
Výstava v Olympii pomůže Daně lépe žít...
Občanské sdružení DMO pobyty pořádá také rehabilitační pobyty pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou. Pomáhají potřebným

...3
a právě u něj se nejen do-

zvíte, co to DMO pobyty vlast-
ně jsou a čím vším se zabývají,
ale také můžete přispět Daně
Vávrové na chodící pás za-
koupením propisky za třicet
korun.

Život pro takto postižené li-
di není stejný. Deset lidí může
trpět tímto postižením a kaž-
dý bude úplně jiný. Někdo bu-
de špatně mluvit, někdo bude
mít nižší intelekt a někdo je
třeba odkázaný na invalidní
vozík.

Všichni tito lidé ale mají
jedno společné, chtějí žít, nej-
lépe jak to jen jde.

Mají své starosti i radosti.
Stejně jako Dana Vávrová.

„Moji největší radostí je
můj přítel. Je z Humpolce, vi-
díme se hodně málo, ráda
bych teď byla s ním,“ svěřila
se nám Dana.

Je skromná a také velký op-
timista, na to, co všechno už
má za sebou.

„Podstoupila jsem několik
operací kolen a moje oči mi
neslouží, jak bych si přála. In-
validní vozík není můj nepří-
tel, pomáhá mi a já ho potře-
buji ke svému životu, ale ten
kdo může normálně chodit, ať
si toho váží, já bych chtěla
moc, ale nejde to,“ dojala nás
štíhlá dívka na vozíku svou
odpovědí.

Svěřila se, že její největší
oporou je její maminka, která
se o ni stará a chodí spolu na
procházky. Neopomněla ani
svého přítele, který je prý ta-
ké na vozíku. Když o něm
mluvila, její nemocné oči ji
zářily.

„Také ráda tancuji, jezdím
na DMO pobyty a ráda chodím
na procházky,“ svěřila se nám
ještě sympatická Dana.

MODERÁTOR akce Luboš Dvořák a předsedkyně občanského sdruže-
ní DMO pobyty Kateřina Maxová při zahájení akce. Foto: Vít Ondráček

KASIČKA do které může každý přispět koupí propisky za třicet korun
Daně Vávrové na speciální chodící pás. Foto: Vít Ondráček



VÝSTAVA V OLYMPII POMŮŽE DANĚ LÉPE ŽÍT

DANA VÁVROVÁ má dětskou mozkovou obrnu. K tomu, aby mohla chodit, potřebuje speciální chodící pás. Právě kvůli němu
se spojilo několik lidí s velkým srdcem, dobrými nápady a neuvěřitelnou chutí a potřebou pomáhat. Nápad vzešel od Kateřiny
Maxové, předsedkyně občanského sdružení DMO (dětská mozková obrna) pobyty, na sbírce spolupracuje s Helenou Šádko-
vou, která se několik let pohybuje ve světě pomůcek pro handicapované lidi, svůj velký díl pomoci přidal Luboš Dvořák, pro-
střednictvím místního rádia Jizera, jehož je programovým ředitelem a další regionální média, včetně Boleslavského deníku,
už jen tím, že dáváme o Daně a pomoci pro ní vědět vám, našim čtenářům. Velký dík patří také Olympia centru, které poskytlo
prostory pro výstavu, na které můžete vidět fotografie klientů DMO pobyty. V rámci projektu Benefice pro Danu, je možné
výstavu navštívit do 28 února. Každou neděli od 13 do 18 hodin najdete v obchodním centru Olympia stánek DMO pobyty ...8



Benefice pomohla hendikepované dívce

DANA VÁVROVÁ si už před narozením vytáhla špatnou kartu, narodila se totiž s dětskou mozkovou obrnou ve formě kvadruparézy,
což je částečné ochrnutí všech končetin, doprovázené spasmy a mentálním postižením, spolu s postižením zrakovým. I přes tak roz-
sáhlý handicap je Dana veselá holka, která se dokázala na nohy postavit. Měla navíc i štěstí na lidi kolem sebe, kteří se snaží dívce ze
všech sil pomoci. V současné době Dana potřebuje rehabilitační chodící pás do domácnosti, který jí pomůže udržovat nohy v takové
formě, aby byla schopná co nejlepšího pohybu. Další z akcí, které mají pomoci sehnat potřebnou částku, se sukutečnila včera v mla-
doboleslavském obchodním centru Olympia, kde v rámci benefičního odpoledne probíhala i sbírka pro Danu. Foto: Deník/ Š. Charousková


