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RADĚJOVSKÝ ZPRAVODAJ
ČTVRTEČNÍ PROGRAM
Čtvrteční program se v hrubých obrysech bude velmi podobat tomu středečnímu, jen
na programu toho bude ještě více. Po snídani a celé dopoledne bude probíhat muzicírování a tvoření s Věrou Korhoňovou - v salonku vedle restaurace. Dopoledne je ještě
možné využít přítomnosti Ašky Gorgoňové k hrám a výtvarným aktivitám, po obědě se
s ní budeme muset již rozloučit, protože odjíždí do Malejovic. Další dopolední plánovaná aktivita — setkání českých rodičů k projednání záležitostí Willíka. Odpoledne, opět
cca od 13:30 hodin, budou následovat další bloky muzikoterapie s Lubomírem Holzerem, pravděpodobně zase u ohniště vedle altánku nad hřištěm. Tak jako ve středu
bude muzikoterapie probíhat ve dvou skupinách po hodině a půl. V mezidobí, kdy se
děti budou věnovat hudbě, se mohou rodiče opět trochu vzdělat - od 14 hodin bude
mít dr. Jariabková přednášku na téma „Čtení u dětí s Williamsovým syndromem“, spojenou s prezentací výsledků výzkumu v této oblasti a diskusí—přednáška se bude konat v salonku vedle restaurace. Dr. Jariabková zároveň nabízí rodičům možnost individuálních psychologických konzultací během dne. V podvečer se uskuteční odvetné
fotbalové utkání Česko:Slovensko, poté přijde na řadu muzicírování s Věrou, tentokrát
již asi zase pod střechou v salonku vedle restaurace.
DNES MÁ SVÁTEK:
ELENA, HELENA (SR)
HELENA (ČR)

STŘEDA: DOPOLEDNÍ MUZICÍROVÁNÍ S VĚROU

JAKÉ BUDE (ASI) POČASÍ?
Jasno, v noci 15 C,
přes den 30 C, slabý
JV vítr 4 m/s

redakce: Hana Kubíková
hana.kubikova@ seznam.cz
pokoj číslo: 119
uzávěrka tohoto čísla: 20:25

Středeční dopoledne — to
bylo setkání starých známých. Většina dětí má
ještě v živé paměti loňské působení Věry Korhoňové a Dany Pšeničkové
v Kováčově, a tak letos
již netrpělivě očekávaly
příjezd Věry. Dočkaly se,

ve středu dopoledne pak
proběhlo první společné
muzicírování. Navzdory
nádhernému počasí venku byla společenská
místnost téměř zaplněna
dětmi všech věkových
kategorií a jejich rodičů.
Věra dovezla spoustu

hudebních nástrojů, zpívala s kytarou, písničky
byly doprovázeny vyprávěním, obrázky či hračkami. A když už byly děti ze
zpívání a tancování unavené, mohly se zapojit
i do tvořivé činnosti
a vyrobit si vlastní hudební nástroj. Na výběr bylo
několik druhů chrastítek,
která se vyráběly z obalů
od kinder vajec či lahviček od nejrůznějších
nápojů. Jako chrastící
náplň byla využita obyčejná sypaná rýže, chrastítka si pak děti mohly polepit samolepkami či omotat látkou do tvaru bombónu. Druhým hudebním
nástrojem pak byly hudební náramky - na gumičku se navlékly korálky
a rolničky. Na výrobu
dalších hudebních nástrojů se můžete těšit
v příštích dnech — už ve
čtvrtek čeká na děti překvapení, při jehož výrobě
budou použity hřebíky!
Těšte se:-)
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MUZIKOTERAPIE SE ŠAMANEM
Ve středu za námi dorazil
muzikoterapeut Lubomír
Holzer s asistentkou
Veroníkou. Díky slunečnímu počasí se odpolední program mohl uskutečnit na palouku u lesa.
Hlavní náplní byly oblíbené bubny, pak ale pan
Holzer představil i netradiční nástroj, například
ústní harfu, dižerindu,
brumli, velký šamanský
buben a veselou píšťalku, zvanou koncovku, u
které Adam poznamenal:
„Jak jsme se všichni
nasmáli, že jo? Já už

TIPY NA ČTVRTEK :

Mše svatá
Strážnice
Panna Marie
18:30 hod
Koupání:
Koupaliště
Strážnice
Koupaliště Veselí n.M
Nádrž Lučina
Hotelový bazén

nemůžu, já se tu smíchy
celej směju“.
Děti si
zahrály na medvěda,
jelena, vážku, datla
a žabí královnu.
Při hře na dětskou misku
měly děti zavřít oči a
představovat si nějaké
krásné místo. Nejvíce to
prý byl les, ale i moře či
Vysoké Tatry. Pan Holzer
zaujal nejen starší děti,
ale i naše nejmladší,
které vydržely s otevřenou pusou téměř až do
samého konce, kdy se
za pochodu v kruhu a za
doprovodu šamanského

bubnu zpívalo:
„Matko Země, otče Slunce, stůjte nyní na mé
straně. Velký medvěde,
velký orle, stůjte nyní na
mé straně, hejá, hejá!“:-)
(text a fotografie Martina
Danišková)

TEXTY ODJINUD: SPĚCIÁLNÍ MATKA
Většina žen se stavá
matkami spíše náhodou,
některé si to zvolí, malá
část výsledkem sociálního tlaku a pár z nich z
tradice.
V tomto roce se jen ve
Spojených státách stane
téměř 100.000 žen matkou dítěte s postižením.
Zamýšleli jste se někdy
nad tím, jak jsou tyto
matky ke svým dětem
vybírány?
Já si představuji Boha,
který se toulá světem a
vybírá si nástroje pro
propagaci své velké péče
a rozvážnosti. A zatímco
vše pozoruje, dává pokyny svým Andělům, kteří je
zapisují do obrovské
knihy:
„Armstrong a Beth – syn.
Patron – dáme jí Gerarda. Je zvyklý na světské
věci.“
„Forrest a Marjorie –
dcera. Patron – Cecílie.“
„Rutledge a Carrie –
dvojčata. Patron – Matiáš.“
A pak řekne Andělovi
jedno jméno a usměje

se: „Dej jí dítě s postižením.
Anděl vyzvídá: „Proč téhle? Je tak šťastná.“
„Právě,“ usmívá se Bůh.
„Copak bych mohl dát
dítě s postižením matce,
která se neumí smát? To
by bylo kruté.“
„A má dost trpělivosti?“
ptá se Anděl.
„Nechci aby měla příliš
trpělivosti, protože by se
mohla utopit v moři sebelítosti a zoufalství. Jakmile šok a zlost pominou,
zvládne to.“
„Dnes jsem jí pozoroval.
Je si vědomá svého Já a
je samostatná – to je tak
vzácné a tak důležité pro
každou matku. Víš, dítě
které jí chci dát bude mít
svůj vlastní svět. A ona
jej bude muset vpustit do
svého světa a to nebude
jednoduché.“
„Ale pane, myslím, že ve
Vás ani nevěří.“
Bůh se usmívá: „To nevadí, to se spraví. Tahle je
ta správná – je tak akorát sobecká.“ Anděl nevydrží: „Sobeckost? Je to
snad nějaká ctnost?“

Bůh vrtí hlavou: „Když se
nedokáže čas od času
odpoutat od svého dítěte, nezvládne to. Ano,
tohle je žena, kterou
požehnáme dítětem které není dokonalé. Ona si
to zatím neuvědomuje,
ale bude mít něco, co jí
budou lidé závidět. Slova
pro ní nebudou vším. A
žádný krok pro ní nebude
obyčejný. Až její dítě řekne poprvé „máma“, bude
svědkem zázraku a bude
si toho vědoma.
„Dovolím jí jasně vidět
věci které sám vidím…..
nezájem, krutost, předsudky.. a povznést se
nad ně. Nikdy nebude
sama. Budu po jejím
bohu každou minutu
každého dne jejího života, protože ona vykonává
mojí práci tak jistě jako
by byla zde, po mém
boku.“
„A kdo bude patronem?“
ptá se Anděl, připravený
s knihou.
Bůh se usměje: „Zrcadlo
jí bude stačit.“
(Autor: Erma Bombeck)

