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pomůže obec
yřanoui.€ - Pětil€tá Eva Ko
pečková z Pohořelic §e může na
dováděni svých \Ťstevnlkú dí-
vat jen zpovzdáli. Namdila se
s dětskou mozkovou obmou,
kltli niz zvládne jen chú2i jed_
nolet€ho ditéte, Ačkoliv i€ ne_
moc newlďite]ná a s nrá§t€d_
ky s€ bude dévae potyka t celý
život. dá se hándicap znáčné
zmímit.

Léčba je však velrnt dŤaiá,
řodiče za ni musi iryilat i stati,
sícové částky, Alespon trochu
ulehčil téžkÝ údď Iodičům qé
rozhodli zástupci vranovic.
kt€ři za obec při§pěli na léčbu
pade§át tisíc korun, ,,Při prG
jektu Podaná nika chcehe po_
málHt dětem. ktere se kvúli zá_
važným zdŤavotnírn či men_
táIním problémúm ocitly v ti§_
ni Aj€jich stupen postižení je
tak úvažný, že jim neumož.
ňuje začlenit se do běžného ži
Vota, To je právě připad Elaý
Kopečkové, jež je histolicky
prvnim dítětem, kteŤému dást-
ku věnujeme," uvedl staro§ta
Vranovic Ján Helikář

Pětlletá Eva Kopečková s4 řáda
Ismívá Foto: rodinnýárchjv

Dévče by mělo dvakrát ioč_
ně po dobu jednoho měslce
pod§toupit ta} zvanou Klim-
therapy. Celý cyklu§ přitom
lYjde na devadesát tisic ko,
nrn, Zdravotni pojišťo!Ťta
hŤadi jen velňi malou část cel
kové sumy. ,,Jedná §e o tak-
zváný kosmický oblďek, kte-
rý byl q.vinuťý pro Ťehabi]i-
taci a§tronautů, porirá}á ke
zpei,nění sval§tva a opakova_
ným fličenim dochárl k Dro.
poj€nj s mozko!ými ceitry

motorit{y, Řada rrdobně ne
mocných dětí zaznamenala
léčbou mimoŤádné pokroky,..
uvetlla matka Dana Kop€čko
vá, podl€ niž se dcera dokáže
i přés postiženi ladovat ze ži

Při§pět na léčbu malé EW
může kdokoliv. stači ra§lat li
bovolnou částku na bankovní
účet 2400501663/2010. Pomůže
i sbířání viček od PET lahvi,
sb€Ťné misto s€ na€háZí v Po_
hoře}icích v supermarketu
značky cooP, Zisk z vybta-
ných viček poté putuje právě
plro potřeby léčby drvky
smozkovou obrnou,

Za§tupitelé VŤanovic se
chtějí osudy tidí, kterým po_
můžou při projektu Podaná
ruka, zabývat dlouhodoběji,
,,Inspirovál nas potln znamv
Jako adopce ná dalku, Chcem;
být obdarovanýřn détern na-
blizku i po Wpláceni peněz,
s]edovát jejich V]iaoj, prjpad_
ně podát pomocnou íu}u ii.
ným způsobem, Napřiklad po-
radit v legislativě," piibližii
,áměr zapojení Vfanovic do
pŤojektu Hetikar,


