Pořadí

Cena

Jméno

Příjmení

Město

Text básně, nebo rýmu
Můj bezva pomocník
Pošeptám Vám jedno tajemství:
„Mám skvělého pomocníka,
o kterém každá žena sní!“
Je to můj génius, ideál,
přírodu díky němu šetřím,
jsem ekologický král.
Nemusím tahat z obchodu balené vody,
neťapu zbytečně nahoru schody.
Ušetřím peníze rodině,
sodu nyní pijeme lacině.

1. cena

lednička Hoover HDCS186FXD1C
v nerezovém provedení

Eva

Skřivanová Forejtová

Chlumec nad Cidlinou

Je krásný, ladný, úžasný,
v mnoha variantách a barvách,
každý o něm sní.
Uprostřed kuchyně stojí,
návštěvy se na něj dívat chodí.
Pak si ho koupí a volají,
že lepšího pomocníka neznají!
Děti ho zbožňují,
každé ráno si samy pití do školy pakují.
Zmačknou ho, on je na slovo poslouchá,
vše podle jejich chuti jim namíchá.
Jak že se jmenuje ten můj pomocník?
Kamil, Petr či Pepa?
Kdepak!
SODASTREAM je to, jasná věc!
Je to můj nejvěrnější přítel, krasavec.

2. cena

3. cena

automatický výrobník domácí perlivé vody
SodaStream Power

výrobník domácí perlivé vody
SodaStream Jet Pastel

4. cena

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

5. cena

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

6. cena

7. cena

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

Martina

Šebetková

Vysoké Mýto

Těžké je vymyslet vhodný rým, na dvojici slov soda stream. Úderně
volám: méně coly a cukrovinek, více pak vody se spoustou bublinek.
Ráda si dělám vinný střik, s přístrojem soda stream je to mžik. Děti mé
všemožné ovocné příchutě zbožnují, náhradní bombičky totiž ze svého
nekupují :‐)
Vymyslet mám nový rým,
teď když šlapu třetí schody,
na výrobník Sodastream,
pro přípravu dobré vody.

Michal

Pola

Suchdol nad Lužnicí
Dnes už hodně dobře vím,
že lepší nežli balík vody
je můj nový Sodastream
a lehké běhat naše schody!

Aneta

Lubomír

Pamela

Nela

Vrátná

Šrámek

Tomiová

Čadová

Rokycany

Jirkov

Ludgeřovice

Velešín

Na lince uvolni trochu místa,
na lepší časy se Ti blýská!
Kup si sodastream za pár kaček,
radost budeš mít jako žáček.
Báječnou perlivku Ti vyrobí,
a to ještě v domácím pohodlí.
Krásné lahve a plno příchutí,
to Tě prostě vypít donutí!
Jediné, na co teď myslím,
je výrobník Sodastream!!
Parné léto , slunce svítí
nikde není žádný stín
v tuhle chvíli nejlepší je
osvěživý sodastream.
S ‐ outěžíme se Sodastreamem
O ‐ xidem uhličitým bubláme si s klidem
D ‐ oma i v práci... dnes, zítra
A ‐ každý další den
S ‐ e Sodastreamem slunce v duši svítí všem
T ‐ ahat tašky nemusíme
R ‐ adost z toho máme
E ‐ konomicky i ekologicky uvažujeme
A ‐ dost už těch řečí
M ‐ ůže mít doma každý ten báječný svět bublinek přeci... ! ;‐)
Bublám, bubláš, bubláme,
SodaStream z ruky už nedáme.
Bublinky miluje celá naše rodina,
bubláním u nás každý den začíná.
Bublá tady táta, syn i děda,
zde je SodaStream opravdu třeba,
nic než sodovku u nás už nepijem
a tak si o auto teď taky zahrajem.
Třeba se na nás i štěstí usměje
a naše rodinka to poté zapije.
Zapijem to bublinkami, to je přece jasný,
jen s nimi jsme tady spolu všichni tak moc šťastní ;‐)
Po ránu když slunce vstává
Ranní mlhou na svět svítí
Do té krásy jen Sodastream
Něžně do snů zašumí ti
Zašumí ti jako peřej zašumí ti jako řeka
Co jen lehce po kamenech spěchá
Popřeje ti krásný den

8. cena

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

Zdeněk

Jelen

Hostivice

Když pak večer den už končí
Místo slunce hvězdy svítí
Sodastream zas zašumí ti
Jako vánek mezi klasy
Jako les a dávné časy
Popřeje ti krásný sen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nebo jednodušeji
Po ránu když slunce svítí
Sodastream hned zašumí ti
Jako peřej, jako řeka
Která po kamenech spěchá
Popřeje ti krásný den
Když pak večer, hvězdy svítí
Sodastream zas zašumí ti
Jako vánek mezi klasy
Jako les i dávné časy
Popřeje ti sladký sen
"Bublinkový BLUES"
/:Moje milá, ta mi říká,
že prý ruce dlouhý mám :/
Když bez štaflí suchým hadrem
starej lustr utírám

9. cena

10. cena

11. cena

sada nápojových lahví SodaStream
v pastelových barvách a limitované dámské edici
pro výrobníky domácí perlivé vody

sada 5‐ti koncentrovaných příchutí SodaStream
pro perlivou vodu v balení 440ml
dle vlastního výběru

sada 5‐ti koncentrovaných příchutí SodaStream
pro perlivou vodu v balení 440ml
dle vlastního výběru

Michal

Antonín

Janovský

Vrzal

Praha 8

Úvaly

/:Jak opičák dlouhý pracky
od tahání lahví mám :/
má milá to dobře říká,
že si za to můžu sám
/:Krátký ruce, jako každý,
moh jsem stále ještě mít :/
Sodastream jsem měl už dávno
na sodovku pořídit!
Máme doma teď pohodu,
už nechodíme pro vodu,
žádné láhve netaháme,
sodastream si uděláme.
SodaStream
Nekonečný pramen sody,
co tě hodí do pohody.

Jana

Hostýnková

Česká Třebová

Hasí žízeň, bublá, šumí,
všichni žasnou, jak to umí.
Chceš‐li býti pánem svým,
kup si domů SodaStream!
Léto

12. cena

13. cena

sada 5‐ti koncentrovaných příchutí SodaStream
pro perlivou vodu v balení 440ml
dle vlastního výběru

sada 5‐ti koncentrovaných příchutí SodaStream
pro perlivou vodu v balení 440ml
dle vlastního výběru

Michaela

Jitka

Matiková

Glöcknerová

Ketkovice

Děčín 2

Přiběhla jsem ze školy,musím napsat úkoly.
Venku teplo,žízeň mám,copak já s tím udělám.
Slunce peče,co teď s tím,ještě že mám sodatsream.
Koukám z okna,soused brečí,z obchodu zas pití vláčí.
Zasměju se,utíkám,tohle se nás netýká.
Vezmu láhev,dám tam vodu,soused je už v půlce schodů.
Zacvaknu a třikrát stlač,Do obchodu?proč a nač?
Žádné cesty,benzín,vůz,časový pak máte skluz.
Už to bublá,krásně chladí,barevně to k sobě ladí.
To je všechno přátelé,usmějte se vesele.
Ať si kdo chce,klidně mele,se sodastreamem,mám se skvěle.
Takže ahoj už zas běžím,po napití jsem už svěží.
Dneska už to dobře vím
nejlepší je SodaStream!
Bez dřiny a bez starostí
úkolu se vždycky zhostí,
šetrný je k prkenici
Voda perlí ve sklenici!
Rodina je samý šprým
máme doma SodaStream!

