
Vážení rodiče, 

naše školka byla častým návštěvníkem Záchranné 

stanice a ekocentra Pasíčka Bor u Skutče, která se 

zabývá záchranou zvířat z volné přírody na území 

Pardubického kraje a realizacemi ekovýchovných 

programů zejména  pro děti. Je to nestátní nezisková 

organizace, která svou činnost financuje z grantů a 

prostředků od sponzorů a dárců. Z důvodu pandemie 

Covid 19 došlo k výraznému omezení těchto zdrojů. 

Z výše uvedených důvodů se i naše škola rozhodla 

uspořádat jednorázovou sbírku drobného  materiálu, 

do které bychom rádi zapojili i Vás rodiče a děti. 

Rozpis drobného nejpoužívanějšího materiálu, kterým 

by bylo možno přispět je přiložen níže. 

 

Rozpis drobného nejpoužívanějšího 
materiálu.  

Údržba voliér a areálu stanice:  

– různé velikosti štětců 

– rukavice pracovní i gumové, svářecí rukavice 
používáme na odchyty 

– zahradnické nůžky, motyčky, lopatka plastová 
i plechová 



– lopaty hliníkové i srdcové, hrábě kovové i 
dřevěné, vidle, násady, hráblo na sníh 

– plastové konve 

– hospodářské kolečko (zahradní) např. Zahradní 
kolečko M.A.T. kolečko zahradní dvoukolé 210l, 
120kg 

– rudl ocelový s plnými koly 

– škrabky, ocelový kartáč, zednická, lžíce, 
špachtle 

– pant –  dveřní závěs  20 ks 
(např.  https://www.klicovecentrum.cz/images/pro
ducts/1587053099-dverni-zaves-219-rozmer.jpg) 
nebo větší 

– zástrč 10 ks (např. KOMAS zástrč rovná 125 
Zn 12182 497481 ) 

– vruty průměr 6 mm, délka 50, 70 mm 

– přepravky na zvířata např. Přepravka 
transportní box CAPRI III. Open Top Šedá 
61x40x38cm 

– skládací přepravky např. 
https://www.zooroyal.cz/rotho-mypet-skladaci-
prepravka-holubi-modra 

– olejová lazura Colorlak O 1020-0026 2,5l – 
dub, 50litrů 

– přímočará pila 
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– rybářské podběráky pevné na odchyty, čeřen 

– sekačku na trávu 

Spotřební materiál a vybavení do 
karantény:  čistící a dezinfekční prostředky, 
pytle na odpad, hadry na vytírání, košťata, 
rýžáky, stelivo pro hlodavce, napáječky, 

Spotřební materiál a vybavení do ošetřovny 
zvířat:  dezinfekce, chirurgické a gumové 
rukavice, houbičky na mytí různých velikostí, 
teploměr, vlhkoměr, terarijní světla, 

Pro odchov mláďat savců (srnčata, zajíci) a 
pěvců: dětské pleny, podložky, ubrousky i 
vlhčené, ručníky, tepelné podložky 

Krmivo: krmné směsi pro hlodavce, papoušky, 
ptactvo, slunečnici 

 

 


