
Dovolujeme si Vás pozvat na DRUHÝ DOBROČINNÝ BAZAR PRO ZVÍŘATA.
V loňském roce se konal I. ročník dobročinného bazaru pro zvířata. Podařilo se nám vybrat krásnou částku - přes 20 000,- Kč. I díky ní se dalo
pomoci několika nešťastným zvířatům. Proto chceme letos pokračovat - pojďte nám pomoci - darujte věci do bazaru a pak náš bazar navštivte a
nakupujte!

JAK POMOCI?

1. DARUJTE
věnujte ,,něco" našemu občanskému sdružení SOS Animal... To "něco" by mělo být v dobrém stavu - například jste dostali nevhodný dárek - knihu,
parfém, hrneček, šperk, svíčku...
KDY VĚCI VĚNOVAT - již nyní až do 20. 11. 2011, KAM VĚNOVAT:
- Český Krumlov - Horní ulice 168 - obchod Mahakam
- Český Krumlov - Náměstí Svornosti - hračkářství - na té straně kde je Hrozen
- Český Krumlov - Ateliér Erika - Horní Brána, Stříbrná 188
- Osobně vyzvedneme, zařídíme vyzvednutí - po domluvě:
Ing. Jana Fajtlová, tel.: 737 12 56 02, fajtlova.jana@seznam.cz
Erika Smolíková, tel.: 731 169 153, ateliererika@seznam.cz

2. PŘIJĎTE A NAKUPUJTE
26. 11. 2011 od 13:30 v Městském divadle Český Krumlov proběhne II. ročník charitativního
bazaru se skvělým programem (hosté, živá kapela, občerstvení,…překvapení,…)…
pozvánku s programem ještě pošleme.

CELÝ výtěžek půjde na účet sdružení SOS Animal, na účet, ze kterého jsou čerpány
prostředky pro nový, lepší život zvířat, která neměla příliš štěstí..
(Transparentní účet na našich stránkách - www.ckrumlov.cz/sos-animal)

Před vánočním časem se tak sejdou lidé, kteří mají společný cíl - pomoci našim
trpícím a opuštěným čtyřnohým přátelům. Věříme, že společně strávíme
příjemné odpoledne a díky tomu zvířata příjemné dny...

Více informací:Více informací:Více informací:Více informací:Více informací:
Ing. Eliška Bílková, tel: 731 406 021, sos-animal@ckrumlov.cz
Ing. Jana Fajtlová, tel:  737 125 602, fajtlova.jana@seznam.cz
Erika Smolíková, tel.: 731 169 153, ateliererika@seznam.cz

2. DOBROČINNÝ BAZAR
PRO ZVÍŘATA
26. listopadu 2011 od 13.30 hodin - Městské divadlo, Č. Krumlov

www.ckrumlov.cz/sos-animal


