Všem nepřátelům hlavy dolů aneb O Bruncvíkovi
Na výletě s rodiči superhrdinu nepotkáš. I když vlastně… znáš Bruncvíka? Hned vedle
Karlova mostu v Praze najdeš nenápadnou sochu tohoto bájného knížete, jehož meč prý
leží zazděn v mostním pilíři. To zní dost dobrodružně, co říkáš? Ája a Malý Bizon se vydali
jeho příběh objevit. Znáš ho i ty?

bruncvík
Namaluj Bruncvíkovi
do štítu svůj vysněný erb

Vyber a vybarvi správnou odpověď:
1) Bruncvíkovou zbraní byl/a

2) Měl věrného zvířecího přítele:

B)

A)

C)

Co bys měl/a vědět o Bruncvíkovi
Měl kouzelný meč, kterému stačilo říct “Všem nepřátelům hlavy dolů”, a stalo se.
Když viděl lva, jak bojuje s tříhlavým drakem, přispěchal mu na pomoc, společně draka
porazili a od té doby byl lev jeho věrným přítelem. Ještě předtím Bruncvík unikl z jantarové hory, která k sobě jako magnet přitáhla vše, co se objevilo v blízkosti. Jak? Nechal se
zašít do koňské kůže a z ostrova jej odnesl pták Noh, který sem přilétal pro potravu svým
mláďatům. Bruncvík se pak z hnízda dostal a vyrazil vstříc dalším dobrodružstvím.
Správné odpovědi: 1 meč, 2C

Slevomat uvádí:
Práce snů pro mámy
Okolí si myslí, že jen vysedáváte s kamarádkami (taky maminkami) po kavárnách. Vy jste
přitom v noci třikrát vstávala, protože kojení, protože bubák…, pověsila prádlo, vyzkoušela
syna z násobilky a už vymýšlíte, co s dětmi zažít dnes nebo o víkendu a kam vyrazit. Jste totiž
akční máma!
A právě vás hledáme!
Jako naše máma ambasadorka:
•

si parádně užijete čas se svými dětmi a získáte hezkou práci třeba při mateřské nebo
o víkendech, které věnujete rodině.

•

budete ji dělat, když máte čas a když se chce vám, ne když musíte, a my vás za to
budeme odměňovat.

Je to pro vás práce snů?
Pro více informací napište na deti@slevomat.cz
PS: A co tátové a babičky? Ty samozřejmě bereme taky!

