
Podzimní Výměna oblečení je tu! 

 

 

Přineste své zachovalé hezké oblečení, které již nechcete nosit, a odneste si za ně jiné krásné 
oblečení! Že nevěříte, že něco takového může fungovat a ještě ZADARMO? Ano! Smyslem 
Výměny oblečení je právě toto! A co se stane s oblečením, které zůstane? Opět pomůže! Zbylé 
šatstvo bude předáno Bohnické léčebně a jejím pacientům. 

V pořadí již 9. Výměna oblečení se bude konat v sobotu 13. 10. od 14 hodin 

v Domově pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4. 
 

Na Výměnu oblečení s sebou přineste: 

 Dámské, pánské, dětské oblečení (čisté, beze skvrn, neroztrhané a nositelné), bižuterii, doplňky 
(pásky, šátky, klobouky, sponky, deštníky), tašky, kabelky, boty, atd. 

 Nerozbité a pěkné hračky, vyprané plyšáky, sportovní potřeby, nepoužitou kosmetiku, originální 
CD, DVD, VHS, atd. 

Na co se můžete těšit: 

 Krásné kousky oblečení, které si můžete zdarma odnést 
 Malé občerstvení 
 Doprovodný program 
 Možnost nafocení profesionálních fotografií od našeho fotografa 

Jako vstupenku do podzimní Výměny oblečení přineste některé z těchto věcí: 

 Min. 5 kusů oblečení 
 Nevyužité kusy látek a dalších krejčovských materiálů (upotřebí je chráněná dílna Bona o.p.s.) 
 Chcete-li pomoci i jinak než oblečením, klienti DS Chodov či pacienti Bohnické léčebny velmi 

ocení hygienické a inkontinenční prostředky, masti a další výrobky tohoto charakteru. 
 Dobrovolné vstupné na akci (vstupné bude směřovat na veškeré náklady spojené s Výměnou 

oblečení, tj. občerstvení, pytle na oblečení, administrativní podporu, tisk cedulí a letáků, odvoz 
oblečení, základní zajištění chodu projektu Výměny oblečení) 

Komu pomáháme: 

 Zbylé šatstvo z Výměny oblečení předáme pacientům Bohnické léčebny 
 Kousky látek využije chráněná dílna Bona, se kterou jsme již vymysleli spolupráci na příští rok 
 Hygienické prostředky využijí klienti DS Chodov či Bohnické léčebny 

Upozornění k organizaci: 

 Předání oblečení a vstupenky do Výměny oblečení bude probíhat mezi 14:00 a 14:20 u vchodu 
do velkého sálu DS Chodov. Poté bude příjem oblečení pokračovat až po kulturním programu. 

 Prosím, dejte nám vědět, že na Výměnu oblečení přijdete, na e-mailové adrese: info@vymena-
obleceni.cz, usnadníte nám tím organizaci, děkujeme. 
 



 

Jak se na Výměnu oblečení dostanete: 

 Stanice metra C – Opatov, poté 1 zastávku autobusem 154 nebo 177 do stanice Donovalská, 
dále cca 3 minuty pěšky vlevo ulicí Donovalská 

 Trasa vyznačená na mapě: http://www.mapy.cz/s/572m  

 

Podívejte se, co píšou v tisku o minulých Výměnách oblečení: 

 Navštivte náš blog a dočtěte se, jak probíhaly minulé Výměny oblečení a jaké reference jsme 
obdrželi: www.vymena-obleceni.cz/?cat=1 

 

Těšíme se na Vás a na naši společnou pomoc na všech frontách! 

Za organizační tým Výměny oblečení, 

Markéta Borecká, Lucie Jonášová, Jan Vlachý, Petra Nerodilová a Karolína Horová 

Web: www.vymena-obleceni.cz 

E‐mail: info@vymena-obleceni.cz 

Tel.:  603 226 420 

 

O Výměně oblečení: 

Jsme společensky prospěšný, neziskový projekt, který funguje od března roku 2009. Smyslem projektu, 
který probíhá vždy 2x do roka (na jaře a na podzim), je celodenní charitativní sbírka oblečení, doplňků, 
hraček, kosmetiky, hygienických potřeb, atd., které jsou poté předány konkrétnímu nemocničnímu nebo 
neziskovému zařízení, které akutně potřebuje naši pomoc. Za celou dobu konání těchto akcí, jsme již 
opakovaně pomohli těmto zařízením: Léčebna dlouhodobě nemocných, areál psychiatrické léčebny Bohnice, 
Praha 8; Domov pro seniory Háje, Praha 4; Kojenecký ústav v Krči (Thomayerova nemocnice), Praha 4; Domov Sue 
Ryder, Praha 4; MŠ Palmetová, Praha 4; Charita Modřany, Praha 4; Dětský domov v Praze 9 Dolních Počernicích; 
Loď Hermes, Praha; Ústav Vincentinum, Šternberk. 

 

 

 

   


