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- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos byl program
opût rozdûlen mezi vystoupení na pódiu
a atrakce a stanovi‰tû v celém areálu 
nemocnice. Dûti plnily úkoly na osmi 
stanovi‰tích, která byla opût chystána ve
spolupráci s t˘mem Cvicsnami.cz. Ta byla
tématicky propojena a tentokrát to byla
„dÏungle”.  Jednotlivá stanovi‰tû provûfiila
dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií jak ve zna-
losti zvífiátek z pralesa, tak i ve sportov-
ních disciplínách. Po absolvování v‰ech
stanovi‰È byl kaÏd˘ odmûnûn diplomem
a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídalo Divadlo Koráb
s pohádkou, exhibice biketrialu v podání
mistra svûta Va‰ka Koláfie, dûtská show

nechat udûlat foto na památku, a to opût
zcela zdarma. Úãast charitativního spolku
Peãení pro dûti, kter˘ na na‰í akci prode-
jem v˘robkÛ za dobrovolnou cenu podpo-
fiil nûjaké nemocné ãi znev˘hodnûné dítû
je jiÏ samozfiejmostí, stejnû jako prodej
v˘robkÛ s rÛÏovou stuÏkou, kde v˘tûÏek
smûfiuje na boj s rakovinou prsu.

Sobotu pfied nov˘m ‰kolním rokem si
jistû v‰echny dûti uÏily a jistû se za rok na
dal‰í Den pro dûti v blanenské nemocnici
rády vrátí. „UÏ teì se tû‰ím”, zaznûlo z úst
jednoho dítûte, kdyÏ jsem sama s dcerou
spokojená odcházela. 

Text: Renata Kuncová Polická.
Foto: Petr Pernica

V sobotu 2. záfií 2017 probûhl v areálu blanenské nemocnice jiÏ osm˘ roãník Dne pro dûti. Po páteãním
de‰ti se umoudfiilo i poãasí a vysvitlo i sluníãko.

s ÁÀou, pódium rozh˘bala zumba i aero-
bik. Leto‰ní novinkou byla soutûÏ
Nemocnice má talent. Deset finalistÛ 
soutûÏilo v zajímavém klání s pûti rÛzno-
rod˘mi disciplínami, pfiiãemÏ dva finalisté
malovali superhrdiny, jak si je pfiedstavují
a to na tváfie pana starosty Poláka a mís-
tostarosty Crhy, ktefií se k tomu postavili
velice ochotnû a na zpoãátku „blázniv˘”
nápad fiekli ano. Rozhodování bylo pro
odbornou porotu velice tûÏké. 

V areálu nechybûli blanen‰tí hasiãi se
svou kompletní technikou i dynamickou
ukázkou zásahu. Pfiítomna byla i Zdravot-
nická záchranná sluÏba, Mûstská policie
Blansko a Policie âR se svou technikou.

Malé retro okénko pro pamûtníky pfiineslo
stanovi‰tû Vefiejné bezpeãnosti. Pfiedstavila
se fiada spolkÛ, které zde mûli megahoupaã-
ku, lanové aktivity, stfielbu z luku a hlavola-
my, v˘cvikové sdruÏení Feneãek, ukázku 
vodících psÛ a mnoho dal‰ích aktivit, které si
mohl kaÏd˘ vyzkou‰et nebo se jen podívat.
K vidûní byli i exotiãtí hadi. Novinkou byla
úãast SP· Jedovnice, Judo Samuraj Adamov
a Bef Home Blansko. Novû se pfiedstavila
i Ulita Blansko. Velkou atrakcí byl traktor
Fendt a aquazorbing Vodárenské a.s.

Pro v‰echny dûti byla zdarma zmrzlina
v kavárnû Dottore del Café ve vestibulu
nemocnice, stejnû tak fotokoutek CM
Optik, kde si mohly dûti i jejich rodiãe 

Den pro dûti v blanenské nemocnici

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

OZNÁMENÍ
âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz ZO Blansko bude provádût
i v tomto roce v „Domû zahrádkáfiÛ” na KfiíÏkovského
ulici Blansku pro ve‰keré zájemce mo‰tování ovoce.

Objednávky pfiijímá a informace podává: Kunc Rudolf,

tel.: 731 730 999. V pracovní dny mezi 18.00 aÏ 19.00

hodinou. Pfiedpokládáme zahájení od 18. 9. 2017, vÏdy

v pondûlí a úter˘, cena 3,50 Kã/kg.

Dále upozorÀujeme zájemce, Ïe práce budou zahájeny aÏ po

objednávkách dostateãného mnoÏství ovoce na zpracování.

ZO âZS Blansko


