
V sobotu 2. záfií 2017 probûhne v areá-
lu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin
jiÏ osm˘ 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 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na osmi stanovi‰tích, které i letos
chystáme ve spolupráci s t˘mem
Cvicsnami.cz. Ta budou jako kaÏd˘ rok te-
maticky propojena. Leto‰ním tématem je
„dÏungle”. Jednotlivá stanovi‰tû provûfií
dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií, jak ve zna-
losti zvífiátek z pralesa, tak i ve sportovních
disciplínách. Nebude chybût ani vesel˘
zvífiecí fotokoutek! Po absolvování v‰ech
stanovi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn farmáfi-
sk˘m certifikátem a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb – Princezna na hrá‰ku, exhibice bi-
ketrialu v podání mistra svûta Va‰ka
Koláfie, dûtská show s ÁÀou, pódium roz-

h˘be zumba i aerobik Cvicsnami.cz, ledo-
vé království a úplnû novû i soutûÏ
Nemocnice má talent! Do soutûÏe na podiu
se mohou zapojit dûti, které nûco mimo-
fiádného umí – zpívat, tanãit, hrát na nûja-
k˘ nástroj, cokoli! Odborná porota bûhem
dne vybere 10 finalistÛ a ti pfiedvedou svÛj
talent na pódiu. Na závûr dne probûhne vy-
hlá‰ení vítûzÛ. 

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu). Pfiítomna bude
i Mûstská policie Blansko a Policie âR
se svou technikou.

Na této akci byste rozhodnû nemûli chy-
bût! Po cel˘ den zábava pro dûti i dospûlé,
soutûÏe, bohat˘ program. To je Den pro
dûti v Nemocnici Blansko v sobotu 2. 9.
2017. Akce se koná za kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová
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LETNÍ PÒJâOVNA V AQUA-
PARKU LETOS JINAK

V uplynul˘ch letech si náv‰tûvníci 
blanenského aquaparku oblíbili moÏnost za-
pÛjãit si noviny a ãasopisy pfiímo u bazénu.
Letos jsme se rozhodli tuto letní pÛjãovnu
opût realizovat, jen s malou obmûnou.
Vzhledem k nevyzpytatelnosti poãasí
a s tím souvisejícím provozem aquaparku
a zaji‰tûní sluÏeb u pÛjãovny bude letos pÛj-
ãování ãistû na náv‰tûvnících koupali‰tû.

Po dohodû se SluÏbami Blansko, s.r.o.
bude v prostorách za vstupem umístûn 
drátûn˘ program, kam budeme prÛbûÏnû
doplÀovat ãtivo. A na co se tedy mÛÏete tû-
‰it? Na v˘bûr budou star‰í ãísla magazínÛ,

ãasopisÛ a broÏur a to nejen pro dospûlé 
náv‰tûvníky, ale i pro dûti. Pro ty máme na-
chystány oblíbené âtyfilístky, ABC a dal‰í.
Systém pÛjãování bude podobn˘ jako v na-
‰ich knihovniãkách (znám˘ch pod oznaãe-
ním Kaâ-Ka) – pÛjãíte si ãasopis, pfieãtete,
zase jej vrátíte a klidnû mÛÏete pfiinést jin˘.
Îádná záloha, Ïádná obsluha, jen spousta
dychtiv˘ch ãtenáfiÛ. Pfiidáte se k nim?

Zaãínáme v pátek 30. ãervna a potom
vÏdy, kdyÏ bude aquapark otevfien˘. Létu
a ãtení zdar!

Mgr. Iveta Pernicová
Mûstská knihovna Blansko Minul˘ roãník Dne pro dûti v Nemocnici Blansko.

Hasiãi na jednom ze stanovi‰È.

NEMOCNICI BLANSKO OVLÁDNE
DEN PRO DùTI. UÎ PO OSMÉ

„LEP·Í JEDNOU ZAÎÍT, JAK 
T¤IKRÁT âÍST” POâTVRTÉ

V sobotu 27. 5. probûhl v Blansku na
ObÛrce jiÏ ãtvrt˘ roãník soutûÏe zásaho-
v˘ch jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
s podtitulem „Lep‰í jednou zaÏít, jak tfii-
krát ãíst”. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 7
jednotek zfiizovan˘ch mûstem Blansko
a to JSDH ObÛrka, JSDH Tûchov, JSDH
Ole‰ná, JSDH Dolní Lhota, JSDH Spe‰ov,
JSDH Klepaãov a JSDH Horní Lhota.

Jednotky vyráÏely vozidly po pfiedem
urãené trase, kde na nû ãekalo celkem 6
modelov˘ch situací odráÏejících moÏné
scénáfie pfii zásahu, ale i z bûÏného Ïivota.
O tom, co na nû ãeká, samozfiejmû pfiedem
nikdo ze soutûÏících nevûdûl.

Postupnû se museli dobrovolní hasiãi
vypofiádat s vyfie‰ením vûdomostního 
testu, jízdou zruãnosti a v˘mûnou kola, si-
mulovan˘m poÏárem trávy, resuscitací zra-
nûného pod pfiehradní hrází a následn˘m
transportem k silnici, dopravní nehodou
vozidla a cyklisty. Vyhledáním a správn˘m
napojením se na podzemní hydrant.

Asi nejkomplexnûj‰ím provûfiením sou-
ãinnosti jednotek a jejich odborn˘ch doved-

ností byla dopravní nehoda, kde museli hasi-
ãi zajistit vypro‰tûní zranûného z vozidla, vy-
hledání spolujezdce v ‰oku a zaji‰tûní první
pomoci sraÏenému cyklistovi díky v˘borné-
mu maskování zranûní a neoãekávané situaci.

Instruktofii ze spoleãnosti SSI Group se
postarali o maskování a celkovou pfiípra-
vu stanovi‰È s první pomocí a správné
profesní hledisko pfii hodnocení pomohli
zajistit profesionální hasiãi z poÏární 
stanice Blansko. V‰em, ktefií se do orga-
nizace zapojili, patfií velk˘ obdiv a podû-
kování, protoÏe zaji‰tûní této soutûÏe vû-
novali nemálo svého volného ãasu!

ProtoÏe ‰lo o soutûÏ, bylo tfieba urãit
vítûze, kter˘m se stali hasiãi z JSDH
Tûchov následovaní JSDH Dolní Lhota
a JDH ObÛrka. V‰echny ostatní jednotky
byly odmûnûny za umístûní se na spoleã-
ném dûleném ãtvrtém místû, protoÏe 
cílem soutûÏe nebylo dokazovat, kdo je
nejlep‰í, ale spoleãnû se posouvat dál v ‰i-
rokém spektru hasiãsk˘ch dovedností. 

Text: Stanislav Hladík, SDH ObÛrka
Tomá‰ Hrbáãek, SSI Group

kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc zaná‰et Listy regionÛ do schránek v pfiidûlené ãásti Blanska. 
Zku‰enosti s distribucí v˘hodou, vhodné i pro dÛchodce. Od srpna 2017.

Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz nebo volejte 606 931 795.

Hledáme nad‰eného a zodpovûdného distributora,

jsou mediálním
partnerem akce


