
V sobotu 5. záfií 2015 probûhne v are-
álu blanenské nemocnice od 10 do 17
hodin jiÏ ‰est˘ roãník Dne pro dûti.
Stejnû jako pfiedchozí roãníky vûfiíme,
Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí na jedniãku.
KaÏdopádnû program se bude konat za
kaÏdého poãasí a bude letos opravdu
pestr˘! 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém are-
álu nemocnice. Dûti budou plnit úkoly
na osmi stanovi‰tích, které jsme nachy-
stali ve spolupráci s DDM Blansko
a která budou tématicky propojená a sa-
mozfiejmû jako tradiãnû kost˘movaná.
Leto‰ním tématem je sportovní olympi-
áda.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb, ukázky ãinností Domu dûtí a mlá-
deÏe, skupina Velvet, ÁÀa show pro 
nejmen‰í, biketrialová show, kouzelník
a fiada dal‰ích. Leto‰ní VIP host je brnûn-
sk˘ fotbalista Petr ·vancara, kter˘ je tvá-
fií Preventivního onkologického programu
Nemocnice Blansko.

Nebudou chybût blanen‰tí hasiãi se
svou jiÏ tradiãní dynamickou ukázkou 
zásahu s propojením se zdravotnickou zá-
chrannou sluÏbou a ukázkou skuteãné
spolupráce tûchto sloÏek integrovaného

systému v praxi. Pfiedstaví se i Mûstská
policie Blansko a Policie âR se svou
technikou.

V areálu se pfiedstaví fiada spolkÛ, kte-
ré nabídnou dûtem pestrou paletu aktivit
a ãinností.  Matefiské centrum Paleãek,
Mûstská knihovna Blansko, Muzeum
Blansko, Klub stolního tenisu Blansko,
SONS – vodící psi, ukázka angliãtiny pro
nejmen‰í, OA a SZd· s ukázkou masko-
vání a o‰etfiení zranûní. Leto‰ní novinkou
bude stanovi‰tû soutûÏí s OvocÀákem o
atraktivní ceny a hlavnû – pfiedstavení
Jetarows t˘mu a jejich úÏasn˘ch letec-
k˘ch modelÛ s moÏností ukázkov˘ch letÛ.
A pokud v‰echno klapne – hfieb programu
bude pfiílet skuteãného vrtulníku s pro-
hlídkou stroje a prostfiednictvím pilota
kompletními informacemi pro nad‰ené
mladé budoucí letce. 

Úãast charitativního spolku Peãení pro
dûti, kter˘ na na‰í akci prodejem v˘robkÛ
za dobrovolnou cenu podpofií nûjaké ne-
mocné ãi znev˘hodnûné dítû je jiÏ samo-
zfiejmostí.

Text: Bc.Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko

jsou mediálním
partnerem Dne pro dûti.

3

roãník IV        ãíslo 5       ãerven 2015606 931 795☎

Blansko a okolí

Provoz Mûstské knihovny
Blansko o prázdninách

KaÏdoroãní letní provoz knihovny 
(otevfieno v pondûlí a v pátek od 10 do 18
hodin, v úter˘ a ve ãtvrtek od 10 do 15
hodin, ve stfiedu zavfieno) zahájíme ve
stfiedu 1. ãervence 2015.

Od úter˘ 7. ãervence do pátku 7. srpna
2015 bude uzavfieno 4. poschodí knihov-
ny (k dispozici nebude toaleta pro ná-
v‰tûvníky; ti mohou vyuÏít nedalek˘ch
vefiejn˘ch WC).

Od pondûlí 20. ãervence do pátku 7.
srpna 2015 uzavfieme celou knihovnu
(k rekonstrukãním pracím ve 4. poschodí
se pfiidá ãásteãná revize knihovního fondu
a celozávodní dovolená).

Od pondûlí 10. srpna 2015 otevfieme
knihovnu v letním provozu.

K bûÏnému provozu se Mûstská kni-
hovna Blansko vrátí v úter˘ 1. záfií 2015.

Text a foto: Mûstská knihovna Blansko

Turnajové prvenství

Vybojovaná „trofej”.

Mistrovské soutûÏe ve volejbale jiÏ skonãi-
ly a nastává sezona tradiãních venkovních tur-
najÛ. V sobotu 30. 5. 2015 se druÏstvo star‰ích
ÏákyÀ volejbalového oddílu ASK Blansko zú-
ãastnilo jiÏ 9. roãníku Memoriálu V.
Zapletalové a H. DaÀkové v Újezdu u Brna.

I pfies nûkolik omluvenek hráãek jsme
v silné sestavû vyrazily vstfiíc prvním leto‰-
ním venkovním zápasÛm se soupefikami
s krajského pfieboru a cíl jsme nemûly vÛbec
mal˘ – obhájit loÀské první místo v turnaji.

Na novû vybudovan˘ch kurtech s umû-
l˘m povrchem byly na‰imi soupefikami 
postupnû celky Velké Bíte‰e, Vy‰kova 1,
Vy‰kova 2 a domácího Újezda. Za velmi
sluneãného poãasí jsme v‰echna utkání do-
vedla do vítûzného konce a zaslouÏenû jsme
se radovaly z prvního místa a obhajoby loÀ-
ského prvenství.

Na tomto úspûchu se podílely hráãky Adéla
Dvofiáková, Marika a Sabina Hájo‰ovi, Aniãka
Kobylková, Ema Koufiilová, Natálie Souãková,
Nikol Vintrová, Katka Zahradníková, Tereza
Zouharová.

Dal‰í turnaje nás ãekají v mûsíci ãervnu
a to ve ·lapanicích, Pfiedklá‰tefií a Brnû-
LuÏánkách.

Text a foto: Natálie Souãková

Nemocnici Blansko ovládne 
Den pro dûti. UÏ po‰esté.

Den pro dûti 2014.

Hasiãi a záchranáfii v akci.


