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V Jindřichově dne 20. 6. 2013 

 

Charita 
Krnov 
 
Věc: Pomoc pro ty, kteří byli postižení povodní r. 2013 
 

Žáci základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál, se rozhodli poskytnout alespoň malou 

materiální pomoc lidem, kteří byli postižení letošní povodní. 

 

Seznam: 

1. ročník 

2 ks rukavice, 1 ks savo, 1 ks jar, 2 balení toaletního papíru, 1 ks čistící krém, 1 ks utěrka, 1 ks 

domestos, 1 ks papírové utěrky, 1 ks švédské utěrky. 

2. ročník 

2 ks jar, 1 ks houbičky, 2 ks hadry, 3 ks rukavice, 2 ks toaletní papír, 3 ks mýdlo, 3 ks savo, 

sáčky, plyšáci, 2 kapesníčky, ručníky, povlečení, 1 ks solvina, utěrky, 1 ks šampon, 1 ks 

indulona. 

3. ročník 

2 ks savo, 2 ks Dr. House, 1 ks Clean, 2 ks kapesníky, 1 ks ubrousky, 3 ks houbičky, 2 ks jar. 

4. ročník 

4 role toaletního papíru, 5 ks savo, 1 ks houbičky na nádobí, 2 ks mýdlo, 4 ks gumové 

rukavice, 1 ks kapesníky, 1 ks jar, 1 ks krém, 2 role papírových utěrek, voda 6 lahví. 

5. ročník 

koš na prádlo, 3 ks prachovka, 7 ks houbička na nádobí, 1 ks kbelík na podlahu, násada na 

mop + mop, stěrka na okna, 1 ks savo 

6. ročník se sbírky neúčastnil 

7. ročník 

10 ks houbička, 1 ks sáčky do koše, 1 ks savé utěrky, 1 ks balík hubek, 1 ks balíček papírových 

ručníků, 1 ks kbelík, 2 ks savo, 4 ks hadra, 7 ks gumové rukavice, 1 ks smetáček a lopatka, 1 ks 

savo 

 

Tuto sbírku uspořádaly tyto třídy, aby pomohly lidem po záplavách. 
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