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Tisková zpráva Nemocnice Blansko:
Druhý ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko
se vydařil
Více jak 1 600 dětí, rodičů, prarodičů a ostatních dospěláků zavítaly v sobotu 10. září 2011 na
druhý ročník akce Den pro děti, který uspořádala ve svém areálu Nemocnice Blansko pod
záštitou Města Blansko. Akce měla již v prvním ročníku obrovskou účast, ale ta letošní
naprosto překonala očekávání organizátorů a ukázala tak, že si našla svoji tradici v akcích
konaných na Blanensku.
Den pro děti má za cíl nejen zpestřit dětem první školní dny, kdy prázdninovou zábavu
vystřídaly povinnosti, ale zejména přiblížit prostředí nemocnice a vlastně všech částí
integrovaného záchranného systému těm nejmenším, ukázat jim, jak na sebe jednotlivé složky
(policie, hasiči, záchranná služba a v neposlední řadě prostředí nemocnice) navazují, zbavit je
strachu z nemocničního prostředí a ukázat jim, že „pomáhat a chránit“ je v podstatě heslo
nejen policie, ale všech, kteří se na péči o nemocného člověka podílí.
Děti v areálu čekal pestrý celodenní program. Na podiu se představily kapely Kaštánci,
Lentilky s houslistkou Ilonou Stryovou, Velvet, nechyběl Fitklub Blansko s ukázkou sestavy
aerobiku a dětské zumby. Divadlo Koráb si především pro nejmenší připravilo Pohádku pro
tři prasátka a pohádku Bajaja. Pohádky u nejmenších sklidily největší úspěch.
Velký ohlas měla praktická ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru Blansko, kdy
účastníci byli svědky hoření a následného hašení jak práškovým hasícím přístrojem, tak
pěnou, která byla pro děti nečekanou atrakcí k dovádění. Dále hasiči předvedli slaňování. V
areálu byla přítomna zdravotnická záchranná služba, kde si zájemci mohli prohlédnout i
vyzkoušet také jejich techniku, stejně jako vybavení vozidla Policie České republiky a
Městské policie Blansko. Velké nadšení vyvolaly mezi návštěvníky i ukázky vojenské
techniky v podání Klubu vojenství, zejména však tři dynamické ukázky s řadou výbuchů, střel
a jiných efektů. Pro děti byla i letos připravena pohádková stanoviště s řadou soutěží, za které
získaly odměnu, nechyběly dva stánky s malováním na obličej, kde fronty po celý den
neubývaly a výsledkem byla celá řada nádherných pohádkových dětských tváří. Opět
nechyběla tvorba vlastních šperků, flísování, dětský stan pro nejmenší a skákací hrad.
Novinkou oproti loňskému roku byla přítomnost stánku logopedické poradny Nemocnice
Blansko. Zde prošlo více jak 100 dětí se svými rodiči, kterým bylo poskytnuto orientační
vyšetření, předány informační materiály, rada nebo konkrétní doporučení. Někteří rodiče
přicházeli s konkrétním dotazem, jiní jen ze zvědavosti chtěli zkontrolovat řeč svých dětí.
„Vedení nemocnice pozvalo na tento „dětský den trochu jinak“ i Pečení pro děti, což je
veřejná sbírka, která získává prostředky prodejem pekařských výrobků za dobrovolnou cenu.
Výtěžek z prodeje je vždy věnován na podporu předem určené organizace pomáhající
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postiženým, nemocným či jinak znevýhodněným dětem. V tomto případě se jednalo o
nemocné s cystickou fibrózou. Zbylé pečivo po skončení akce bylo zabaleno a odvezeno do
dětského domova v Boskovicích. Letos to byly právě děti z tohoto dětského domova, které
byly našimi VIP hosty. Jejich přítomnost dodala naší akci ještě větší mimořádnosti,“ doplnila
Bc. Kateřina Ostrá, hlavní organizátor akce.
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat partnerům akce: Město Blansko, Zrcadlo Blanenska a
Boskovicka, Novopacké pivo, Stavební firma Hana Chlupová, Gerbrich, Dalhausen, OLMAN
spol, s. r. o., Chrištof, spol. s r. o, Intersurgical, Drinkmatic s.r.o., Martec Medical, Chirmax,
Lochman & Rauscher, Zdravotní pojišťovna MV, bez kterých bychom těžko mohli podobné
projekty realizovat. Samozřejmě díky patří i všem návštěvníkům, účinkujícím a v neposlední
řadě všem organizátorům a lidem, jež se na akci podíleli. Den pro děti měl velký úspěch,
počasí se vydařilo na výbornou, takže druhou sobotu v září 2012 se v areálu blanenské
nemocnice určitě opět uvidíme,“ dodala MUDr. Danihelková, ředitelka nemocnice.
V Blansku dne 12.9.2011

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko
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