
                           Píseč

NA POMOC LIDEM V NOUZI
 
Sbíráme: 
Letní a zimní oblečení, lů ě

péřové  a  vatované  přikrývky, polštář č ř

Látky  (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
Domácí potřeby - nádobí bílé i č č

Hygienické, toaletní  a  zdravotnické  prostř č ř

Obuv – veškerou nepoškozenou
 
POZOR ! Z důvodu zpř ě ů

přijímat:  televize, staré lednič
nábytek, gauče, křesla s péry, matrace, silně č ě ě

být v rozporu se zákonem o odpadu.

  
Kdy: Písek :       v pátek  

                  v sobotu 
Milevsko:  v pátek 
Protivín  :  v pátek

Kde: Písek:    vlakové nádraží 
     Skautský dů
     Mírové nám. č

         Milevsko:    l. základní škola 
         Protivín  :   skautská základna na “Ostrově

Jak:  Pokud možno balte své dary 
krabic, aby vydržely transport po železnici. 

Kam: Dary budou př
(www.diakoniebroumov.org
sociální péče, dětských domovů

Za prokázanou solidaritu k lidem v tísni Vám srdeč ě ě

Písečtí skauti organizují 
 

SBÍRKU 
NA POMOC LIDEM V NOUZI

, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
řové  a  vatované  přikrývky, polštáře  a deky. Hračky a sportovní  potř

, prosíme, nedávejte  nám odřezky  a  zbytky 
nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Hygienické, toaletní  a  zdravotnické  prostředky, prací  a  čisticí  prostř
veškerou nepoškozenou. 

ůvodu zpřísněných ekologických a jiných zákonů
televize, staré ledničky, poškozené sporáky, obnošenou obuv,  elektroniku, 

péry, matrace, silně znečistěný textil a jiné vě
e zákonem o odpadu.   Staré lyže, jízdní kola a kočárky.

v pátek   9. 1istopadu 16,00 - 18,00 hod. 
v sobotu 10. 1istopadu   8,00 - 10,45 hod.
v pátek  9. listopadu  16,00 - 18,00 hod. (v sobotu ne!)

pátek 9. listopadu  16,00 - 18,00 hod. (v sobotu ne!)

vlakové nádraží - přímo do vagónu (upřednostň
Skautský dům - pod Putimskou branou  
Mírové nám. čp. 862  

základní škola -  skautská klubovna 
skautská základna na “Ostrově“  

Pokud možno balte své dary do pevných igelitových pytlů
vydržely transport po železnici.  

Dary budou převezeny do Diakonie Broumov
www.diakoniebroumov.org), odkud budou rozeslány do ústavů

če, dětských domovů, apod. 

Za prokázanou solidaritu k lidem v tísni Vám srdeč ě ě

Junák Písek 
 

NA POMOC LIDEM V NOUZI  

ěrky, záclony. Peří, 
ř ř ř čky a sportovní  potřeby. 

zbytky  látek ) 
vše nepoškozené.  

ř čisticí  prostředky.  

ů ř ěných ekologických a jiných zákonů nemůžeme 
čky, poškozené sporáky, obnošenou obuv,  elektroniku, 

ě č ěný textil a jiné věci, které mohou 
čárky. 

18,00 hod.  
hod.  

18,00 hod. (v sobotu ne!) 
18,00 hod. (v sobotu ne!) 

(upřednostňujeme) 

pevných igelitových pytlů nebo 

Diakonie Broumov 
, odkud budou rozeslány do ústavů 

Za prokázanou solidaritu k lidem v tísni Vám srdečně děkuje 


