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SERIÁL CO VYPRÁVùJÍ
STARÉ KNIHY...
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KAM PRO DOBR¯
BURâÁK?...
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Citát pro tento mûsíc

Inteligentní lidé se
snaÏí problémy fie-
‰it, geniální se je
snaÏí nedûlat!

Albert Einstein 

OHLÉDNUTÍ ZA MS 
V BIKETRIALU...

- více na str. 9

Den pro dûti
v blanenské
nemocnici

Krásné, pfiímo letní poãasí vy‰lo na 7. roãník Dne
pro dûti, kter˘ se konal v sobotu 3. záfií v areálu bla-
nenské nemocnice. Tato akce se stává pro rodiãe
s dûtmi stále více oblíbenûj‰í. Svûdãí o tom leto‰ní
rekordní poãet spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ, kter˘ se
zastavil aÏ za hranicí dvou tisíc. 

Leto‰ní roãník mûl tématické
zamûfiení, a to „U nás na farmû”.
Hned u vstupu na dûti ãekal „ví-
tací kÛÀ” do areálu. Celá akce 
zaãala v 11 hodin, kdy fieditelka
nemocnice MUDr. Drahomíra
Danihelková spoleãnû se staros-
tem mûsta Blanska Mgr. Ivo
Polákem popfiála v‰em, kdo pfii‰li
krásn˘ den pln˘ záÏitkÛ. Na dûti
ãekala ohrada plná zvífiátek
a osm stanovi‰È, kde dûti plnily 
úkoly související s chodem far-
my. O kost˘movaná stanovi‰tû se
bravurnû postarali leto‰ní nováã-
ci – Cvicsmani.cz pod vedením

sleãny Edity Barákové. Patfií jim
velké podûkování, protoÏe zde se
dûti opravdu aktivnû vyfiádily,
a to tfieba pfiehazováním sena ne-
bo coby kaãenky na rybníãku. 

Dále byl v areálu trenaÏer na
dojení krávy, kde dûti, ale i rodiãe
museli na ãas nadojit co nejvíce
„mléka”. Vítûze této disciplíny
vyhlásil místostarosta mûsta
Blanska Ing. Jifií Crha a obdaro-
val ty nejlep‰í dojiãe stylov˘m
pohárem – konviãkou na mléko.
Minifarma Drválovice se dûtem
postarala o dojmy s Ïiv˘mi zvífiát-
ky, které mnohé dûti, co Ïijí ve

mûstû, neznají. Dal‰í stanovi‰tû,
kter˘ch bylo v blanenské nemoc-
nici neuvûfiiteln˘ch 47,  nezÛstá-
valy pozadu, v‰ude byl ãil˘ ruch.
Podûkování patfií i 270 obûtav-
cÛm, ktefií v‰echna stanovi‰tû
technicky zaji‰Èovali.

Letos mimo stávající spolky se
o program postaraly i nové, napfi.
volnoãasová skupina No gravity,
Fotbalov˘ klub FK Blansko,
Feneãek Blansko - v˘cvik a v˘cho-
va psÛ aj. Samozfiejmû nesmûli
chybût hasiãi se sv˘m zásahem,
Policie âR a zdravotnická záchran-
ná sluÏba.

K dobré zábavû patfií nûco na zub
a na zapití, o to v‰e bylo také per-
fektnû postaráno. Co dodat? Snad
jen to, Ïe v 17 hodin, kdy byl ofici-
ální konec akce, se nikomu domÛ
nechtûlo, dûti by skotaãily dál…
V‰ak rok uplyne jako voda a v‰ich-
ni uÏ se nyní mohou tû‰it na dal‰í,
v pofiadí uÏ osm˘ roãník této vyda-
fiené akce, kter˘ se uskuteãní v
sobotu 2. 9. 2017. 

Den pro dûti se konal pod zá‰ti-
tou mûsta Blanska a podûkování

patfií v‰em, kdo se na této oblíbené
akci podíleli. 
Listy regionÛ byly mediálním
partnerem akce.
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