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SBÍRKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU PRO POBYT  

VÁLEČNÝCH UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY V ČELÁKOVICÍCH 

Aktualizováno ke dni: 28. 2. 2022 

 

 

KDY:   středa 2. 3. 2022 v čase od 15.00 do 19.00 hod. 

  čtvrtek 3. 3. 2022 v čase od 15.00 do 19.00 hod. 

 

KDE: nebytový prostor pod Obecním domem – novou radnicí, vchod z ulice Rybářské 

(bývalá prodejna nábytku), vstup bude řádně označen 

 

CO POTŘEBUJEME: 

 

1. VYBAVENÍ KUCHYNÍ 

a. sady nádobí 

b. sady talířů 

c. sady příborů 

d. sady nožů a dalších kuchyňských pomůcek 

e. skleničky, hrnečky, misky 

f. odpadkové koše a pytle do nich, utěrky, houbičky 

g. drobné spotřebiče (rychlovarné konvice, toastery, topinkovače, šlehače, …) 

2. VYBAVENÍ KOUPELEN 

a. toaletní potřeby (kartáčky na zuby, pasty, toaletní papír, …) 

b. drogerie (mýdla, dezinfekce, šampony, sprchové gely, holení, …) 

c. dámské potřeby 

d. zrcadla, fény, … 

e. ručníky, osušky 

3. VYBAVENÍ LOŽNIC 

a. povlečení 

b. deky, polštáře, matrace 

c. spacáky 

4. VYBAVENÍ OSTATNÍ 

a. pro seniory (organizéry na léky, pleny, …) 

b. lampičky, ramínka do skříní 

c. úklidová drogerie (Jar, houbičky, na podlahu, na toalety, na koupelny, …) 

d. úklidové náčiní (smeták, lopatka, hadr, mop, …) 

5. VYBAVENÍ PRO DĚTI 

a. školní potřeby – sešity, pastelky, propisky, tužky, bloky, skicáky, penály, tašky 

b. hračky (pro děti a mládež všech věkových kategorií) 

c. toaletní potřeby pro děti (pleny, ubrousky, lahvičky, …) 
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6. POTRAVINY 

a. trvanlivé potraviny 

b. pitná voda, limonády 

7. ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 

a. lékárny (sady) 

b. vybavení lékárniček 

8. OBLEČENÍ 

a. pro děti 

b. pro mládež 

c. pro dospělé 

9. NÁBYTEK 

a. zatím není součástí této sbírky, sbírka bude vyhlášena během několika dní 

10. BÍLÁ TECHNIKA 

a. zatím není součástí této sbírky, sbírka bude vyhlášena během několika dní 

 

 

Všechny tyto věci lze odevzdat ve výše uvedených termínech na sběrném místě v Rybářské ulici. 

 

Prosíme, přinášejte věci čistě, nepoškozené a hlavně použitelné! 

 

Zdvořile žádáme, nepřinášejte věci, které nejsou součástí výše uvedeného seznamu. 

 

 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky potřebného materiálu zapojí, za pomoc a projevenou solidaritu! 

 

 

Ing. Josef P á t e k      

předseda Krizového štábu města Čelákovic  

 

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

V Čelákovicích dne 28. února 2022 


