
Soutěže o ceny
Stejně jako minulá čísla časopisu Magazínek COOP Vám i toto zim-

ní vydání přináší mnoho soutěží, křížovek, úkolů i hádanek. Pokud 
se jich budete chtít zúčastnit, pošlete své správné odpovědi či své pří-
spěvky na adresu naší redakce. Budete-li mít štěstí při losování či se váš 
výtvor zalíbí naší odborné porotě, můžete se těšit na opravdu krásné 
výhry.

Kde se tentokráte skrývají naše soutěže?

• Navrhni obojek pro svého pejska nebo kočičku  str. 4

• Recepty pana Kuřátka str. 6

• Hádáme a luštíme na téma „Exotické ovoce“  str. 10-11

• Poznáš země vánočních mužíčků? str. 12-13

• Skládačka pro šikovné prstíky str. 14

Všechny vaše reakce, odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky i vámi 
vytvořená dílka budeme očekávat do 31. ledna 2006 na adrese:

DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Nezapomeňte připojit 
vaše jméno, adresu a věk, abychom vám mohli poslat ceny.

                  A kdo vlastně vyhrál v minulém 
čísle? 

•  O nejkrásnější strašidlo: Jako hlavního vítěze 
této tvořivé soutěže naše porota vybrala Magdalénu (13 let) a Žanetu 
(7 let) Rychtovy a k nim tedy míří krásná hlavní cena. Dalších 10 vítězů 
čeká sladká odměna od společnosti ED Haas CZ. Jsou to: Terezka (5 let) 
a Deniska (5 let) Ševečkovy, Kristýna Vitoňová (6 let), Petr Bohatec 
(8 let), Antonín (2 roky) a Markéta  (4 roky) Pospíšilíkovi, Jára Pavlík, 
Adéla Jirušová (11 let), David Dvořák (5 let), Kájinka a Martínek 
Váchovi, Karolínka (7 let) a Kačenka (5 let) Timovy a Veronika 
Kašparová. 

•  Skládačka pro šikovné prstíky: Tři nejkrásnější skládačky autíčka nám 
poslali, a na krásné ceny se  tudíž mohou těšit: Jiřík Krumpl (5 let), Mire-
ček Kovařík (6 let) a Tomáš Šilhan.

•  Hádáme a luštíme: Správnou tajenku z minulého čísla („Wolfgang 
Amadeus Mozart“) napsali a vylosováni byli: Hana Procházková (12 let), 
Petr Buroň (6 let), Mirek Janoušek (13 let), Ondřej Tomášek (3,5 roku), 
František Lebeda (11 let), Pavel Hanzal (14 let), Filip Srna 
(12 let), Lucka Patakyová (5 let), Tomáš Bočan (6 let) 
a Michaela Hasalová (12 let). 

 Všichni uvedení výherci se mohou těšit na krásné ceny.
Elektronickou verzi Magazínku COOP 

naleznete také na internetových 
stránkách www.coop.cz/magazinek
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Milé děti,

jestlipak už jste napsaly Ježíškovi, co byste rády 
našly pod stromečkem? Jestli ne, tak si pospěš-
te, už se rychle blíží to nejkrásnější a nejštědřejší 
období v roce, na které se těší hlavně ti malí po 
celém světě. 

Když však řeknete malému klukovi nebo hol-
čičce z Ameriky, že u nás dárky nosí Ježíšek, bude 
se Vám smát – tam přece mají Santa Clause! 
Zkrátka není to všude stejné. A představte si, že 
dokonce ani doba rozdávání dárků nemusí být 
stejná – například v Rusku mají dědu Mráze, 
který cestuje se saněmi plnými dárků až na Nový 
rok. No co, ať je to, kdo je to, hlavně že se ty 
dárky k dětem dostanou, viďte.

Ale Vánoce a celý ten čas před nimi, kterému 
se říká advent, mají být především o pohodě! Tu 
krásnou atmosféru můžete pomáhat ovšem při-
pravit i Vy. Až si přečtete nový Magazínek, může-
te třeba pomáhat mamince s úklidem, připravo-
vat s ní cukroví a přitom si s ní vyprávět o tom, 
co všechno zajímavého jste v Magazínku našly. 
Nebo co kdybyste ozdobily ty krásné pomeran-
če, mandarinky a jablíčka, co jste s ní nakupova-
ly (spolu s mandlemi, ořechy, kokosem a dalšími 
dobrotami) v naší prodejně COOPu? Zapíchejte 
do nich koření, kterému se říká hřebíček, na pá-
rátka připevněné sušené švestky, rozinky a oře-
chy, to všechno přece také u nás dostanete. To 
bude vůně!

Přejeme Vám všem, Vašim rodičům a kamará-
dům ty nejkrásnější Vánoce a šťastný Nový rok 
a těšíme se, že se s Vámi všemi budeme potká-
vat nejen nad stránkami dalších Magazínků, ale 
i v  našich obchodech českých a moravských spo-
třebních družstev.   

Vaše redakce

Vánoce, Vánoce přicházejí...

SOUTĚŽ A kdo vlastně vyhrál v minulém 

• Navrhni obojek pro svého pejska nebo kočičku  str. 4

• Recepty pana Kuřátka str. 6
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• Skládačka pro šikovné prstíky str. 14
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