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pořádá sbírku víček z PET-lahví 

 
Přímá pomoc konkrétnímu dítěti… 

PATRIČKA ŠEVČÍKOVÁ je malá holčička z nedaleké Nové Vsi u Pohořelic.  
Nebylo jí dáno do vínku to nejdůležitější pro život – zdraví.  

Od malička se Patrička potýká s řadou neduhů, které ji nejen brzdí ve vývoji, ale také ohrožují 
její život. Rodiče si museli vyslechnout už několik šokujících sdělení a těžkých diagnóz… 

Neustále se zvětšující žilní útvar na játrech, absenci propojení mozkových hemisfér, spánková 
epilepsie, psychomotorická retardace, rozsáhlá hypotonie celého těla (ochablé svalstvo)… 

Celá rodina si dnes a denně užívá 
nekonečného kolotoče po nemocnicích, 
vyšetřeních, náročné cvičení Vojtovy metody, 
smutku, bezmoci, stresu, ale také ohromné 
radosti i ze sebemenších pokroků v léčbě. 

Jako každý rodič chtějí udělat pro dceru maximum. 
Speciální léčebný pobyt v lázních Klimkovice, který 
jí může pomoci posunout se o kousek vpřed a bojovat 
tak se svou těžkou nemocí, je však velmi 
                                          finančně náročný a proto… 

PROSÍME, POMOZTE NÁM NASBÍRAT DOSTATEK VÍČEK Z PET-lahví 

Za finanční odměnu bude Patričce uhrazen speciální léčebný pobyt. 

Předem velmi děkujeme! 

Rodiče Dáša a Patrik Ševčíkovi, Nová Ves, Pohořelice 
tel.: 604 996 230 * www.facebook/VickaProPatricku 

SBĚRNÝ DEN pro veřejnost na ZŠ Velké Pavlovice 

 
* KAŽDÁ 1. STŘEDA V MĚSÍCI vždy od 16.00 do 18.00 hod. 
Sběrné místo – vchod do budovy tělocvičny 
(mezi hlavním vchodem do budovy II. stupně z ulice Hlavní a poštou) 

Školní děti mohou přinést víčka do školy kdykoliv 
a předat je paní učitelce Ing. Lence Bukovské 



 

Víčka pro Patričku * Jaká víčka sbírat? 

Sbírají se vesměs všechna plastová víčka z PET obalů (nápojů) dále víčka z drogerie, 
potravin apod. Většina má ve spodní straně materiálové označení v trojúhelníku 
(2,4,5,6,7 - HDPE,LDPE,PP,PS,other) viz tabulka dole.  

Pokud narazíte na plastový odpad srovnatelný svou velikosti s víčky, můžete se orientovat 
o jeho vhodnosti ke sběru právě dle tohoto značení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiál 
 

Písemnný kód Číselný kód Vykupujeme 

Polyethylenteraftalát PET 
   

Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE 
  

Polyvinylchlorid PVC 
  

Nízkohustotní (rozvětvený)polyetylén LDPE 
  

polypropylen PP 
  

Polystyrén PS 
  

Ostatní  7 
 

 


