Michalka a „Na den modelkou“
Zatím třetí přání jsme plnili mladé Michalce. Je to 14 letá usměvavá a překrásná dívka. Míše však před
dvěma lety vstoupila do holčičího světa pořádná zkouška. Taková, která jí otočila všechno vzhůru
nohama.

V září roku 2016 měla pocit, že špatně vidí. Zašly s maminkou k očnímu lékaři, dostala brýle a situaci
braly za uzavřenou. Situace se však nelepšila, až Michalka skončila po Štědrém dnu v nemocnici s
ohromnou bolestí hlavy a nevysvětlitelnou horečkou. Ta konečně po čtyřech dnech klesla a Míša šla
domů. Tam ovšem nenastal klid, pomalu totiž zjišťovala, že přestává vidět úplně. Znovu tedy návštěva
lékaře, nález na sítnici, okamžitá návštěva nemocnice a tam poprvé zaznělo, co se vlastně děje.
STARDGATOVA CHOROBA. Genetická nemoc, která postihuje zrak a projeví se právě v tomto věku.

Dnes Míša na jedno oko nevidí vůbec a na druhé je silně slabozraká. Je nám asi všem jasné, jak taková
věc zamává s celou rodinou. S plněním přání jsme neotáleli a pustili se do toho. Přála si být aspoň na
jeden den modelkou ☺ Maminka nám také napsala jedno Míšino tajné přání, které je ale
nemyslitelné. Chtěla by si zazpívat na podiu s Tomášem Klusem ☺ Neříkejte nám to dvakrát. MY jsme
tu přeci od toho ,abychom plnili dětské sny! ☺ Po pár telefonátech a zařizování už Míša odjela
s maminkou na hudební festival Léto v Kadani a zazpívala si na podiu s Tomášem Klusem ☺ ☺ ☺
Dokonce jsme jí zařídili setkání s druhým miláčkem Benem Cristovaem. Juhuuuuuu! ☺
A pak v polovině srpna přišel ten druhý sen, kdy se z Michalky opravdu na jeden celý den stala
modelka a obletovaná Star. ☺
Jako první jsme společně s Míšou navštívili kosmetické studio Beauty and Relax v Karlových Varech,
kde Míšu slečna Kristýna nádherně nalíčíla. Poté jsme se vydali do fotoateliéru Lenky Průchy a tady
Míša naprosto profesionálně nafotila čtyři různé outfity, které jí potom samozřejmě zůstaly. ☺
Protože práce modelky je vyčerpávající, po focení pro Mišku přijela obrovská limuzína od Limuzína
Transport, která přivezla i Michalky nejlepší kamarádky. ☺ Ty se pak dál vydaly na okruh v luxusní
limuzíně a jízdu zakončily na večeři na Statku Bernard. Míša si z celé akce odnesla snad nejen hezké
zážitky, ale také dostane pravý modelkovský book se svými fotografiemi. ☺
Michalka i její maminka byly naprosto báječné. Děkujeme za tak krásné holčičí odpoledne a přejeme
Michalce spoustu radosti v životě. ☺

