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Vánoční papír  100 Kč
Dárky zabalené do balícího 
papíru z Rolničky s motivem
s motivem jablíčka, skořice, 

hřebíčku a badyánu
zaručeně udělají radost. 

Soubor obsahuje 12 archů 
o velikosti 64x46 cm.

–
Magnet  50 Kč

Další magnetky s obrázky z Rolničky.
Tentokrát si můžete vybrat holčičku, lišku, oslíka, 

a nebo všechny tři! 
Obrázek je natištěn na dřevěném výřezu. 

Delší strana magnetky má 75 mm.
Cena je za jeden kus.

 

–

Rolnička  50 Kč
Koupí zlaté rolničky přispějete
na rekonstrukci nových prostor

pro naše sociální služby.

Více informací o projektu Rosteme 
najdete na webových stránkách 
https://rosteme.rolnicka.cz/

 
 

–

Hrnek  180 Kč
Nechte se zahřát čajem z hrnečku 

s motivem jablíčka, skořice, 
hřebíčku a badyánu z naší dílny.
 Objem 320 ml, lze mýt v myčce.

–

OBJEDNÁVAT MŮŽETE:
- na adrese http://eshop.rolnicka.cz
- ve sborech Českobratrské církve evangelické

Součástí platby je i poštovné a balné.
Počet výrobků je omezen, uvedené ceny jsou včetně DPH.

Taška  220 Kč
Bojujte proti plastům s velkou plátěnou 

taškou se sítotiskovým obrázkem.
Taška má uvnitř malou kapsu 

na drobnosti 18x18cm 
a unikátní podšití popruhů - jsme eko 

- zpracováváme zbytky. 
Taška má rozměry: 

výška (bez uší) 40cm, šířka 46cm.  

–

aneb Vánce s Rlničkuooo

Kalendář 2021 – 170 Kč. 
Nástěnný měsíční kalendář s malbami klientů Rolničky 
má formát A4, je vytištěn na recyklovaném kartonu 

a svázán kroužkovou vazbou. 

V letošním ročníku prodejní kampaně ČCErolniČCE
máte tradičně možnost podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

zakoupením výrobků chráněné dílny. 

Navíc však můžete pomoci Rolničce vyrůst. Zakoupením symbolické rolničky 
totiž přispějete na rekonstrukci nových prostor pro naše sociální služby. 
Do 5 let opustí praktickou školu Rolničky 30 mladých lidí s mentálním  

a kombinovaným postižením. Abychom jim mohli i dále pomáhat
potřebujeme více místa.

Děkujeme!

Kontakt:
Chráněná dílna Diakonie Rolnička
Bezděkova 122, 392 01 Soběslav
tel: 381 522 482
e-mail:dilna@rolnicka.cz 
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