
Dobročinný adopční bazárek + rodinné setkání absolventů VOŠ (2011;2012)  

(Dobrovolníci mění svět) 

sobota 10. 11. 12 od 10:00 do 16:30, Májová ulice Cheb, 1. patro 

 

Vyšší odborná škola (SZŠ a VOŠ Cheb) pořádá ve svých nových prostorách v rámci dne 

otevřených dveří dobročinnou společenskou akci.  

Cílem bazárku je se navzájem potkat, ukázat návštěvníkům naše nové prostory a představit vyšší 

odbornou školu a její nový vzdělávací program. Bazárkem bychom se rádi pokusili podpořit jeden 

rok vzdělávání pro jedno dítě z Ekvádoru.  

V rámci Vaší návštěvy u nás ve škole Vám dopřejeme mnoho příjemných a atraktivních zážitků. 

Udělejte si proto minimálně dvě hodiny času na nákupy v našich second handech a bazárcích, 

posezení u kávy, čaje a domácího koláče, přátelská setkání, shlédnutí dvou fotografických výstav 

(PATAFEST; ze života vošky), promítání dokumentů pro dospělé a pohádek pro děti. Pro děti 

bude připraven i zábavný hlídací koutek a malování na obličej. 

Pro veliký zájem o Dobrovolnická trička uspořádáme v sobotu 10.11 losování o 3 trička!! Efka 

palačinkářka se postará o naše chuťové pohárky a samozřejmě nesmí chybět ani její ulítlé náušky. 

Pokud byste sami chtěli dát do prodeje cokoli  co se Vám už nehodí, samozřejmě můžete. Možné 

je věci donést a věnovat je k prodeji, nebo si je prostě sami prodávat a z výdělku na dobrou věc 

přispět dle svého vlastního uvážení. Obojí je možné a vítané! Jen se prosím předem ohlašte 

nejpozději do 8. 11.2012, abychom to organizačně zvládli. Uvažujeme i o výměnném obchodě :) 

chceme totiž trochu podpořit i trvale udržitelný rozvoj a dát příležitost i věcem, které by třeba 

skončili v popelnici, ale někomu dalšímu ještě můžou dobře posloužit. To znamená, že věci k 

prodeji musí být čisté, vyprané, nositelné, či jinak upotřebitelné. Nezakládáme ve škole smetiště, 

ale pořádáme dobročinný bazar, kde si každý může udělat radost za pár kaček :) 

CO JE MOŽNO PRODÁVAT? 

Oblečení, obuv, šperky, sportovní náčiní, domácí potřeby, umělecké předměty, vše o čem si 

myslíte, že se to někomu může ještě hodit.  

Jako vždy samozřejmě potřebujeme pomoc DOBROVOLNÍKŮ, které tímto dotazníkem vyzýváme 

k přihlášení :) a už nyní děkujeme za ochotu a zájem :) i případné prodejce prosíme o vyplnění 

dotazníku. 

Všechny Vás vyzýváme: Odvážně proberte šatníky, a co už Vám není milé (nebo je to malé či 

velké) se nebojte přinést na bazárek. Všechny velikosti, modely i módní trendy včetně RETRO 

kousků po babičce i prababičce  jsou vítané!! Nezapomeňte, že je možno prodávat i věci pánské!!! 

Třeba si užijeme i módní přehlídku, nebo nějaké kreativní focení.  

Nabídneme Vám aktivity, které jsou na našich akcí tradiční a oblíbené, něco si však přece jen 

schováme na Jarmark radosti na 15. 12. 2012 do Jokeru, na který jste zváni samozřejmě také. 

Těšíme se na Vás  

Tým Vošky + spolupracovníci  

www.voscheb.ic.cz 


