
 

 

AUTOLÉKÁRNIČKY PRO UKRAJINU 

 

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA vyhlašuje  

sbírku autolékárniček pro Ukrajinu.  

Proč právě autolékárničky? Malé autolékárničky je možné nosit u sebe v batohu 

nebo tašce a použít k okamžitému ošetření akutního zranění (např. zastavit krváceni, 

obvázat ránu). 

Autolékárničky vybíráme od 1. 3. do 10. 3. 2022.  
 

Jaké autolékárničky vybíráme?  
➢ Malé v měkkém obalu, které se vejdou do tašky či batohu. 

 
Jak na to?  

➢ Jednotlivci – autolékárničku přineste na sběrné místo. 
➢ Skupiny – uspořádejte sbírku autolékárniček mezi kamarády, v práci, ve škole, farnosti apod. 
➢ Vše nám doneste na sběrná místa nebo odešlete do sídla nadačního fondu.  
➢ Aktuální seznam sběrných míst najdete na našem webu a FB.  
➢ VYBÍRÁME POUZE AUTOLÉKÁRNIČKY! 

 
Co ještě potřebujeme?  

➢ Dobrovolníky, kteří pomohou s balením autolékárniček do krabic před jejich převozem ze sběrných 
míst.  

 
Potřebujete poradit, získat další informace, chcete nabídnout další sběrné místo, svoz lékárniček ze sběrných 
míst? Kontaktujte nás. Tel: +420 737 181 484, E-mail: autolekarnicky@centrum.cz  
 
Doručovací adresa:  
NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA 
Kobyliské nám.6 
182 00 Praha 8 
 
Sběrná místa:  

➢ NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA – Kobyliské náměstí 6, Praha 8, po tel domluvě – tel: 

+420 737 181 484; 

➢ Odolena Voda – Fara pod kostelem, U Fary 15 (Fara je pod farní vyhlídkou), 

Předání: 2.3. 9–16 hod.; 3.3. 9–12 hod., tel: +420 728 775 536; 

➢ Brandýs nad Labem – Pražská 77/25, po tel. domluvě – tel: +420 737 209 715; 

➢ Brandýs nad Labem – KrisKros café, Masarykovo nám. 1960, během otevírací doby; 

➢ Stará Boleslav – Regionální poslanecká kancelář Niny Novákové, Náměstí sv. Václava 60, 

Předání: po 16–18 hod. nebo po tel domluvě +420 737 209 715; 

➢ Sběrné boxy: Zdiby – Za Sokolovnou 78, Veltěž, Zdiby – Sedlecká cesta 70, Brnky, Zdiby – 

Stejskalův dvůr – Zámek Zdiby; 
 

Předem děkujeme za Vaši pomoc Ukrajině. 


