
 
 

Seznam věcí ke sběru ošacení 
 
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):  

 Použitelné i poškozené  
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama,                                
šátky 

 pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) 
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, 
opasky, kabelky    

Domácí textil: 

 použitelný i poškozený  
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne 
odřezky) 

 pouze nepoškozený 
záclony, závěsy  

                                     

Drobné elektrické spotřebiče:  

 použitelné i poškozené  
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, … 

 

Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:  

 použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté 
 

Obuv: 

 pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, 
aby se neztratily od sebe při manipulaci 

 

Hračky – plastové, plyšové:  

 pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je 
potřeba dobře zabalit 

Knihy: 
 

Věci, které vzít nemůžeme 
 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál 
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán 
 lyže a lyžáky                                                          

                              



Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

  Více na  www: diakoniebroumov.cz 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 
 

Sbírka se uskuteční : 
dne: SOBOTA  22. 4. 2017 

čas: 8,00 – 10,00 hodin 
 

místo: Kulturní dům Lnářský Málkov, Schůzovní místnost Pole, Schůzovní 
místnost Vrbno a bývalá škola Kadov 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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