TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Zdravotnický ples se vydařil
V pátek 16. února 2018 proběhl již tradiční Zdravotnický ples, pořádaný Nemocnicí Blansko
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Zdravotnický ples po druhé zahájila a roztančila
skupina Arcus, která si i letos okamžitě získala nadšení všech zúčastněných. Od prvního tónu
po ten poslední zela všechna místa k sezení prázdnotou a naopak taneční parket praskal ve
švech. Součástí programu byla i vystoupení. Po oficiálním zahájení plesu ústy ředitelky
nemocnice, MUDr. Vladimíry Danihelkové, se v sále vystřídali profesionální taneční školy
Starlet Brno a exhibice biketrialu v podání několikanásobného mistra světa v tomto sportu –
blanenského rodáka Vaška Koláře. S půlnocí přišlo na řadu losování hlavních cen tomboly.
Letos jich bylo 17 a šanci vyhrát měl opravdu každý, protože hlavní ceny losujeme ze
vstupenek. Také bylo nachystáno téměř 500 zajímavých cen, které mohli hosté plesu vyhrát v
tombole. Tím ale výčet programu nekončí. K dispozici byla i profesionální vizážistka, která
svým umem zkrášlila nejednu ženskou tvář, poradila jak pečovat o pleť a jaká barva rtěnky
které dámě nejvíc sluší.
Naprostým trhákem večera byl profesionální fotokoutek Kouzelné zrcadlo CM Optik s řadou
vtipných rekvizit. Kouzelné zrcadlo totiž povzneslo zábavu s fotokoutkem na nejvyšší
úroveň! Nadupané nejmodernějšími technologiemi, s nabídkou interaktivní animace i se
zvuky, které zájemce provázejí během focení. Jedná se o žhavou novinku – novou úroveň
fotobudky. Každý navíc obdržel ihned po vyfocení tištěnou podobu fotografie, a to zcela
zdarma. Všichni, kteří zadali u čísla své fotky e-mailovou adresu, obdrží své fotografie na
zadaný e-mail. Výběr z fotokoutku bude zveřejněn v albu na facebooku Nemocnice Blansko.
Závěrem je třeba říci, že takovéto akce jsou velice náročné, a to jak organizačně, tak i
finančně. Obrovské poděkování patří všem, kteří se na realizaci Zdravotnického plesu podíleli
- jak generálním partnerům, firmám Porsche Brno, Olman, Chrištof a Sarstedt, dále
společnosti AVON, tak i všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli do tomboly. Této pomoci si
nesmírně vážíme, bez ní by to nešlo!
Poděkování patří ale také všem účastníkům plesu, protože letošní rekordní účastí potvrdili, že
Zdravotnický ples má bez debat své nezastupitelné místo mezi kulturními akcemi v Blansku.
Obzvláště děkujeme účastníkům z řad zaměstnanců nemocnice, protože primárně pro ně tuto
akci chystáme a jejich přítomnost v čím dál větším počtu je pro nás nesmírně cenná zpětná
vazba.
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