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V sobotu 8. záfií 2018 probûhl v areálu blanenské nemocnice devát˘ roãník Dne pro dûti.
Poãasí vy‰lo opût na jedniãku a v kombinaci s bohat˘m programem jak na pódiu, tak i v ce-
lém areálu nemocnice pfiilákal i tento den do nemocnice bezmála patnáct set náv‰tûvníkÛ. 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos byl program rozdûlen me-
zi vystoupení na pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Leto‰ní téma akce bylo „recyklace”,
v tomto duchu byla nachystána stanovi‰tû plná úkolÛ
a soutûÏí, kde dûti sbíraly razítka. Po splnûní úkolÛ
a nasbírání v‰ech razítek dostaly dûti sladkou odmûnu
a diplom. Formou hry a zábavy se dûti ledasãemu nau-
ãily a dozvûdûly se napfiíklad, jak tfiídit odpad. Na pó-
diu se za cel˘ den vystfiídalo mnoho úãinkujících, dûti
mohly vidût pohádku, uÏily si koncert, dûtskou show
s ÁÀou, pfiedstavily se finalistky Dívky âR 2018 a pro-
bûhla zde soutûÏ „Nemocnice má talent”. Nechybûli
blanen‰tí hasiãi, ktefií si pro dûti krom statické ukázky
techniky nachystali i dynamickou ukázku, pfii níÏ sla-
Àovali a zachraÀovali osobu z v˘‰ky, pfiedstavila se
Zdravotnická záchranná sluÏba Blansko, Mûstská poli-
cie Blansko a Policie âR se svou technikou.

Skvûlou atmosféru dûtem v „jejich den” pomohlo
vytvofiit 43 spolkÛ a celkem 203 lidí, ktefií byli u stano-
vi‰È a stánkÛ s úsmûvem na tváfii cel˘ den. Není lep‰í
odmûna neÏ vidût spokojené dûti, které nechtûjí po 
ukonãení akce odejít. Mnohdy se to neobe‰lo bez slzi-

ãek. Maminky a tatínci museli slíbit, Ïe pfií‰tí rok pfii-
jdou zase… 

Leto‰ní roãník Dne pro dûti v blanenské nemocnici
mûl jednu zvlá‰tnost. âeská republika si letos pfiipomí-
ná 100. v˘roãí vzniku ãeskoslovenské státnosti.
Jihomoravsk˘ kraj v této souvislosti na stovce vybra-
n˘ch míst jiÏní Moravy vysazuje 100 lip srdãit˘ch jako
pfiipomínku této historické události. Do této akce se za-
pojují souãasní zastupitelé kraje. KaÏd˘ vybere pro jed-
nu lípu místo ve svém pÛsobi‰ti ãi rodi‰ti, kde spoleãnû
s obãany lípu vysadí a uspofiádá tak jednu ze sta oslav
republiky v rámci Jihomoravského kraje. Jedním z nich
byl i místostarosta Ing. Jifií Crha, kter˘ si pro tuto slav-
nostní v˘sadbu lípy vybral právû prostory blanenské
nemocnice a právû den, kdy v areálu probíhala akce
Den pro dûti. Slavnostní v˘sadba probûhla v odpoled-
ních hodinách pfied vchodem do polikliniky.

V neposlední fiadû je potfieba podûkovat nejen
v‰em, ktefií akci pfiipravovali a cel˘ den bûhem ak-
ce v‰e zaji‰Èovali, ale také velké díky patfií sponzo-
rÛm a partnerÛm aÈ uÏ za finanãní, materiální nebo
nezi‰tnou pomoc. Bez takov˘chto spolkÛ, klubÛ,

sdruÏení, spoleãností a institucí by tûÏko mohl b˘t podobn˘
projekt realizován. Tato akce byla realizována za finanãní pod-
pory Mûsta Blanska.
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