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ě pomůže obec
yram Uica - Pětiletá Eva Ko,
p€čková z Pohořelic s€ mÚže na
dovádění svých vrstevníků di-
vat jen zpovzdáli. Narodila se
s dětskou mozkovou obmou,
kýili niž zvládlejen chůzijed
noletého dítěte- Ačkoliv.je ne-
moc ne\,Tléčitelná a § násled-
ky se bude děvče polýkat celý
život, dá se handicap Značně
zrniřnit,

Léčba je však ve]mi dŤahá,
rodiče za ni musi vydat i stati-
§ícové částLT, Ale§poň trochu
ulehčit těžký úděl mdičúm §e
rozhodli zástupci VŤanovic,
kteři za ob€c pfispěli na léčbu
padesát ti§ic korun, ,,Přj pr}
jeklu Podaná rul(a chceme pc
máhat dětem, kt€ré se kvuli zá_
Važným zdravotnín či men-
tálním problémúm ocitly v tís-
ni. Ajejich stupeň postiženije
tak záýažAý, že jim neumož_
ňqje začlenit se do běžného ži_
vota, To je pťávě připad E!.y
Kop€čkové, jež je histoŤickv
plvníb ditětem, kterému část
ku věnujeme," uvedl starosta
Vranovic Jan Helikal

Pětlletá Eva Kopečková s€ řáda
rrsmívá. Foto: íod inný ařch iv

Děvče by mělo dvakrát rcč,
ně po dobu jednoho měslce
pod§toupit tat zvanou Klim-
therapy- celý cyklus přitom
lyjde na dévadesát tisic ko
run, zťlŤavotní pojištb\,.na
hradi jen v€]ni malou část cel_
kové sumy, ,,Jedná se o tak-
zvaný kosmický obleček, kte-
rý byl lYvinutý pro rehabili-
taci astronaubi, pomáhá ke
zpel,nění svalstva a opakova.
ným cvičenih dochází k pťc
pojení s mozkoyými centry

motoriky, Řada podobně ne
mocných děti zaznamenala
lďbou mimořádné pokroky,"
uved]a matka Dana Kopečko,
vá, podle niž se dcera dokáže
i přes postiženi radovat ze ži_

Přispět na ]éčbu malé ElT
může kdokoliv, stači zaslat li
bovolnou částku na banko\.ni
účet 2400501663/2010, Pomůže
i sbilání víč€k od PET lahvt,
Sběmé místo se na.házi v Pó-
hol€licich v supermarketu
značky cooP. Zisk z lTbra_
ných viček poté putuje právě
pro potreby léčby divky
s mozkovoD obmoD

Zastupitelé Vranovic se
chtěji osudy lidi, ktérim po-
m,ižou pii projektu Podaná
ruka, zabýwat dlouhodoběji,
,,Inspiroval nás počln ,námý
jako adopce na dálku. chceme
bý1 obdárovaným dětem na
blizku i po Wpláceni penéz,
Sl€dovat jejich v:ývoj, připad_
né podat pomocnou nrku ji-
ným zpúsobem, NapŤiklad po.
radit v legislativě," přib]ížil
zámér zapojeni vranovic do
proj€ktll Helikar,


