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Päťročnej bojovníčke z Piešťan odovzdali 900 eur

Benefičné podujatie pred Domom umenia si návštevníci užili.

Osud piešťanskú rodinu Jesenských
nešetril. Päťročná Lea sa narodila
so zdravotným postihnutím, v posune jej pomáhajú pravidelné, ale
finančne náročné rehabilitácie. Našťastie, stále sa nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorí sú ochotní malej
bojovníčke uľahčiť cestu vpred organizovaním benefičných podujatí a podporou z vlastného vrecka.
Výťažok z poslednej akcie rodine
odovzdal organizátor Ivan Samko s
kolegami v utorok 14. júna.
„Leuška je z druhého tehotenstva, ktoré bolo rizikové. Veľmi skoro
mi začalo tvrdnúť brucho, čomu lekári nevenovali pozornosť a odbíjali

ma aj na pohotovosti, že je to normálne. Až mi jedného dňa odtiekla
plodová voda a utekali sme do Trnavy,“ začala svoje rozprávanie mamička Jana Jesenská, ktorá má okrem
Ley ešte ročnú Elisu a šesťročnú Simonku. V nemocnici mamu nechali
tri dni. „Myslím si, že tieto dni boli
kritické. Lea zostala bez kyslíka, nasledovalo krvácanie do mozgu,“ popísala matka ťažký priebeh pôrodu.

Cvičením k pokrokom
Od začiatku dlhej cesty rodina
tvrdo drela na čo i len malom posune. „Cvičili sme, aby sa jej stav zlepšil. Stále sme verili, že to dotiah-
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neme do najlepšieho konca. Skúšali
sme rôzne terapie, rehabilitácie na
Slovensku, v Česku, Maďarsku. Doma
som s ňou cvičila štyrikrát denne Vojtovu metódu,“ povedala J. Jesenská.
Po očkovaní dostala malá Lea epilepsiu, a tak už „vojtovku“ cvičiť nemohla. „Začali sme robiť Bobatha,
čo je jemnejšia a šetrnejšia forma
cvičenia,“ dodala J. Jesenská.
Päť rokov je predškoláčka Lea,
ktorá miluje spoločnosť detí, ležiaca. „Rozväzuje sa jej jazyk, začína viac komunikovať,“ konštatovala mama Jana a Lea jej slová len potvrdila. Spolu s terapeutkou cvičia aj
orofaciálnu manipuláciu, teda stláčanie jednotlivých bodov na tvári.
Pokroky sú síce pomalé, no rodičia
ich vidia. „Vidíme, že to, čo robíme,
má význam. Začala sa nám aj pretáčať, čo predtým nerobila. Veľmi
sa tešíme,“ usmiala sa J. Jesenská.
„Stále však nesedí, no chceli by sme
to dosiahnuť. Dúfam, že sa to podarí, no vyžaduje si to ešte veľa cvičení,“ zamyslela sa mama Jana. Rehabilitácie však treba pravidelne opakovať, čo je finančne náročné. „Sú
nákladné a človek si ich musí zaplatiť sám. Ak by sme mali peniaze, boli
by sme tam aj každý mesiac. No tešíme sa, že sa do zariadení dostaneme aspoň raz za tri mesiace,“ uviedla J. Jesenská.

Pomoc si rodina váži
Ak sa teda nájde niekto ochotný vyzbierať peniaze a venovať ich
Lei na liečbu, ako nedávno I. Samko,
J. Jesenská cíti neopísateľný pocit.
„Veľmi nás to prekvapilo, bola to asi
najväčšia akciu, akú pre nás niekto
zorganizoval. Sme veľmi radi, že ta-

Výťažok z akcie potešil Leu aj mamu Janu Jesenskú.

káto vec vznikla. Myslím si, že ho to
stálo veľmi veľa energie. Sme radi,
že sa vyzbieralo toľko peniažkov a
máme na ďalšie rehabilitácie. Vďaka
všetkým,“ poďakovala J. Jesenská.
Na podujatí s názvom Jeden za
všetkých, všetci za Leu, ktoré sa
uskutočnilo 4. júna pred Domom
umenia, vyzbierali dievčatku 900
eur. Práve minulý týždeň sa organizátor I. Samko rozhodol slávnostne
odovzdať šek rodine. „Chceli sme
pomôcť. Vznikla myšlienka, že by
sme mohli zorganizovať niečo väčšie, kde by sa ľudia zabavili a spojili
by sme príjemné s užitočným,“ povedal o zámere akcie I. Samko. „Keď sa
pozrieme, akým spôsobom to dievčatko bojuje a zápasí so životom,
človek si uvedomí veľa vecí, ktoré
dostal zadarmo. Dodáva to energiu.
Vždy, keď sa mi nechce, poviem si,
že niektorí ľudia šancu nemajú a ja
ju mám,“ zamyslel sa I. Samko.

Odovzdali takmer
štvorcifernú sumu
S výsledkom akcie je spokojný, aj
keď očakával vyššiu vyzbieranú sumu
ako konečných 900 eur. „Bola to prvá
akcia takéhoto typu v mojom živote, ktorú som organizoval. Predstava bola trošku iná, ale myslím si, že
tím dal zo seba maximum,“ spomenul organizátor a pripomenul, že bez
Jany Hradskej, Evy Čavojskej, Dávida
Kubíka, Kataríny Badiarovej a Marca
Rajta by to nešlo.
Do budúcnosti chce Ivan Samko
nielen podporovať Leu, ale pokračovať i v organizovaní podobných akcií
pre iné deti. „Sme spojení aj s ďalšími nadáciami, ktoré pomáhajú takýmto deťom. Chceli by sme dosiahnuť, aby prišli pokroky. To nás posúva,“ dodal I. Samko.
(am), foto: autor

V kúpeľoch súťažili dobrovoľní hasiči
Spoznajte svet s BartoTravel
Cestovná kancelária BartoTravel
poskytuje poznávacie a zážitkové
zájazdy pre verejnosť za priaznivé
ceny a bez žiadnych starostí.
„Ľudia oceňujú komplexné služby a tie CK BartoTravel zabezpečuje v podobe autobusovej dopravy,
sprievodcovských služieb, ubytovania, vstupeniek, poistenia a pod. Pre
školy, firmy a kolektívy je zaujímavá možnosť zájazdu ‘na kľúč‘ presne
podľa požiadaviek a v termíne, ktorý si vyberú sami,“ vysvetlila Veronika Balejová, konateľka BartoTravel.
Či už preferujte klasické poznávačky, tematické zájazdy, romantiku vo dvojici alebo zábavu s deťmi, z
našej ponuky si určite vyberiete. Zájazdy sú organizované väčšinou cez
víkendy a sviatky, keď nie je potrebné brať si dovolenku, sú cenovo dostupné, s odchodom z miesta vášho
bydliska. Nástupné miesta sú Nové
Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava,
Senica, príp. Bratislava alebo po trase zájazdu.
Kontaktujte nás prostredníctvom
e-mailu info@bartotravel.sk alebo
telefonicky na 0915/753 059. Ak vás
zaujal zájazd, ktorého termín ste už
„prešvihli“, môžete urobiť online
rezerváciu bez termínu prostredníctvom webu www.BartoTravel.sk a
v prípade dostatočného počtu záujemcov vypíšeme ďalší termín.
Tí, čo už s CK BartoTravel cesto-

vali, nikdy nepovedali zbohom, ale
dovidenia opäť... Tak neváhajte a
spoznajte svet s cestovnou kanceláriou BartoTravel alebo darujte zážitok formou darčekového poukazu!
Ak sa zapojíte do našej súťaže, môžete vyhrať poukaz na zájazd podľa
vlastného výberu v hodnote 100 eur.

NAŠE TIPY!
1. Krvavé stopy Báthoryčky
(5. 7. 2016)
Spolu s českou sprievodkyňou-odborníčkou života Alžbety Báthoryovej navštívime jej štyri sídla – Deutschkreutz (Rakúsko), Lockenhaus
(Rakúsko), Sárvár (Maďarsko) a nakoniec si necháme večernú prehliadku
Čachtického hradu a podzemia, kde
bude pripravené prekvapenie.
2. Víkendové kúpanie pri mori v
talianskom Bibione (29.-31. 7. 2016,
5.-7. 8. 2016)
Čo poviete na to vybehnúť cez víkend „na otočku“ k moru? Okrem kúpania, slnenia, šantenia v lunaparku sa môžeme vyblázniť na pláži pri
ZUMBE! BARTOsprievodkyňa Veronika Balejová a ZUMBAtrénerka Katarina Augustíneková sa na vás už tešia!

Dobrovoľní hasiči si opäť overili
svoje schopnosti v likvidácii požiaru. V sobotu 18. júna si na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch zasúťažilo šesť mužských tímov v 27. ročníku turnaja s názvom Putovný pohár riaditeľa Slovenských liečebných kúpeľov, s ohňom zápasili aj
mládežníci z Moravian nad Váhom
a Maduníc.
Krásne počasie súťaži prialo, a tak
napokon na Kúpeľný ostrov dorazili okrem domácich, kúpeľných hasičov aj ich kolegovia z okolitých obcí.
V zásahu napokon zvíťazili a Putovný pohár si domov odniesli Radošinci, striebornú medailu si vyslúžili
dobrovoľní hasiči z Krakovian a tretie miesto si vybojovali Vrbovčania.
Výborné výkony však podali i hasiči
z Veľkého Orvišťa a Svrbíc.
Do druhej časti súťaže sa síce zapojili iba dve mládežnícke družstvá,
no všetci zúčastnení sa potešili, že
si navzájom môžu zmerať sily v hre
Plameň: požiarny útok s vodou. Víťazstvá si obecné družstvá podelili,
na chlapčenský stupienok víťazov sa
postavili Moravanci. „Napriek tomu,
že naša technika s ktorou deti súťažia má najlepšie roky dávno za sebou, stále dokazuje, že ľudský faktor
môže z nej ešte stále vyťažiť a zvíťaziť nad ňou, tak ako naši chlapci,
ktorí z nej vydolovali prvé miesto s
časom 22:04 sekundy,“ povedal Erik
Moravanský, veliteľ Dobrovoľného
hasičského zboru Moravany nad Váhom. Ich dievčatá dosiahli čas 24:69
s, skončili na druhom mieste. „Nesmierne si cením hlavne to, že deti
tomuto krásnemu športu a hlavne

fotoga
léria o
d 24. 6
. na
Voda počas horúceho sobotného dopoludnia súťažiacich aj osviežila.

poslaniu, ktoré hasičstvo predstavuje, prepadli a s veľkým elánom a chuťou chodia nielen na tréningy a súťaže, ale tešia sa na ďalšie akcie. Ve-

rím, že z nich vyrastú naši ďalší plnohodnotní členovia DHZ Moravany
nad Váhom,“ dodal E. Moravanský.
(am), foto: (vv)
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Letné rychlokurzy geniality

A K C I, A :
20 % zlava
na jazykové kurzy*
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