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Malé Dorotce pomáhá Panenka Korunka

LUHAČOVICE | Když se spojí lidé 
s velkým srdcem, začnou se 
dít velké věci. Důkazem toho 
je výsledek několikaměsíč-
ního snažení Občanského 
sdružení Korunka Luhačovi-
ce, hasičů z centrální stanice 
Zlín, dobrovolných hasičů 
z Luhačovic a spousty dal-
ších dobrých lidí. Právě oni 
se podíleli a nadále podílejí 
na pomoci pro dvouletou 
dceru luhačovického dob-
rovolného hasiče Michala 
Obadala Dorotku. 

„Dorotka do života vstou-
pila s vícenásobnými vroze-
nými vadami vyžadujícími 
finančně nákladnou léčbu, 
která by jí dokázala usnadnit 
její životní úděl. Řešením bylo 
zajištění opakovaného reha-
bilitačního pobytu v zařízení 
Adeli v Piešťanech na Sloven-
sku,“ prozradil mluvčí HZS 
Zlínského kraje Libor Neto-
pil. Náklady na léčebný pobyt 
však byly nad možnosti mla-
dých rodičů. 

Holčičce pomáhali i hasiči z centrální stanice Zlín a dobrovolní 
hasiči z Luhačovic. FOTO | 2X OS KORUNKA LUHAČOVICE

ZUZANA MOLKOVÁ

Tatínek malé Dorotky se 
proto obrátil na ředitelku 
Korunky Luhačovice Vero-
niku Záhorskou. 

„Původně jsme se chtě-
li jen zeptat, jestli by nám 
Korunka Luhačovice mohla 
nějak přispět. Jelikož luha-
čovičtí hasiči pomáhají Ko-
runce od samého začátku, 
vyšla nám paní Záhorská 
okamžitě vstříc,“ svěřila se 
Dorotčina maminka Micha-
ela, která s manželem dou-
fá, že léčba její dceru po-
sune dál. Malá Dorotka je 
totiž ve dvou a půl letech 
na úrovni osmiměsíčního 
dítěte. 

Právě ředitelka luhačovic-
kého sdružení Korunka Ve-
ronika Záhorská vzala celou 
věc do svých rukou. Jejím 
prostřednictvím se o Dorot-
čině příběhu dověděli hasi-
či z centrální stanice ve Zlí-
ně a Okresní sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska ve 
Zlíně. 

„Spoluprací se nám po-
dařilo sehnat fi nanční pod-
poru na léčebný pobyt Do-
rotky v  Piešťanech.  Na 
prosincovém Vánočním kon-
certě jsme Obadalům pře-
dali peníze na první léčbu. 
Jednalo se o 50 tisíc, které 

jsme získali prodejem naše-
ho maskota Panenky Korun-
ky,“ uvedla Veronika Záhor-
ská, jejíž sdružení panenku 
prodávalo například před 
zlínskou radnicí na vánoč-
ním jarmarku a na Vánoč-

ním koncertě. Od poloviny 
listopadu probíhají navíc 
ve všech sborech výroční 
valné hromady, kde si moh-
li hasiči textilního maskota 
zakoupit.

„V tuto chvíli máme fi nan-

ce na druhou léčbu a s po-
mocí jsme ještě neskončili,“ 
uzavřela ředitelka občanské-
ho sdružení. 

Mladé rodině bylo zatím 
na léčbu předáno necelých 
91 tisíc korun. 

Dorotka se svými rodiči a ředitelkou Občanského sdružení Ko-
runka Luhačovice Veronikou Záhorskou.

Postiženou holčičku 
podpořili nejen hasiči 
a Korunka Luhačovice, 
ale i obyčejní lidé. 
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