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KRABICE OD BOT ANEB DARUJTE NADĚJI 
Rakouská a česká charita pořádá akci "krabice od bot", účelem této akce je podarovat děti v nouzi,        

v zemích, kde jsou na tom hůře než u nás, kde děti žijí na ulici,                                                                             
v zemích kde jsou děti v nouzi po přírodních katastrofách, válkách, kde žijí v chudobě. 

ROZHODLI JSME SE S KNOFLÍKEM PŘIDAT, PŘIDEJTE SE I VY                                                                           
...krabice budou směřovat k chudým dětem z Bulharska a Rumunska,                                                                                                                                                    

dárky pro děti se budou shromažďovat na sběrných místech v ČR - jedním z nich se 
stal i Knoflík -  a následně odvezeny na sběrné místo do Rakouska.                                                                                   

Balíčky se liší v obsahu nošených či nenošených věcí pro jednotlivé země, čtěte info pozorně.                                          
Pro Bulharsko…-krabici od bot včetně víka (standardní krabici ne velkou od kozaček) polepit dárkovým papírem a 
naplnit pouze novými nenošenými věcmi pro chlapce nebo holčičku ve věkové kategorii 2-4, 5-9 nebo 10-14 let. 
Označit etiketou aby bylo jasné pro koho je krabice určená. vítaná je směs oblečení, hraček, školních potřeb, 

hygienických potřeb a sladkostí. Takto zabalený a označený dárek vložit do jiného kartonu a odevzdat nebo poslat na 
sběrné místo. Na krabici napište Bulharsko. 

Pro Rumunsko…platí vše stejně jako pro Bulharsko, jen věci nemusejí být nové a sbíráme pro všechny věkové 
kategorie od kojenců po starší dorostence. Na krabici opět napsat věk, chlapec nebo děvče a nezapomenout připsat 

Rumunsko. 

Do krabice patří: hračky: plyšáci, panenka, autíčko, míč, jojo, puzzle atd., oblečení: čepice, šála, rukavice, trička, 
ponožky, kalhoty atd., školní potřeby: propisky / plnící pera, penál, fixy, pastelky, kružítko, trojúhelník, solární 

kalkulačka, sešity na kreslení atd., hygienické potřeby: zubní kartáček (originál zabalený), zubní pasta, hřeben atd. 
sladkosti: bonbony, hroznový cukr, lízátka a mléčná čokoláda, Nezapomeňte přiložit Váš osobní vánoční pozdrav!      
Do krabice nepatří: použité, staré nebo rozbité předměty, elektronická zařízení, věci které se mohou rozbít nebo 
tekutiny, mýdlo, potraviny: oříšky, müsli, cukr, nudle, káva, čaj, džus, mléčné výrobky, sušenky, čokoláda s oříšky, 

rozinky, lupínky nebo jiné podobné produkty, želatinové výrobky, např. gumoví medvídci, žvýkačky, žvýkací bonbóny, 
léky a vitaminové šumivé tablety, válečné hračky, nůžky, nože, nářadí a jiné nebezpečné předměty 

Prosíme nejpozději do 10. 11. 2013                                                                                                                             
přinést své zabalené krabice do kteréhokoliv z našich rodinných center                                                     

Knoflík ve Vysočanech, budova ZŠ Na Balabence, vchod od hřiště                                                  
Knoflík na Proseku, Jablonecká 724,                                                                                                    

povědět, pro jakou zemi, jakou kategorii dětí je balíček určen (kojenci a miminka, 2-4 
roky, 5-9 let či 10-14 let), zda pro kluka či holčičku...přilepíme na balíček etiketu s 

tímto označením (budou případně v Knoflících připravené)                                             
Díky moc zapojíte-li se! 
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