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Nadace OKD

KÛÀ = radost v dûtsk˘ch oãích
V programu ,Pro zdraví’ dostane dotaci i hipoterapie na Ranãi Hermelín
NOV¯ JIâÍN Vidíte radost v jejich sportÛ, jichÏ se vÛbec mÛÏe zúãast- rapie patﬁí k nejvhodnûj‰ím pohybooãích a máte jistotu, Ïe tato práce nit,“ informovala Dudková.
v˘m aktivitám pro dûti se zdravotProjekt „pedagogicko psycholo- ním postiÏením a prokazatelnû pﬁistojí za to! Irena Dudková vûnující
se v˘chovû a vzdûlávání tûÏce fyzic- gického jeÏdûní na koni“ podpoﬁen˘ spívá ke zlep‰ení motoriky, utuÏováky i mentálnû postiÏen˘ch dûtí Nadací OKD je provozován po cel˘ ní zdraví a nácviku nov˘ch dovedtakto hovoﬁí o hipoterapii ãili ‰kolní rok na Ranãi Hermelín (Hﬁbi- ností. Lekce jsou skupinové nebo
„zdravotním“ jeÏdûní na koni. tovní ulice 101, Nov˘ Jiãín). Hipote- individuální a trvají podle aktuálníNení divu, Ïe Základní ‰kola
ho stavu klienta ãi klientÛ –
speciální a Mateﬁská ‰kola
vût‰inou od 15 do 30 minut.
speciální v Novém Jiãínû
„Pﬁíspûvek Nadace OKD
dostane na uveden˘ projekt
pomÛÏe tûmto dûtem. Nemusí
od Nadace OKD dotaci 39
sedût v lavicích a b˘t jen
tisíc korun.
v prostorách ‰kol ãi ústavÛ.
„Terapie nespoãívá jen
Trochu se vyrovnávají zdrav samotném jeÏdûní na koni,
v˘m, vykonávají oblíbenou
ale souãástí je i pﬁíprava zvíﬁeãinnost a zároveÀ zlep‰ují svÛj
te – ãi‰tûní, kartáãování, hlazezdravotní stav. KaÏd˘ pohyb
ní, krmení, úklid stáje, pomoc
jim pomáhá posílit psychiku,
pﬁi nauzdûní a nasedání, vodûzvlá‰È pohyb na takovém
ní. Samotné jeÏdûní je provákrásném zvíﬁeti jako je kÛÀ je
dûno podle diagnózy, a to na
nejen záÏitkem, ale má i pﬁívenkovní jízdárnû nebo kryté
zniv˘ vliv na celkov˘ stav,“
hale, formou cviãení, polohodoplnila Dudková. Pro zajívání a her. Dospûlí a zku‰enûjmavost, k terapiím mají na
‰í klienti mohou na vyjíÏìky
Ranãi Hermelín koníky pÛvodo pﬁírody. Pro nûkteré Ïáky Irena Dudková (vpravo) cviãí s Robinem na dem od indiánÛ – mustangy.
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je jízda na koni jedním z mála koníkovi jménem ·ona.
Radek Luk‰a

Blahodárn˘ kontakt se zvíﬁetem, konkrétní pﬁíklady
Alenka (10), tûÏké mentální
postiÏení, nechodí, nemluví: KdyÏ
vidûla koníka poprvé, mûla z nûho
hrÛzu. A co teprve, kdyÏ to velké
zvíﬁe zaﬁehtalo! Byl z toho dlouhotrvající pláã. Staãil v‰ak rok pravideln˘ch náv‰tûv a dûvãátko si zvyklo.
Z jejích posuÀkÛ a znakové ﬁeãi je
patrná radost z kaÏdého kontaktu
s konûm. Na „projíÏìku“ si bere
Alenka pokaÏdé i svou nejoblíbenûj‰í panenku. A dÛkaz hovoﬁící za v‰e
– na kaÏdou terapii nezapomene vzít
koni jablko, aby mu tak podûkovala.

Denisa (14), dûtská mozková
obrna: Má velkou potﬁebu kaÏdému
vyprávût, jak jezdí na koníãkovi a
krmí ho mrkviãkou! Navázání láskyplného vztahu ke koni bylo i
v jejím pﬁípadû „bûhem na dlouhou
traÈ“. KdyÏ Denisin˘m rodiãÛm
nabídli hipoterapii, mûla za sebou
dívka náv‰tûvu lázní, rehabilitací i
léãitelÛ. I ona se konû bála, nejprve
ho jen hladila a poslouchala mu
srdíãko. Vysedla na nûj aÏ po pÛl
roce a nyní je uÏ jistûj‰í, srovnala se
jí záda, rozvázal jazyk...

Jana (20), tûÏké mentální postiÏení: Zpoãátku jí staãilo jen uklízet ãi
zametat ve stáji a dívat na koníky
z dálky. JenÏe po ãase jí to nedalo –
vÏdyÈ vidûla a sly‰ela radost sv˘ch
spoluÏákÛ, jeÏ pﬁi projíÏìkách pozorovala. Irena Dudková ji musela moc
pﬁemlouvat, neÏ si dodala odvahy a
vysedla na kobylku jménem ·ína.
„Super, ·ínu si beru domÛ,“ nechala
se sly‰et po jedné z pravideln˘ch lekcí
hipoterapie na Ranãi Hermelín.
Jména klientÛ hipoterapeutick˘ch
lekcí byla pozmûnûna.

Úsmûv Vendulky tulící se ke kobylce ·ínû ukazuje smysl hipoterapie.
V. JEZDECKÁ OLYMPIÁDA Novojiãínská Základní ‰kola speciální a
Mateﬁská ‰kola speciální poﬁádá v úter˘ 7. ﬁíjna od 9 hodin na Ranãi
Hermelín V. jezdeckou olympiádu. Urãena je dûtem z ústavÛ sociální
péãe ãi speciálních základních ‰kol. Registrovat se tﬁeba do pondûlí 1.
ﬁíjna na telefonu 604 681 431 nebo pﬁes internet na dudkova@mybox.cz.

Zábavn˘ podveãer urãen˘ dûtem z dûtsk˘ch domovÛ a stacionáﬁÛ podpoﬁila Nadace OKD

Ostrava se bavila
OSTRAVA „Ostrava se baví!“ To
byl název akce poﬁádané v pátek
12. záﬁí v ostravské Bonver Arénû
(b˘valé hale Tatran) karvinsk˘m
stolnûtenisov˘ch klubem KLUBsten (www.klubstenkarvina.cz).
„Chtûli jsme propagovat stolní
tenis a zároveÀ kulturním programem udûlat pﬁíjemn˘ podveãer
dûtem z dûtsk˘ch domovÛ a stacionáﬁÛ z na‰eho kraje i ‰iroké veﬁejnosti,“ uvedl jeden z poﬁadatelÛ
Rostislav Horáãek. Oba zámûry se
podaﬁily naplnit. Mezi stolními
tenisty byl mj. i pûtinásobn˘ úãastník olympijsk˘ch her Petr Korbel,
kter˘ se sv˘mi spoluhráãi v exhibiãních zápasech pﬁedvádûl své
mistrovské kousky. Ovace u dûtí

sklízela Dada Patrasová. Ta excelovala se svou Minidisco Show.
Bouﬁlivé prostﬁedí bylo také pﬁi
vystoupeních stále oblíbeného
hudebník a zpûvák Michala Davida ãi skupiny Elán Revival.
V zákulisí jsme zastihli Dánu
s jejím manÏelem Felixem Slováãkem. Ten na adresu OKD sdûlil:
„Podporovat kulturu a charitativní
akce je chvályhodné. Jen tak dál!“
Dáda Patrasová pak doplnila: „Já
horníky obdivuji. Dûlají tûÏkou,
ale zásluÏnou práci. Uhlí v‰ichni
potﬁebujeme. Moc horníky zdravím a pokud mû mezi sebe pozvou,
tﬁeba na pﬁí‰tí oslavy Dne horníkÛ,
ráda za nimi pﬁijedu.“
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Úãastníci akce „Ostrava se baví!“ se v ostravské Bonver Arénû
opravdu dobﬁe bavili.

Exhibice stolních tenistÛ Ostravany bavila.

Michal David v akci.

Dáda Patrasová s Felixem Slováãkem.

Na pódiu se losovaly ceny pro dûti. Byl u toho také zástupce OKD
Martin Határ (vpravo).

