soutěž

NAPIŠ JEŽÍŠKOVI!
12.11.-15.12.2016

Základní princip soutěže:
Úkolem soutěžících bylo poslat prostřednictvím aplikace ZetSet vzkaz Ježíškovi. Deset
nejoriginálnějších vzkazů postoupilo do druhého kola soutěže, kde byl hlavní cenou 1x
nejnovější mobilní telefon SONY Xperia X Compact. O výherci rozhodoval počet liků u
příspěvku (do 15.12.2016 22:00).
Všichni účastníci pak dostali pohlednici „přímo od Ježíška“ s individuálním vzkazem a
autorskou kresbou Mirka Vostrého– http://www.mirekvostry.cz

Do finále soutěže o špičkový smartphone SONY Xperia X Compact
postoupily tyto vzkazy Ježíškovi:

Vojtíškovi, Rožnov pod Radhoštěm
Milý Ježíšku, přáli bychom si,aby do Vánoc
napadlo ještě více sněhu! Chceme totiž stavět
sněhuláky, sáňkovat, koulovat se a dovádět.
Předem děkujeme :) D+R+T

Trávníček Petřík, Jindřichův Hradec
Milý Ježíšku, Prosímtĕ přál bych si pod
stromeček skateboard děkuji ti moc a pokud by to
nešlo tak aspoň ať jsme všichni zdravý.Brzy
naschledanou... S pozdravem Petřík

Pavlacký Kubík, Brno
Milí ježíšku já by si přál kolo koloběžku kartu sd pie face
magnetickou stavebnici lego friends blackhole prosím
děkuji Kubík 6 let

Smejkal Ewelina , Praha
Dear Santa! My name is Tobi. I am 10 months old and
l wish to have a train set with tracks to play with my
older broher Theo. But most importantly l wish to be
huged, kissed and cuddled as often as possible:) Toby

Kosová Verunka, Kladno
Milý Ježíšku,celý rok jsem byla hodná o tom
nepochybuji,když se na mne podíváš,uvidíš Anděla.
Pod stromeček si přeji hlavně abych byla
zdravá,přinášela radost mamince a tatínkovi stejně jako
tobě Ježíšku,mám tě moc ráda a i tobě přeji hodně
zdraví,abys každý rok přinášel radost nejen mě ale
všem dětem co tě mají rádi jako já a věří v Tebe...Tvoje
Verunka

Hevertova Tereza, Ploskovice
Milý Ježíšku ,jak vidíš tak už chodím do první
třídy.Jsem moc šikovná a moc mi to jde ..Moc bych
si od tebe přála telefon.Maminka říká ,že dětí je
moc a že kdyby si mi dal tak drahý dárek,neměli by
ostatní děti dárky.Jeźíšku né že bych mami ce
nevěřila,ale všichni děti už ho mají jen já ne.Chtěla
jsem ti jen říct,že chci jen telefon nic jinýho.Myslíš
že by to šlo??Moc děkuju za odpověď a přeji i tobě
krásný Vánoce Gábinka Hervertová

Dohnalová Romana, Valašská Bystřice
Milovaný Ježíšku, prosím tě, aby jsme si užili Vánoce
s úsměvem. Pošli nám pár andílků, aby nás
ochraňovali. Moc děkuju a přeju ti do nebe krasne
Vánoce. Z láskou Nikol

Boháčková Barbora, Praha
Ahoj Jezisku, tady je Nicollka Bohackova z Hosoune. Maminka pise
za me, protoze to neumim. Jsou mi 4 a vetsinou jsem hodna. Moc
bych si prala saticky pro popelku a boticky, pro kristynku sipkovou
ruzenku, malinkou panenku a polstarek. Pro brasku Dominka (3r)
bych si prala hracky s Dorynkou a nebo s Woodym a Buzzem
raketakem. Dekujeme a tesime se na tebe!

Cajankova Nikolka, Kunčice pod Ondřejníkem
Milovaný Ježíšku, prosím tě, aby jsme si užili Vánoce s úsměvem.
Pošli nám pár andílků, aby nás ochraňovali. Moc děkuju a přeju ti
do nebe krasne Vánoce. Z láskou Nikol

Babíček Benjamín, Říčany
Mílý Ježíšku přeji ti hezké vánoce a aby se ti splnilo
všechno co si přeješ.
Benjamín a můj brácha Šimon

HLAVNÍ CENU – smartphone SONY Xperia X Compact
vyhrála Romana Dohnalová z Valašské Bystřice.
GRATULUJEME!

výherkyně

majitel a jednatel firmy p. Záruba a výherkyně

