Podpora Občianskeho združenia
GALAXIA Poprad
Občianske združenie (OZ)
GALAXIA v Poprade je
zaregistrované od roku 2003
a venuje sa voltížnemu športu
a drezúre. Zdravotne postihnutí
jazdci sa venujú paradrezúre.
GALAXIA vznikla po rozdelení jazdeckého oddielu
Poprad. OZ získalo názov po deťmi obľúbenej kobyle
Galaxii.
Počet členov kolíše od 7 do 20, nakoľko mládež
odchádza za štúdiom mimo Popradu. Najmladšia
aktívna členka má päť rokov a v roku 2008 skončila
v rámci Slovenska na 17. mieste.
Na Slovensku každoročne prebieha voltížny pohár,
na ktorom sa úspešne zúčastňuje aj OZ GALAXIA.
„V roku 2008 sa Michal Fogaš v celkovom hodnotení
jednotlivcov umiestnil na krásnom 4. mieste a skupina
GALAXIA na 10. mieste. Vo Svetovom voltížnom
pohári sa Michal umiestnil na 5. mieste,“ hodnotí
predseda OZ Peter Koržen a dodáva: „Každoročne
robíme nábor nových členov, všetci sú srdečne vítaní.“
Okrem voltíže a drezúry OZ GALAXIA poskytuje
kone aj na prevádzanie hipoterapie, keďže pani Mária

Fogašová má licenciu trénera hipoterapie. Vplyv koňa
pozitívne vplýva na psychiku aj motoriku telesne
i duševne hendikepovaných detí. Detičky, ktoré k nám
chodia už vo veku dvoch rokov, sú postihnuté
detskou mozgovou obrnou, dospelí pacienti sú
ochrnutí po vážnych úrazoch. U detí už len kontakt
s koníkom vyvoláva radosť a nesmierne sa tešia, keď
sa za pomoci mamy môžu voziť na chrbte pre nich
obrovského kamaráta.
Kôň, ktorý sa využíva na hipoterapiu, musí byť
pokojný a zvyknutý na deti. Naša kobylka Benita
je ich veľkou kamarátkou a zároveň liečiteľkou.
Už po niekoľkých terapeutických cvičeniach sa im
zlepšuje pohybová motorika aj reč. Liečba takýchto
hendikepovaných detí je však dlhodobá záležitosť,
preto vítame každú pomoc umožňujúcu chovať koňa,
ktorý šíri radosť a napomáha liečbu chorých detí.
Momentálne u nás absolvuje hipoterapiu šesť osôb,
nových záujemcov môžeme prijať až po zakúpení
ďalšieho povahovo vhodného koňa. Ďakujeme Nadácii
Dalkia za podporu a tešíme sa na dlhodobú spoluprácu pri rozdávaní radosti deťom.
„Finančné prostriedky z Nadácie Dalkia sme využili
na nákup nového výstroja, s ktorým sme sa zúčastnili
na Majstrovstvách Európy juniorov vo voltížnom
jazdení. Zároveň sme z nich hradili náklady na toto
podujatie. Ešte raz srdečne ďakujeme!“ na záver
dodáva Peter Koržen.

Cieľom voltížneho jazdenia
je spojiť eleganciu, ohybnosť a pružnosť gymnastiky
na chrbte cválajúceho koňa.
Voltížne jazdenie je rovnocenné s ostatnými disciplínami jazdeckého športu
na Svetových jazdeckých
hrách a patrí medzi najúspešnejšie jazdecké disciplíny reprezentujúce Slovensko v zahraničí.

Od roku 1967 zbor umelecky viedla dirigentka Doc.
Elena Šarayová-Kováčová, od roku 1983 za dirigentskej spolupráce syna Ondreja. Obaja dirigenti s koncertnou korepetítorkou Mgr. art. Natašou Bezekovou-Kurilovou pozdvihli BDZ na profesionálnu úroveň,
ktorou vzbudil záujem umeleckých agentúr a medzinárodných nahrávacích spoločností (SONY, DECCA,
NHK-NAXOS, BBC). Zbor spoluúčinkoval s orchestrom Slovenskej filharmónie, s operou SND, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala,
s Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom
najvyšších domácich aj medzinárodných ocenení.
V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert
Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová.
Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Repertoár zboru pozostáva zo skladieb rôznych období
od renesančnej polyfónie až po skladby súčasných skladateľov, nevynímajúc úpravy ľudových piesní, ako aj
spirituálov a populárnych piesní.
„Rád by som poďakoval za vašu finančnú pomoc, ktorá
nám pomáha kvalitnejšie realizovať prípravu na koncerty a vystúpenia zboru,“ dodal dirigent Bratislavského
detského zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

voltíž – akrobatické cvičenia na neosedlanom koni.
hipoterapia – špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné
pôsobenie koňa na človeka
po stránke fyzickej aj psychickej.

Bratislavský
detský zbor

Bratislavský detský zbor (BDZ) existuje už 47 rokov.
Bol založený prof. Jurajom Strelcom a prof. JUDr.
Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom
kultúrnom stredisku v Bratislave. Dodnes patrí
medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku,
ale i v zahraničí.

Č

lenskú základňu tvoria deti vo veku 7 – 17
rokov. Zbor má aj prípravku, kde môžete vaše
ratolesti prihlásiť už od piatich rokov. Okrem zaujímavých a atraktívnych koncertov a skúšok môžu
spoznať nový kolektív a získať nových kamarátov. Za
svojej štyridsaťsedemročnej existencie koncertoval
na pódiách v pätnástich krajinách Európy, ale aj
v Japonsku, Kanade, Afrike a USA.

