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Šulc–Švarc TISKOVÁ ZPRÁVA

Dominika Boček a Petra Kamelandrová vydávají novou po-
hádkovou knížku MUCHLINKA. Příběhy malé chobotničky 
pro zvídavé dětičky doprovodila hravými ilustracemi Denisa  
Pospíšilová.

Příběhy z Bublinkova o chobotničce Muchlince a jejích 
kamarádech z mořského světa potěší všechny zvídavé 
a šťastné děti i jejich rodiče. Inspirativní a motivační po-
hádky jsou doplněny otázkami, které rodičům pomohou 
začít povídání o přečteném příběhu a jeho poselství.  
Nechybí ani roztomilé ilustrace a básničky shrnující obsah 
jednotlivých vyprávění. 

Plyšová chobotnička Muchlinka je hračka s certifiká-
tem nezávadnosti, vhodná pro novorozence i větší děti.

V pohádkových příbězích o chobotničce Muchlince je uložena moudrost, která pomáhá dětem 
nové generace láskyplně formovat jejich osobnost. Umožňuje jim utvářet si svůj vlastní autentický 
pohled na svět a cítit se šťastně a vyrovnaně v dnešní rychle se měnící době.

Muchlinka učí děti blízkosti, důvěře, respektu, empatii, ale i trpělivosti, nebojácnosti, zvídavosti  
a nejvíce lásce k sobě i druhým. To vše formou příběhů, se kterými se děti snadno ztotožní.

Roztomilá chobotnička Muchlinka spolu se svými dětskými kamarády i mořskými dospěláky za-
žívá spoustu dobrodružství, která v sobě skrývají lidskou moudrost a ponaučení. Za pomoci krát-
kých pohádek, básniček a hravých ilustrací je rozvíjena dětská osobnost. Aby jedinec obstál ve 
společnosti, potřebuje být ve vnitřní rovnováze – najít sám sebe, své silné stránky, svůj potenciál. 
Děti se s Muchlinkou snadno ztotožní a chobotnička je pomůže nasměrovat na správnou cestu.
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Dominika Boček
Autorka Kids Development Programme, psychoterapeutka EFT, lektorka, podnikatelka, 

zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského a rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration 
s.r.o. (True Mind Development). Dominika je nadšená ambasadorka inovativního přístupu 

k vývoji našich nejmenších. Vystudovala obor International Relations and European Studies na 
Metropolitan University in Prague. Studovala obor Psychology na University of New York in Prague.

Myšlenku na vznik autentické dětské knihy a plyšové hračky rozvíjející dětský potenciál si okamžitě 
zamilovala a pustila se do práce. Je totiž v souladu s jejími přesvědčeními, ideály i odbornými 
nastudovanými výzkumy na téma rozvoje dětského potenciálu. Dominika by ráda změnila pohled 
na direktivní výchovu a klasické vzdělávání.

„Věřme v přirozenou genialitu našich dětí, učme je lásce a soucitu.  
Společně tak uzdravme tento svět.“

Mgr. Petra Kamelandrová
Podnikatelka, investorka a manažerka evropského projektu na podporu vzdělávání dětí 

a žáků předškolního a mladšího školního věku. Zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského  
a rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development). Vystudovala 

obor geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a obor 
pedagogika a psychologie pro učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Petřinou životní vášní je vzdělávání, motivace a inspirace druhých, počínaje dětmi a konče těmi 
nejstaršími mezi námi. Jako maminka malých dětí objevila sílu rodičovského působení, a tak 
vznikla touha vytvořit projekt, který by pomáhal rodičům ukazovat dětem, jak nalézt to nejlepší pro 
svůj život.

„Spojme se a pojďme všem dětem bez rozdílu pomoct rozvíjet jejich fantazii, podpořme je 
v tvořivosti, budování vztahů a veďme je k poznání jejich výjimečnosti. Vždyť děti jsou naše 

budoucnost, budoucnost 21. století.“

Tiskovou zprávu a další materiály pro média naleznete na webu www.muchlinka.cz
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