
Řád srdce: hlasujte pro své favority
Na tomto hlaso-
vacím kuponu za-
kroužkujte tři kan-
didáty, o kterých 
se domníváte, že by 
se měli stát držiteli 

Řádu srdce. Vyplněný kupon doruč-
te poštou, či osobně do redakce to-
hoto Deníku nejpozději do pondělí
22. února (12.00).

▶ Benetka Radek, Praha
Rozdává radost a dobrou náladu pro-
střednictvím dobrého jídla. Není šék u-
chařem, který setrvává pouze v kuchy-
ni, ale rád a často vychází mezi hosty, 
aby načerpal ohlasy.

▶ Brůžek Tomáš, Beroun
mladý student gymnázia poskytl první 
pomoc profesorovi a tím mu zachránil 
život.

▶ Gola Zdeněk, Mladá Boleslav
grafi k, tiskař. Dobrá duše mladobole-
slavské výtvarné scény.
 
▶ Grundmanová Markéta,
 Rakovník
Svým vlídným a  naprosto jedinečným 
přístupem pomáhá vytvořit pro senio-
ry příjemné místo k žití.
 
▶ Gruntová Jarmila,
 Hořovice na Berounsku
Svaz zdravotně postižených. I přes svůj 
hendikep šíří dobrou náladu a optimis-
mus, pro každého má vlídné slovo, po-
máhá ostatním, aby nevzdávali život. 

▶ Havlínová Ivana,
 Liblice na Kolínsku 
kronikářka obce, organizátorka spole-
čensko-kulturního dění.
 
▶ Iblová Lenka,
 Smečno na Kladensku
členka kulturní komise města, pořádá 
kulturní akce pro děti i dospělé a orga-
nizuje společenský život ve městě.

 ▶ Koudelová Eva,
 Filipov na Kutnohorsku
sestra Alzheimerova centra. Pro své 
klienty má vždy plnou náruč ochoty, 
úsměvů a laskavosti, kterou jim rozdá-
vá i ve svém volném čase.

▶ Králová Milena,
 Poděbrady na Nymbursku
lektorka country tanců pro seniory, 
usměvavá, ve  svých téměř 80 letech 
velmi vitální a charismatická.

▶ Kuklová Jaroslava,
 Mladá Boleslav
usměvavá prodavačka v bufetu v cen-
tru města. Klobásky, bůček, sekanou 
i dršťkovou polévku servíruje s průpo-
vídkami, které vyvolávají dobrou nála-
du. Pokrm zahřeje a potěší v těle, a na 
duši.

▶ Kvapil Roman, Praha
veterinář, autor Maratonu s  roztrou-
šenou sklerózou. Neustále vymýšlí, jak 
dostat lidi se stejnou diagnózou zpět 
„do  sedla“. Letos připravuje už pátý 
ročník tohoto maratonu a loni se zapojil 
do akce Hledá se 16 000.

▶ Kverek Pavel,
 Kněžmost na Mladoboleslavsku 
ornitolog a umělecký kovář. Je autorem 
železného betlému, který byl vystaven 
i v Betlémské kapli. V ornitologii se vě-
nuje slavíkům. 

▶ Lomová Olga, Kutná Hora
vitální dáma, která si i  přes nepřízeň 
osudu zachovala optimismus a  víru 
a  i  ve  svém vysokém věku se aktivně 
podílí na  činnostech pro své přátele 
v Domově Barbora.

▶ Mucha Jaroslav, Příbram – Praha
devadesátiletý propagátor skautingu, 
pořadatel dětských táborů v Častobo-
ři. Pod jeho vedením prošly tisícovky 
skautů tímto táborem.

▶ Navrátil Václav, Kolín
dlouholetý primář dětské chirurgie, je 
známý svým vlídným přístupem k dět-
ským pacientům i k rodičům.

▶ Nedvěd Robert,
 Jedomělice na Kladensku
neváhal a  nezištně pomohl fotbalové-
mu spoluhráči, jemuž tragicky zahynuly 
manželka a tchyně a zůstal sám s ma-
lým dítětem. Zároveň i  držitel hlavní 
ceny fair-play ČOV z roku 2006.

▶ Nevolová Miloslava,
 Kutná Hora
jako pedagožka volného času připravu-
je zábavné činnosti a výlety pro klienty 
v  Domova Barbora. Práce ji naplňuje 
a s láskou a radostí jí věnuje svůj život.

▶ Petříčková Lenka,
 Velká Chmelištná na Rakovnicku
předsedkyně neziskové organizace 
Společenství Androméda. Obětavě 
pomáhá těm, kteří pomoc potřebují 
a dává jim tak naději na lepší život ne-
jen slovem, ale i skutky.

▶ Polák František, Rožmitál 
 pod Třemšínem na Příbramsku
dobrovolný a  bývalý profesionální 
hasič zasvětil celý život hasičině. Je 
autorem muzea hasičů.
 
▶ Schutová Alena, Praha 
nevidomá, pomocnice veřejné sbírky 
Světluška. Dokáže rozdávat radost 
a dobrou náladu kolem sebe. Její prá-
ce pro nevidomé je příkladem.

▶ Soudská Kristýna,
 Poděbrady na Nymbursku
sociální pracovnice v domově pro se-
niory Luxor, ochotna každému pomo-
ci, usměvavá a velmi pracovitá.

▶ Sulková Vendulka, Mělník
pracuje v Centru seniorů s klienty, tr-
pícími Alzheimerovou chorobou. Pod-
poruje, aby si zachovali vitalitu.

▶ Šelemberková Mariana, 
 Mladá Boleslav
rozdává radost každým okamžikem, 
energická a  usměvavá lektorka tance 
v  taneční škole, kterou provozuje se 
svým bratrem Petrem Pikem, který před 
lety vyhrál taneční soutěž Bailando. Ten 
tančil na  podporu těžce nemocného 
syna Mariany, který své nemoci podlehl.

▶ Špale Zdeněk, Benešov 
chirurg z benešovské nemocnice pů-
sobí nenápadně, přesto si dokáže zís-
kat svým přístupem důvěru pacientů.

▶ Tomaides Antonín, Benešov
bývalý primář dětského oddělení vě-
noval svým malým pacientům mno-
hem více, než musel.

▶ Zibura Jiří,
 Velký Borek na Mělnicku
věrný fanoušek místního fotbalového 
klubu, dobrá duše oddílu, pro který 
dělá vše, co je potřeba.
 
▶ Zícha Josef, Ondřejov u Prahy
sbormistr, dirigent, vysokoškolský 
profesor. Výborný muzikant, který 
vede amatérský soubor. Je po  něm 
pojmenovaná i planetka.

Jméno hlasujícího: ………………………………………………………...............................................................

Bydliště:  .........................................................................Kontakt: ................................................................................
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Generální partner Partneři

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA PLESEM HORECKÝCH MATURANTŮ

SESTUDENTY si přišla zatančit i hlavní vychovatelka JanaHuzilová. HLAVNÍMTÉMATEMplesu letos bylo „Black andWhite“, vystoupení studentů bylo velmi efektní.

STUDENTI gastronomie a cestovního ruchu to rozjeli na parketu. ŘEDITEL školyVratislavMorava dekoroval studenty. NÁSTUP a slavnostní šerpovánímaturantů. Foto: 9x Jiří Bím

JEDNÍMzbodů doprovodného programubylo vystoupení skupinyBarloverzworkout.

SVÉUMĚNÍ předvedla takémažoretka v EvaBeranová. TOMBOLAbyla opravdu bohatá.

TANEC s rodiči nesměl chybět.

6 Z REGIONU čtvrtek 21. ledna 2016deník


