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rád bych Vám všem touto cestou velmi po-
děkoval za příkladnou spolupráci zejména 
při akreditačním šetření Spojené akredi-
tační komise, na jehož základě byla naše 
nemocnice doporučena a následně nám byl 
přidělen certifikát SAK ČR na následující 
3 roky. Toto ocenění je známkou kvalitní 
a bezpečné zdravotní péče o naše pacienty. 
Ještě jednou velké díky.
Vzhledem k nadcházejícím vánočním svát-
kům mi dovolte Vám popřát především 
klid, pohodu a plnohodnotný odpočinek 
před nadcházejícím novým rokem 2017. 
A pro ty, kteří během následujících svátků 
budou vykonávat pohotovost v našem zdra-
votnickém zařízení, především spolupracu-
jící a nekonfliktní pacienty. 

S úctou
Petr Uhlig

Vážení zaměstnanci, 
kolegové,

Mikulášskou pouť naší nemocnicí zahájili 
v pátek 2. prosince v Dětském rehabilitačním 
stacionáři zaměstnanci pivovaru Ostravar. Mi-
kuláše se vší parádou ztvárnil hlavní plánovač 
pivovaru, jeho kolegyně se pak převlékly do 
podoby čerta a anděla.
Tradičně pak zavítal Mikuláš s čerty a andě-
lem, a to v podání žáků Základní školy Ostr-
čilova v Ostravě, v pondělí 5. prosince 2016 
v dopoledních hodinách na oddělení Dětského 
lékařství. Pro malé pacienty si náš stravova-
cí provoz připravil sladký mikulášský balíček  

s ovocem a adventním kalendářem. Celý pro-
gram pak zpestřil dětský sbor ZŠ Ostrčilova, 
který malým pacientům v předvánočním čase 
zazpíval několik koled, ale i populárních pís-
niček. Z dětského oddělení pak svatý Mikuláš 
s doprovodem zamířil do Domu sociálních 
služeb v Ostravě-Radvanicích, kde potěšil 
naše seniory. „Vystoupení bylo moc dojem-
né, uživatelé jsou vždy mile naladěni, kontakt  
s dětmi je pro ně příjemný a je to kousek civil-
ního života. Společně jsme si zazpívali vánoč-
ní koledy a děti uživatelům předaly připravené 
mikulášské balíčky,“ rozpovídala se vrchní 
sestra Jarka Siverová a dodává, „chtěla bych 
moc poděkovat šikovným dětem pod vedením 
paní učitelky Hiklové, spolupráce s nimi je pro 
nás a naše uživatele vždy radostí.“
Do třetice všeho dobrého pak v pondělí 5. pro- 
since 2016 odpoledne navštívil dětské odděle-
ní Mikuláš, anděl a dva čerti v podání dobro-
volníků z dobrovolnického centra ADRA Ost-
rava. Postupně potěšili a postrašili ty nejmenší 
na stanici malých i velkých dětí a zavítali i na 
jednotku intenzivní péče. Děti, které mohly 
opustit pokoje, se sešly v herně, za ostatními 

(dokončení na str. 2)

Svatý Mikuláš navštívil i naši nemocnici

Městská nemocnice Ostrava 
obhájila akreditaci

Městská nemocnice Ostra-
va úspěšně obhájila akredi-
taci, kterou získala poprvé 
před třemi lety. Audit zno-
vu provedla Spojená akre-
ditační komise, o.p.s., a na 

základě výsledků šetření udělila nemocnici 
akreditaci na další 3 roky, tedy do 15. lis-
topadu 2019. 
Hodnocení kvality a bezpečí poskytované 
péče, fungování technicko-hospodářského 
zázemí a dalších pracovišť nemocnice pro-
běhlo ve dnech 14. až 16. listopadu 2016. 
Výsledky šetření jsme obdrželi začátkem 
prosince 2016. Auditoři ocenili snahu ma-
nagementu a zaměstnanců Městské nemoc-
nice Ostrava v procesu zvyšování kvality 
péče i bezpečí pacientů. 
Ředitel nemocnice Petr Uhlig rozhodnutí 
zhodnotil: „Jsem moc rád, že se nám poda-
řilo akreditaci obhájit, je to výsledkem dobré 
práce našich zaměstnanců. Zároveň bych jim 
za to chtěl moc poděkovat.“  (red)

Dobrovolníci z Adry Ortopedie
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Svatý Mikuláš navštívil i naši nemocnici 

PACIENTI
Snídaně

•  Pacienti bez dietního opatření –  
sladká snídaně (loupáky)

•  Diabetici – sýr, graham, chléb
•  Pacienti s dietou – pečivo, ovocná 

přesnídávka
•  Geriatričtí pacienti – ovocný tvaroh, 

vařený pudink

Oběd (bezmasý)
•  Pacienti bez dietního opatření –  

polévka hrachová s opečeným  
chlebem, krupicová kaše s máslem  
a kakaem, míchaný kompot

•  Porodnice – polévka zeleninová, 
krupicová kaše s máslem a kakaem, 
míchaný kompot

•  Pacienti s šetřící dietou – polévka 
hrášková třená s kapáním, krupicová  
kaše s máslem, míchaný kompot 
(kašovité diety – pyré) 

•  Diabetici – polévka hrachová s opeče-
ným chlebem, kaše krupicová dia

•  Přísné diety, např. s přísným omezením 
tuku – polévka mrkvová, bramborová 
kaše, omáčka zeleninová

Štědrovečerní večeře
Polévka rybí s houskou

•  Pacienti bez dietního opatření – rybí 
filé smažené, citron, bramborový salát, 
banán, perník / piškot s ovocem  
dia – diabetici

•  Pacienti s dietou – rybí filé dušené, 
citron, bramborová kaše, kompot, 
banán, piškot s ovocem 

•  Redukční diety – rybí filé dušené, 
citron, bramborová kaše, kompot

•  S přísným omezením tuku – polévka 
rýžová, bílková sedlina, bramborová 
kaše, banán

Večere z OLVaS bude distribuována  
na oddělení v 16.00 hod.

ZAMĚSTNANCI

Polévka hrachová s opečeným chlebem
1.  Krupicová kaše s máslem, kakaem, 

míchaný kompot, perník
2.  Smažený kapr, bramborový salát, perník

Novoroční oběd 
PACIENTI

•  Pacienti bez dietního opatření, diabeti-
ci – polévka čočková, vepřový smažený 
řízek, brambory s petrželkou, kompot

•  Porodnice – polévka hovězí s kapáním,  
smažený vepřový řízek, brambory  
s petrželkou, kompot

•  Pacienti s dietním opatřením – polévka 
hovězí s kapáním, vepřová pečeně, 
dušená mrkev, vařené brambory

•  Přísné diety – polévka krupicová,  
jemné těstoviny, slabá rajská omáčka

ZAMĚSTNANCI

Polévka čočková
1.  Vepřový smažený řízek, brambory 

vařené s máslem, ananasový kompot 
2.  Zapečené těstoviny s uzeným masem 

a špenátem, okurek

Štědrý den –  
dodržujeme tradice

ZŠ Ostrčilova v DSS

Dobrovolníci z Adry na JIP

Koledování v DSS

Mikuláš na ortopedii

Mikuláš na dětském oddělení

(pokračování ze str. 1)
Mikuláš se svými pomocníky přišel přímo na 
pokoj. Dobrovolníci měli pro děti připraveny 
balíčky, které si zasloužili ti, kteří zarecitovali 
básničku či zazpívali písničku. Všichni mu-
seli slíbit, že pokud v letošním roce zlobili, 
tak v tom příštím se polepší, což s povděkem  
a velkým úsměvem ocenili zejména přihlíže-
jící rodiče.
Mikuláš pamatoval také na „velké“ pacienty 
oddělení Ortopedie. Sestřičky ušily kostýmy, 
zajistily dárečky a přišly z vlastního volna pa-
cientům udělat radost. Pacienti byli nadšení  
a velmi kladně hodnotí i atmosféru a výzdo-
bu na lůžkových stanicích. Akce pozitivně 
naladila také personál. 

(red)
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Laskavá, usměvavá, plná elánu, tak charak-
terizují svou kolegyni zaměstnanci naší ne-
mocnice. Je nám proto potěšení představit 
ve vánočním čísle Zpravodaje paní Miladu 
Gřešovou, která pracuje na oddělení Léčeb-
né výživy a stravování jako pomocná síla.
Paní Miládko, v těchto dnech jste oslavila 
krásné a trochu neuvěřitelné životní jubi-
leum, k němuž Vám gratulujeme. Jak se 
cítíte?
Za gratulaci děkuji. Cítím se dobře, zdraví mi 
prozatím slouží.
Kde berete energii a vitalitu? Mohu prozra-
dit, že ty narozeniny byly 80.
Ano, už 80. Vitalitu čerpám z dobré nálady 
a z toho, že jsem mezi lidmi, pořád pracuji, 

kdybych zůstala doma, nebylo by to ono. Jsem 
v práci moc spokojená. Dlouhověkost mám 
asi v genech, má maminka se dožila necelých  
101 let.

To mě přivádíte k otázce, jak dlouho u nás 
pracujete a kde jste pracovala před tím?
V kuchyni nemocnice pracuji od roku 2004, 
ještě když vařil Eurest. Po ekonomické škole 
jsem pracovala na Krajském svazu spotřeb-
ních družstev jako nákupčí, poté v Nové huti, 
kde jsem dělala statistiku úrazovosti, dále na 
sekretariátu, to se ještě psalo těsnopisem, za-
stávala jsem i pozici ekonoma.

Všichni my, co chodíme na obědy, Vás ví-
dáváme při odnášení použitého nádobí, co 
dalšího je Vaší pracovní náplní?
Dopoledne, ještě než začne výdej obědů, chys-
tám stoly, doplňuji koření, připravuji nápoje. 
Úderem jedenácté přecházím k odběru použi-
tého nádobí.
Vánoce se blíží mílovými kroky, prozradíte 
nám, jak to chodí na svátky u Vás doma?
Vánoce strávím se svou dcerou, vnoučaty  
a pravnoučaty. Mám tři vnuky a čtyři pravnou-
čata, tak je u nás veselo. Pečeme cukroví, ro-
ládu, vaříme hrachovou polévku, děláme salát, 
obalujeme kapra a řízky. Prostě taková klasika.

A co volný čas, jak si ho užíváte?
Ve volném čase nejraději luštím křížovky, čtu, 
dívám se na televizi. Sleduji sport, hlavně tenis 
a hokej, a také politické dění doma i ve světě. 
Navštěvuji dceru a vnoučata s pravnoučaty. 
S nimi trávím spoustu času a moc mě to těší.
Děkuji za rozhovor. 

Bc. Lucie Branná
Referát TM

PŘEDSTAVUJEME: 
Milada Gřešová – pomocná síla OLVaS

„Paní Miládka je takové sluníčko, kdy-
koliv jdu odnést tác po výtečném obě-
dě, tak mi pokaždé vykouzlí úsměv na 
tváři.“ 

Anketa spokojenosti stravování

„Kdykoliv chci vědět, zda zaměstnan-
cům chutnalo, zeptám se paní Milád-
ky, ta je takový náš barometr chutí, jí 
se naši strávníci rádi svěřují.“ 

Petr Hikl, vedoucí OLVaS

„Musel jsem se znovu ujistit, že ty ku-
latiny jsou už osmdesáté, paní Milád-
ka vypadá báječně a je to obdivuhod-
né, jak je ve svém věku vitální, to bych 
si taky přál.“ 

Petr Uhlig, ředitel

V termínu od poloviny září do poloviny pro-
since 2016 probíhala v prostorách Centrál-
ního příjmu s Emergency plánovaná rekon-
strukce. Úpravou prošlo několik místností 
v přízemí monobloku pavilonu E2. Byly 
provedeny úpravy dvou vyšetřoven, am-
bulance, kartotéky, čekárny pacientů, míst-
nosti s EKG a denní místnosti pro personál. 
Rekonstrukce zahrnovala vybourání příček  
a otvorů pro dveře, keramické obložení stěn, 
položení podlahy, instalaci vnitřních rozvo-
dů, osvětlení, osazení nových ramp s me-
dicinálními plyny. Prostory byly vybaveny 
novým nábytkem a zdravotními lůžky.
„Interní příjmové ambulance Centrálního 
příjmu již 15 let po posledních úpravách ztrá-
cela, a to jak prostorově, tak i dle posledních 
medicínských trendů, schopnost komfortně 
vyhovět množství pacientů, vesměs s interní-

mi potížemi. A nejsou to jen pacienti Ostravy, 
nýbrž i blízkého okolí, Opavska, Karvinska 
atd. Během přestavby byly jednak zvětšeny 
prostory ambulancí, přibyla nová ambulance, 
čímž se zvýšila kapacita interní příjmové am-
bulance o cca 30 procent. Zároveň s tím došlo 
k modernizaci prostor a jejich vybavení tech-
nikou tak, aby pobyt pacientů u nás byl pokud 
možno příjemnější a lépe se zde pracovalo  
i personálu. Současně se stavebními úprava-
mi počítáme do budoucna i s personálním po-
sílením, které by mohlo mít vliv na zkrácení 
čekací doby našich pacientů,“ popsal důvody 
rekonstrukce primář oddělení MUDr. Šustek
Stavba byla financována z Fondu pro rozvoj 
nemocnice zřízeného statutárním městem 
Ostrava.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Stavební úpravy Centrálního příjmu 
s Emergency v budově E2
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Už třetím rokem se zaměstnanci napříč ne-
mocnicí utkali v turnaji ve futsalu. V sobotu 
26. listopadu 2016 v odpoledních hodinách 
ve velké sportovní hale Sareza v Ostravě-Pří-
voze soupeřilo celkem 7 mužstev. Konkrét-
ně se zúčastnily týmy: Kardiologie, Interny, 
Chirurgie, ARO, Ředitelství, Ostrahy + Za-
hrady, Dopravy. Týmy jsme rozdělili do dvou 
skupin, ve kterých se utkal každý s každým. 
Po základní části následovalo play-off.
Z prvního místa a ze zisku putovního pohá-
ru ředitele MNO se radovali hráči Chirurgie, 
druhý skončil tým Kardiologie a na bronzové 
pozici turnaj uzavřelo mužstvo Ředitelství. 
První místo z loňského roku tak neobhájil 
tým Dopravy. Nicméně jeden z hráčů zmí-
něného týmu Vítězslav Stabla k turnaji řekl: 
„Z mého pohledu měl právě ukončený turnaj 
nejlepší futsalovou kvalitu ze všech ročníků.“ 

Nutno dodat, že tur-
naj měl v podstatě 
všechno, co by měl 
mít. Napětí, emoce, 
ale i úsměv na tvá-
ři. Navíc nedošlo 
k žádnému vážné-
mu zranění, což je 
další dobrá zpráva. 
Velké poděkování 
patří taky rozhodčí-
mu. Této nevděčné 
úlohy se s noble-
sou zhostil Michal 
Broskevič ze Zdra-
votnické dopravní služby. No, a nakonec 
přinášíme dobrou zprávu. Všichni se shodli 
na tom, že si rádi v předvánoční atmosféře 
zasportovali. Je proto téměř jasné, že v tra-

dici vánočního turnaje budeme pokračovat  
i nadále. Budeme se těšit zase za rok.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí 

Dne 10. 10. 2016 byl otevřen mezioborový in-
fuzní stacionář. Realizaci tohoto projektu před-
cházela jednání mezi primáři MUDr. M. Háj- 
kem, Ph.D., MUDr. J. Rajnerem a MUDr. I. Sle- 
záčkem. Ekonomické rozbory provedl Ing.  
R. Závacký z Oddělení zdravotních pojišťoven.
Byla řešena problematika pacientů, kteří museli 
být doposud hospitalizovaní k infuzní léčbě.
U pacientů z ORL oddělení to byla léčba akut-
ní nedoslýchavosti, často v kombinaci s léčbou 
v hyperbarické komoře. U pacientů z neurolo-
gického oddělení jde o analgetické infuze.
Docházelo k obsazování lůžek na odděleních, 
která mohla sloužit akutně přijímaným paci-
entům. Na podkladě ekonomických informací 
Ing. Závackého se ukázalo, že tyto hospitalizace 
jsou pro uvedená oddělení značně finančně ne-
výhodné. Jedná se o částky řádově v milionech 
korun ročně. Z řad hospitalizovaných pacientů 
byly opakované požadavky na možnost ambu-
lantní infuzní léčby. Pacienti by nemuseli nastu-
povat na pracovní neschopnost, která je pro ně 
finančně nevýhodná. Rovněž zaměstnavatelé 
spíše uvolní pracovníka na dvě hodiny denně 
než na celý pracovní týden. To jsou základní 
výhody mezioborového infuzního stacionáře.
Realizaci projektu prodlužovaly nejprve změ-
ny ve vedení nemocnice. Dále to bylo pracné 
hledání vhodných prostor pro budoucí stacio- 

nář. Po nástupu nového vedení nemocnice se 
realizace projektu velmi zrychlila, počínaje 
vyhledáním optimálních prostor (pavilon E4, 
1. patro, bývalé prostory st. B Chirurgie) a kon-
če rychlými stavebními úpravami a vybavením 
interiéru. Vznikl reprezentativní infuzní stacio-
nář. Ve srovnání s jinými stacionáři, které jsme 
v  rámci plánování projektu navštívili, se Měst-
ská nemocnice má čím pochlubit.
Ze strany pacientů přichází už nyní řada po-
chval jak na práci zdravotní sestry Jany Huri-
nové, tak na pěkné interiéry. Poděkování patří 
i vedení nemocnice, které svým přístupem pro-
jekt velmi rychle realizovalo. Doufáme, že se 
brzy splní i ekonomické předpoklady, a tak se 
investice rychle vrátí. (red)

Poděkování 
Děkuji vedení nemocnice za zřízení infuz-
ního stacionáře. Také děkuji sestře Janě 
Hurinové za profesionální i lidský přístup 
k pacientům. Pacient Ch.

Chtěla bych tímto poděkovat sestře Janě 
Hurinové za její přístup ke všem pacien-
tům na oddělení. Její vždy veselá nálada se 
přenášela i na nás a tím vytvořila příjemné 
prostředí. Byla jsem velmi spokojená.

Alena F.

Vážený pane primáři,
chtěla bych poděkovat všem, kteří se podí-
leli na otevření infuzního stacionáře. Bylo 
vytvořeno velmi vkusné a příjemné pro-
středí, kde se po dobu infuze pohodlně od-
počívá. Za všechny, kteří do dnešního dne 
stacionářem prošli a cítili se dobře, co nejsr-
dečněji děkuji sestřičce Janě Hurinové, kte-
rá svým perfektním profesionálním přístu-
pem a úsměvem každého pozitivně naladí. 

Zdeňka R.

Chtěla bych pochválit úžasný nápad na in-
fuzní stacionář, je to super hlavně pro lidi, 
kteří jsou sami s dětmi a tím pádem nemusí 
ležet v nemocnici, což ušetří náklady zdra-
votnictví na pobyt pacienta. A to nejdůleži-
tější, pochvala sestřičce Janě Hurinové, je 
to úžasný člověk a jde vidět, že svou práci 
miluje a baví ji. Je to člověk, který dokáže 
pohladit slovem a když vidí, že je někomu 
těžko, tak to vycítí a pomůže. Je to prostě 
sluníčko, které nabíjí lidi pozitivní energií. 
Opravdu před ní smekám a děkuji. A. K.

Touto cestou bych chtěla poděkovat ses-
třičce Janě Hurinové za kvalitní péči a moc 
hezký přístup k nám všem pacientům. Ses-
třička je i při své velké pracovní vytíženosti 
stále usměvavá a moc milá! Díky moc za 
takové lidičky. V dnešní uspěchané době je 
to balzám na duši pro nás pacienty. 
P. S.: Moc děkuji i vedení nemocnice za zří-
zení infuzního stacionáře. Ještě jednou vel-
ké díky. Hlavně, že nemusíme kvůli infuzím 
ležet v nemocnici.

Spokojená pacientka Zdeňka Š.

Fotbalový zápas „O putovní pohár ředitele MNO“

Infuzní stacionář
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PAMĚŤ OSTRAVY  
A REMINISCENCE
První prosincový den proběhlo ve spo-
lečenském sále Knihovny města Ost-
ravy slavnostní setkání konané v rám-
ci dvou významných projektů Paměť 
Ostravy a Reminiscence. Oba projekty 
spojuje práce se seniory, zaznamená-
vání jejich vzpomínek a finanční pod-
pora statutárního města Ostravy. 
Paměť Ostravy je realizována Knihov-
nou města Ostravy od roku 2014. 
Prvotním cílem bylo vytvořit aktivní 
skupiny pamětníků, kteří se budou 
pravidelně scházet a zachycovat své 
vzpomínky, což se podařilo naplnit. 
Vzniklo také několik knihovnických 
seniorských klubů Generace. Všechny 
materiály vzniklé v rámci projektu jsou 
k  dispozici návštěvníkům knihovny 
v jejím ústředí i ve všech pobočkách.
Projekt Reminiscence je založen na 
terapeutickém využití vzpomínek při 
práci se seniory. Vznikl v  roce 2012, 
který byl vyhlášen Evropským rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační so-
lidarity. Do projektu se pod vedením 
Slezské diakonie ve spolupráci s od-
dělením sociálních služeb Magistrátu 
města Ostravy zapojily příspěvkové  
i neziskové organizace z oblasti sociál- 
ních služeb. Jednou z  nich je také 
Dům sociálních služeb při Městské 
nemocnici Ostrava v Ostravě-Radva-
nicích. Zde také došlo k  propojení 
obou projektů. V rámci reminiscenč-
ního setkání proběhla přednáška pra-
covníků knihovny o projektu Paměť 
Ostravy, doplněná o povídání, vzpo-
mínání, prezentaci starých fotografií 
i zpěv. Knihovnice z  radvanické po-
bočky Knihovny města Ostravy zde 
započaly s  pravidelným předčítáním 
klientům DSS, které budou zajišťovat 
vždy jednou měsíčně.
Součástí slavnostního setkání byl 
křest dvou výjimečných publikací, 
vzešlých z  uvedených projektů. Kni-
ha Paměť Ostravy je výběrem z prací 
pamětníků, obohaceným o dosud ne-
zveřejněné fotografie. Chystá se také 
vydání elektronické verze se všemi 
příspěvky. Výstupem projektu Remi-
niscence je almanach Nezapomenu-
telná kniha aneb čtěme seniorům!, 
sbírka vzpomínek milovníků knih, po-
vídání o oblíbeném autorovi, literární 
postavě i vlastní tvorba pamětníků. 
Záštitu nad akcí laskavě převzali ná-
městkové primátora Ing. Zbyněk Pra-
žák, Ph.D., a Mgr. Michal Mariánek.
Velice děkujeme všem stávajícím 
účastníkům projektu a těšíme se na 
nové přispěvatele. V případě Vašeho 
zájmu nás kontaktujte osobně v kte-
rékoli pobočce Knihovny města Ost-
ravy, telefonicky na čísle 599 522 611 
nebo e-mailem na www.kmo.cz.

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Adventní čas a vánoční svátky jsou dobou, 
kdy by nikdo neměl být sám. Toto poselství 
v sobě nese i projekt XMAS CALLING! 
obecně prospěšné společnosti Trendum, 
jehož cílem je zorganizovat výměnu mlá-
deže, kde chtějí mladým lidem nabídnout 
trochu jiný pohled na Vánoce. Chtějí jim 
ukázat, že Vánoce mohou být mimo jiné 
také příležitostí k obdarování druhých, ze-
jména těch, kteří je prožívají těžce, ať již z 
důvodu samoty nebo nemoci.
Svůj projekt přijeli mladí lidé z České re-
publiky, Polska, Itálie, Řecka a Turecka 
spolu s Mgr. Markem Jargusem, farářem 

Římskokatolické farnosti v Ostravě Radva-
nicích, v adventním čase představit i pa-
cientům Léčebny dlouhodobě nemocných 
naší nemocnice. Divákům nabídli prezen-
taci vánočních tradic své země, zazpívali 
koledy a na závěr si všichni společně zapěli 
píseň Vánoce, vánoce přicházejí v češtině. 
Pacientům předali i drobný vánoční dárek, 
který sami vyrobili během svého výměnné-
ho pobytu v Beskydech.
Za toto předvánoční setkání děkujeme.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Linka důvěry (LD) v Ostravě začínala kla-
sicky – potřebný v krizi vytočil (doslova – na 
kruhovém číselníku) naše číslo. Jenže časy 
se mění. Po klasickém telefonu přišel mobil 
a internet. Mobil naši techniku kontaktu s 
klientem nebo pacientem příliš nezměnil. In-
ternet však ano. Byli jsme první v republice 
(1997), kteří jsme zavedli internetové pora-
denství prostřednictvím e-mailu. Nyní vstu-
pujeme do další etapy. Od roku 2014 experi-
mentálně testujeme používání internetového 
chatu pro lidi v krizi. Byli jsme překvapeni, 
jak je tato nabídka využívána. Navíc tam 
není přítomen výskyt nějakého zneužívání 
nebo tlachání, který je často na internetu k 
vidění. Nabídka chatu je 104x v roce a je vy-
užita na 90 procent. Chat bude proto od roku 
2017 nabízen jako standard 2x týdně, později 
i vícekrát. Proto se na konci listopadu usku-
tečnil pro pracovníky LD dvoudenní výcvik 
v chatové krizové intervenci, který provedli 
lektoři Linky bezpečí z Prahy. Jedním z hlav-
ních výcvikových témat bylo sebepoškozo-

vání, se kterým se v nočním provozu chatu 
setkáváme velmi často. Do chatu vstupují 
klienti (často i psychiatričtí pacienti) s růz-
nými konfliktními situacemi, depresivními 
rozladami i sebevražednými tendencemi. 
Takže posloucháme, mluvíme, píšeme a teď 
také chatujeme. 

PhDr. Svatopluk Antoš 
Psychiatrie, Linka důvěry Ostrava

XMAS CALLING! –  
VÁNOCE VOLAJÍ

Linka důvěry není jen telefonování –  
výcvik v chatu

Linka důvěry
T +420 596 618 908
M +420 737 267 939
E linka.duvery@mnof.cz

CHAT
http://elinka.iporadna.cz/
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První prosincový pátek se již po páté kona-
la Zimní konference porodních asistentek, 
kterou pořádalo oddělení Gynekologie a po-
rodnictví. Akce byla úspěšná nejen odborně, 
ale také společensky. Přednášek se ujali jak 
lékaři našeho oddělení, včetně pana primáře, 
tak sestřičky a nelze opomenout firmy, které 
prezentovaly novinky v oblasti gynekologie  
a porodnictví. Akce se zúčastnily porodní 
asistentky z okolních porodnic a gynekolo-
gických ambulancí. Konference měla pozi-
tivní hodnocení, všem zúčastněným se líbil 
také nákup malých vánočních dárků v podo-
bě kosmetiky a šperků. 
Na jaře příštího roku velmi rádi uspořádáme 
konferenci ještě jednou jako celoústavní se-
minář, abychom mohly pozvat také sestřičky 
z MNO, které projeví zájem.

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra oddělení  

Gynekologie a porodnictví

Zimní konference porodních asistentek už popáté

Dobrovolníci Dobrovolnického centra ADRA 
Ostrava se v Městské nemocnici Ostrava 
proškolili v základech laické první pomoci  
a v kardiopulmonální resuscitaci. Kromě teo-
retických znalostí si vyzkoušeli také praktic-
ký nácvik na výukových modelech.
Celkem 22 dobrovolníků, kteří docházejí 
nejen do Městské nemocnice Ostrava, ale 
také do jiných zdravotních či sociálních 
zařízení na území města Ostravy, se v listo-
padu sešlo v prostorách naší nemocnice na 
školení první pomoci.
O školení byl z řad dobrovolníků velký zá-
jem, ti ho měli zdarma, jednalo se o jakousi 
formu poděkování za jejich dobrovolnic-

kou činnost, kterou také zdarma a ve svém 
volném čase vykonávají a dělají radost  
potřebným.
Na programu byly jednotlivé postupy při 
akutních stavech úrazového i neúrazového 
charakteru. Stěžejní část školení zahrnovala 
kardiopulmonální resuscitace jak u dospě-
lých, tak u dětí, praktické nácviky na vý-
ukových modelech, včetně použití automa-
tizovaného externího defibrilátoru. Prostor 
zbyl i pro eventuální dotazy a nezapomnělo 
se ani na zpětnou vazbu v podobě závěreč-
ného testu pro ověření základních znalostí. 
Poté obdrželi všichni přítomní potvrzení  
o účasti a drobnou pozornost ve formě le-

táčku o první pomoci, kde byly shrnuty nej-
základnější informace o postupu při život 
ohrožujících stavech.
Dobrovolníci akci velmi ocenili: „Bylo to 
pro laiky velice srozumitelné školení první 
pomoci. Osvěžila jsem si znalosti a zároveň 
se dozvěděla novinky. Je výborné, že tako-
vé akce pořádáte, myslím, že je to třeba.“ 
„Moc se mi líbilo, že to bylo takové inter-
aktivní a byli jsme nuceni také přemýšlet  
a nejen pasivně přijímat informace.“ „Chtě-
la bych poděkovat za moc pěkné a hlavně 
velice prospěšné školení.“

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátor dobrovolnictví v MNO

Dobrovolníci se školili v první pomoci
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Ve dnech 11.–12. 11. 2016 se uskutečnil v Os-
travě v CLARION Congress Hotelu 23. sjezd 
českých a slovenských patologů a 22. sjezd 
České společnosti histologických laborantů. 
Sjezd byl spolupořádán třemi ostravskými 
pracovišti: Ústavem patologie FNO a LF OU, 
oddělením Patologie Městské nemocnice Ost-
rava a CGB laboratoří a.s. a konal se pod zášti-
tou statutárního města Ostrava. Mottem kon-
gresu byla „Patologie 21. století“ a odborný 
program sjezdu byl věnován aktuálním téma-
tům, která byla diskutována ve dvou sekcích  
v několika odborných blocích (gastrointesti-

nální patologie, patologie genito-urinárního 
traktu, gynekologické patologie, neuropatolo-
gie, civilizační choroby a varia). Toto široké 
spektrum témat přilákalo téměř 300 účastníků. 
V pátek 11. 11. 2016 byl sjezd oficiálně ote-
vřen uvítáním účastníků a proslovy představi-
telů naší odborné společnosti, města, fakulty  
i obou nemocnic.  V samotném kongresu 
byla naše nemocnice zastoupena aktivně jak  
v přednáškách, tak v posterové sekci. Krom 
lékařů našeho oddělení to byla i přednáška 
primáře Centra hyperbarické medicíny MUDr. 
Michala Hájka, Ph.D. (Význam hyperbarické 

oxygenoterapie u civilizačních onemocnění).
Sobota 12. 11. 2016 byla vyhrazena pro 
sklíčkový seminář, který koordinovalo naše 
oddělení. Bylo prezentováno 11 zajímavých 
bioptických případů. Při vedení semináře 
jsme mohli využít poznatků z tradičních me-
ziregionálních bioptických seminářů, které 
v prosinci pořádá naše oddělení.
22. sjezd České společnosti histologických 
laborantů byl navíc sjezdem volebním, kde 
vedoucí zdravotní laborantka našeho odděle-
ní a zároveň dlouholetá členka výboru spo-
lečnosti Mgr. Daniela Indrová byla zvolena 
její místopředsedkyní.
Akce byla úspěšná i po společenské strán-
ce, kdy se účastníci velmi dobře neformálně 
bavili v Rock and Roll Garáži v Martinově, 
kde jim celý večer k tanci hrál Rock and Roll 
Band Marcela Woodmana.
Hodnocení sjezdu musíme ponechat na jeho 
účastnících, můžeme však konstatovat, že 
sjezd byl svým rozsahem největší akcí v le-
tošním roce. Mé poděkování patří celému od-
dělení Patologie a zejména vedoucí zdravotní 
laborantce, která se velmi aktivně zapojila do 
přípravy takto náročné akce. 

MUDr. Jiří Haferník 
primář Patologie

23. sjezd českých a slovenských patologů,  
22. sjezd České společnosti histologických laborantů

V souvislosti se sponzorskými aktivitami 
navštívil 6. prosince Dětský rehabilitační 
stacionář generální ředitel společnosti Arce-
lorMittal Ostrava a.s. pan Vijay Mahadevan 
Subramanyam se svým doprovodem. Mohl 
se tak blíže seznámit s dětmi a prostředím, 
které ArcelorMittal již několik let přes ob-
čanské sdružení ŽELVIČKA finančně pod-
poruje. Díky opakované pomoci se podařilo 
zprovoznit a z velké části vybavit pomůc-
kami multisenzorickou místnost – SNOE- 
ZELEN, zajistit handicapovaným dětem 
sedačky ARIS. Také výrazně pomohli s vy-

bavením zahrady. V posledních letech byly 
finance zaměřeny na elektroterapeutické 
přístroje – ultrazvukové inhalátory, cvičeb-
ní podložky a v roce 2016 byl pořízen ne-
invazivní transkutánní elektroterapeutický 
přístroj REBOX.
Setkání se za občanské sdružení Želvička 
zúčastnila Bc. Hana Semenyšinová, za ne-
mocnici Ing. David Račák a za stacionář 
Mgr. Darja Waczyńska.
Jak Želvička, tak Dětský rehabilitační sta-
cionář děkují společnosti ArcelorMittal za 
stálou přízeň. (red)

Generální ředitel společnosti ArcelorMittal 
navštívil Dětský rehabilitační stacionář 

Velká pochvala  
dětskému oddělení – 
stanice malé děti
Ráda bych touto cestou velmi pochválila, 
vysekla velkou poklonu a také poděkovala 
zaměstnancům dětského oddělení dětí od  
1 měsíce, kde jsme byli se synem Honzíčkem 
(20 měsíců) hospitalizováni.
Všichni lékaři byli velmi laskaví jak ke mně, 
tak k synovi. Sestřičky byly ochotné, k dě-
tem neskutečně trpělivé, milé a měly na tváři 
stálý úsměv. Paní sanitářky a paní uklizeč-
ky byly také velmi milé a usměvavé. To vše 
nám pomáhalo, abychom se cítili i přes stres 
z hospitalizace příjemně a skoro jako na do-
volené s občasnými lékařskými kontrolami. 
Jde vidět, že zde pracují lidé, které práce baví 
a berou ji jako poslání.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový rok.
Ještě jednou moc děkujeme.
S pozdravem

Helena O.  
se synem Honzíčkem

  

DSS, stanice A
Ráda bych touto cestou poděkovala kolekti-
vu DSS, stanice A, za příkladnou péči o mou 
osobu po dobu mého pobytu. Jmenovitě se-
střičkám Šárce Maslákové, Marii Vaškové  
a Zlatce Urbanové. Odcházím s dobrým po-
citem a děkuji všem za vše.

Pacientka Marie D.
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Poděkování kolektivu  
pracoviště Endoskopie
Rád bych poděkoval v tento předvánoční čas 
celému kolektivu pracoviště Endoskopie. 
Utekla už nějaká doba, co jsem zde podstou-
pil fibrogastroskopii. Protože mě celý rok 
provázela různá vyšetření na různých am-
bulancích různých zdravotnických zařízení, 
mohu v závěru srovnávat kvalitu poskytnuté 
péče. Jednoznačné prvenství má u mě zákrok 
v MNO, který není moc příjemný, a měl jsem 
z něj trochu obavy, ty se ale absolutně nepo-
tvrdily. Už při usednutí do čekárny jsem se 
setkal s milým chováním paní Renáty Leciá- 
nové na recepci. Po příchodu na zákrokový 
sálek jsem se nestačil ani začít bát a vše bylo 
hotovo. Profesionálně, s nesmírnou šetrností, 
laskavým přístupem a úsměvem na tváři jak 
sestřiček Aleny Hrubé a Ivany Řepové, tak 
zákrok provádějícího lékaře Petra Kovaly. 
Sestřičky a pane doktore, moc Vám ještě 
jednou děkuji a přeji klidné vánoční svátky  
a v roce 2017 hlavně pevné zdraví.

Roman B., Český Těšín

  

Chirurgická ambulance, 
sanitní doprava
Chtěl bych poděkovat všem lékařům, ses-
třičkám v ambulanci Chirurgie a také ses-
třičkám v kartotéce příjmu pacientů, také 
zaměstnancům ústředny (dispečer), kteří mají 
na starost sanitky a samozřejmě všem řidičům 
sanitek. Všichni odvádějí profesionální práci.
Chodím pravidelně na převazy po amputaci 
pravé dolní končetiny.

Karel M., Ostrava-Muglinov

  

Předporodní kurz,  
porodnice
Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali 
paní Bc. Barboře Konečné za předporodní 
kurz, který byl pro nás s přítelem velmi pří-
nosný a dostatečně nás připravil k porodu po 
všech stránkách. Dále bychom chtěli podě-
kovat porodní asistence  Bc. Pavle Ohaňko-
vé, která s námi byla po celou dobu porodu. 
Děkujeme jí za velmi milý, trpělivý a pro-
fesionální přístup. A nakonec chceme podě-
kovat celému personálu z oddělení Gyneko-
logie a porodnictví (i novorozenecké stanici  
a šestinedělí) za velmi vřelý a ochotný přístup.  
Moc děkujeme,

Lucie L. s přítelem Miroslavem B. 
a synem Filipem B.,  

narozeným 21. 10. 2016

  

LDN, st. D
Chtěl bych touto cestou poděkovat osazen-
stvu LDN, st. D, za péči, se kterou jsem 
byl spokojený. Personál byl milý, ochotný  
a budu rád vzpomínat.

Vítězslav S., 94 let

Poděkování celé stanici 
Chirurgie E
Dovolte mi, abych tímto způsobem a touto 
cestou vyslovil velké poděkování sestřičkám 
a celé chirurgické st. E v Městské nemocnici 
Ostrava. Stále jsem hospitalizován na chirur-
gickém oddělení, kde jsem prodělal chirur-
gický zákrok a následně mi byla a je posky-
tována postoperační péče.
Chtěl bych tímto poděkovat jak celému 
realizačnímu týmu, který samotný zákrok 
prováděl, tak i celému oddělení, kde jsem 
stále hospitalizován. Je mi poskytována pr-
votřídní péče.

Drahomír. Ch.

  

Oční
Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi 
laskavý přístup k pacientům a ochotu všech 
sestřiček a lékařů.
Děkuji.

Helena Z.

  

ORL
Před několika týdny jsem podstoupila na od-
dělení ORL pana primáře MUDr. Ivo Slezá-
čka chirurgický zákrok. Tak jako většina lidí 
jsem měla před nástupem na operaci obavy, 
ale už při samotném příjmu na ORL jsem 
se setkala nejen s profesionálním, ale záro-
veň uklidňujícím a velmi milým přístupem 
personálu, což se nezměnilo po celou dobu 
mého pobytu. V minulosti jsem již byla hos-
pitalizována v různých nemocničních zaříze-
ních, ale s tak laskavou péčí jsem se dosud 
nesetkala.
Dovolte mi, abych za vše poděkovala přede-
vším panu primáři Slezáčkovi, MUDr. Pavlu 
Schwarzovi, vrchní sestře Bc. Markétě Bla-
činské , sestrám Katarině Michelové, Bc. Jit-
ce Dočekalové, Jarmile Vilkusové, sanitářce 
Monice Jandové a popřála všem lékařům  
a sestrám Městské nemocnice Ostrava Fi-
fejdy v jejich náročné práci mnoho úspěchů. 
Děkuji.

Jana A.

  

Ortopedie, stanice A
Chtěl bych tímto poděkovat všem zdravot-
nickým zaměstnancům lůžkové části Or-
topedie A, a to hlavně za velmi ohleduplný 
přístup k pacientovi v jeho duševně těžkých 
chvílích, kdy intimita musí jít stranou, při-
čemž pro něj, pacienta, není naprosto běžné 
odhalení jeho vnější i vnitřní nahoty. Přesto-
že jsem byl u Vás jen dva dny, nabyl jsem 
přesvědčení, že jste na velmi vysoké profe-
sionální úrovni. 
Děkuji Vám všem.

Miloš K.

ORL
Chtěla bych touto cestou poděkovat za vzor-
nou péči během mé hospitalizace na oddě-
lení ORL. Můj dík patří především MUDr. 
Schwarcovi, MUDr. Kubošové a MUDr. Bo-
háčové, kteří mě řádně informovali o celém 
průběhu operace, upozornili mě na případná 
rizika, stejně tak o následném průběhu léče-
ní. Rovněž děkuji sestřičkám a ošetřovatel-
kám za milý přístup a laskavá slova.

Lucie H.

  

Ortopedie, st. A
Chtěl bych poděkovat všem sestřičkám or-
topedického oddělení A za péči, ochotu  
a přívětivost, kterou mi věnovaly po dobu mé 
hospitalizace. Vím moc dobře, že povolání 
zdravotní sestry je velmi náročné a vyžaduje 
spoustu trpělivosti s pacienty.
Zároveň také děkuji za péči všem lékařům.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho pracovních úspěchů v novém roce 
2017. S pozdravem pacient 

Zdeněk F. – pokoj č. 7

  

Psychiatrie
Chtěl bych pochválit vrchní sestřičku na Psy-
chiatrii paní Radmilu Vysloužilovou, odvádí 
skvělou práci a je ta nejlepší a své práci moc 
rozumí.  S.

  

Geriatrie a Interna,  
stanice F
Rád bych touto cestou poděkoval veškerému 
personálu Geriatrie, stanice F, za vynikající 
péči a vstřícný přístup k mé osobě. Zdra-
votnický personál byl vždy profesionální  
a ochotný vyjít mi vstříc, a to i přes jejich vy-
tíženost, které jsem byl svědkem. Vždy měli 
pro pacienty přívětivý úsměv i slova povzbu-
zení a za to jim patří velký dík.

Spokojený pacient Jindřich H.

  

DSS
Rádi bychom Vaším prostřednictvím srdečně 
poděkovali pracovníkům Domova za vzor-
nou péči a starostlivost, kterou poskytují kli-
entům – konkrétně naší mamince paní Márii 
K. (oddělení B). Díky jejich lidskému přístu-
pu i každodenní péči se vyrovnala se svou 
složitou zdravotní situací. A v míře, kterou ji 
umožňoval její zdravotní stav, ji podporovali 
v úsilí o dílčí zlepšení.  
Přejeme Vám a všem pracovníkům klidné 
vánoční svátky a do nového roku 2017 hodně 
pracovních i osobních úspěchů. Děkujeme za 
optimismus a přátelskou atmosféru, kterou 
denně rozdáváte mezi klienty Domova.
S pozdravem 

 Štefan K. (syn), Dana P. (dcera)
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Bistro aktuality prosinec 2016
  otevírací doba v závěru roku 2016:
24., 25., 26., 31. 12. 2016; 1. 1. 2017 – zavřeno
27.–30. 12. 2016 – otevřeno od 12.00–17.00 hod.

  přijďte se občerstvit do nově zrekonstruovaných prostor Bistra

  elektrický pojízdný bufetu v rámci areálu MNO

  WIFI připojení spuštěno

  možnost bezhotovostní platby kartou

Pro bližší informace, objednávky:
T: +420 596 193 417, 
E: info@jlallforyou.cz

Veselé Vánoce a šťastný nový rok  
přejí pracovníci Bistra. 

V roce 2017 se budeme těšit  
na Vaši návštěvu!!!

Betlém v Domě sociálních služeb

Vánoce na nás dýchly i v Domě sociálních služeb. Ručně vyrobený betlém navodil sváteční atmosféru  
u klientů, návštěv i zaměstnanců. Za zapůjčení děkujeme panu inženýru Jaroslavu Vykovi.

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D., vedoucí Domu sociálních služeb
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V měsíci listopa-
du došlo na adresu 
Městské nemocni-
ce Ostrava celkem  
30 poděkování.

Přijatá  
poděkování  
v listopadu 2016

Listopad Počet

Centrum hyperbarické medicíny 1

Dům sociálních služeb 1

Geriatrie a Interna 2

Gynekologie a porodnictví 2

Chirurgie a úrazová chirurgie 4

Kardiologie 1

Léčebna dlouhodobě nemocných 3

Oftalmologie 3

ORL 2

ORL – Infuzní stacionář 8

Ortopedie 2

Psychiatrie 1

V měsíci prosinci  
slaví významné  
životní jubileum

Milada Gřešová
MUDr. Miloslav Kokeš 

Františka Konečná 
Lucie Nováková
Zdeňka Nyčová

Kubínek Miroslav
Ing. Zdeňka Mukenšnablová

MUDr. Dušan Karch 
Marie Kosinková 

Vojtěch Milko 
Dagmar Schindlerová 

Anna Kolářová
Dagmar Majerová 
Jana Mokrá, DiS.

Dagmar Rozehnalová

Pracovní výročí
40 let v MNO:

Bc. Irena Gavelcziková 

25 let v MNO:
Naděžda Franková 

Bc. Gabriela Goryczková
Josef Kohut 

20 let v MNO:
PhDr. Sabina Psennerová

Všem jubilantům gratulujeme!

Ortopedie, stanice A +  
Oddělení Léčebné výživy  
a stravování
Ráda bych poděkovala a zároveň vyjádřila 
velikou pochvalu celému kolektivu lůžkové 
stanice A Ortopedie, vedené panem primáře 
MUDr. Michalem Mačákem a paní vrchní 
sestrou Evou Gebauerovou, opravdu skvělá 
péče i komunikace.
Moc děkuji panu MUDr. Petru Houčkovi za 
péči a kvalitně provedenou artroskopii kole-
ne. A co by to bylo za léčbu bez chutného 
jídla? Proto moc děkuji vaší skvělé kuchy-
ni, vedené panem Petrem Hiklem, za chutné  
a pestré jídlo.
Hodně úspěchů, jen tak dále!

Božena G.

  

LDN, stanice C
Vážený pane primáři, paní doktorky,
dovoluji si Vás pochválit za práci, kterou vy-
konáváte. Paní doktorky jsou hodné, příjem-
né, starají se o pacienty velmi dobře. Děkuji 
také sestřičkám: Monika Č. – je nejlepší, pra-
covitá, příjemná k pacientům, sestřičky An-
drea, Monika K., ošetřovatelky Erika, Marie. 
Díky péči všech se za 2 měsíce pobytu můj 
zdravotní stav zlepšil a já odcházím domů.

Lee S., Ostrava

  

Rehabilitace
Vážený pane řediteli,
jsem momentálně pacientem Vašeho reha-
bilitačního centra. Touto cestou chci vyjá-
dřit poděkování a absolutní spokojenost za 
vzorné rehabilitační procedury, za perfektní 
personál a dokonalé vedení. Mohu říct i za 
ostatní pacienty, že jsou se službami maxi-
málně spokojeni. 

Stanislav H.

  

Geriatrie a Interna,  
stanice D
Děkuji za vzornou péči personálu, vzornou 
čistotu, milé sestřičky přes práci, které mají 
víc než dost. Přeji Vám, vážený pane řediteli, 
hodně úspěchů ve vaší náročné a odpovědné 
práci. Hodně takových hodných pracovníků, 
kteří se starají o svěřené pacienty. Děkuji 
také pracovníkům kuchyně.
Vaše velmi spokojená 90letá pacientka, která 
to dokáže řádně ocenit.

Danuška L.

Porodnice
Moc ráda bych Vám poděkovala za skutečně 
lidský a profesionální přístup. Rodila jsem 
u Vás plánovaným císařským řezem 2. 12. 
2016. Již od prvního okamžiku mého pobytu 
v nemocnici jsem se setkala s milým přije-
tím, veškerá má přání a prosby byly vysly-
šeny, v případě jakýchkoliv nečekaných pro-
blémů se okamžitě hledalo jejich řešení. Moc 
si vážím Vaší práce a děkuji Vám za sebe, za 
manžela i za dceru Violku. Svá slova myslím 
naprosto upřímně, jelikož mám 9 let staré 
srovnání, kdy jsem svou první dceru rodila 
v jiné porodnici, kde byl přístup personálu 
naprosto odlišný. Děkuji všem a jsem moc 
ráda, že můžu žít v Ostravě, kde je lékařská 
péče na tak vysoké úrovni. Vřele budu dopo-
ručovat Vaše zařízení i ostatním maminkám.
Má slova chvály se samozřejmě vztahují na 
porodnické oddělení, oddělení šestinedělí  
i novorozenecké. Gabriela P.

Chirurgie – lůžková  stanice D
Touto cestou bych chtěl poděkovat primáři 
MUDr. Mrázkovi, vedoucímu lékaři panu 
MUDr. Šnajdrovi a veškerému zdravotnické-
mu personálu sestřiček a lékařů za  profesio-
nální přístup a péči při operačnímu zákroku  
i po operaci. Děkuji!  

Miroslav S., Šenov u Ostravy

  

Šestinedělí
Chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat 
za Vaši péči, starost, ochotu a trpělivost, kterou 
jste mi a mému prvorozenému synovi poskytli.
Přeji vám všem hodně spokojených mami-
nek i miminek a přijměte tímto mé uznání za 
vaši práci. Jste opravdu výjimečné.

Petra N. a Šimonek Š.


