
– Ogilvy Public Relations,
barbora.sediva@ogilvy.com,
736 774 142
Anežka Svobodová
– Ogilvy Public Relations,
anezka.svobodova@ogilvy.com,
604 516 799
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Díky novým stavebnicím LEGO® DC Super Hero Girls™ se může každé dítě kdykoliv
proměnit v superhrdinu! Tato úžasná řada LEGO je k dostání na pultech hračkářství
již od ledna 2017. Zbrusu nové stavebnice LEGO DC Super Hero Girls nabídnou řadu
ikonických DC Superhrdinek a dívčích Superpadouchů s mimořádnými schopnostmi.
Dětem přinášejí možnost spojit zábavu v podobě stavění LEGO spolu s příběhy
z netradičního světa plného ctižádostivých postav a akčních misí, které inspirují
dívky zejména ve věku 7–10 let k tomu, aby byly bystré a odvážné. Nové stavebnice
LEGO DC Super Hero Girls zapojují dětskou kreativitu a představivost, ale co
je důležitější, pomáhají inspirovat dívky.

LEGO Systems, Inc., ve spolupráci s Warner Bros.
Consumer Products jménem DC Entertainment představuje
svých prvních šest stavebnic inspirovaných populárním
světem DC Super Hero Girls. Nová řada stavebnic
se věnuje některým z nejznámějších DC Superhrdinů
a Superpadouchů, kteří se učí rozvíjet a ovládat své
schopnosti na Střední škole pro superhrdinky, a obsahuje
11 ikonických DC Super Hero Girls postav v podobě
LEGO minifigurek včetně Wonder Woman™,
Batgirl™, Supergirl™, Harley Quinn™, Poison Ivy™,
Bumblebee™, The Flash™, Eclipso™, Lena Luther™,
Lashina™ a Mad Harriet™.
Představujeme vám dvě vybrané stavebnice, které
pomůžou každému superhrdinovi zachránit svět
a porazit zlo společně se superhrdinkami!

Připojte se společně s vaším malým objevitelem k našim
hrdinkám na jejich cestě do školy! Střední škola pro
superhrdinky (41232) nabízí velkolepé dobrodružství.
Vaše dítě se může ve škole podívat na rostlinu zvanou
Frankie™, která patří hrdince Poison Ivy, nebo zajít do školní
kavárny a odpočívat společně se Supergirl™. Ale pozor!
Superhrdinové nemají moc času na odpočinek! Rychle,
Poison Ivy™ a Supergirl musí ochránit drahocenný ametyst
před Lenou Luthor™ a před jejími fialovými Kryptomity
a potřebují pomoc! Tato stavebnice obsahuje tři minifigurky:
Supergirl™, Poison Ivy™, Lena Luthor™ a také rostlinu
Frankie™ a dva fialové Kryptomity.

Malí dobrodruzi se ihned zamilují do stavebnice Batgirl™
a honička v Batjetu (41230)! Strašidelný žlutý Kryptomit
ukradl ePad a snaží se utéct ve své bugině! Pomozte vašemu
dítěti představit si, že naskakují na úžasný Batjet a zúčastní
se honičky! Zastavit malého Kryptomita lze ohnivými střelami
nebo vypuštěním sítě. Tato stavebnice obsahuje minifigurku
Batgirl a žlutého Kryptomita. Batjet má otevírací kokpit,
vystřelovače na křídlech a vystřelovač sítě v přední části
a také úložný prostor pro ePad naší hrdinky Batgirl.

