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Tisková zpráva Nemocnice Blansko
Den pro děti se v nemocnici vydařil
Desítky dětí, rodičů i prarodičů zavítaly v sobotu 11. září na první Den pro děti, který
uspořádala ve svém areálu Nemocnice Blansko pod záštitou starostky města PhDr. Jaroslavy
Králové.
„Program byl velmi bohatý. Návštěvníci si mohli vychutnat taneční pásmo, zahrály kapely
Velvet a Espuelas. Divadlo Koráb si především pro nejmenší připravilo pohádky Princezna s
dlouhým nosem a Kocour v botách, které u nejmenších sklidilo největší úspěch“ řekla za
pořadatele Kateřina Ostrá, tisková mluvčí blanenské nemocnice.
Velký ohlas měla praktická ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru Blansko, kdy
účastníci byli svědky hoření autovraku, jeho následného hašení a stříhání. Dále se představila
zdravotnická záchranná služba. Zájemci si mohli prohlédnout i vyzkoušet také jejich
techniku, stejně jako vybavení i vozidla Policie České republiky a Městské policie Blansko.
„S úspěchem se mezi návštěvníky setkala i ukázka vojenské techniky v podání Klubu
vojenství, lidé mohli navštívit stánky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Všeobecné
zdravotní pojišťovny. Pro děti byla připravena pohádková stanoviště s řadou soutěží, za které
získaly odměnu, nechybělo malování na obličej, tvorba vlastních šperků, trampolína a
klouzací hrad,“ doplnila Kateřina Ostrá. Na své si podle ní přišli i dospělí.
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat partnerům akce: Stavební firma Hana Chlupová,
OLMAN spol., s. r. o., B-CONSTRUCT s. r. o., DRINKMATIC, s. r. o., Porsche Inter Auto
CZ spol. s r. o. Odštěpný závod Brno, Chrištof, spol. s r. o., UNIS COMPUTERS, a. s.,
Město Blansko, Pivovar Černá Hora, VZP, ZPMV. Samozřejmě i všem návštěvníkům a
účinkujícím. Akce měla velký úspěch, zúčastnilo se přes 400 dětí, počasí se vydařilo na
výbornou, takže druhou sobotu v září 2011 se v areálu blanenské nemocnice určitě opět
uvidíme,“ dodala Kateřina Ostrá.
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