Úctyhodných dvaatřicet tisíc korun se povedlo vybrat na slavnostním večeru Okresní hospodářské komory

Dětský domov získá díky
sbírce členů OHK nábytek
ŠÁRKA CHAROUSKOVÁ

Mladá Boleslav – Už tradičně
se na sklonku roku koná v
Mladé Boleslavi společenský
večer podnikatelů, představitelů státní správy a politické
reprezentace Mladoboleslavska. Letos se jednalo už o sedmnáctý ročník, a jak prozradila ředitelka Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav Iva Kolínská, která akci
zaštiťuje, pro hospodářskou
komoru je to akce velmi významná. Ale nejen o tom jsme
si povídali, došlo i na charitativní část slavnostního večera.
Šlo už o sedmnáctý ročník, vy
jste se na něm podílela již patnáctkrát, čím byl letošek výjimečný?
Hned na začátek musím
uvést, že tahle akce je pro nás
opravdu velmi významná. Koná se v Městském divadle Mladá Boleslav a pravidelně se jí
účastní na 350 hostů, letošek
nebyl výjimkou. Nedílnou
součástí tohoto večera je i charita. V tom byl letošní ročník
zvláštní, protože jsme oslavili
desáté výročí – už deset let tedy díky slavnostnímu večeru
pomáháme dětem.
Kolik peněz se letos podařilo
vybrat?
Jsem moc pyšná, že mohu
říci, že se nám povedlo vybrat
krásných dvaatřicet tisíc korun. Na to, že jsme do krabiček vybírali příspěvky pouze
ve dvou, je to opravdu nádherná částka. Je to rekordní
suma, tolik peněz se ještě nikdy nevybralo.
A kam tyto peníze poputují?
Podpoříme Dětské centrum, které spadá pod Klaudiánovu nemocnici a žijí tady
děti od narození do tří let, tedy
ty úplně nejmenší. S paní primářkou Helenou Tomanovou

PRIMÁŘKA Helena Tomanová přebírá šek na dvaatřicet tisíc korun, které se vybraly na slavnostním galavečeru Okresní hospodářské komory (Její ředitelka Iva Kolínská na fotce vlevo). Foto:???
jsme se dohodli, že ať už vybereme jakoukoliv částku, bude
použita na nový nábytek do
kojeneckého oddělení. Ten
stávající je už v dezolátním
stavu, takže je jeho obměna
nezbytná. Teď už víme, že částka, kterou jsme vybrali, na nábytek
bude
stačit.

Divadlem to ale nekončí, že?
Přesně tak, večer má i další
část. Musím ale podotknout, že
tahle akce by se nemohla konat, pokud by nebylo štědrých
sponzorů. Po skončení první
části se totiž ve všech prostorách divadla koná ještě tak-
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Když se ještě
vrátíme k charitě, která je součástí večera,
vždycky dopředu
víte, koho podpoříte?
Přesně tak, a
už na počátku
jsme si stanovili, že peníze
vždycky půjdou potřebným
dětem. Takhle jsme už podpořili školku pro tělesně postižené v Mladé Boleslavi, předchozí ročník jsme zase věnovali peníze dětem po mozkové
mrtvici. Na galavečeru pak už
vždycky přesně víme, kam
tentokrát peníze půjdou.

Jsem moc pyšná, že mohu říci, že se nám
povedlo vybrat krásných dvaatřicet tisíc korun.
Je to rekordní suma, tolik peněz se ještě nikdy
nevybralo. Paní primářka Tomanová už teď ví, že
peníze budou na nový nábytek stačit.

Kromě charity
je součástí večera i divadelní
představení a
raut, jaké divadlo viděli
hosté letos?
Letos to byla úžasná hra Bosé nohy v parku na motivy Neila Simona v režii Kateřiny
Ivákové. Skvělí byli všichni
čtyři herci, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová a Radúz Mácha. Musím říci, že to byla
úchvatná komedie a celé divadlo se smálo.

zvaná koktejl party, kterou
pro nás tradičně připravují
studenti z učiliště v Horkách
nad Jizerou.
Určitě vám ale pomohli i další
partneři?
To samozřejmě, a ráda bych
touhle cestou našim partnerům a sponzorům poděkovala.

