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„Pošlete dál“ vaše nepotřebné oblečení  

 

Humanitární sbírka společnosti Indesit se uskuteční od 15. do 17. prosince  
v pražské Brumlovce. 

 

Ve dnech 15. až 17. prosince bude v obchodně-sportovním centru Brumlovka probíhat 

humanitární sbírka oděvů s názvem „Pošli to dál“, pořádaná společností Indesit. Je určená 

všem, kdo chtějí před Vánoci prospěšným způsobem uklidit svůj šatník a udělat 

nepotřebným oblečením radost lidem, kteří ho ještě využijí. Indesit shromážděné šatstvo 

vypere a věnuje organizaci Český červený kříž.  

 

Společnost Indesit, výrobce domácích spotřebičů, chce v předvánočním čase inspirovat veřejnost 

k dobrým skutkům, a proto přichystala sbírku ošacení pro lidi v nouzi. V budově obchodně-

sportovního centra  Brumlovka ve Vyskočilově ulici v Praze 4 bude od pondělí 15. do středy 

17. prosince, vždy od 11 do 16 hodin, stát sběrné stanoviště s boxy na oblečení. Na označeném 

místě mohou zaměstnanci z okolních budov i široká veřejnost věnovat své nepotřebné oděvy, 

které budou určeny klientům ošacovacích středisek Českého červeného kříže. Všem, kteří 

se sbírky zúčastní, poděkuje společnost Indesit formou slevového kupónu na spotřebiče značky 

Hotpoint-Ariston. 

 

„Chceme pomoci jak těm, kdo se ocitli v obtížné životní situaci, tak i všem ostatním, kteří by rádi 

ulehčili svému šatníku a především prospěšně zužitkovali své již nepotřebné oblečení,“ říká Juraj 

Szikhart, Trade marketing manager společnosti Indesit. „Přicházíme proto se sbírkou, do které 

může přispět kdokoli cestou do práce, na oběd nebo na nákup v centru Brumlovka v Praze 4. 

Jako výrobce mj. i praček před předáním oblečení Českému červenému kříži oblečení 

samozřejmě vypereme. Všechny darující navíc odměníme slevou na vybrané výrobky z naší 

nabídky,“ dodává. 

 

„Vánoce bohužel nejsou pro všechny z nás svátky klidu a pohody. Proto jsme rádi za jakoukoli 

další pomoc lidem, pro které není snadné ve své životní situaci klid a pohodu nalézt. Děkujeme 

všem, kteří se rozhodnou vykonat dobrý skutek a pomohou tak Českému červenému kříži 

pomáhat druhým,“ řekla vedoucí úseku odborných činností Úřadu Českého červeného kříže, Mgr. 

Miroslava Jirůtková. 


