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Nastává c�as pr�ání
Blíží se čas adventní a předvánoční, konec roku, čas rozjímání, 

dlouhých zimních večerů, čas bilancování, nastává čas přání, 

aby ten nový rok byl lepší, úspěšnější nebo alespoň ne horší 

než ten letošní...

Všude kolem nás již od začátku listopadu o naši pozornost usiluje vá-

noční nákupní atmosféra, současně apely na chvilku zastavení, akce 

ve školách, školkách, firmách.

Přeju vám, abyste si v tomto shonu našli chvilku pro sebe a své blízké, 

milí čtenáři. 

Čím dál tím více jsem přesvědčená, že (zjednodušeně řečeno) svět kolem 

nás bude takový, jaký si ho uděláme a přejeme, tak nechť jsou ta vaše 

přání vydařená. Nebudu vás již déle zdržovat od dalšího obsahu, který 

bude jako vždy zajímavý.

Inspiraci nejen při čtení našeho zpravodaje a vše dobré 

do roku 2013 přeje

Alice Pexiederová

redaktorka a poradkyně rané péče
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Ohlédnutí za adventním koncertem 
�Ceské televize 
Zanedlouho tomu bude rok, co se konal adventní koncert 

České televize ve prospěch naší organizace. Byli jsme nadšeni, 

že právě náš projekt byl pro adventní koncert vybrán. Plni očekávání 

jsme se pustili do příprav natáčení příběhů v klientských rodinách 

a do samotného přímého přenosu z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. 

Díky velmi příjemným lidem ze štábu České televize jsme s kolegyní 

Markétou Skalickou zvládly vysílání takřka profesionálně. V dubnu 

2012 jsem byla převzít šek na 1 375 802,30 Kč z rukou generálního 

ředitele Petra Dvořáka. Sice byly výtěžky z minulých ročníků vyšší, 

ale i tak jsme měli velkou radost. Finanční prostředky byly v průběhu 

roku 2012 využity k pokrytí provozních nákladů a mezd poradkyň, 

také jsme nakoupili nové pomůcky a hračky do naší půjčovny. Mů-

žete se tedy těšit na různé zvukové, světelné a manipulační hračky 

a na speciální pomůcky určené k alternativní komunikaci. V říjnu se 

za námi vydala opět Česká televize, aby natočila Vzpomínku na ad-

ventní koncerty, a při té příležitosti nám bylo oznámeno, že celkový 

výtěžek bude vyšší – na účet nám přišlo dalších 773 040,30 Kč. Bylo 

to obrovské překvapení a hlavně díky této částce jsme mohli zrušit 

omezené poskytování služeb ve Středočeském kraji. Celkem jsme tedy 

z výtěžku adventního koncertu získali 2 148 842,60Kč, za což z celého 

srdce děkujeme nejen České televizi, ale i všem drobným dárcům, kteří 

k výši této částky přispěli. I díky jejich solidaritě může být raná péče 

poskytovaná všem rodinám, které potřebují tuto službu využívat.

Petra Cihlová, ředitelka
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Prezentac�ní akce Rané péc�e EDA

15. 9. Festival Babí léto v Bohnicích je 23. ročníkem festivalu 

jako takového a 3. ročníkem organizovaným samotnou léčebnou.

20. 9. Veletrh sociálních služeb na Sofijském náměstí v Praze 12

3. 10. Veletrh sociálních a návazných služeb v Praze 10 na Kubánském 

náměstí – akce pořádaná v rámci „Dnů Prahy 10“ 

18. 10. Prezentace sociálních služeb v OC Most v rámci akce Říjen pro ne-

ziskovky. Po celý měsíc říjen probíhala na MÚ Most výstava sociálních slu-

žeb. Kampaň je součástí procesu Komunitního plánování v městě Most.
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V rámci podpory Komunitního plánování sociálních služeb připravilo 

město Mělník pro všechny poskytovatele sociálních služeb možnost 

prezentace sociálních služeb.

Helena Špačková, koordinátorka

Odkazy na videa o Rané péči EDA

Na našich webových stránkám http://www.ranapece.eu/praha/foto-a-video 

můžete shlédnout také dokumenty, kde byly použity materiály natočené 

v souvislosti s poskytováním služeb rané péče:

Události v regionech 7. 11. 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regio-

nech-praha/212411000141107-udalosti-v-regionech/obsah/228215-

-rana-pece-bez-penez/

Tep 24, 13. 10. 2012

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315080042-

-tep-24/212411058130016/

Korupce na MPSV 7.10.2012 v pořadu 168 hodin na ČT 1

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-ho-

din/212411058251007/obsah/222724-korupce-na-mpsv/

Velké díky patří všem klientským rodinám, které vyšly vstříc 

požadavkům natáčení!
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Náš kalendár� pro naše klienty
Tak máme svůj charitativní kalendář „Portréty osobností 2013“. 

Tento projekt vznikl ve spolupráci naší organizace Raná péče 

EDA s Alzheimercentrem Průhonice a fotografem Jiřím Šour-

kem. Součástí kalendáře jsou například spisovatelka Barbara 

Nesvadbová, kardiolog doktor Pirk, herec Arnošt Goldflam, zpěvačka 

Marcela Březinová, zpěvák Richard Tesařík, herec Lukáš Vaculík nebo zlatá 

medailistka Barbora Špotáková a další. 

Finanční prostředky, které získáme prodejem kalendářů a adjustovaných 

originálních fotografií portrétovaných osobností, půjdou na provoz obou 

organizací.  

Koupí kalendářů uděláte nejen radost svým blízkým nebo kamarádům, 

ale uděláte i dva dobré skutky najednou. 

Kalendář stojí 250,- Kč a můžete si ho objednat u svého poradce, 

při větším odběru u mne.

Lenka Bártová

lenka.bartova@ranapece.eu

mobil: +420 724 400 837
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Okluze a další zajímavá témata 
v podobe� informac�ních broz�ur
Začátkem roku 2013 plánujeme v Rané péči EDA vydat v rámci 

projektu financovaného Nadací Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška tři brožury k zajímavým a aktuálním tématům, která často 

v rámci naší spolupráce s vámi, klientskými rodinami, řešíme. Jedná se 

o problematiku okluzní terapie, nošení kontaktních čoček a výběru vhod-

ných brýlí pro děti raného věku. 

V tomto čísle Zpravodaje vám chceme umožnit krátké nahlédnutí 

do jedné z brožur, konkrétně do brožury o okluzní terapii. Dnes jen před-

stavíme jednotlivé způsoby provádění okluze, v brožuře se samozřejmě 

k jednotlivým níže uvedeným bodům dozvíte více.

Další informace a přesný termín vydání brožur vám sdělí vaši poradci. 

Proč dávat okluzi?

Je důležité vědět, proč lékař doporučil okluzi jednoho oka. V případě 

tupozrakosti a na začátku léčby šilhání se zakrývá většinou oko funkčně 

zdatnější (z pohledu rodičů zdravé oko), aby se posílily funkce oka dru-

hého, většinou slabšího. Tím učíme mozek přijmout a užívat obrázek ze 

slabšího oka. Předpis tzv. střídavé okluze bývá již dalším krokem k rozcvi-

čení rovnoměrného použití obou očí před nebo i po operaci šilhání. 

Jaké jsou způsoby okluze a druhy okluzorů?

Způsoby: 

• Radikální – při léčbě tupozrakosti (amblyopie) nebo při riziku 

jejího vzniku 

— po operaci vrozené katarakty

• Udržovací – při rozcvičování šilhání nebo jeho pooperačním 

docvičování 

• Semiokluze – polopropustná okluze, např. při nystagmu (vůlí 

neovladatelných pohybech očí)

Druhy: 

• Náplasťové okluzory

a) 3M Opticlude 

b) Pro-optha 

c) Ortopad 

• Okluzní kontaktní čočka

• Textilní okluzor

• Gumový okluzor s přísavkou 

Martina Herynková, instruktorka stimulace zraku a poradkyně
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Kalendárium

Akce absolvované 
13. 9. Setkání tvůrců kalendáře s fotografiemi významných osobností, 

který nafotil pan Šourek pro Ranou péči EDA a Alzheimercentrum 

v Průhonicích

15. 9. Babí léto v Bohnicích – prezentace na festivalu

18. 9. Setkání rodičů a dětí 

20. 9. Veletrh sociálních služeb na Sofijském náměstí v Praze 12

Říjen pro neziskovky v Mostě – prezentační výstava na MÚ Most

3. 10. Veletrh sociálních služeb v Praze 10

9. 10. Večerní setkání rodičů

18. 10. Prezentace v OC Most v rámci akce Říjen pro neziskovky

Listopad – Výstava sociálních služeb Mělník

13. 11. Setkání rodičů a dětí

29. 11. Den otevřených dveří v Rané péči EDA v Trojické

29. 11. Křest našeho kalendáře spojený s charitativní akcí 

,,Děti dětem", v galerii Artfoto ve Skořepce, Praha 1

Akce chystané

4. 12. (9.30–12.00) Setkání rodičů – Mikulášská ve spolupráci 

s firemními dobrovolníky České spořitelny za podpory centra 

Yoga&Art na Břevnově na  Praze 6, kde se setkání bude konat

18. 12. ( 9.30–12.30) Vánoční besídka v Trojické za asistence firemních 

dobrovolníků GE Money Bank, pod patronací  ředitelky Rané péče EDA 

Petry Cihlové a fundraiserky Lenky Bártové

V roce 2013 pro vás opět plánujeme pravidelná setkání rodičů, 

ta nejbližší budou 17. 1. večerní, 26. 2. a 19. 3. dopolední.

Sledujte Aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality 

změny vyhrazeny
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Jak jsme zac� ínali 

Zánět na rohovce má naše Tina už od narození, přibližně 

ve věku 3 měsíců nám oční lékař vysvětlil, že budeme 

muset více stimulovat to nemocné oko, a to používáním 

okluze. Dal nám nějaké letáky a doporučení na ranou péči. Tehdy 

jsem netušila, že to bude ten nejlepší záchranný kruh. Než jsme se 

stali klienty rané péče, během dlouhých hodin strávených kojením 

v křesle jsem přemýšlela, jak to provedu. Zalepit tříměsíčnímu dítěti 

oko je podobné jako dát náplast zvířeti – prostě to stvoření nedá 

pokoj, dokud se té divné věci nezbaví. Nakonec jsem to vymyslela (viz 

foto) – ušila jsem Tině piráta –, to ale problém zdaleka nevyřešilo. 

Nastala otázka, čím dítě zabavit, když v podstatě skoro nevidí. 

Byly nám ? měsíce, když nás přijela navštívit poradkyně z Rané péče EDA. 

Hurá, zjistili jsme, že existuje někdo (kromě časově vytížených doktorů), 

kdo chápe, že děti potřebují čas a trpělivost. Konečně nám někdo vysvětlil 

diagnózu, kterou nám rodičům (a to jsme oba studovali i optiku) doktoři 

nestíhali vysvětlit – stav teď, vývoj, péče do budoucna a možnosti.

Zdravotní stav na začátku práce poradkyně byl – tvrdě řečeno – jedno 

funkční oko. Nejprve jsme potřebovali my rodiče pochopit, co se 

děje s dítětem, co vnímá, jak se jeho vnímání může vyvíjet a hlavně 

– co máme dělat, aby se vše vyvíjelo co nejlépe. Práce s poradkyní 

je skvělá v tom, že vám může předat zkušenosti získané prací 

s podobnými dětmi; nejste na to jen vy a dítě a systém pokus-omyl.

Na stimulaci ve věku asi 5 měsíců se nám osvědčil program SenSwitcher – 

pasivní sledování.

Věděli jsme, že Tina reaguje na muziku, která je v tomto programu 

udělaná velmi dobře a obrazovka počítače je dobře prosvětlená. Aspoň 

prozatím jsme zvítězili – Tinu to zabavilo na 15–20 minut. Běžnému 

člověku přijde 15–20 minut asi jako velmi málo, ale připomínám, že šlo 

o udržení pozornosti pětiměsíčního dítěte s velmi špatným viděním.

Vzkaz pro rodiče: chcete-li úspěšně dlouhodobě lepit – tak napoprvé 

i deset minut je výhra. Pak musíte VYTRVAT a podle věku dítěte 

rychleji či pomaleji KAŽDÝ DEN přidávat čas. U menších děti třeba 

po minutě – to jsme aplikovali v 5 měsících, potom jsme přidávali 

5–10 minut. A pamatujte: úspěchem je třeba i jen zopakování 

stejné doby zalepení jako v den předchozí. Další nezanedbatelnou 

pomocí je jít příkladem, tzn. zalepit si také oko, popřípadě zalepit 

oko oblíbené panence či medvědovi, kteří budou trénovat s vámi.

My jsme od pěti měsíců věku urazili dlouhou cestu, kdy jsme i měsíce 

nelepili – a pak je to jako když začínáte úplně od nuly – nejdřív 10 minut, 

další den 15 minut atd. Důležité: pokaždé dítěti vysvětlete, že je super, 

jak jste to zvládli, a že zítra budeme pokračovat (je to jako když učíte 

na nočník).
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 Teď lepíme každý den souvisle od 2/2/2012 (5/1/2012 jsem rodila, proto 

jsme měli přestávku), Tina vydrží někdy i 3 hodiny trénovat. Trénovat 

– to znamená u nás aktivně si hrát speciální hry, ne jen mít prostě 

nalepený okluzor. Některé dny máme trénink 1 hodinu, jiné si dáme 

dvě cvičeni po dvou hodinách. Důležitý je rituál – po snídani, jakmile se 

nám podaří uspat brášku, zalepíme oko a jdeme si hrát. Dnes je u nás 

i takový stav, že dcera (2,5 roku) odpoledne přijde, že si chce hrát na PC, 

a přinese mi okluzor, abych jí pomohla zalepit oko. Na počítač totiž 

bez okluzoru nesmí. Na trénink používáme nejenom počítač – abyste 

zabavili skoro tříleté dítě každý den, je potřeba mít na výběr. My máme: 

klasické stolní hry – vkládání kolíčků, pexeso, puzzle;

knížky – speciálně vybrané pro stimulaci; 

světelný panel a hry na něm - nejvíc nás baví 

na něj kreslit – mazat - kreslit; 

počítač – speciální programy jako SenSwitcher, ale 

i dětské hry – malování, vkládání, barvy, tvary.

Tablet – naše nejnovější a nejoblíbenější stimulační hračka. Jak 

na operační systém Android, tak na iOS-Apple existuje nepřeberné 

množství her podle potřeb dítěte. Vše máme vybrané a vyzkoušené 

za pomoci poradkyně z Rané péče EDA.

Výběr brýlí: Tina si vybírala brýle, když ji bylo 1,5 roku. Vybrala si 

je sama a aby je nosila, potřebovala nějaký příklad. Proto tatínek 

začal nosit svoje brýle i doma a dávali jsme jí za příklad i další 

členy rodiny. Přitom jsme zjistili, že skoro celá širší rodina, kterou 

Tina zná, je obrýlená. Kdyby to nepomohlo, byla jsem připravena 

nechat si udělat brýle s normálními skly, takový módní doplněk, 

avšak pro příklad dítěti velmi důležitý. Vše podle pravidla, že 

nemůžete druhého naučit to, co sami neumíte či neděláte.

iva Tůmová
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Vyrobte si chrastidlo

Co je potřeba: 

1. kancelářská sešívačka na papír

2. rulička toaletního papíru

3. náplň – hrách, fazole, korálky, …

4. zbytky samolepících tapet, lepicí pásky

K výrobě stačí rulička od toaletního papíru, zbytky samolepících tapet, 

lepicí pásky. Volte kontrastní a výrazné barvy, např. červená – bílá, 

kterou vidíte na fotce, apod. Jako náplň jsem použila hrách, ale mů-

žete vyzkoušet jiné varianty (fazole, korálky, …). Ruličku na konci 

stiskněte a okraj sešijte sešívačkou. Naplňte ji hrachem, je na vás, jaké 

množství zvolíte, pokud více , je zvuk silnější a chrastítko je těžší. Až 

ruličku naplníte, sešijte ji i ze strany druhé, tak, aby při pomyslném 

protnutí protilehlých stran tvořily kříž. Chrastidlo se pak dobře drží 

v ruce. Ruka dítěte je menší, takže můžete vyrobit i menší variantu 

tak, že zkrátíte ruličku. Samozřejmě chrastidlo můžete i zavěšovat. 

Těšíme se na fotky vašich chrastidel, které rádi zveřejníme 

v našem časopise, a stanou se tak cennou inspirací.

Přeji hezké zážitky s vašimi „chrastítky“.

Andrea Hrušková, poradkyně rané péče
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Ulzibat

V polovině září měl náš tříletý syn Honzík podstoupit operaci 

podle metody profesora Ulzibata z Institutu klinické rehabito-

logie v Tule, která pomáhá spastickým dětem (ale nejen jim) 

odstranit svalové kontraktury. Protože je to metoda, kterou se u nás ope-

ruje teprve krátce a mnoho lidí o ní neví, chtěla jsem o tom do Zpravodaje 

napsat krátký článek. Jenže člověk míní a příroda mění. Honzík čtyři dny 

před zákrokem onemocněl a nemohl být operován. 

Mně ale přišlo líto, když už jsem to měla s paní Pexiederovou domluvené, 

nic nenapsat, a tak jsem se domluvila se spřátelenou maminkou, že mohu 

pro článek využít její zkušenosti a zkušenosti její osmileté dcery Emy, 

která operaci absolvovala již před rokem.

O co se jedná? Jde o minimálně invazivní zákrok, který způsobí postupné 

uvolnění svalových kontraktur. Operace je prováděna speciálními (paten-

tovanými) skalpely podobnými dlouhé silné jehle. Pacient má po operaci 

jen drobné ranky na místech vpichu skalpelu. Šlachy a kosti zůstávají 

mimo zásah, a proto odpadá pooperační sádrování a dlouhodobý pobyt 

v nemocnici. Počet operovaných kontraktur stanoví operatér MUDr. Na-

zarkin při předoperačním vyšetření. Kromě uvolnění kontraktur končetin 

je možné takto uvolnit i kontraktury v obličejové části (u očí a úst) a v ob-

lasti zad a šíje. 

Celý zákrok netrvá dlouho. U Emy, která má postiženu jednu polovinu 

těla, vše trvalo zhruba 15 minut. A pokud nenastanou u dítěte žádné 

komplikace po narkóze, jdete druhý den domů.

Co od operace očekáváme (poté, co jsme viděli několik takto odoperova-

ných dětí) pro našeho Honzíka? Že bude méně šilhat, že se mu bude lépe 

mluvit a jíst, že přestane křížit nožičky a stát na špičkách jako baletka a že 

si užije uvolněnějších ručiček.

Z mého pohledu má tato operace oproti „klasice“ se sádrováním mnoho 

výhod. Bohužel ale také jednu nevýhodu – žádná česká zdravotní pojiš-

ťovna vám na ni nepřispěje ani korunu…

Eva Konvičková a Ema s maminkou 

Pokud chcete vědět více, koukněte na www.ulzibat.cz
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Záhadný hrad

Záhadný hrad – Smart hra od firmy Mindok – určena pro 1 hráče

Doporučený věk hráčů je: od 3 do 8 let

Obvyklá doba hraní je: 20 minut

Záhadný hrad je dřevěná hlavolamová hra pro 1 hráče ze série SMART 

games. Pojďme stavět hrady! Posilte své mozkové závity s touto krás-

nou dřevěnou 3D logickou hrou. Cílem je sestavit různé dřevěné dílky 

tak, aby společně vytvořily hrad zobrazený v knížce zadání. Ve hře 

Záhadný hrad najdete jak jednoduché úkoly pro stavitele začátečníky, 

tak i úkoly náročné pro zkušené architekty. Vezměte krásné dřevěné 

dílky a postavte z nich krásný hrad s věžemi! Hra Záhadný hrad je vy-

tvořena tak, že rozvíjí logické myšlení a prostorovou představivost.

Doporučují Šídlovi

iPad poslepu

Odkazujeme vás na zajímavý článek o přístupnosti moderního 

iPadu poslepu. 

Dozvíte se, jak je možné ovládat dotykový displej, a můžete se 

podívat na reálnou ukázku

http://poslepu.blogspot.cz/2011/05/ipad-standard-pristupnosti-dotyko-

vych.html

Objevila Kateřina Pešková, poradkyně rané péče
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Vytahovací had

Hada si vyrobíte z odstřižků látek různých textur, které na 

sebe přišijete, a vytvoříte tak rouru potřebné délky. Pokud se 

vám šít nechce nebo nemáte tu možnost, látky k sobě můžete 

jen svázat. Takový had není sice tak trvanlivý, ale svůj účel splní také.

Dále potřebujete vhodnou nádobu, ze které můžete hada tahat. 

K tomu poslouží krabice od vlhkých ubrousků s odklapovacím ví-

kem, obyčejná papírová krabice od bot nebo jakákoli jiná dóza.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Pruhovaná hác�kovaná chrastítka 

Tato krásná chrastítka uháčkovala babička Vojtíška Buška 

obháčkováním a ozvučením "kindervajíčka" a krabičky od 

šumivých vitamínů. Jsou velmi vhodné pro malé děti, které 

začínají trénovat úchop nebo koordinaci oko – ruka při úchopu.

Jsou opatřena poutkem, aby je šlo snadno zavěsit na potřebné místo.

Děkujeme za nápad!

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Helmic�ka pro bezpec�ne�jší pohyb

Pokud máte starost, že se vaše malé dítě při nešikovných 

pokusech o samostatný pohyb zraní, případně řešíte i mož-

nost zranění v důsledku epileptického záchvatu, nebyl dosud 

na našem trhu velký výběr helmiček. Kojenecká helma No – shock, 

o které jsme již kdysi informovali, je pouze pro děti do cca 20 měsíců 

(http://www.detske-kocarky.cz/bezpecnostni-pomucky-vysilacky-a-mo-

nitory-dechu/helma-no-shock). Ochranná helma Atoform je dovážena 

firmou Meyra a může být v odůvodněných případech částečně hrazena 

pojišťovnou (http://www.meyra.cz/katalogin.php?action=helmy). 

V současné době se objevila nová, třetí možnost. Pro děti od 7 mě-

síců do 3 let je určena roztomilá helmička Thudguard z pěnové 

hmoty, kterou můžete vidět na http://www.helmicka.cz/. Vyrábí 

se v modré nebo fialové verzi. Výrobce upozorňuje, že helmička 

nenahrazuje cyklistické přilby a i při jejím použití není možné ne-

chat dítě zcela bez dozoru. Cena nové helmičky je kolem 1 000,- Kč, 

ale jak se její použití stává v rodinách s malými dětmi častějším, 

čím dál více je možné ji sehnat i použitou za cenu nižší. 

Poradkyně Jana Vachulová
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Stránka pro sourozence

Doplňte vynechaná slova známých koled do křížovky.

Nakreslete obrázek s tajenkou, která vám vyjde v označeném sloupci, 

a pošlete na adresu:

Raná péče Eda, o.p.s. , Martina Králová, Trojická 2, Praha 2, 120 00

Obrázek můžete také naskenovat  a  poslat e-mailem: 

zpravodaj@ranapece.eu

1. Jak jsi krásné ………………

2. Tiše a ochotně ………………

3. Bude zima, bude …………….

4. Štěstí, ……………….., pokoj svatý, vinšujeme vám

5. Štědrej večer ………………..

6. …………………, koleda Štěpáne

7. My tři ……………….. jdeme k vám
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Inzerce

Prodám použitou antidekubitní žebrovou pod-

ložku značky MEDIK, rozměry 60 x 120 cm, ve velmi 

dobrém stavu, ke které zdarma přidám polohovací 

klín, vhodný při příznacích gastroezofageálního refluxu. 

Rozměry klínu 60 x 40 x 15 (ŠxHxV). Cena 600,-Kč + poštovné.

Prodám použitou sedací jednotku Kimba Spring, velikost 1, od firmy 

Otto Bock, s příslušenstvím. Obsahuje: sedací jednotka, peloty hlavové 

a hrudní, pás hrudní a tříselný, stříška, fusak velikosti L, podnožka 

úhlově stavitelná, zpevněný košík ke kočárku a pláštěnka. Vše je ve vý-

borném zachovalém stavu, pláštěnka je úplně nová a nepoužitá. 

Cena 15 000,- Kč + poštovné nebo odvoz.
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Prodám použité lehátko do vany Robby v top stavu, 

vel. 1, včetně dokupované hlavové peloty.

Cena 6 000,- Kč + poštovné.

Děkuji, ivana Kozáková 

ivanakozakova@email.cz

Prodám kočárek Patron - midi s příslušenstvím. 

Cena – dohodou. Je jako nový, skoro nepoužívaný. 

Tel. 777 257 928, mail: petraturek@gmail.com    

Petra Turková

Bývalá klientská rodina nabízí k darování téměř nepoužívaný kočárek 

Tom 4 Classic, k vidění na http://www.reha.patron.eu/cs/katalog/detsky-

-program-reha-kocarky/item-t4cyy0yyy

Kočárek je pro dítě cca od 3 let. K dispozici je včetně pláštěnky, fusaku, 

tašky, interiérového podvozku a dalšího vybavení.  Barva: kombinace 

tmavozelené s oranžovou. 

K vyzvednutí v Hradci Králové.

Kontakt: mobil 604 207 110, mail eva.simoni@seznam.cz
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Kontakty Raná péc�e EDA, o. p. s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

Tel./fax: 224 826 860

Mobil: +420 724 400 820

E-mail: praha@ranapece.eu

www.ranapece.eu/praha 

Facebook: Raná péče EDA, o. p. s.

https://www.facebook.com/pages/Ran%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-EDA-ops/167047889984570

Bankovní spojení : 241046261/0300, účet je vedený u ČSOB 

Veřejná sbírka : 2500141992/2010, účet je vedený u FIO banky
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