Chystáme křtiny!
Milé děti,
nová knížka pohádek už voní tiskařskými barvami a je načase, abychom ji vyslali do světa – dělat radost dětem
i jejich rodičům.
Zveme Vás tímto na slavnostní křest Čtvrté knížky pohádek od dětí pro děti, který se bude konat v sobotu
19. 10. 2019 od 13.30 do 16.30 hodin ve Skanska Corso Court v Karlíně.
Kromě našich finalistů, kteří nám snad prozradí recept na to, jak se stát úspěšným spisovatelem, jste zváni vy
všichni, kteří jste nám zaslali své pohádky.

Finalisté Bambini litera 2019:
štěpánka báčová • ema bízová • martina ducháčková • aneta erbenová • valerie fišerová •
tina formánková • michaela gabíková • lukáš klak • annaklouzalová • aneta lorencová • lea martásková •
magdalena martinková • sofie němcová • matylda nosáková • martin partyngl • marek sikora •
julie střižíková • viktoria švajdová • sofie anna vorlová • adélka žaloudková

Přijďte si spolu s námi užít příjemné odpoledne. Čekají na vás tvořivé dílničky, malování na obličej, fotokoutek,
Zelená laboratoř, ale také poutavé povídání o tom, jak se taková knížka „upeče”. Pozdravit vás přijdou naši milí
hosté z Albatros Media, společně s předsedkyní poroty, spisovatelkou Martinou Drijverovou.
Již tradičně v rámci slavnostního dne společně vyberete nadaci, které Skanska Reality a.s. jako pořadatel soutěže
věnuje výtěžek z prodeje čtvrté pohádkové knihy.
Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 20. září na e-mail: bambinilitera@skanska.cz. Počet účastníků slavnostní
autogramiády je limitován. Vedle finalistů soutěže a jejich rodinných příslušníků jsou zváni také ostatní účastníci
soutěže v doprovodu jedné dospělé osoby. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás!

Jak se k nám dostanete:
Skanska Corso Court, Křižíkova 683/34a, Praha 8 - Karlín
MHD: tramvaj č. 3 a 8 do stanice Křižíkova
Autem: parkování možné na placených zónách
v ulicích Křižíkova, Pernerova a okolí
Pěšky: 2 minuty ze stanice metra Křižíkova

