Obecní úřad Vlčí Habřina a KV Band
pořádají

Neděle: 30. 12. 2018, od 14 hodin
Sál Obecního hostince ve Vlčí Habřině
Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc

Příběh Kačenky Machové
Rozhodli jsme se pomoci jedné rodině z našeho blízkého okolí. Rodina Machových v současné době bydlí v Řečanech nad Labem, ale prarodiče pochází
z naší obce Vlčí Habřina a se všemi se velice často setkáváme na různých společenských i jiných akcích, které v obci pořádáme.
Kačenka Machová se narodila v únoru 2018. Maminka Lucie se s manželem Tomášem na miminko velmi těšili a bezproblémový průběh těhotenství
nezavdal důvod k nějakým pochybám. Po porodu však musela být holčička napojena na dýchací přístroj a od lékařů se rodiče dozvěděli velmi špatné zprávy.
Stav malé Kačenky je neslučitelný se životem, nikdy nebude sama dýchat, polykat, slyšet, vidět, mluvit, hýbat se. Lékaři bohužel dodnes nedokázali určit
nemoc, kterou Kačenka trpí, a rodičům doporučili, aby dceru umístili v ústavu, neboť bude doživotně upoutána na lůžko.
Lucie a Tomáš to nevzdali a Kačenku do žádného ústavu nedali. Kačenka jim na oplátku ukázala svou sílu a bojovnost, postupně začala sama dýchat,
polykat sliny, snaží se pozorovat okolí a občas se lekne, což dokazuje, že něco vidí i slyší. Prognózy však nadále nejsou příznivé. Kačenka má potíže
s trávením, proto má v žaludku zavedenu tzv. PEG sondu, kterou je krmena. Ochablé svalstvo (svalová hypotonie) začali posilovat cvičením podle Vojtovy
metody. Malé úspěchy se sice objevily, ale cvičení bylo pro Kačenku příliš náročné, a tak se hledaly další možnosti. Rodiče objevili Feldenkraisovu metodu
(pohyb jako prostředek učení). Díky pravidelnosti, jemnosti a individuálnímu přístupu fyzioterapeuta se značně zlepšil její psychomotorický vývoj. Maminka
Lucie se učí pod odborným dohledem, jak tuto metodu cvičit, aby mohla s Kačenkou pokračovat i doma.

Rodiče i jejich malá Kačenka nepotřebují soucit, ale především pomoc.
Prosíme, přijďte se pobavit na náš koncert a podpořit dobrou věc,
výtěžek z akce bude věnován malé Kačence Machové a její rodině.

