VAŠE REPORTÁŽ

Děti z dětských domovů vytvořily v hotelu Imperial rekord
ŠÁRKA BEDNÁRIKOVÁ

Již pojedenácté se děti z dětských domovů Bukovanského, Hrabová a Vizina setkaly
na odpolední předsilvestrovské party, na kterou je již tradičně pozval ostravský Mamaison Hotel Imperial.
Zážitků pro děti bylo připraveno hodně: servírované
menu i svačina byly malou
gastronomickou procházkou,
s dětmi si hráli u šestnácti stolních a prostorových her David
Wardas a jeho kolegové z Firemky s. r. o., o hudební stránku se postaral Viktor Horký z
K Sound Ostrava, vitamínové
nealkoholické koktejly připravily obsluhující Gabriela
Ratajová & Lenka Němcová a
některé z dětí u zdobení nápojů také pomáhaly.
Program si děti a jejich doprovod užily báječně. Letos
navíc padl v prostoru atria rekord v sestavení hada ze tří tisíc kostek domina. Završením
byl velký potlesk pro stavitele, kulička od startu po cíl shodila všechny postavené díly.
Poděkování za krásné dárky a
pomoc při rozdávání patří oblastní manažerce Michaele
Segeťové z dm drogeriemarkt
s. r. o., které pomáhal a s dětmi si hrál syn Michal Segeťa.
Navíc si děti odnesly drobné dárky (ponožky, kartáče na
vlasy, náramky, náušnice, balony, sluchátka na uši, kosmetické etue) jako odměnu za
jejich malé kulturní vystoupení, které bylo zpestřením
pohodového a veselého odpoledne.
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Poděkování

V polovině prosince 2013 jsem byl doporučen odbornou lékařkou k další léčbě v hyperbarické komoře v Městské nemocnici
Ostrava. Byl jsem velmi potěšen celým ošetřujícím personálem
v čele s primářem MUDr. M. Hájkem, vrchní sestrou paní J. Maršálkovou, zdravotními sestrami a dalšími pracovníky hyperbarické komory. Jejich profesionalita, odbornost a lidský, vřelý vztah k pacientům byly na velmi vysoké úrovni. Tímto bych
jim chtěl poděkovat za veškerou laskavost a péči, která mně byla poskytnuta. Otto Niezgoda, Karviná-Ráj

