
 

Čas: 7:30-8:00; velká 
přestávka 

Kde: v oktávě (VIII), od 
vrátnice hned napravo 

HUMANITÁRNÍ POMOC LIDEM NA  

UKRAJINĚ 

 

AKTUÁLNÍ POTŘEBY 

 

Léky: Analgetika, protizánětlivé léky, obvazy (gelové, sterilní nebo nesterilní, 

hydrogelové proti popáleninám), Ibuprofen, Paracetamol, antipyretika, 

antidiaroika (proti průjmu), Nurofen, Krevní vaky, Kapátka, Katery, 

Bandáže, Alkoholové ubrousky, Turnikety, Termostaty, Gáza, antibiotika. 

 

Produkty: Pitná voda, konzervy, cereálie/kaše, káva/čaj, těstoviny, rýže, nudle, 

paštiky, máslo, slunečnicový olej, sušené ovoce, směsi pro novorozence. 

Také neuškodí sladkosti pro děti. Prosíme, nenosit čerstvé ovoce ani 

zeleninu. Pouze to, co se nekazí. 

 

Jiné: Power banky, lepicí pásky, svítilny, baterky, hygienické prostředky pro 

ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty a kartáčky, 

ručníky atd.), pláštěnky, stany. 

 

PRIORITA: Deky, spací pytle, boty, teplé ponožky, teplé oblečení, rukavice, 

termoprádlo, šály, čepice. Vše v různých velikostech pro muže, děti a 

ženy. Také oblečení pro miminka. 

Vše, co bude vybráno se odveze na adresu Krakovská 3, Praha 1 v pátek 4.3.2022. 

Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte napsat na jeden z těchto instagramů:  

@sxofiie_  (3.A) 
@baru_jichova  (4.A) 
@_____ony_____ (VII) 
@after_gekom  (maturantský ročník) 

 

*Pokud by někdo měl větší množství věcí, není problém je vyzvednout u něj např. doma. 

 

Předem děkujeme. Společně to zvládneme.  



 

FINANČNÍ POMOC LIDEM NA  

UKRAJINĚ 

 
 

 

 

Stužky 

 

Prodej stužek se bude konat v chodbě mezi šatnou a jídelnou. 

Každý den ráno od 7:30 do 8:00; o velké přestávce.  

Cena stužky je 20 Kč, budeme vděční, pokud dáte i více. 

 

 

 

Finanční podpora 

 

Budeme rádi za jakoukoliv částku. 

Peníze prosím dávejte třídnímu pokladníkovi, který nám pak peníze 

předá. 

Je jen na vás, jakou částkou přispějete, za každou částku budeme moc 

rádi. 

Vybraná částka bude poslána na konta Člověka v tísni a Červeného 

kříže. 

 

POMOCNÁ RUKA  

 

Budeme rádi za pomoc při prodávání stužek nebo srovnávání krabicí 

v oktávě. Kdyby se chtěl někdo přidat, prosím přijít do nějaké z třídy 

(4.A, 3.A, VII) nebo napsat na instagramy. 

 

Moc děkujeme.       


