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Zdobení vánočního stromečku 
Rozdávání dárečků 

 

22.12.2019   
Akce probíhá od 14:00 do 19:00 (přijďte kdykoliv v průběhu tohoto času) 

 
 

 

Místo akce:  prostory spolku POLYGON bezpečí z.s., Slobodova 1323, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 
 

 

Díky úžasným lidem na správných místech, dostanou letos naše děti opravdu bohatou Ježíškovskou nadílku. 

Pod našim stromečkem čekají děti dárky ze tří různých akcí. 

 

1. opravdu všechny děti, které jsou našimi členy, nebo které doprovázíme, dostanou dárek z akce „dárek 

v krabici od bot“, – pořádané diakonií českobratrské církve, kterou pro nás zorganizovali v penzionu 

Sola Gratia, kam jezdíme na akce a tábory. 
 

2. navíc všechny děti, které si namalovali ozdobu na vánoční strom do Tesca v Holešově, kde si na 

druhou stranu napsaly, co si přejí, u nás mají pod stromečkem nachystané tyto dárečky.  
 

3. a ještě dalších pár dárečků si odnesou všechny děti, které v průběhu roku zpívaly a hrály v hudební 

skupině „POLYGOŇÁCI“ – tyto dárky jim věnovala prodejna Tesco ve Vyškově za vánoční 

vystoupení.  

  

Takže neváhejte a přijďte všichni k nám!  

 Děti mají za úkol donést na náš stromeček svou ozdobu, kterou u nás vymění za svůj dáreček nebo dárečky. 

Přijďte pověsit spolu s Vašimi dětmi svou symbolickou ozdobu na náš společný vánoční stromek! 

 

Využijte této akce coby dne otevřených dveří a přijďte se podívat, kde máme naše zázemí a kde jsme Vám 

plně k dispozici. Poseďte společně u kávy či čaje a prohoďte pár vlídných předvánočních slov, můžete 

donést své vánoční cukroví na ochutnávku. Nebo si u nás spolu se svými dětmi vyrobte malou vánoční 

ozdobu pro změnu na Váš Vánoční stromeček.  

 

Během této akce vyhlásíme a dárečkem odměníme také nejhezčí stránku z kalendářů, které jste vyráběli 

a které jste nám na fotkách poslali. 
 

A vyhlásíme a dárky odměníme také vítěze všech kategorií z bowlingového turnaje, včetně zvláštní 

ceny pro nejúspěšněji hrající rodinu! 

 
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !!! 

 

 

 

Bližší informace:  

Bc. Hana Ježová,       tel.: 737 527 494        email:  jezova.ha@gmail.com 
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