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Jarmark radosti ve Vyšší odborné
škole Cheb
V sobotu 20.4.2013 se uskutečnil v pořadí již šestý
Jarmark radosti, který pořádala Vyšší odborná škola
Cheb (SZŠ a VOŠ Cheb) ve spolupráci s o.s. Joker. Cílem Jarmarku radosti je především
setkávání lidí a prostřednictvím osobní zkušenosti sdílení společné atmosféry akce, ve které žádný
hendikep nepředstavuje překážku. Studenti sociální práce tak v praxi naplňují motto školy „Být
odlišný je normální“ a skrze společenský zážitek tak posilují nejen školní, ale i místní komunitu
lidí, kteří mají chuť si užít obyčejné věci v radosti.
Podruhé se Jarmark konal v prostorách vyšší odborné školy na Májové ulici v Chebu a díky
příznivému počasí nabídl svým návštěvním i atraktivní venkovní aktivity: discgolf , obří bublifuk
a chůzi po slack line.
Absolutní novinkou Jarmarku byl plážový bar s lahodnými míchanými koktejly, který
provozovali dobrovolníci, ale byl zcela v režii sponzorů restaurace Incognito v Chebu a
společnosti Travel free. Jarmark radosti si na společenskou odpovědnost firem rozhodně stěžovat
nemůže.
Novinkou je i „Radostná pošta“, odkud mohli návštěvníci posílat pohlednice, které vytvořili
klienti sociálně terapeutických dílen. V duchu hesla DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT byla
návštěvníkům nabídnuta i možnost poslat pozdravení zcela neznámému a osamělému člověku. Za
10,- Kč koupili pohlednici, napsali radostné pozdravení a dobrovolníci z VOŠ předají pohlednice
do domovů pro seniory, kde se prostřednictvím sociálních pracovníků dostanou k lidem, na které
jejich blízcí zapomínají. Příjemné překvapení bylo, že dvakrát více zájemců preferovalo tuto
možnost před posláním pohlednice na zcela konkrétní adresu poštou.
Jarmark poctil svou návštěvou senátor za Chebsko a Tachovsko pan Mgr. Miroslav Nenutil, který
vyjádřil své dojmy: “Už podruhé tu zažívám báječnou atmosféra, je opravdu skvělé co tady
dokážete s pomocí dobrovolníků vytvořit, rád se zúčastním i Patafestu v červnu.“
Návštěvníkem Jarmarku byl i pan ředitel integrované školy Mgr. Tomáš Mašek
Jeden z dobrovolníků Martin Kunca, který pomáhal poprvé se svěřil: "Já za sebe musím říct, že po
dlouhé době mám pocit, že jsem dělal něco co mě naplňuje a baví.... Prostě po dlouhé době jsem
plný optimismu a děkuji všem, se kterými jsem se seznámil a mohl spolupracovat“
Tereza Vejříková, zkušená dobrovolnice a studentka školy odcházela se slovy: „Po dnešku ze mě
zase bude optimismus sršet do všech směrů!! Perfektní Jarmark radosti! Díky za něj!!"
Rekordní byl nejen počet dobrovolníků, kterých bylo více než 60, ale i návštěvníků, kterých se za
celý den vystřídalo více než 350.
Pro návštěvníky akce byly připraveny i tradiční již osvědčené služby např. šperkařské dílny,
masáže rukou a šíje, věštírna, kadeřnice, výroba mýdel, paličkování krajek, výroba vinutých perel.
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Obrovský zájem budila živá zvířata: Výr velký a Hroznýš královský, dvě užovky a dvě agamy,
které mohli odvážní zájemci zažít na vlastní kůži.
Nechyběli prodejci s bohatou nabídkou originálních výrobků, návštěvníci mohli shlédnout výstavy
a projekce fotografií z kulturních, osvětových i společenských akcí pořádaných vyšší odbornou
školou. Pro maminky s kočárky nebo pro hendikepované návštěvníky byli připraveni asistenti
ochotní kdykoli pomoci s transportem kočárku nebo vozíku. Velký dík také patří všem
dobrovolníkům, bez jejichž účasti by takové akce nebylo možné uspořádat.
Kontaktní osoba pro bližší informace
Mgr. Lucie Poláková – zástupce ředitele pro VOŠ
email: polakova.lucie@voscheb.cz
telefon: 739 322 486

WEB VOŠ
Galerie fotografií z Jarmarku radosti na Facebook profilu VOŠ
Galerie fotografií z Jarmarku radosti na Picasa galerii VOŠ
Vybrané fotografie z akce v tiskové kvalitě

