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Předškoláci » (http://www.predskolaci.cz)
eShop » (http://www.vytvory.cz/eshop)
Vytvořte si vlastní diskusní fórum (http://www.mojebrisko.cz/?post_type=forum), poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Karlínský benefiční bazárek
15.06.2012 Lenka Štveráčková, Bc. (?author=123)
(http://www.spoludetem.cz/aktuality/karlinsky-beneficni-bazarek-jarni-vydani/)Přijďte koupit něco pro radost sobě a podpořte tím

vzdělání
a talent dětí z dětských domovů.
13. – 16. 6. 2012 od 10 do 21 hod
Klub Divoké matky
Hybešova 2, Praha (javascript:void(0)) 8
Nakupte si u nás na bazárku! Uděláte radost nejen sobě, ale pomůžete
zároveň dětem z dětských domovů. Nevíte co s věcmi, které se vám nehodí?
Věnujte je na náš benefiční bazárek!
Kam a kdy můžete věci přinést?
Klub Divoké matky, Hybešova 2, Praha 8
28.5. – 11.6. 2012 vždy ve všední dny od 10 do 20 hodin
Co můžete přinést?
knihy, CD a DVD (pouze originál), keramiku, dárkové předměty, svíčky,
hrníčky, skleničky, hračky, dekorační předměty, bižuterii, bytové doplňky (javascript:void(0)),
potřeby na ruční práce, kabelky, tašky, oblečení (pouze čisté a zachovalé)
apod.
Co se na bazárek nevejde?
elektronika, domácí spotřebiče, rozbité a nefunkční věci
Výtěžek z prodeje bude použit na podporu vzdělávacích projektů (javascript:void(0))
zaměřených na posílení dovedností a znalostí dětí z dětských domovů.
Spolu dětem o.p.s., Peckova 280/9, 186 00 Praha 8
email: veronika.vrzalova@spoludetem.cz
tel.: +420 222 317 199
Zdroj: www.spoludetem.cz (http://www.spoludetem.cz/)

Doporučte (sdílejte):

Email (http://www.mojebrisko.cz/?p=5930&share=email&nb=1)

0

Share

Print (http://www.mojebrisko.cz/?p=5930#print)
Tweet

1

Rubrika: Nadace, kluby, organizace (http://www.mojebrisko.cz/?cat=111), Náhradní rodinná péče (http://www.mojebrisko.cz/?cat=168), Péče o dítě
(http://www.mojebrisko.cz/?cat=31), Výchova dítěte (http://www.mojebrisko.cz/?cat=29)

(0)

(http://www.mojebrisko.cz/?p=5930&emailpopup=1) Poslat článek emailem (http://www.mojebrisko.cz/?p=5930&emailpopup=1)

« Vaříme pro nemocné děti s NutriniDrinkem (http://www.mojebrisko.cz/?p=5892)
Přečtěte si také:
Májový charitativní bazárek pro slané děti (http://www.mojebrisko.cz/?p=5689)
Říkanka – Gratulanti (http://www.mojebrisko.cz/?p=5562)
Říkanka – Třešně (http://www.mojebrisko.cz/?p=5561)
Říkanky pro radost (http://www.mojebrisko.cz/?p=5746)
Básnička pro zahřátí (http://www.mojebrisko.cz/?p=4573)

(http://www.predskolaci.cz/?feed=rss2) Magazín Předškoláci.cz (http://www.predskolaci.cz)
Soutěžte o volný vstup na Bongo Festival (http://www.predskolaci.cz/?p=17251)
Bongo Festival 2012 (http://www.predskolaci.cz/?p=17253)
Vyhlášení výherce soutěže o domeček od VeselyDomov.cz (http://www.predskolaci.cz/?p=17243)
Eduaktivní hry pro děti na ipady, iphony, ipody a MAC počítače (http://www.predskolaci.cz/?p=17236)
Jak se mandelinka rozhodla být užitečná (http://www.predskolaci.cz/?p=17235)
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Časopis Sluníčko 6/2012 (http://www.predskolaci.cz/?p=17231)
Tip na prázdninové čtení: DeTeKTiVové (http://www.predskolaci.cz/?p=17229)
Jahodový receptář pro každého (http://www.predskolaci.cz/?p=17224)
Sportovní dovolená s dětmi (http://www.predskolaci.cz/?p=17219)
Jak ovečka zachránila kozu (http://www.predskolaci.cz/?p=17218)
(http://www.mojebrisko.cz/?post_type=forum)

(http://www.nasebatole.cz/?feed=rss2) Magazín NašeBatole.cz
(http://www.nasebatole.cz)
Kočárky pro teplé letní dny (http://www.nasebatole.cz/?p=5637)
Ženy, které nechtějí mít děti (http://www.nasebatole.cz/?p=5579)
Pište o fitness na mateřské a vyhrajte (http://www.nasebatole.cz/?p=5619)
Mateřská dovolená? Ano! (http://www.nasebatole.cz/?p=5613)
Posilujeme s dětmi – Kdo není hloupý (http://www.nasebatole.cz/?p=5591)

Napsat komentář
Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace (javascript:void(0)) jsou označeny *
Jméno *
Emailová adresa *
Webová stránka

Komentář
Odeslat komentář
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.
Vytvořte si vlastní diskusní fórum (http://www.mojebrisko.cz/?post_type=forum), poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Přihlásit se
Uživatelské jméno
Registrace uživatele (/?p=5930&action=register&instance=1) | Zapomenuté heslo (/?

Heslo

p=5930&action=lostpassword&instance=1) |

Pamatovat si mě
Přihlásit se

Hledáme dopisovatelky

Chcete-li psát vlastní články, musíte být přihlášeni, uvidíte stav Vašich věrnostních bodů.
Vložit článek (http://www.mojebrisko.cz/wp-admin/post-new.php?post_type=post) a získat věrnostní body (co to je? (http://www.mojebrisko.cz/?page_
id=624))
(http://www.vytvory.cz/eshop)

(http://www.mediahouse.cz/reklama/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2347__zoneid=634__cb=527d78b332__
oadest=http%3A%2F%2Fgdecz.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3D.K6VTbACrb28owsxs5CLUYYg7xGpIacapniWR6zgPTT.P7%
2Ffastid%3D2377900603271772291%2Fstparam%3Dnpmsposkef%2Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mediahouse.cz%2Fzhoupnetese-jeste-pred-prazdninami.html)
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Maminky, pojďte si spolu popovídat
Přidejte se k fanouškům (https://www.facebook.com/MojeBrisko.cz), seznamte se s ostatními maminkami, podělte se o své názory a zkušenosti.
()

(http://www.mediahouse.cz/reklama/www/delivery/
ck.php?oaparams=2__bannerid=2603__zoneid=650_
_cb=7312aeaadc__oadest=http%3A%2F%
2Fwww.duplosvet.cz%2Fduplo-sv%25C4%259Bt%
2Fsout%25C4%259B%25C5%25BE%2F%3Futm_
source%3DFamilyNet%26utm_medium%3Dbanner%
26utm_content%3Dilayer600x300%26utm_campaign
%3DDUPLO_Smiles)

Rubriky
rozbalit vše (javascript:cat1.openAll();) | zavřít vše (javascript:cat1.closeAll();)
(javascript: cat1.o(22);)Akce pro těhulky a maminky (http://www.mojebrisko.cz/?cat=109)

Babiččino okénko (http://www.mojebrisko.cz/?cat=112)
Bylinková poradna Andrea (http://www.mojebrisko.cz/?cat=138)
(javascript: cat1.o(26);)Chceme miminko (http://www.mojebrisko.cz/?cat=10)
(javascript: cat1.o(31);)Dítě (novorozenec, kojenec) (http://www.mojebrisko.cz/?cat=23)

Doporučujeme (http://www.mojebrisko.cz/?cat=52)
(javascript: cat1.o(40);)Jméno pro miminko (http://www.mojebrisko.cz/?cat=36)

Jsem těhotná? (http://www.mojebrisko.cz/?cat=6)
(javascript: cat1.o(49);)Maminky radí maminkám (http://www.mojebrisko.cz/?cat=101)
(javascript: cat1.o(53);)Nakupujeme, zařizujeme (http://www.mojebrisko.cz/?cat=71)

Nezařazené (http://www.mojebrisko.cz/?cat=1)
(javascript: cat1.o(63);)Podnikání, práce, zaměstnání (http://
www.mojebrisko.cz/?cat=154)

Pohádky (http://www.mojebrisko.cz/?cat=137)
(javascript: cat1.o(68);)Porod (http://www.mojebrisko.cz/?
cat=4)
(javascript: cat1.o(76);)Příběhy ze života (http://
www.mojebrisko.cz/?cat=12)
(javascript: cat1.o(79);)Recepty (http://
www.mojebrisko.cz/?cat=13)

Rodina mezi paragrafy (http://
www.mojebrisko.cz/?cat=92)

Slovníček pojmů (http://
www.mojebrisko.cz/?cat=121)
(javascript: cat1.o(87)
;)Služby (http://
www.mojebrisko.cz/?
cat=102)

Soutěže (http://www.mojebrisko.cz/?cat=30)
(javascript: cat1.o(92);)Těhotenství (http://www.mojebrisko.cz/?cat=3)
(javascript: cat1.o(100);)Zajímavosti (http://www.mojebrisko.cz/?cat=131)

Zamyšlení (http://www.mojebrisko.cz/?cat=142)
Zdravá výživa (http://www.mojebrisko.cz/?cat=161)
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Zveřejníme Váš článek
Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma (těhotenství a mateřství) je Vám blízké? Napište několik řádek textu a pošlete do redakce. Rádi
zveřejníme Vaše názory, příběhy ze života (javascript:void(0)), praktické zkušenosti, atd. >>> (http://www.mojebrisko.cz/?page_id=8)

Doporučujeme
Krásné dětské kočárky (http://www.medabeda.cz/) z nové kolekce roku 2012

Nejnovější témata v diskusi
Těhotenský test (http://www.mojebrisko.cz/?topic=tehotensky-test-2)
Cysta na vaječníku (http://www.mojebrisko.cz/?topic=cysta-na-vajecniku)
Jaké doplňky stravy s obsahem DHA užíváte? (http://www.mojebrisko.cz/?topic=jake-doplnky-stravy-s-obsahem-dha-uzivate)
Těhotenské svatební šaty (http://www.mojebrisko.cz/?topic=tehotenske-svatebni-saty)
Přivýdělek na mateřské (http://www.mojebrisko.cz/?topic=privydelek-na-materske)
Zvýšený prolaktin (http://www.mojebrisko.cz/?topic=zvyseny-prolaktin)
Nemůžu otěhotnět, co dál? (http://www.mojebrisko.cz/?topic=nemuzu-otehotnet-co-dal)
Otec u porodu (http://www.mojebrisko.cz/?topic=otec-u-porodu)
Bolesti bříška u miminka (http://www.mojebrisko.cz/?topic=bolesti-briska-u-miminka)
Zánět prsu v šestinedělí (http://www.mojebrisko.cz/?topic=zanet-prsu-v-sestinedeli)

Diskusní fórum
Bylinková poradna (http://www.mojebrisko.cz/?forum=bylinkova-poradna)
Chceme miminko (http://www.mojebrisko.cz/?forum=chceme-miminko)
Jsem těhotná (http://www.mojebrisko.cz/?forum=jsem-tehotna)
Kojenecké zboží (http://www.mojebrisko.cz/?forum=kojenecke-zbozi)
Mateřská dovolená (http://www.mojebrisko.cz/?forum=materska-dovolena)
Neplodnost (http://www.mojebrisko.cz/?forum=neplodnost)
Novorozenec (http://www.mojebrisko.cz/?forum=novorozenec)
Otcovství (http://www.mojebrisko.cz/?forum=otcovstvi)
Porod (http://www.mojebrisko.cz/?forum=porod)
Porodnice (http://www.mojebrisko.cz/?forum=porodnice)
Svatba (http://www.mojebrisko.cz/?forum=svatba)
Těhotenský deníček (http://www.mojebrisko.cz/?forum=tehotensky-denicek)
Těhotenství (http://www.mojebrisko.cz/?forum=tehotenstvi)
Volná diskuse (http://www.mojebrisko.cz/?forum=diskuse)

Zasílání novinek na váš email
Váš e-mail:
Vaše e-mailová adresa...
Přihlásit

Odhlásit

Sledujte nás i na Facebooku
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Moje Bříško na Facebooku
To se mi líbí
Moje Bříško se líbí 2,617 lidem.

Ratafák
Radim

Pjotr

LucieMilan

Honza

Peťula

Lenka

Plugin pro sociální síť Facebook

Nejnovější komentáře
Lucinka33 u Těhotenský test (http://www.mojebrisko.cz/?p=1466&cpage=1#comment-643)
Lenka Štveráčková, Bc. u Poděkování občanskému sdružení Šťastný úsměv (http://www.mojebrisko.cz/?p=5772&cpage=1#comment-632)
Martina u Poděkování občanskému sdružení Šťastný úsměv (http://www.mojebrisko.cz/?p=5772&cpage=1#comment-631)
Andrejkaa u Imunita u dítěte (http://www.mojebrisko.cz/?p=306&cpage=1#comment-629)
Lenka Štveráčková, Bc. u Těhotenství s Cronovou chorobou (http://www.mojebrisko.cz/?p=1757&cpage=1#comment-606)
Martina u Těhotenství s Cronovou chorobou (http://www.mojebrisko.cz/?p=1757&cpage=1#comment-605)
Lenka Štveráčková, Bc. u Těhotenství s Cronovou chorobou (http://www.mojebrisko.cz/?p=1757&cpage=1#comment-604)
Martina u Těhotenství s Cronovou chorobou (http://www.mojebrisko.cz/?p=1757&cpage=1#comment-603)
Lenka Štveráčková, Bc. u Prenatální diagnostika rozštěpových vad obličeje (http://www.mojebrisko.cz/?p=5583&cpage=1#comment-594)
Martina u Prenatální diagnostika rozštěpových vad obličeje (http://www.mojebrisko.cz/?p=5583&cpage=1#comment-593)

Odkazy
FamilyNet.cz – vše pro rodinu (http://www.familynet.cz)
MojeGalanterka.cz – internetový obchod (http://www.vytvory.cz/eshop)
NašeBatole.cz – magazín o dětech (http://www.nasebatole.cz)
Předškoláci.cz – rozvoj a vzdělávání dětí (http://www.predskolaci.cz)
Výtvory.cz – kreativní tvoření (http://www.vytvory.cz)

(http://detsky-web.cz/www/rss.xml) Dětský web (http://www.detsky-web.cz/)
Mírová smlouva (http://www.detsky-web.cz/online-pohadky/Tom_a_Jerry/Mirova_smlouva)
Starý dobrý tom (http://www.detsky-web.cz/online-pohadky/Tom_a_Jerry/Stary_dobry_tom)
1 x 04 (http://www.detsky-web.cz/online-pohadky/Spionky/1_x_04)
Zmařené plány (http://www.detsky-web.cz/online-pohadky/Tom_a_Jerry/Zmarene_plany)

Partneři
Prvek vyžadující zásuvný modul

Biolampa jako alternativní léčba (http://www.mojebrisko.cz/?p=3145)
S alternativní léčbou je v dnešní době nejvíce spojována biolampa (http://elife.cz/biolampa/), která se využívá k léčbě širokého spektra onemocnění...
Biolampa a její technologie (http://www.mojebrisko.cz/?p=3146)
Nemalé finanční (javascript:void(0)) prostředky, které se investují do výzkumu zajistily, že biolampa (http://elitech.cz/biolampa/) zaznamenala velikou
efektivitu léčby v řadě onemocnění (javascript:void(0))...
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Biolampa a její pořízení (http://www.mojebrisko.cz/?p=3148)
Chtěli by jste biolampu domů (javascript:void(0))? Není nic jednoduššího než si biolampu pořídit. Kde se dá biolampa (http://biolampa-biostimul.eu/)
koupit...?

(http://www.nasebatole.cz)

(http://www.nasebatole.cz/?feed=rss2) NašeBatole.cz (http://
www.nasebatole.cz)
Kočárky pro teplé letní dny (http://www.nasebatole.cz/?p=5637)
Ženy, které nechtějí mít děti (http://www.nasebatole.cz/?p=5579)
Pište o fitness na mateřské a vyhrajte (http://www.nasebatole.cz/?p=5619)
Mateřská dovolená? Ano! (http://www.nasebatole.cz/?p=5613)
Posilujeme s dětmi – Kdo není hloupý (http://www.nasebatole.cz/?p=5591)
(http://www.vytvory.cz)

(http://www.vytvory.cz/?feed=rss2) Výtvory.cz (http://www.vytvory.cz)
Jahodový receptář pro každého (http://www.vytvory.cz/?p=981)
Rudé krasavice (http://www.vytvory.cz/?p=950)
Výroba květin z hmoty DECO CLAY (http://www.vytvory.cz/?p=926)
Nový speciál pro maminky (http://www.vytvory.cz/?p=924)
Soutěžte s e-shopem MojeGalanterka.cz (VY) (http://www.vytvory.cz/?p=919)
(http://www.predskolaci.cz)
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