TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Zdravotnický ples měl rekordní účast

V pátek 22. února 2019 proběhl již tradiční Zdravotnický ples, pořádaný Nemocnicí Blansko
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Zdravotnický ples zahájila a roztančila skupina
Akcent, která si 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 krátká vystoupení. Po oficiálním zahájení plesu proběhly dva vstupy
předtančení – Michael Jackson Show a Dirty Dancing, poté patřil parket děvčatům z Aerobic
Team Orel Blansko, které předvedly exhibici LINKA 155. Tématické zdravotnické kostýmy a
hudba ze známých filmů a seriálů z nemocničního prostředí sklidila ohromný potlesk. Hodinu
před půlnocí vystřídala kapelu Akcent kapela Infernet, mimo jiné vítěz loňské ankety Otvírák
Morava Park Festivalu.
S půlnocí přišlo na řadu losování hlavních cen tomboly. Letos jich bylo 24 a šanci vyhrát měl
opravdu každý, protože hlavní ceny se losují ze vstupenek. Také bylo nachystáno takřka 550
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 FOTOBLIK z team agency s řadou vtipných rekvizit.
Každý obdržel ihned po vyfocení tištěnou podobu fotografie, a to zcela zdarma.
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 Olman, Chrištof, Sarstedt a 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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