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Místní akční skupina Zálabí se letos poprvé připojí k akci „Krabice od 

bot“ aneb Děti darují dětem k Vánocům 2017 

 

Působit radost můžete i Vy, když donesete krabici pro vybrané dítě v době od 13. listopadu 
do 8. prosince do kanceláře MAS Zálabí, z. s. 
 

O co jde? 
K Vánocům patří dárky. Pro naše děti, pro naše blízké. I v dnešní době relativního blahobytu 

jsou kolem nás děti, na které s dárkem nikdo nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naši 

podporu a povzbuzení. Proto je tu akce „Krabice od bot“. 
 
Kdo všechno může krabice věnovat? 

Kdokoliv: děti, rodiče, babičky, dědové, jednotlivci, rodiny, firmy, školy…  

 
Jak na to? 
Do krabice od bot vložte dárky. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ni napište, pro koho se 
dárky hodí – zda pro chlapce či pro holčičku a v jakém věku (0-17 let). Až budete mít dárek 

připravený, dopravit ho můžete do kanceláře MAS Zálabí každý všední den od 8:00 do 13:00 

hodin, jinak po telefonické nebo emailové domluvě.  

 
Co do krabice?  
Dárky mohou, ale rozhodně nemusí vonět novotou.  

Formát krabice od bot byl zvolen proto, aby všechny děti dostávaly zhruba stejně velké dárky 

a aby se některé necítily ošizeny.  

Vhodné dárky: 

Knížky, dětské časopisy a komixy (čtyřlístek, mateřídouška, pro starší časopis ABC), … 

Hračky - Lego a jiné stavebnice, panenky všech druhů, autíčka, puzzle, harmonika, míček, 
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jojo, plyšová zvířátka, omalovánky, pastelky, plastelína, vodovky, štětce, propisky a tužky, 

guma, ořezávátka, nůžky, pravítko,tiskátka, hopík, … 

Deskové a stolní hry - pexeso, karty, člověče nezlob se, černý petr, samolepky, ... 

Oblečení - trička, zimní sety šály, čepice, rukavice, ponožky, kšiltovky, čelenky, šátek, ... 

Pro starší dívky: různé doplňky, hodinky, sluneční brýle, hygienické potřeby - sprchové gely, 

deodorant, voňavku, šitíčko, náramky, lak na nehty, balzám na rty, bižuterie, flash disk, 

leginy, sluchátka, hřebínek, čelenku na vlasy, papíry na psaní a tvoření, bavlnky, hrnek, 

batůžek, zvýrazňovače, ... 

Pro starší kluky: kšiltovky, potítka, sportovní potřeby - míček, hakisák, frisbee, flash disk, 

švihadlo, tričko, dalekohled, sluchátka, colu v plechovce, batoh nebo ledvinku, přívěšek na 

klíče, baterku, modely aut či letadel, deodorant, ... 

Sladkosti, které vydrží - bonbony, čokoládu, žvýkačky, ... 

 
Jak můžete ještě pomoci? 

Můžete nám také posílat tipy na vhodné příjemce dárků. Mohou to být rodiny ve Vašem 

okolí, azylové domy pro matky s dětmi, organizace podporující pěstounské rodiny, centra pro 

děti a mládež... 

Také budeme rádi, když nám pomůžete s dopravou dárků k dětem.  

 
 
 
Adresa sběrného místa: Kancelář MAS Zálabí, z. s., náměstí Komenského 235, 281 26 Týnec 

nad Labem, 1. patro 

 
Kdy: od 13. listopadu do 8. prosince 2017, každý všední den od 8:00 do 13:00 hodin, jinak po 

telefonické nebo emailové domluvě.  

 
Kontaktní osoba: Tereza Benešová, +420 602280585, mas@maszalabi.eu 

 

 

 


