
Informujeme / i* 13

roãník II       ãíslo 9        fiíjen 2013606 931 795☎

Nemocnice Blansko se letos popr-
vé pfiipojila k iniciativû Svûtové fede-
race srdce a uspofiádala v pondûlí 30.
záfií odpoledne Svûtov˘ den srdce.
V prostorách nemocnice probûhl den
otevfien˘ch dvefií centrálního pfiíjmu
a kardiologie. Mottem této akce bylo:
„ChraÀme si svá srdce!”

Paní primáfika MUDr. NadûÏda
Formánková a dal‰í lékafii provádûli
náv‰tûvníky a ukazovali rÛzné pfiístro-
je, které se pouÏívají k vy‰etfiení srdce

i k samotné léãbû pfii jeho akutním se-
lhání. K dispozici byly letáky a broÏu-
ry, do‰lo samozfiejmû i na dotazy ná-
v‰tûvníkÛ. Lékafii radili, jak onemocnû-
ním srdce pfiedcházet. Byla moÏnost
nechat se vy‰etfiit a v˘sledek zkonzul-
tovat s lékafiem. 

Akce pfiilákala mlad‰í i star‰í,
v‰ichni se zde dozvûdûli nûco nového.
Proto by bylo dobré ji zopakovat
i pfií‰tí rok.

Text: Pavel Krupka

Její vznik inicioval René
Kvapil, znám˘ hudebník pÛsobí-
cí zejména ve skupinû Avangard
a také kurátor pro mládeÏ
v Boskovicích na Odboru sociál-
ních vûcí. Akce byla a je pojata
jako prevence pfied sociálnû pa-
togenními jevy pfii mimo‰kolní
práci s dûtmi.

Letos se poprvé koná v Letovicích

v Mûstském kulturním stfiedisku. Je
brána zejména jako soutûÏ mlad˘ch
umûlcÛ, ale ne jenom hudebníkÛ,
pfiedstaví se tu také nûkolik taneã-
ních souborÛ. Vítûz získá moÏnost
natoãení svého prvního profesionál-
ního snímku. Cenu do soutûÏe vûno-
valo nahrávací studio Agrostav
Jevíãko. 

Náv‰tûvník také uvidí nûkolik

skvûl˘ch hudebních skupin z oko-
lí… Namátkou Blue Lines, Tfietí
zuby, Dvû a pÛl promile, René
z Mo‰tárny, Kopjam, Arakain re-
vival. Rozhodnû si tento ojedinûl˘
projekt nenechte ujít.  

26. a 27. fiíjna 2013
– MKS Letovice, 

pfiihlá‰ky na 601 590 006 
nebo na info@mks-letovice.cz

Tato soutûÏ urãená mlad˘m talentÛm z umûleck˘ch
sfér tu nebyla témûfi 10 let!

FEST MAZEC v Letovicích – opût bude!!!

Svûtov˘ den srdce 
v Nemocnici Blansko

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00
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