
 

Dobročinný obchod - Dobročinná hasičárna  

bude bude bude bude opopopopěěěět t t t otevotevotevotevřřřřenenenen    na areále v na areále v na areále v na areále v ŽŽŽŽOPECHOPECHOPECHOPECH        

dnednednedne: : : : 18.18.18.18.    8. 20128. 20128. 20128. 2012,,,,    odododod    11115555    hodinhodinhodinhodin    
v rámci 2. Zavařeninobraní 

 

Sběr věcí probíhá průběžně od 18. 6. – do 17. 8. 2012 
   V případě dotazů pište, volejte 775 889 645.

 

PokudPokudPokudPokud    mmmmůžeteeteeteete taktaktaktak nám prosím „„„„do hasido hasido hasido hasičárnyárnyárnyárny““““ vvvvěnujte:  
 

*kabelky, aktovky, batohy, opasky, ŠÁTKY, šály… 
* VěCI SKLENěNÉ, hliněné i keramické… 

*knihy,časopisy - přečtené i okem nespatřené… 

*bižuterii…cetky bezcenné, klidně i drahé kamení, korálky, náramky, náhrdelníky… 

* hračky - s kterými si už vaše děti dohrály… 
* originály CD, DVD, jestli doma máte LP, také jimi nepohrdneme ☺ * věci pro dům, byt, či zahradu…sportovní 

potřeby, společenské hry, věci pro kutily* VŠE KE KREATIVNÍMU ZPRACOVÁNÍ: vlnky, 

bavlnky, zbytky látek, jehly i jehlice, přírodní materiály, sušené kytky… 
 

DĚKUJEME, že nám pomáháte hasit to jinak ☺
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