13. číslo, III. ročník, květen 2013

Vítám Vás u dalšího Zpravodaje, který vychází v
měsíci květnu, kdy se nám i zde na Vysočině
otevřelo naplno jaro, louky jsou plné pampelišek, je
čas na zahrádky, procházky. Po zimě, kdy jsme si
moc sluníčka neužili, potřebujeme energii pro
zlepšení nálady a pochopitelně pro naši úrodu.
Skleníky jsou osázeny, brambory v zemi,
balkonovky v truhlíkách, tráva roste jako divá.
Během uplynulých dvou měsíců se uskutečnily
úspěšné akce, které organizovala naše obec.
Zejména připomínám druhý ročník setkání seniorů
na Kukle, Velikonoční merendu, zájezd na Floru
Olomouc, o kterou je každým rokem nebývalý
zájem.

Několik květnových pranostik:
„Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý,
naplňuje stodoly i sudy.“
„Deštivý květen – žíznivý říjen, suchý květen –
mokrý červen.“
„Když máj vláhy nedá – červen se předá.“
„Když se v máji blýská, sedlák si výská.“

Příjemné čtení vám přeje
Věra Librová ■
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Z jednání zastupitelstva
Záznam zasedání ze dne: 19.4.2013:

•

Zateplení a nová fasáda budovy obecního
úřadu – projekt na tento stavební záměr je
hotový, na stavebním úřadu byla podána
žádost o stavební povolení, stavební
povolení by mělo být vydáno v průběhu
měsíce května, poté můžou začít stavební
práce.

•

Obecní komunikace – starosta obce
předložil zastupitelům dvě nabídky na
opravu komunikace v úseku Penzion na
Mlýně – pila. Nabídka firmy COLAS činí
480 tisíc Kč, firmy KOREKT pak 495 tisíc
Kč. Zastupitelé jednohlasně schválili
opravu této části komunikace firmou
COLAS. Dále je třeba vyasfaltovat pás
obecní komunikace v Bořině u stavby pana
Miloslava Peňáse. Starosta obce byl
pověřen podpisem smlouvy s firmou
COLAS a zajištěním opravy zmiňovaných
komunikací.

Omluveni byli Věra Librová, Kamil Mrkos.
1.

Starosta obce provedl kontrolu
z minulého jednání – 02/2013:
•

2.

3.

usnesení

zajistit projekt na zateplení budovy OÚ u pana
Horníčka a žádost o stavební povolení –
splněno

•

zajistit trubky na kanalizaci v Bořině a
Balkáně – splněno

•

oznámit výsledky veřejné zakázky všem
zúčastněným – splněno

•

zpracovat návrh na umístění a vzhled
rozcestníku u Mlýna – představen hrubý návrh

•

zajistit žádost o dotaci na VPP na úřadu práce splněno

Starosta obce seznámil zastupitele s činností
obecního úřadu – úspěšně proběhly společenské
akce lyžařské párkové závody, Setkání seniorů a
Mikulášská merenda. Došlo k vyřazení
počítačové sestavy v knihovně likvidací tak, jak
bylo schváleno na předchozím jednání.
Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že dne
16.4.2013 proběhl audit hospodaření obce Kuklík
za rok 2012. Předložil zastupitelům Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Kuklík
za rok 2012. Nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky v hospodaření. Zastupitelé tuto zprávu
prostudovali a jednohlasně ji schválili.
Dále se zastupitelé zabývali účetní uzávěrkou
hospodaření obce. Jednohlasně schválili Zprávu o
hospodaření obce Kuklík za rok 2012 a
Závěrečný účet obce s výrokem bez výhrad.

4.

5.

Projednány byly tyto další záležitosti:
•

Starosta obce informoval o tom, že byl
odvezen elektroodpad, nebezpečný a
velkoobjemový odpad.

•

Je podána žádost o dotaci na veřejně
prospěšné práce a je připravena k podpisu
smlouva o poskytnutí dotace na VPP od
úřadu práce. Dotace bude činit 10 720 Kč
měsíčně. Na toto místo bude zaměstnána
paní Eva Kalinová a to od 1.6. do
30.9.2013. Starosta obce byl pověřen
podpisem smlouvy s úřadem práce a
pracovní smlouvy s Evou Kalinovou.

•

Starosta obce informoval zastupitele o tom,
že mikroregion Novoměstsko se rozhodl již
dále neprovozovat informační kiosky. Svůj
úkol již splnili a v dnešní době má většina
lidí internet přístupný v mobilním telefonu.
V dohledné době tedy dojde k demontáži a
zrušení kiosku.

•

Velitel zásahové jednotky seznámil
zastupitele s tím, že byla provedena revize
hasicích přístrojů v budově obecního úřadu
a hasičské zásahové vozidlo má novou
platnou STK.

•

Bylo objednáno 5 kusů nových rozhla- ►

Starosta obce seznámil zastupitele s průběžným
stavem jednotlivých neinvestičních akcí:
•

Proběhla
montáž
veřejného
u křižovatky nad bytovkou.

osvětlení

•

Kanalizace v Bořině a na Balkáně – bylo
zajištěno cca 110 m plastových a betonových
trubek na tuto kanalizaci. Tento materiál stál
cca 80 tisíc Kč. Na vykopání příkopů a
položení trubek byl objednán bagr firmy pana
Juračky. Starosta obce byl pověřen zajištěním
nezbytných
prací
a
dohledem
nad
vybudováním kanalizace.
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sových přijímačů, ty budou umístěny do
nových domácností a domácností, kde již staré
přijímače nefungují.
•

Zastupitelé jednohlasně schválili návrh
rozpočtového opatření č.01/2013 – navýšení v
oblasti příjmů (dotace na volby) i výdajů
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(výdaje na volby) na prezidentské volby o
cca 18 tisíc Kč.
6.

Závěrem bylo předneseno a přijato sedmi
hlasy ze sedmi přítomných usnesení, které je
součástí tohoto zápisu.
Ing. Ladislav Rak ■

Hasičské jarní ohlédnutí
Hasiči na Kuklíku prožili na
jaře bohatý pracovní program. Na
valné hromadě na konci března
jsme
si
rozplánovali
a
odsouhlasili jednotlivé akce. Jako
první v pořadí jsme se zúčastnili
již tradičně akce „Za čistou
Vysočinu“. Přesto, že se zdálo, že
nepřízeň počasí tuto akci
neumožní uskutečnit, nakonec
oblačnost ustoupila a hasiči,
občané a jejich děti vyrazili do
terénu. Úklidová trasa byla
tentokrát od Penzionu U Martina
po Kuklík a samozřejmě včetně
okolí
místních
komunikací.
Protože se sešlo skutečně hodně
dobrovolníků, vybrané skupiny
uklidily i sněhovky od místních
komunikací. Nakonec byla i
chvilka času na klobásy pro děti a
chlapi si mohli dát lahváč a
nějakou tu slivovici na zahřátí.
V úterý 30.dubna jsme se sešli
u tradičního pálení čarodějnic.
Vybraní členové sboru se
věnovali
zajištění
dostatku
tekutin, za což jim patří dík. Akce
se zdařila, vyšlo počasí a nálada
byla výborná.
V dubnu byla zahájena výroba
mobilních stolků, garant Jarda
Haněl zajistil základní materiál a
rozjel výrobu kovových částí.
Dále obec zajistila nákup
dřevěných fošen. Postupně se
budou stolky po nátěru dílů
kompletovat.
A co hasiče čeká v nejbližším
období ?
Příprava na první kolo soutěže
hasičských
družstev
okrsku

Sněžné, které bude v sobotu
A pro
25.5.2013 od 14 hodin v taneční
Daňkovicích a kam se připravují termínech
dvě družstva.
Kyvadlo a
V červnu uspořádáme tradiční Kodex.
zahájení letní sezóny v hasičárně.
Termín ještě bude upřesněn.

připomenutí : letní
zábavy
budou
v
6.7.2013 se skupinou
20.7.2013 se skupinou

Starosta SDH Jiří Libra ■
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PŘÍJMY: hodnota zaokrouhlena na celé stokoruny
odd.§
-1111
-1112
-1113
-1121
-1211
-1337
-1341
-1342
-1344
-1345
-1351
-1361
-1511

daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti
daň z příjmu fyzických osob z kapit.činnosti
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z výtěžku loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
-4111
neinv.příjmy ze SR(volby do ZK)
-4112
neinv.dotace ze st. rozp. na st. správu
-4116
ost neiv dotace ze SR - VPP
-4122
dotace kraje (PZ - 107,hasiči 14+ 8+20,rodáci 17
dar - výhra v soutěži za odpady,sečení podél st.sil
1012 -2131
pronájem pozemků
1032 hospodaření v lese
-2211
přímy z poskytování výrobků (kulatina, palivo)
3723 sběr a svoz ostatních odpadů
-2111
příjmy z poskytování výrobků (železo)
6171 činnost místní správy
-2132
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí(budova OÚ)
6310 příjmy z finančních operací
-2141
příjmy z úroků
celkem příjmy
Zůstatek na účtu k 31.12. 2011
celkem zdroje
VÝDAJE:
1012 nájemné
5164 nájem výletiště
1032 hospodaření v lese
sazenice,štěrk,odb.les. hospodář
2212 silnice, místní komunikace
5137 DDHM- zrcadlo
5169 ostatní služby -zimní údržba,plocha u PZ,doprava zeminy
2221 provoz veřejné silniční dopravy
5193 dopravní obslužnost (platby ZDARu)
2321 odvádění odpadních vod
5139 bagr na kanál u PZ
5171 materiál
3113 základní škola
5321 neinvestiční transfer obcím (za žáky v ZŠ)
3319 ostatní záležitosti kultury
kronika
3341 rozhlas a televize
poplatek OSA,rozhlasový,televizní
opravy ústředny,servis,přijímače

333 300
47 500
34 500
342 100
624 000
102 100
4 600
28 500
5 800
15 500
4 800
900
190 200
1 733 800
13 500
60 100
24 000
166 000
35 000
1 800
8 400

1 733 800,0
13 500,0
60 100,0
24 000,0
166 000,0
35 000,0
1 800,0
8 400,0
0,0

0
2 100,0
2 100
500,0
500
2 045 200
654 000
2 699 200

2 045 200,0
654 000,0
2699200
1 000,0

1 000
32 100,0
32 100
189 800,0
7 200
182 600
23 000,0
23 000
12 500,0
4 700
7 800
112 000,0
112 000
4 000,0
4 000
33 500,0
2 200
27 800
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DDHM- zdoj pro rozhlas
3399 záležitosti kultury,církví a sděl pr. (SPOZ)
věcné dary
poštovné - rodáci
nákup materiálu (karneval,LZ,kalend.,igelitky,rodáci,atp)
nákup služeb (autobus Flora,mob.WC,kapela na rodáky,atp.)
pohoštění (důchodci)
dary (rodičům dětí)
3631 veřejné osvětlení
elektrická energie
opravy a udržování
3639 komunální služby a územní rozvoj
opravy a udržování (budova,okna,zídka u PZ)
socha vodníka
materiál -dveře,barvy,atp
úklid čekáren,atp
mikroregion - čl.příspěvek
3722 sběr a svoz komunálního odpadu
tříděný a netříděný odpad + evidence
nebezpečný odpad
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
sečení(Pavelka)
pohonné hmoty - benzín do sekačky
materiál - struna,nářadí
5512 požární ochrana - SDH
nákup DDHM -kompresor
ostatní služby - TP,revize HP,revize DP,atp
materiál -aku auto,rukavice,čistící zóna,aku,atp
PHM,maziva
příspěvek na soutěž
6112 zastupitelstva obcí
odměny členům zastup. Obcí
pojistné na veř.zdrav. Poj.
6149 volby do ZK
6171 činnost místní správy
platy zaměstnanců v prac.poměru + VPP+DPP
povinné pojištění na soc. a zdrav .zab.
nákup DDHM - vytrína,kopírka,prapor
nákup materiálu-přání,kanc.potř.,tonery, atp
elektrická energie
služby pošt
služby telekom. a radiokom. (tel.+mobily +internet)
opravy a udržování (,servis kopírek a PC,atp)
nákup služeb (revize zab.,internet,kiosek,atp)
služby zpracování dat (MID)
cestovné
6310 výdaje z finančních operací
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)
6320 pojištění
Celkem výdaje:
Zůstatek na b.účtu a spořícím účtu k 31.12. 2012

květen 2013
3 500
124 200,0
6 500
3 500
57 000
43 000
4 200
10 000
60 200,0
43 700
16 500
577 000,0
550 600,0
10 000
12 600
1 800
2 000
123 300,0
108 000
15 300
9 500,0
2 000
1 300
6 200
59 300,0
3 000
12 000
29 500
14 500
300
253 400,0
233 400
20 000
13 500

13 500,0
305 200,0

73 900
25 300
46 300
14 600
40 300
300
17 400
11 500
20 600
51 000
4 000
5 200,0
5 200
11 500
11 500,0
1 949 200 1 949 200,0
750 000,0
2 699 200,0
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Rozhovor s Jarmilou Čápovou
V našem květnovém čísle
Kuklického zpravodaje jsem se
rozhodla oslovit k rozhovoru
jednu z nejpracovitějších žen,
které znám, Jarmilu Čápovou.
Jarmila je naší sousedkou již 20
let, poté, co žila v Praze a také v
Rakousku, pochází z FrýdkuMístku.
Jejím
oborem
je
fyzioterapie. Již ve svých
začátcích na rehabilitačním
oddělení dětské části fakultní
nemocnice v Motole se rozhodla
věnovat dětské neurologii a
terapii dětí s dětskou mozkovou
obrnou podle Vojty (tzv. Vojtova
metoda). Po absolvování kurzu a
praktické stáže v zahraničí
získala specializaci, kterou v
průběhu svého života obohatila o
své vlastní zkušenosti a získala
tak celostátní prestiž v tomto
oboru. A přesto dala přednost
tomu žít na venkově na Kuklíku a
otevřít si zde privátní praxi, do
které dojížděli klienti z celé
republiky, a později založit
vlastní Školící a fyzioterapeutické
centrum v Jimramově. Není třeba
zmiňovat, že se na cestě za svými
pracovními
sny
musela
vyrovnávat
s
mnohými
překážkami a že za pracovními
úspěchy stojí spousta sil, energie
a probděných nocí. V dnešní
době také přednáší ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady v
Praze a na Palackého univerzitě
v Olomouci a také napsala
odbornou publikaci Terapeutický
koncept „Bazální programy a
podprogramy“.
Přes
své
pracovní vytížení si najde také
čas na svoji dceru Danielu žijící
v Německu a svoji klisnu
Bublinu.
Jarmilo, co Tě přimělo k
tomu přihlásit se po střední
škole na obor Fyzioterapie?
No to bylo tak, že když jsem

nemohla z politických důvodů
studovat pedagogiku, můj třídní
profesor na gymnáziu (byl
tělocvikář) mi řekl, že když jsem
ta gymnastka, mohla bych to
zkusit s rehabilitací. Vůbec
netušil, že je to více o medicíně
než o cvičení. Mile mě to
překvapilo a dodnes jsem mu
vděčná, že jsem se takovou
víceméně náhodou dostala k
oboru, který mě stále nepřestává
zajímat.
Teď,
těsně
před
odchodem do důchodu, kdy se
přece jenom víc bilancuje, mám
pocit, že to byla nejlepší volba
mého života.
Co Tě přimělo k tomu
zabývat se terapií dětí s
různými handicapy? Můžeš
stručně a obecně popsat, v čem
to spočívá ?
To, že jsem se stala
specialistou v oboru dětské
neurologie byla opět náhoda. Po
absolutoriu v Ostravě můj
tehdejší manžel pokračoval ve
studiu na vysoké škole a tak jsem
pochopitelně chtěla být s ním v
Praze. Napsala jsem na mnoho
pražských pracovišť žádost o
místo a jednou z možností bylo

nastoupit do dětské části fakultní
nemocnice v Motole. Byla to v tu
dobu nejmodernější a největší
nemocnice, takže jako mladá
„rehábka“ plna entusiasmu jsem
neváhala ani minutku a to i
přesto, že jsem vůbec netušila, co
vlastně budu s těmi miminy dělat.
Ve škole jsme se problematikou
nedonošenců
a
kojenců
nezabývali. Řekla jsem si, že se
aspoň něco nového naučím.
Vysvětlit na tak malém
prostoru v čem terapie těchto
malých dětí spočívá, je téměř
nemožné. Proč vůbec rehabilitaci
potřebují?
Někdy těsně před
porodem, nebo během porodu a
těsně po něm se může stát, že
mozek miminka je vystaven
nedostatku kyslíku. To u tak
nezralého
mozku
způsobí
neschopnost správně spustit řídící
funkce pro pohyby. Takže
miminka vypadají moc hezky,
zdánlivě jim nic nechybí. Po
nějaké době se však začnou
poruchy řízení pohybu projevovat
navenek tím, že dítko nemá
obvyklé svalové napětí. Je buď
moc tuhé, našponované, nebo
naopak moc chabé, blátivé.
►
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Nedojde
také
k
utlumení
primitivních reflexů, které v
prvních
týdnech
života
potřebujeme, ale pak musí
ustoupit jejich vliv, aby se dítko
mohlo svobodně pohybovat za
tím, co ho zajímá a postupně se
dostat do stoje a být schopno
chůze. Dlouho se myslelo, že toto
poškození mozku bohužel nejde
žádným dosavadním způsobem
léčit. Dnes už víme, že pokud
včas odhalíme, že k poškození
došlo,
můžeme
se,
díky
znalostem o tom jak mozek
pohyby řídí, pokusit tento
nepříznivý vývoj zvrátit.
Mozek je vlastně takový počítač,
který aby dobře fungoval,
potřebuje neustále naprosto jasné
a konkrétní informace, které mu
dodává ten, kdo počítač používá.
Můžete mít sebelepší počítač a v
něm nainstalované skvělé a
dokonalé programy, nebudete-li
je umět spustit a obsluhovat, moc
si jich neužijete. Jakoby vám k
ničemu nebyly. To neznamená, že
tam nejsou. A tak je to i s lidským
mozkem. Programy tam jsou, ale
díky poškození kolem porodu,
ztratil mozek informace o tom,
jak se k nim dostat, nebo jak je
uvést do života. Takže, jestliže
terapeut ví, jak to mozek dělá,
může mu „napovídat“ kudy k nim
vede cesta. Někdy se to daří lépe
a někdy hůř, podle toho, jak brzo
se nám podaří ten nervový
systém
příznivě
ovlivňovat.
Mozek má totiž jednu zajímavou
vlastnost, že to, co nejčastěji
používá, si velmi upevní, a proto
chorobné pohyby, které jsou
pevně zafixované, umíme terapií
jen zmírnit a tím nejhůř
hendikepovaným
jedincům
zmírnit
omezení
z
toho
vyplývající.

ROZHOVOR
Pár let jsi žila v Rakousku a
jistě se Ti nabízely zajímavé
pracovní příležitosti. Z jakého
důvodu ses rozhodla žít na
venkově a proč právě Kuklík?
Narodila jsem se v malém městě,
téměř na venkově a po studiích v
Ostravě jsem chtěla žít a pracovat
v Praze, kde studoval můj
tehdejší manžel. Vydržela jsem to
dvacet let a byla to doba naplněná
spoustou
kultury.
Divadla,
koncerty a výstavy v kombinaci s
absolvováním
mnoha
specializačních
kurzů.
Po
revoluci jsem dostala velmi
zajímavou příležitost na stáž v
Rakousku a máš pravdu, že mi
bylo taky nabídnuto, abych tam
zůstala. Já jsem ale docela silný
patriot a neuměla jsem si
představit, že budu žít v cizí zemi
a nemluvit česky. Taky jsem si
říkala, že kdyby všichni, kdo
něco umí odešli, jak se říká - za
lepším do světa - kdo bude
budovat v nových svobodných
podmínkách tuto zemi … Kuklík
byla zase jenom náhoda, shoda
okolností a to, že se člověk
ocitnul ve správný okamžik na
správném místě. Právě je to
neuvěřitelných dvacet let a ještě
nebyl den, kdybych toho litovala.
Rozhodnout se vybudovat své
rehabilitační centrum stojí
hodně odvahy. Kdy se tato
myšlenka
začala
stávat
realitou?

Jak si jistě Kukličáci pamatují,
nejprve jsem měla asi pět let
malou ambulanci v prostorách
„hasičárny“. V tu dobu jsem
začala pracovat také s dospělými
pacienty, kteří po poranění
míchy skončí na vozíku. To
vyžaduje trochu jiné přístupy a to
jak bezbariérové prostory, tak i
zcela jiný harmonogram terapie.
Vidíš, že je to docela věda a Protože se také v tu dobu začaly
fyzioterapie nemůže být chápána rozjíždět speciální kurzy pro
pouze
jako
cvičení
nebo terapeuty v tomto oboru, stávající
masírování.
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prostory byly již nevyhovující.
Ukázaly se vhodné prostory k
pronájmu v Jimramově a tak jsem
se po dlouhém zvažování
odhodlala to jaksi risknout. A zdá
se, že to dopadlo dobře. Deset let
fungování centra přineslo mnoho
dobrého. Dokázali jsme dokončit
novou léčebnou metodu, která
získala
oficiální
certifikaci
ministerstva
zdravotnictví
a
systém proškolování terapeutů
také
funguje
na
principu
certifikovaných kurzů. To je
velmi důležité, neboť pak je tato
léčba pacientům hrazena ze
zdravotního pojištění. Tím je
opravdu naplněn cíl, který jsem si
pro svůj pracovní život stanovila.
Můžeš se s námi podělit s
některým případem, který Tě
nějakým způsobem ovlivnil a
poznamenal?
Nevím, zda ještě zbývá čas, ale
jen krátce pro ilustraci, jak je
důležité, aby pacienti měli
možnost absolvovat tento typ
léčby. Starší pacientka po kolizi
auta s vlakem zůstala upoutaná
na vozík ochrnutá od krku dolů.
Téměř stoprocentně odkázaná na
pomoc druhých. Zůstala sama v
domově důchodců odkázaná na
pomoc cizích lidí. Byla v tomto
stavu již několik let s tím, že jí už
není pomoci. Přijela za mnou s
prosbou, jestli bychom ji nemohli
zmírnit kruté bolesti. Nemohla
jsem jí nic slíbit, ale začala ke
mně jezdit na pravidelnou terapii.
Již po roce se výrazně zlepšila,
bolesti byly zvladatelné. Po
čtyřech letech pravidelné terapie
se přestěhovala do svého bytu s
pečovatelskou službou, dnes žije
téměř samostatně, je schopna se i
postavit a s chodítkem chodit,
stará se o vnoučata, vaří, peče,
smaží, dokonce i pracuje – učí
jazyky. To je velmi ilustrativní
případ, že nikdy není pozdě na to,
pokusit se něco změnit.
►
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ROZHOVOR

Léčebný koncept BPP ( tak se to
jmenuje
–
pozn.
bazální
programy a podprogramy) je
velmi účinným navigátorem pro
mozek a celý nervový systém. V
současné době pokračujeme s
hledáním důkazů o tom, že je tato
léčba schopena přinutit mozek k
tomu, aby produkoval tzv.
kmenové buňky, které se umí
proměnit na ty, které byly
poškozeny úrazem a regenerovat
nervový systém, o němž se
doposud uvažovalo jako o
jediném, který se regenerovat
neumí. To by byla skutečná
revoluce ve fyzioterapii. Tento
výzkum je ale tak náročný, že
bude trvat ještě mnoho let a v
současné době se proto musíme
spokojit s praktickým využitím
léčby v rehabilitaci.
Obraťme list: Na Kuklík ses
přestěhovala s dcerou Danielou,
která již několik let žije v
Německu. Čemu ona se věnuje
a jak se vůbec má?

V současné době žije v malé
vesničce Detmold na severu
Německa, profesí je trenérka
drezury a píše doktorantskou
práci. Často jezdí do Čech jako
trenérka na drezurní soustředění v
Litomyšli a Kladrubech. Vždycky
má jen málo času na návštěvy, ale
vždycky se o život na Kuklíku
zajímá a všechny známé nechá
pozdravovat.
Ty sama ses teprve před pár
lety začala aktivně věnovat
ježdění na koni. Kdy se zrodilo
Tvoje nadšení pro koně?
Koní jsem se ještě nedávno dost
bála a moc jsem se k nim
nepřibližovala. Když ale před pár
lety musela Daniela absolvovat
náročnou mozkovou operaci, moc
jsem se o ni bála a hledala jsem
nějakou formu oběti. Vzhledem k
tomu, že ona tolik miluje koně a
jsou neoddělitelnou součástí
jejího života, řekla jsem si, že
posadit se na ně a mít nějaké
společné téma pro případ, že by
musela se mnou absolvovat
nějakou
dlouhodobou
fyzioterapii, by mohlo být tou
nejlepší volbou.
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hodny oběti, ale nakonec, díky
Bohu, s Danielou vše dobře
dopadlo a já jsem se do koní tak
moc zamilovala, že dneska lituji
každý den, kdy jsem neseděla v
sedle.
Máš ještě nějaké nesplněné
nebo naopak nové pracovní
nebo životní cíle a sny?
Co se týče práce mám
rozepsanou novou knížku a
věnuji se intenzivně přípravě
nové generace terapeutů, aby
léčebný koncept společně s mým
odchodem jednou nezaniknul. Při
tom se snažím nezapomenout, že
tento den je prvním dnem zbytku
mého života.
Můžeš se s námi podělit na
závěr se svojí životní filosofií?
Věřím tomu, že v životě má
smysl hlavně to, co jsme učinili
pro druhé.
Na závěr bych Ti k Tvému
květnovému životnímu jubileu
chtěla za kolektiv Zpravodaje
popřát všechno nejlepší a
hlavně hodně zdraví do dalších
let! Děkuji za rozhovor.

Daniela po ukončení studia na
SZŠ v Lanškrouně absolvovala
dvouletou stáž v drezurní stáji
Kasselmann v Německu a pak
ještě vystudovala sportovní vědy Začátky byly opravdu kruté, plně Děkuji a všem přeji pevné zdraví.
Adéla Librová ■
na univerzitě ve Frankfurtu .
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