TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Den pro děti v Nemocnici Blansko se opět vydařil
V sobotu 8.9.2012 uspořádala Nemocnice Blansko již třetí ročník Dne pro děti. Stejně jako
předchozí dva ročníky, i letos vyšlo počasí „na jedničku“.
Bohatý program na podiu i v celém areálu v kombinaci s nádherným, takřka letním dnem přilákal
více jak tisíc hostů a dále nespočet těch, pro které byl tento den určen především – dětí pod 120 cm,
ty měli vstup na akci volný.
V areálu se již tradičně představily všechny složky záchranného systému – hasiči Blansko se svojí
dynamickou i statickou ukázkou techniky i zásahu, Městská policie Blansko i zdravotnická
záchranná služba. Poprvé se na programu podílely Rodinné pasy a skauti z Blanska, kteří
nachystali pro děti lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky a lanové aktivity. Novinkou v programu byli
vodící psi, kteří sklidili ten největší úspěch nejen u dětí, ale i u dospělých.
Programem provázel již tradičně pan Radim Koráb, jehož divadlo a pohádky potěšily zejména
nejmenší publikum.
Hvězdou na závěr byla zpěvačka Tereza Kerndlová, která na naší akci zazpívala bez nároku na
honorář, za což jí patří naše velké díky.
Charitativní sbírka Pečení pro děti prodejem pekárenských výrobků za dobrovolnou cenu vytěžila
bezmála 6 tisíc korun, které poputují sdružení Dotyk II poskytující ranou péči pro děti s poruchami
autistického spektra.
Společnost Avon, která se letos také poprvé našeho Dne pro děti účastnila, vytěžila více jak 4 tisíce
korun prodejem výrobků s růžovou stužkou. Tyto peníze putují na boj proti rakovině prsu.
Na podiu se vystřídaly kapela Kaštánci, Velvet a Fit klub Blansko. V areálu byly stanoviště
malování na obličej, balónkový klaun a stanoviště úkolů, kde děti po splnění obdržely výuční list
Ferdy Mravence a sladkou odměnu. Nechyběl skákací hrad a koutek logopedické poradny
Nemocnice Blansko.
Všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli, velice děkujeme a děkujeme i rodičům a jejich
dětem za jejich přízeň a stále větší zájem o naši akci. Právě počtem účastníků nám rok od roku
dokazujete, že akcí pro děti není nikdy a nikde dost, ani na tak netradičním místě jako je
nemocnice. Díky vaší stále větší a větší účasti víme, že všechno vynaložené úsilí stojí za to a již
dnes můžeme vás všechny pozvat na čtvrtý ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko, který se
bude konat v sobotu 8.9.2013!

V Blansku dne 11.9.2012
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Tisková mluvčí

