
Kdo by neměl rád překvapení! A obzvláště pak děti. Však je také všeobecně známo, že na tomto dobylo 

svou slávu známé čokoládové vajíčko Kinder surprise, které v sobě kombinuje sladkou čokoládu a 

překvapení v podobě drobné hračky. Děti téměř z celého světa, a nejen ony, je zbožňují již od roku 1974.  

Přestože symbolem českých Velikonoc vždy bylo a snad i do budoucna zůstane klasické slepičí vajíčko, není 

důvod proč neudělat dětem radost i vajíčkem, které v sobě nějaké to drobné překvapení ukrývá.  

Taková „vajíčka“ připravila dětem na letošní Velikonoce i Jednička. Aby to ale nebylo zase tak jednoduché, 

musíte si je, milé děti, samy nalézt. Kde? Tak to se dozvíte přesně 1. 4. 2021 (a Apríl to rozhodně nebude 

). Mezi 8.30 – 9.00 hodinou dopolední zveřejníme na našem Facebooku a webových stránkách mapku, 

kde budou vyznačeny oblasti s poschovávanými vajíčky. Poznáte je celkem snadno – budou to právě ty 

žluté vnitřní plastové obaly z Kinder surprise. Uvnitř bude ukryté vždy nějaké drobné překvapení, které si 

jeho nálezce samozřejmě může ponechat. Každé vajíčko bude ukryté tak, aby ho alespoň trochu bylo vidět, 

a v žádném případě to nebude na žádném nebezpečném nebo dětmi nedosažitelném místě. 

A pozor! Ještě jedno překvapení navíc! Mezi všemi ukrytými vajíčky bude také možné nalézt PĚT ZLATÝCH! 

Ty budou mít nejenom zlatou barvu, ale uvnitř místo drobného překvapení šestimístný unikátní kód 

s obrázkem jedné z těchto výher: sluchátka, puzzle, společenská hra, designová myš s podložkou a velký 

plyšový slon 

Ten, kdo se stane šťastným nálezcem zlatého vajíčka a prokáže se nám tímto kódem, získá výhru, jejíž 

obrázek vajíčko ukrývalo. 

Vajíčka bude možné hledat od dopoledne 1. 4. 2021 do večera 5. 4. 2021 nebo do nalezení všech vajíček. 

Pokud se už na naší „pátračku“ po velikonočních vajíčkách s překvapením těšíte, nezapomeňte sledovat náš 

Facebook nebo webové stránky. Hodně zábavy a radosti při hledání vám přeji všichni z DDM Jednička. 

 


