
FINI-MIKU-ŠOU 
Dne 25. listopadu se konal v Kul-
turním domě v Chotěbuzi pro 
naše děti Mikuláš. Tuto oblíbe-
nou akci jsme pro Vás připravili 
již po páté a opět nás bylo bez-
mála tři sta. O zábavný program 
plný tance, her a soutěží se 
postaral známý a dětmi milovaný 
Hopsalín.

Od 15:30 se začali scházet rodiče, prarodiče 
a hlavně děti . Hopsalín si pro ně připravil zá-
žitek nazvaný „Ledové království“. Měl krásný 
kostým v podobě rampouchů a spolu s ním 
bavil děti  jeho kamarád sněhulák Olaf. 

Kulturním domem zněly známé a rytmické 
písničky, soutěžilo se o sladkosti  a také pro-
běhla kuličková bitva mezi dvěma družstvy 
dětí . 

Na Mikuláši nesmělo chybět občerstvení. 
Letos jsme pohosti li návštěvníky tvarohový-
mi a povidlovými buchtami. Novinkou byla 
samoobsluha v podávání kávy. Dvouhodino-
vý program utekl jako voda. Děti  byly nad-

Po dobu třech týdnů měli zaměstnanci 
možnost nosit a darovat věci, které se jim 
již nehodily, ale stále byly hezké, funkční 
a mohly tak dobře posloužit a udělat radost 
někomu jinému. Věcí se nám sešlo opravdu 
hodně. Všechny jsme je nabízely k prodeji 
na Jarmarku, který proběhl dne 25. 11. 2015 
v rámci FINI-MIKU-ŠOU v Chotěbuzi. Zboží 
bylo různorodé a každý, kdo se přišel podí-
vat, byl rozmanitostí  mile překvapen. Lidé 
zde nalezli keramické hrníčky, sklenky a vázy, 
obrazy a rámečky, kuchyňské vybavení, 
texti lní výrobky, kosmeti cké balíčky, bižuterii 
a šperkovnice, hračky pro děti  a spoustu dal-
ších pěkných, zajímavých i vti pných předmě-
tů. Že budeme mít k prodeji i WC prkénko, 
jsme skutečně nečekaly.

šené, rodiče a prarodiče spokojení. A pak nastal ten správný čas, na který všichni malí 
čekali. Najednou se rozeznělo cinkání a do místnosti  vešel Mikuláš v doprovodu anděla. 
Okamžitě se všechny děti  seskupily kolem nich. Ale někdo chyběl. I kluci a holky věděli, 
že chybí čert. Ten přiběhl za malou chvilku a už se díval po všech, jestli náhodou neuvidí 
někoho, kdo přes rok zlobil. Ale mezi dětmi nikdo takový nebyl. Mikuláš dětem řekl, aby 
se postavily do tří řad a začali všechny společně obdarovávat krásným a velkým advent-
ním kalendářem. Když byly všechny dárky rozdány, kdo z dětí  chtěl, mohl se vyfoti t jak 
s Mikulášem, tak čertem i andělem. 

Myslím si, že letošní Mikuláš byl  vydařený. Proto bych ráda poděkovala všem svým 
kolegům, kteří se na jeho přípravě podíleli, za spolupráci a organizaci. Věřím, že když jde 
o děti , je radostí  takovou akci pořádat. Už teď se těším na příští  rok.
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Marcela Ćmielová, Marcela Kunčická, Zuzana Ciencialováudálosti  z ti skárny

Protože nám osudy zvířat v nouzi 
nejsou lhostejné, rozhodly jsme 
se ve FINIDRu uskutečnit první 
ročník akce Jarmark na pomoc 
zvířatům. 

Veškerý výtěžek, který jsme utržily, bude da-
rován Moravskoslezskému spolku na ochra-
nu zvířat. Zajímá Vás, kolik jsme vydělaly? 
Na akci jsme získaly krásnou částku ve výši 
5 080 Kč.  Věříme, že tato částka pomůže 
mnoha psům, kočkám a dalším zvířatům.

Velmi děkujeme těm, kteří nám věci daro-
vali, těm kteří se přišli podívat a těm, kteří 
si něco koupili nebo jen tak přispěli. Velký dík patří také lidem, kteří nám pomohli akci 
zrealizovat a těm, kteří nás podpořili v myšlence pomáhat. Všichni ti to lidé tak potvrdili 
naše přesvědčení, že se stačí jen zapojit, přispět malým dílem a dokážeme velké věci!

Jarmark na pomoc zvířatům

Pozor! Akce Jarmark na pomoc zvířatům pokračuje! 
Jsme si vědomy toho, že ne každý zaměstnanec
FINIDRu se měl možnost zúčastnit Jarmarku v Chotě-
buzi. Rády bychom proto i ostatním umožnily nakoupit 
si hezké a levné věci. Proto jsme se rozhodly věci dále 
nabízet v naší fi rmě. Věci jsou vystaveny u recepce, 
kde máte možnost si je zakoupit. Protože je výstavní 
místo prostorově omezeno, předměty průběžně vymě-
ňujeme a doplňujeme za nové. Věříme, že jste se již 
přišli podívat a nadále jste srdečně zváni.



Jak nás vidí 
naši 
klienti?

Pan Jettenberger, známý mezi zaměstnanci 
FINIDRu jako zadavatel malých knížek „s ouš-
ky“, je již dlouhá léta naším zákazníkem. Člověk, 
kterého snad nikdy nezastihnete ve špatné nála-
dě, neustále pozitivně naladěný, který neodmít-
ne pomoc druhému.

"Mein Name ist Wolfgang Jettenberger. Mit kleiner engagierter 
Mannschaft betreibe ich seit über 20 Jahren, mit Sitz in Kö-
nigsbrunn, die internationale Druckagentur Jettenberger. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Verlage in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz zu betreuen. Bezogen auf die 
technische Ausstattung der gewünschten Verlagsprodukte beauf-
tragen wir Fertigungsbetriebe mit deren Produktion, die dies zu 
marktgerechten Preisen realisieren können. Wir garantieren den 
Endkunden hohe Qualität und terminlogistische Verlässlichkeit. 

Seit 2005 pflegen wir zu Finidr eine partnerschaftliche Geschäft-
sverbindung. In diesen vergangenen 10 Jahren haben wir rund 
3,5 Millionen Bücher bei Finidr produzieren lassen. Dies wäre 
nicht möglich gewesen ohne dauerhaftes gegenseitiges Vertrau-
en. Langfristige Kundenbindungen sind für Finidr ebenso wichtig 
wie für uns.

Der direkte Kontakt und die Beratung der stets freundlichen und 
fachlich hochkompetenten Partner von Finidr sind für uns von 
großer Bedeutung. Wir schätzen das Knowhow der polygraphis-
chen Mannschaft bei Finidr, die für uns im Hintergrund immer 
bemüht ist alles dafür zu tun, um Produkte zu erhalten, die den 
Qualitätsanforderungen unserer Endkunden entsprechen. 

Die stets auf aktuellem Stand befindliche technische Ausstattung 
von Finidr erlaubt es uns, einen großen Teil der Produkte in Cesky 
Tesin fertigen zu lassen.

Wir danken der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern für die 
gute und angenehme Zusammenarbeit und wünschen Finidr und 
allen Mitarbeitern für die Zukunft Glück und  Erfolg!"

Wolfgang Jettenberger

"Mé jméno je Wolfgang Jettenberger. S malým angažovaným 
týmem provozuji již přes 20 let „Internationale Druckagentur 
Jettenberger“ se sídlem v Königsbrunnu.

Dali jsme si za úkol pečovat o nakladatelství v Německu, v Ra-
kousku a ve Švýcarsku. Nakladatelství požadují mnohdy technicky 
náročné provedení knih, proto dáváme zakázky těm tiskárnám, 
nabízející  mj. ceny, které odpovídají trhu. Koncovým zákazníkům 
garantujeme vysokou kvalitu a dodržování termínů.

Od roku 2005 udržujeme s FINIDRem partnerské obchodní vztahy. 
V těchto uplynulých 10 letech jsme vyrobili ve FINIDRu přibližně 
3,5 mil. knih. To by nebylo možné bez trvalé vzájemné důvěry. 
Dlouhodobé vazby na zákazníka jsou pro FINIDR stejně důležité, 
jako pro nás.

Přímý kontakt a poradenství stále přátelských a odborně kom-
petentních lidí  z FINIDRu má pro nás velký význam. Ceníme si 
know-how polygrafického týmu FINIDRu. Vždy se v pozadí snaží 
udělat všechno pro to, abychom obdrželi knihy, které kvalitativně 
odpovídají  požadavkům našich koncových zákazníků.

Stálé aktualizování technického vybavení ve FINIDRu nám umož-
ňuje velkou část produkce nechat vyrábět právě v Českém Těšíně.

Děkujeme obchodnímu vedení a všem zaměstnancům za dobrou 
a příjemnou spolupráci a přejeme FINIDRu a všem zaměstnan-
cům štěstí a úspěch do budoucna!"

Wolfgang Jettenberger
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Kateřina Morcinkováudálosti z tiskárny



Paní Delphine MURANO z Editions de LIMO-
NADE je naší klientkou od roku 2012. Od té 
doby u nás její nakladatelství vytisklo již 163 
titulů, hlavně publikací pro děti. Jejich grafi ka 
je nezapomenutelná. Naši zaměstnanci si určitě 
vybavují tenké „žiletky“, které pro ně pravidelně 
realizujeme. Paní Delphine MURANO je plná 
energie a nových, neotřelých nápadů. Miluje 
různé specialitky a je vždy ráda, když jí můžeme 
poradit. Realizovali jsme pro ni například knížky 
s lakem, který svítí ve tmě. 

"Grâce au talent des équipes de Finidr, nos éditi ons Limonade 
sont désormais reconnues dans la qualité des livres et la rapidité 
de reti rage.

Nous avons pu progresser dans la concepti on graphique de nos 
albums et proposer aux lecteurs de nouveaux concepts, très 
originaux : encre phosphorescente, couvertures découpées, 
papiers intérieurs créati fs, etc. Bref, rien n’arrête Finidr pour nous 
accompagner dans nos idées les plus originales ! Et c’est avec 
un immense plaisir que nous retrouvons Finidr chaque année au 
salon de Francfort pour des échanges constructi fs et riches en 
échanges !

Merci à toute l’équipe Finidr pour le sérieux des commandes, et 
son éternelle enthousiasme à faire de nos projets des livres mag-
nifi ques qui enchantent les enfants!"

Amiti és, 
Delphine Murano

"Díky schopnostem zaměstnanců FINIDRu je v současné době 
nakladatelství LIMONADE uznáváno za kvalitu knih a rychlost 
doti sků.

Podařilo se nám vytvořit nový grafi cký vzhled knih a nabídnout 
tak našim čtenářům nové, velmi originální koncepty: fl uorescenč-
ní lak, výseky na obálce, nové druhy papírů. Stručně řečeno, 
FINIDR nic nezastaví v tom, aby nás doprovázel v našich nej-
originálnějších nápadech. S velkým potěšením vždy každoročně 
navští víme stánek FINIDRu ve Frankfurtu, kde vedeme zajímavé 
diskuze.

Děkuji týmu FINIDRu za vyřizování objednávek a jejich věčné nad-
šení pro to, aby naše nádherné knihy udělaly radost dětem."

Delphine Murano

Jednou si třeba dodala své sáčky se semínky (velikost čajové-
ho sáčku), které se lepily na zadní předsádku. Byla to knížka 
o ekologické zodpovědnosti  dětí , končila poselstvím „zasaď si svůj 
strom“.

Tento rok nám chtěla na jednu publikaci pro adolescenty dodávat 
kondomy, které se taky měly lepit na zadní předsádku :) Nakonec 
ji ale tento projekt nevyšel, švýcarské ministerstvo zdravotnictví 
zamítlo…

Editions
de LIMONADE
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události  z ti skárnyBarbora Ott nerová



Francouzská hvězda ZAZ si vybrala neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem do své-
ho charitati vního projektu Zazimut. Tu podpořila na svém ostravském koncertě 
1. prosince. Cílem projektu Zazimut je vybrat neziskovku a prostřednictvím její tour
 ji prezentovat veřejnosti , a tí m o ni probudit zájem. 

Tým ti skárny FINIDR pořídil na začátku letošního roku třinácti leté slečně Klárce Hos-
půdkové elektrický vozíček, který jí usnadní život. Předání vozíčku proběhlo 
v prostorách naší ti skárny a jsme velmi rádi, že se Klárce letos splnil sen studovat jazy-
kové gymnázium v Ostravě. Z celého srdce přejeme Klárce, ať je stále usměvavá, šťastná 
a plná opti mismu.

ADRA je mezinárodní humanitární organizace, 
která poskytuje pomoc lidem v nouzi. Hlavním 
posláním Dobrovolnického centra ADRA, kterému 
naše ti skárna věnovala fi nanční dar, je podpora 
dobrovolnictví v organizacích, jež poskytují služby 
a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se 
zdravotním posti žením a osobám s těžkým one-
mocněním. Pravidelní dobrovolníci, kterých je po 
celé České republice bezmála dva ti síce, pomáhají 
ulehčovat od břemen potřebným a přinášejí jim 
něco navíc. 
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Celé Česko čte dětem®  je nezisková orga-
nizace, která existuje již devátým rokem a vede 
největší celostátní kampaň v České republice na 
podporu myšlenky o důležitosti  předčítání dětem 
a sdílení společného času prostřednictvím čtení. 
Lepší než říkat: „Jdi a čti  si!“, je říci: Pojď, budu ti  
číst.“ „My se víc než ke knize snažíme propracovat 
k rodinným vazbám, ke vztahům, k tomu, co je 
v životě nejdůležitější. Jediné, co se v životě po-
čítá, jsou upřímné a hluboké vztahy s nejbližšími 
lidmi z okolí“, představuje organizaci její zakla-
datelka a ředitelka, Mgr. Eva Katrušáková. Naše 
ti skárna podporuje kampaň CČČD od roku 2009 
jako hlavní partner pro věcné dary.

Mezi nejvýznamnější akti vity této organizace pat-
ří každoroční mezinárodní konference. Letošní, 
v pořadí 5. Mezinárodní konference „Čtení dětem 
jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti  
ve 21. století “, se konala na VŠB-TU Ostrava. Na 
konferenci osobně vystoupili přednášející ze tří 
zemí, a to známá britská spisovatelka Sue Palmer, 
polská psycholožka a terapeutka Ewa Woydyllo 
a jeden z nejznámějších českých psychologů 
Jeroným Klimeš. Všechny účastníky pobavil text 
pana Klimeše, kterým komentovat současnou 
mládež a její sociální vazby: „Dnes mi doma vypa-
dl na 20 minut internet, tak jsem šel do obýváku 
popovídat si s rodinou. Jsou to celkem milí lidé.“ 
Ze záznamu přispěl také Jim Treleas, propagátor 
předčítání dětem z USA a autor knihy The Read-
-Aloud Handbook (Učebnice hlasitého předčítání).
Všechny přednášky obsahovaly informace, které 
jsou velmi inspirati vní a podnětné v každodenním 
osobním i profesním životě. O svém krásném dět-
ství a emocích hovořil také primátor statutárního 
města Ostrava, pan Tomáš Macura. 

Projekty, 
   které podporujeme                   

události  z ti skárny Monika Ocieczková

Teď teprve začíná to pravé studium
„Po přijímacích zkouškách, které k mé radosti dopadly výborně, jsem s mamkou jela 
na jeden měsíc do lázní, kde jsme si obě dvě užily zasloužený odpočinek. Po lázních ale 
nastal úplný blázinec. Byt byl plný banánových krabic, které se stejně jako já těšily na 
to, až se poprvé podívají do nového bytu. Tak se stalo 1. srpna 2015. Bylo to hektické, 
ale díky pomoci mojí babičky a dědečka a dokonce také tety se strejdou (kteří přijeli až 
z Olomouce) jsme to úspěšně zvládli. A do pár dní to v novém bytě vypadalo úžasně. 
Moc se mi tady líbí, byt je moc krásný. A co teprve můj pokoj. Za poslední vysvědčení ze 
základky, které jsem ukončila se samými jedničkami, jsem dostala krásný bílý lakovaný 
pracovní stůl. 

1. září jsem vstoupila na gymnázium Hladnov s pocitem toho, že právě SEM patřím a 
ten pocit mě neopustil do teď. A mohu se pyšnit titulem středoškolská studentka. Nej-
lepší to bylo, když začaly první hodiny španělštiny. Jak by řekla moje paní učitelka, Muy 
bien (velmi dobré). Nebudu však skrývat to, jak je studium na gymnáziu o mnoho těžší. 
Základní škola samé jedničky, teď však pravděpodobně na vysvědčení jedna trojka. Ale 
já vím, že to zvládnu, i když je to těžké. ROZHODNĚ to za to stálo!

Přeji vám všem krásné svátky plné lásky, klidu a odpočinku. A hlavně hodně sil do nové-
ho roku, který bude jistě skvělý.“

Klára Hospudková    
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Tradičně druhá sobota v měsíci listopadu 
patří v Krupce u Teplic raketovým modelá-
řům ze všech koutů České republiky. Mezi 
účastníky setkání byla i skupina modelářů 
z Rocket Club Silesia Olza Český 
Těšín. 

„Večer byli v krásných prostorách Raketo-
modelářského klubu Krupka vyhlášení mistři 
České republiky v raketovém modelářství 
pro rok 2015. Mistrovství České republiky 
se zúčastnilo 42 juniorů a 17 seniorů z 10 
klubů. Junioři byli vyhlášení v šesti  kategori-
ích: S1A (výška), S3A (padák) v této kategorii 
se stal Mistrem republiky modelář z RCSO 
Český Těšín David Pastuszek.  2. a 3. místa 
obsadili rovněž modeláři z Českého Těšína 
Bohdan Bajger a Marcin Štěrba. V kategorii 
S4A (malý raketoplán) se Mistrem repub-
liky stal náš Grzegorz Molin a druhé místo 
obsadil Jakub Utí kal. V kategorii S6A byl na 
druhém místě náš nejlepší modelář David 
Pastuszek. V presti žní kategorii S7 senior 
(makety kosmických raket) získal třetí  příčku 
Petr Pastuszek. Po skončení slavnostního 
vyhlášení pokračovalo příjemné posezení, 
povídání s přáteli. 

Poprvé v historii Rocket Club Silesia Olza 
Český Těšín byli naši modeláři 7 krát na stup-
ních vítězů a dva z nich se stali Mistry České 
republiky. Nutno podotknout, že modeláři 
našeho klubu se umisťovali pravidelně na 
předních místech ve všech raketových sou-
těžích v tomto roce. Z RCSO Český Těšín bylo 
klasifi kováno celkem 14 závodníků 
v 5 kategoriích.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat vedení 
ti skárny FINIDR za velkou pomoc fi nanční 
i věcnou, bez které by náš modelářský klub 
nedosáhl na tak vysoké mety.“ 
Mgr. Petr Roszak, předseda RCSO Č. Těšín

17. škola v Africe byla organizací Člověk v tísni slavnostně otevřena dne 12. října 
ve vesničce Meja nedaleko eti opské Halaby. Jsme rádi, že také naše ti skárna mohla 
podpořit stavbu této školy. Do nové funkční školní budovy se nyní vejde o 200 dětí  více. 
Vážíme si spolupráce s organizací Člověk v tí sni a přejeme všem studentům hodně úspě-
chů při studiu i v životě.

Sponzoring – Zbytkový papír 
I v letošním roce 2015 jsme zdarma poskytli zbytkový papír neziskovým organizacím. 
Jsme rádi, že tí mto způsobem můžeme podporovat dětské akti vity v našem okolí. Děti  tak 
mohly pomalovat či jinak kreati vně využít přes 4 ti síce kg papíru! 
• Mateřská Škola Sněženka 
• Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná
• Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životi ce, příspěvková organizace
• Masarykova základní a mateřská škola Český Těšín
• Sdružení rodičů a přátel školy o.s. při Masarykově základní škole 
   a mateřské škole Český Těšín
• ZŠ a MŠ Těrlicko, pracoviště Hradiště
• Mateřské centrum Šťastné srdce o. s.
• Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
• Mateřská škola (odloučené pracoviště), Masarykovy sady, Český Těšín
• Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace
• Mateřská škola Studénka
• Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace
• MŠ s pol.jaz.vyučovacím Český Těšín
• Městská knihovna Český Těšín
• ZŠ a MŠ Pod Zvonek, příspěvková organizace Český Těšín
• Slezská diakonie

Další organizace, které jsme podpořili v roce 2015.
• Společnost pro podporu lidí s mentálním posti žením v České republice, o.s.
   věcné dary pro akci Velký společenský večer
• Slavoj Český Těšín - Šachový oddíl
   věcné dary pro šachový oddíl 
• MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Odloučené pracoviště Karviná
   zakoupení embossovacího stroje Big Shot s příslušenstvím
• Mati ce školská při Gymnáziu s polským vyuč. jazykem v Č.T.
• KLUBsten Karviná – klub stolního tenisu
• Šlapej nebo zemři
   4. ročník závodu nemotorových vozítek v Českém Těšíně
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Večery pod hvězdami

Beskydská hvězdárna

Jestli i vy patříte mezi obdivovatele hvězd 
a vzdálených objektů vesmíru, zvu vás na pozo-
rování oblohy do hvězdárny v Beskydech. Ta se 
nachází v Centru tmavé oblohy, což je nejtmavší 
oblast Beskyd, blízko obce Staré Hamry, nad 
chatou Švarná Hanka. Díky tmavé noční obloze 
v nadmořské výšce 880 m n. m. a velmi čistému 
ovzduší, je noční viditelnost hvězdné oblohy 
jedinečná. Blízko našich domovů je často prach 
a zhoršená viditelnost kvůli pouličnímu 
osvětlení. V Centru tmavé oblohy je naopak, 
díky absenci světel z domů a venkovních lamp, 
viditelnost výborná, mnohem lepší, než v jiných 
hvězdárnách, které se nacházejí v centru měst.

Centrum tmavé oblohy je dostupné autem 
dokonce i v zimě, kdy je však vhodné použít 
sněhové řetězy. Pozorovat oblohu tedy můžete 
v každém měsíci v roce. Je dobré, předem 
zavolat a zjisti t si, kdy je pozorování naplánová-
no. Když je toti ž v nižších nadmořských výškách 
zataženo, zde může být naopak nádherně 
jasno, podmínky k pozorování tedy výborné. 
Beskydská hvězdárna pořádá Večerní prohlídky 

hvězdné oblohy, která trvá 2 hodiny. Můžete tak dalekohledem pozorovat vzdálené 
galaxie, hvězdná seskupení, krátery na Měsíci či detailně obdivovat Slunce. Při pozo-
rování si vyslechnete poutavou formou vyprávěné staré mýty a báje, které doprovází 
souhvězdí noční oblohy. Každé roční období má toti ž svá typická souhvězdí. Při výkladu 
vám průvodce ukazuje laserovým ukazovátkem zmiňované hvězdné objekty a vy se tak 
krásně orientujete, o čem se právě hovoří.

Samozřejmě je tento výlet úžasným zážitkem pro děti , které mohou pomocí daleko-
hledu obdivovat nebeská tělesa, mlhoviny, galaxie či hvězdokupy. Tato neobyčejná 
beskydská hvězdárna dokonce pořádá velice zajímavé programy a pozorování oblohy 
pro školy, dětské tábory či školy v přírodě. Večerní prohlídku můžete dokonce darovat 
jako nápaditý dárek pro někoho blízkého. Hvězdárna vám vystaví dárkový poukaz a vy 
můžete udělat radost jednotlivci či skupině.

Navští vit hvězdárnu můžete také během dne, ovšem pouze o víkendu. V tuto dobu bu-
dete moci  pozorovat  dalekohledem naši nejbližší hvězdu -  Slunce, obdivovat její dech 
beroucí jasnou záři, či zkoumat tmavší skvrny, které se na této hvězdě nacházejí.

Věřím, že jsem vás nalákala na neopakovatelný, nádherný zážitek a vy se do nedalekého 
Centra tmavé oblohy vypravíte. Můžete výlet pojmout jako rodinné večerní dobrodruž-
ství nebo pozvat svou drahou polovičku na romanti cký večer ve dvou. Tam, pod zářivý-
mi hvězdami, okouzleni nebeskou atmosférou, pak jdou slova lásky jeden k druhému 
jako po másle. Tak proč to nevyužít? 

Vstupné je pro děti  ve věku 6 - 15 let 50 Kč, dospělí 100 Kč.

Lenka Kantorovátudy z nudy

Také rádi s obdivem pozorujete 
noční oblohu? Já ano. Při jasných 
večerech zvedám hlavu a s obdivem 
vzhlížím k zářícím hvězdám, galaxi-
ím a najednou si připadám na zemi 
hodně maličká. I mé každodenní 
starosti se v tu chvíli zdají nějak 
malicherné ve srovnání s velikostí 
a majestátností vesmíru.  
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na konecKristina Kyjonková, Lenka Kantorová

Vánočka

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ HÁDANKY:
Z došlých 20 odpovědí byly správné pouze 3. Z nich jsme 
vylosovali výherce, kterým se stala:  Gabriela Rumíšková  
(referent zákaznického servisu).

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY:
„Ve čtvrtek 27.8.2015 byla v naší tiskárně pokřtěna 250. miliontá kniha 
od nakladatelství PRINT CONSULT.“
Z došlých 19 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Zuzana Ciencialová  (referent administrativy obchodu).

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ SUDOKU:
Z došlých 19 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Michaela Ondruchová (obsluha knih. strojů).

Všem výhercům gratulujeme a své výhry si mohou vyzvednout na sekretariátě.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDI 10 ROZDÍLŮ:
Z došlých 17 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Miroslava Lasotová  (obchodník).

Můj oblíbený recept vám předávám tak, jak jej mám zapsaný v kuchařce od babičky. Narazíte tak na různé zvláštní formulace, které však 
receptu dodávají nádech „starodávna“. A to k téhle tradiční vánočce neodmyslitelně patří.

Ingredience:
750 g polohrubé mouky 
(nebo smíchat hrubou s hladkou)
1 kostka droždí
200 g cukr moučka
300 ml mléka
Zarovnaná lžička soli 
(na tu nezapomínat, jinak to bude divné)
2 žloutky + 1 žloutek na potření
Citrónová kůra

Postup:
Rozdrobené droždí posyp lžící krystalového cukru. Až se rozpustí, přidej 2 lžíce vlažného mléka 
(mimo to množství 300 ml) a lžíci mouky. Promíchej a nechej vykynout v misce. Ve větší míse 
smíchej mouku s práškovým cukrem (oboje prosáté), solí, citrónovou kůrou, to zalij vlažným až 
teplým mléčkem, ve kterém jsi rozkvedlala žloutečky. Ještě k tomu pleskni to vykynuté droždí 
a hňácej a kvedlej, až to bude pšoukat a dělat puchýřky a nebude se to lepit na mísu (na prsty 
klidně ano).

Nechej kynout na teplém místě bez průvanu přikryté asi hodinu. Pak těsto rozděl na dva díly 
a udělej buď bochany nebo vánočky. Potři žloutkem  s trochou mléka, posyp mandličkami 
nebo ořechy, nech ještě chvilku vykynout na plechu a pak peč asi hodinu na nejnižším stupni.

Přeji vám dobrou chuť!

FOTO
SOUTĚŽ 
Z důvodu nedostatku doručených příspěvků v termínu byla fotosoutěž zrušena.!




