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Ve Slezském domově byla obnovena tradice plesů
RADEK VRÁBLÍK

Od devadesátých let sloužily
sály Slezského domova v Krnově pouze jako vietnamská
tržnice, ale v letošním roce se
sem opět vrátily tradiční krnovské plesy. Mezi prvními
zde uspořádali svůj ples abiturienti i současní žáci Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově. Sešli se zde v pátek 13. ledna na každoročním školním a
maturitním plese. K dobré zábavě přispěla skupina Primisimo, zpestřením plesu bylo
slavnostní stužkování maturantů. Všichni návštěvníci si
ples v nově zrekonstruovaném sále Slezského domova v
Krnově pořádně užili.
V únoru se ve Slezském domově připravuje Reprezentační společenský ples krnovské nemocnice, kterého se
kromě zdravotníků tradičně
účastní také široká veřejnost.
Ten letošní bude o něco významnější, neboť krnovská
nemocnice oslaví v roce 2012
již sto let od svého založení.
Ples nemocnice se koná ve
Slezském domově v sobotu 25.
února od 19.30 hodin.
Slavnostním večerem bude
provázet zkušený moderátor
televizních pořadů pro děti i
mládež a moravského rádia
Čas Roman Pastorek, v hudební produkci se předvedou
ostravská kapela JUPITER a
POP STARS (BONEY M revival). Otevření plesu bude patřit úspěšné taneční formaci s
orientální show LATIFAH.
Nejen milovníkům tajemna a

PEDAGOGOVÉ I ŽÁCI Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově si ples ve znovuotevřeném Slezském domově náležitě užili. Snímky: Vladimír Adamík
kouzel se jistě svým programem zavděčí nejúspěšnější
iluzionista soutěže „Česko –
Slovensko má talent“ JIŘÍ
HADAŠ se svojí partnerkou.
Samozřejmostí se již stala půlnoční bohatá tombola. Součástí společenských prostor je
kavárna a bar se stálou hudební reprodukcí.
Prodej vstupenek bude zahájen od 24. ledna na sekretariátě ředitele krnovské nemocnice.

právě jsme se narodili
Vážení rodiče,
díky vstřícnosti krnovské nemocnice vám budeme přinášet fotky nejmladších obyvatel regionu. Každý týden dvakrát naše fotografka navštíví krnovskou porodnici a nafotí nově narozená miminka. Může se ale stát, že právě vás v porodnici nezastihne, možná aktuální zdravotní stav vašeho potomka neumožní focení.
Přesto vaše dítě neztrácí šanci být v novinách dřív, než se naučí svá první slova. Můžete nám poslat jeho fotku, buďto samostatný portrét, nebo s maminkou, na email: krnovsky@denik.cz a své miminko najdete buď na stránkách Deníku, nebo na www.denik.cz/babyboom. Tam najdete i všechna miminka, která již v Deníku vyšla. Na vaše děťátko se tak může podívat třeba i babička nebo dědeček z druhého konce světa.

MELÁNIE KOHUTOVÁ se narodila 7. ledna 2012, při narození vážila
2625 gramů a měřila 47 centimetrů, maminkou se stala Adriana Kohutová a tatínkem se stal Daniel Doležal, Krnov.

GABRIELA GRYGOVÁ se narodila 17. ledna 2012, při narození vážila
3040 gramů a měřila 50 centimetrů, šťastnými rodiči jsou Robert a
Kateřina Grygovi, Bruntál.

KATEŘINA SNÁŠELOVÁ se narodila 18. ledna 2012, při narození vážila 3100 gramů a měřila 49 centimetrů, maminkou se stala Lucie
Snášelová a tatínkem se stal Milan Prokop, Rudoltice.

