Slovácký deník
Benefiční koncert Zázraky světa měl svůj smysl
Kunovice - Ve skvělé atmosféře, kterou navodila v pátek odpoledne dětská miniopera O Šípkové
Růžence od autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, a to v podání žáků Základní školy U Pálenice
v Kunovicích, se uskutečnil benefiční muzikoterapeutický koncert s názvem Zázraky světa II. Nechalo
se jím zlákat na tři sta dospělých a 150 účinkujících, převážně dětí.
„V nádvoří kunovického Panského dvora se koncert konal v režii páťáků zmíněné školy, kteří získali
ocenění v soutěži Zlatý oříšek 2014 za pomoc hendikepovaným klientům z Domova pro osoby se
zdravotním postižením (DZP) Na Bělince v Kunovicích," informovala pracovnice domova a
muzikoterapeutka Eva Lorencová.
„S domovem Na Bělince spolupracují nynější páťáci od té doby, co nastoupili do první třídy. I přes
počáteční stydlivost našich žáků se s klienty domova natolik seznámili, že za nimi pravidelně
docházejí a snaží se jim pomáhat," objasnila iniciativu svých bývalých žáků, dnes páťáků, učitelka
Andrea Olbertová. A byla to ona, kdo je nominoval na Zlatý oříšek. Pět let vzájemného poznávání,
návštěv, společných výletů i vystoupení přineslo páťákům kunovické školy ovoce nejen v získaném
ocenění.
Žáci 5.A podle Evy Lorencové a vedoucího DZP Na Bělince Pavla Haška mají touhu pomáhat
potřebným. Oni to mají trvale zakódováno ve svých myslích a neodvrátí pohled od člověka, který je
z pohledu zdravé osoby jiný, hendikepovaný. „Nebudou se stydět nabídnout pomoc, je-li jí potřeba,
protože vědí, že i ti ,jiní´ mají své sny, tužby a přání, své radosti i trápení," řekla sebejistě Eva
Lorencová.
S nápadem uspořádat koncert přišli právě vítězové Zlatého oříšku, kteří k sošce dostali šek na 10 tisíc
korun. „Náš domov Na Bělince uspořádal vloni u příležitosti jeho 20. výročí v nádvoří Panského dvoru
první koncert s názvem Zázraky světa. Tenkrát to bylo s Hradišťanem," vzpomenul Pavel Hašek,
vedoucí DZP Na Bělince.
Kromě žáků ZŠ U Pálenice se na pátečním koncertě, jehož malebným rámcem bylo slunečné a teplé
počasí, prezentovali jejich kamarádi z Bělinky, kunovická skupina Pool, žáci Základní umělecké školy
Uherské Hradiště, pobočky Kunovice, Speciální školy Zlín – Lazy a v jeho druhé polovině
sedmdesátičlenný muzikoterapeutický orchestr za řízení muzikoterapeuta Lubomíra Holzera.
„Když jsem se nad těmi Zázraky světa zamyslela, zjistila jsem, že tím největším zázrakem je láska.
Láska k bližnímu. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Olbertové, že vede své žáky k lásce k bližnímu.
Moc si toho vážím," svěřila se starostka Kunovic Ivana Majíčková.
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