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Jiří Suchánek
Základní umělecká škola Třebíč
Masarykovo nám. 1313/12
674 01 Třebíč

Vážený pane řediteli, vážení členové pedagogického sboru, milí žáci a studenti Základní umělecké
školy v Třebíči,

chtěla bych Vám jménem dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice Třebíč poděkovat za
uspořádání 13. koncertu Děti dětem, který má v našem městě dlouholetou tradici. Díky Vám,
pedagogům, žákům a studentům umělecké školy, se daří vybavit dětské a novorozenecké oddělení
Nemocice Třebíč kvalitní přístrojou technikou . Každoročně s nesmírnou obětavostí, zaujetím a
svědomitostí věnujete svůj čas, elán, nadšení a nebojím se říci i celé srdce pro uspořádání dalšího
ročníku koncertu. I letos jste pod vedením pana Franka Spekhorsta připravili skvělý program, který
jak je již obvyklé končil aplausem vestoje a slzami radosti a štěstí v očích. Někteří z Vás vystoupili
poprvé, jiní opakovaně. Velice mě potěšilo, že přišli i Ti z Vás, kteří s projektem koncertu Děti dětem
kdysi začínali.

S Vaší pomocí se daří mít v Třebíči dětské a novorozenecké oddělení vybavené na špičkové úrovni.
Je symbolické, že se cílem letošního ročníku stal přístroj na vyšetření sluchu všech novorozenců.
Umožní již v tomto věku najít děti s možnou poruchou sluchu, které pak mají mnohem větší šanci
začít znovu slyšet, naučit se mluvit, správně se rozvíjet a v neposlední řadě poslouchat hudbu. Třeba
stejnou hudbu, která se nesla celé odpoledne v sále Divadla Pasáž.
Opět se Vám podařilo naplnit hlavní myšlenku tohoto tradičního koncertu, kdy právě děti pomáhají
dětem.
Ještě jednou Vám za dětské a novorozenecké oddělení z celého srdce děkuji.

S pozdravem
MUDr.Alena Holubová
primář dětského a novorozeneckého oddělení
Nemocnice Třebíč
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