TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už pošesté.
V sobotu 5. září 2015 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již šestý ročník
DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku.
Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý!
Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště
v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na osmi stanovištích, které jsme nachystali ve
spolupráci s DDM Blansko. Ta budou jako každý rok tematicky propojena. Letošním tématem je
sportovní olympiáda. Jednotlivá stanoviště prověří děti v disciplínách jako běh přes překážky, vrh koulí,
gymnastika, hod oštěpem, vzpěr, skok do dálky, běh těžkooděnců a závod vozatajů. Po absolvování
všech stanovišť bude každý odměněn diplomem a sladkou odměnou.
Na pódiu se vystřídá pohádka divadla Koráb, ukázky činností Domu dětí a mládeže a Klubu ratolest,
zahraje skupina Velvet, nejmenší čeká Áňa show, pódium rozhýbe zumba i aerobik Cvicsnami.cz,
biketrialová show a tanec se psem. Zazpívá Romana Staníčková a představí se finalistky soutěže Dívka
ČR. A možná přijde i kouzelník!
Letošní VIP host je brněnský fotbalista Petr Švancara, který je i tváří Preventivního
onkologického programu Nemocnice Blansko. Původně avizovaný čas 16.30 – 17.00 hodin bude na
pódiu nakonec patřit finalistkám soutěže Dívky ČR, ale Petr Švancara v Nemocnici Blansko
nebude chybět! Spolu s vedením nemocnice a vedením Města Blanska, pod jehož záštitou se akce
již tradičně koná, přivítá všechny své příznivce mezi 10 – 11 hodinou.
V areálu nebudou chybět blanenští hasiči se svou kompletní technikou i dynamickou ukázkou zásahu
(hašení hořícího vozu) s propojením se zdravotnickou záchrannou službou a ukázkou skutečné
spolupráce těchto složek integrovaného systému v praxi. Přítomna bude i Městská policie Blansko a
Policie ČR se svou technikou.
Také se představí řada spolků, které nabídnou dětem pestrou paletu aktivit a činností: megahoupačka,
lanové aktivity, střelba z luku i ze vzduchovky pod taktovkou Junák Blansko, Mateřské centrum
Paleček, Městská knihovna Blansko, Muzeum Blansko, Klub stolního tenisu Blansko, SONS – vodící
psi, ukázka angličtiny pro nejmenší, OA a SZdŠ s ukázkou maskování a ošetření zranění, Olympia
Blansko – baseballový klub, hokejový tým HC Blansko, stanoviště Biketrial Blansko, malování na
obličej, trampolínky, dětská zumba, elektrovozítka segway, logopedická poradna a estetická medicína
Nemocnice Blansko, klouzací hrad i traktor Fendt, mercedes mezi traktory. Za příznivých podmínek
budou k vidění i exotičtí hadi. Letošní novinkou bude stanoviště soutěží s Ovocňákem o atraktivní ceny
a hlavně – představení Jet arows týmu a jejich úžasných leteckých modelů s možností ukázkových letů.
Hřeb programu bude přílet skutečného vrtulníku s prohlídkou stroje. Pilot podá všem mladým nadšeným
budoucím letcům kompletními informace jak o vrtulníku, tak o práci pilota.
Účast charitativního spolku Pečení pro děti, který na naší akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu
podpoří nějaké nemocné či znevýhodněné dítě je již samozřejmostí, stejně jako prodej výrobků

s růžovou stužkou, kde výtěžek směřuje na boj s rakovinou prsu.
Program podium:
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:10
14:10 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

VELVET BLANSKO, zahájení, PETR ŠVANCARA
DDM BLANSKO – street dance, orientální tanec, karate
CVICSNAMI.CZ – zumba, aerobik
ILUZIONISTA MAGIC-R
ÁŇA SHOW
PŘÍLET VRTULNÍKU
DYNAMICKÁ UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ – heliport
POHÁDKA DIVADLA KORÁB
EMA A PES - ukázka tance se psem
ROMANA STANÍČKOVÁ - zpěvačka
BIKETRIAL SHOW
AEROBIK SHOW
EXHIBICE FINALISTEK DÍVKA ČR 2015

Program areál:
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA – 8 tématicky laděných stanovišť s úkoly a odměnou pro děti v cíli,
malování na obličej – 2 stanoviště, ukázka zdravotnické záchranné služby, ukázka hasičské techniky a
zásah hasičů HZS Blansko, Policie ČR, Městská policie, Pečení pro děti, Junák – lanové aktivity,
lukostřelba, střelba ze vzduchovky, megahoupačka, SONS – vodící psi, segway vozítka a koloběžky,
logopedická poradna, ukázka estetické medicíny Nemocnice Blansko, OA a SZdŠ Blansko: ukázka
první pomoci, maskování zranění, trampolínky, zumba, klouzací hrad, Wattsenglisch – angličtina pro
nejmenší, Klub stolního tenisu Blansko, Městká knihovna Blansko – úkoly a soutěže, traktor Fendt,
exotičtí hadi, Rodinné pasy, Olympia Blansko – baseballový tým, Biketrial Blansko, Muzeum Blansko –
zámeckou paní vězní drak, soutěže s Ovocňákem, Mateřské centrum Paleček, Jetarows team – letecké
modely

Na této akci byste rozhodně neměli chybět! Po celý den zábava pro děti i dospělé,
soutěže, bohatý program. To je DEN PRO DĚTI v Nemocnici Blansko v sobotu
5.9.2015. Akce se koná za každého počasí.

V Blansku dne 26.8.2015
Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí
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