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Omalovánky  40 Kč
Omalovávání má zaručeně 
uklidňující účinek. Zkuste 

omalovat 16 obrázků s motivem
včel a sami uvidíte.

Omalovánky mají formát A5 
a všechny obrázky

jsou dílem Lucie Markové.

–Vánoční papír  100 Kč
Dárky zabalené do balícího 
papíru z Rolničky s motivem

stromečků, perníčků, 
vloček a včelek

zaručeně udělají radost. 
Soubor obsahuje 12 archů

o velikosti 64x46 cm.

–

Magnet  40 Kč
Máte na lednici málo magnetů?

Kupte si jeden 
s obrázkem z Rolničky.

Na výběr máme dvě krásné včelky.
Obrázek je natištěn na dřevěném 

výřezu o průměru 64 mm.
Cena je za jeden kus.

 

–

Hrnek  170 Kč
Nechte se zahřát čajem z hrnečku 
s včelím motivem z naší dílny.

 Objem 320 ml, lze mýt v myčce.
Uvedená cena je za 1 hrnek.

– Betlém – 300 Kč
Betlém by neměl chybět u žádného 

vánočního stromečku. 
Betlém z chráněné dílny 

Rolničky je vyřezán z lipového 
dřeva, potištěn motivy výtvarnice 
Larisy Hofmanové a přes rok jej 
bezpečně uschováte do režného 
pytlíku. Výška postav: Josef 12 cm, 

Marie 11 cm, Ježíšek 7 cm. 

Pastýř s ovcemi – 270 Kč
Pokud betlém z Rolničky už máte, 
doplňte ho o postavu pastýře, 

beránka a ovečky. 

Betlém tři králové – 300 Kč
A nakonec letošní novinka - 

tři mudrcové z východu nemohou
ve Vašem rodinném betlému chybět.

PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE A OBJEDNÁVAT MŮŽETE:
- na adrese www.rolnicka.cz, objednávky na adrese http://ccerolnicce-2018.rolnicka.cz
- ve sborech Českobratrské církve evangelické
- v Rolničce: Bezděkova 122, Soběslav, tel: 381 522 482, e-mail:dilna@rolnicka.cz
Součástí platby je i poštovné a balné: 130 Kč na fakturu, 180 Kč na dobírku. 
Počet výrobků je omezen, uvedené ceny jsou včetně DPH.

Taška  180 Kč
Buďte šik a udělejte něco pro naši 
přírodu. Vyměňte igelitky na jedno 

použití za plátěnou tašku 
se sítotiskovým obrázkem 
mlsného medvěda s úlem.

Velikost tašky je 40cm x 45cm, 
lze ji nosit přes rameno.

  

–

aneb Vánce s Rlničkuooo

V roce 2018 slaví Diakonie Rolnička 25 let své existence.
Oslavte to s námi!

Zakupte si některý z výrobků naší chráněné dílny, která nabízí práci 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Letos jsme se 

nechali inspirovat nejpilnějšími tvory na světě - včelami.

Děkujeme a přejeme požehnané Vánoce!
 

Kalendář 2019 – 170 Kč. 
Nástěnný měsíční 

kalendář s kresbami Lucie Markové,
které Vás provedou rokem včelaře.
Kalendář má formát A4, je vytištěn 
na bílém recyklovaném kartonu 
a svázán kroužkovou vazbou. 

O včelách
... aneb omaluj a poznej

tajemný život včel
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