Tisková zpráva: 4. června 2018

Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací
Brno, 12. červen 2018 (centrum města Brna – park na Moravském náměstí).
V Brně se dne 12. června 2018 uskuteční veletrh prorodinných a seniorských organizací. Tento veletrh bude
přehlídkou více než dvou desítek neziskových organizací,
které se svojí činností zaměřují na rodiny s dětmi a seniory.
Jedná se o mezigenerační akci, kde si každý přijde na své;
připraven bude skákací hrad, zábavná zóna pro děti,
seniorská kavárna či zdravotnický stan. Na pódiu
proběhnou přednášky a vystoupení dětí z uměleckých škol.
Veletrh se bude konat od 10 do 18 hodin v parku na
Moravském náměstí.
V rámci veletrhu je pro širokou veřejnost připraven bohatý
doprovodný program. Na pódiu se představí se svým
vystoupením několik základních uměleckých škol, tanečních
studií či dětský sbor. Návštěvníci si užijí kavárnu pro seniory,
skákací hrad, chill-out zónu, malování na obličej a mnoho
dalšího. Na děti čekají také soutěže.
Návštěvníkům doporučujeme navštívit zdravotnický stan, kde si mimo jiné budou moci nechat změřit zrak, tlak a
intoleranci vybraných potravin. Další zajímavostí bude také diagnostika biologického stáří plic. Po celý den bude
přítomen pan Vlastimil Škrhák, zakladatel papouščí ZOO, s papouškem na rameni. V kavárně pro seniory lidé zakoupí
také kávu za symbolickou cenu.
Veletrh bude slavnostně zahájen přesně v 10 hodin na pódiu v parku na Moravském náměstí. Moderátor Zbyněk
Loucký z Rádia Petrov představí jednotlivé organizace a přiblíží jejich činnost veřejnosti. Po zahájení vystoupí Senior
Point Královo Pole se seniorským zpíváním, které následně vystřídá pásmo básniček od dětí ze školičky Filiánek.
Celodenní program, v rámci, kterého se vystřídá mnoho hudebních i tanečních vystoupení, doplní zajímavé odborné
přednášky.
V 11 hodin proběhne ukázka zásahu policejních psů v podání Městské policie Brno. Unie Roska si na 15. hodinu
přichystala sázení slunečnic za přítomnosti významných osobností a 1. náměstka primátora města Brna, Mgr. Petra
Hladíka, a to v rámci projektu Nadačního fondu IMPULS na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou. Tato akce
je známa pod názvem „Rozsviťme Českou republiku“.
Akce se koná pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka. Organizátorem události je
Oddělení pro-rodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna.
Vstup na veletrh je zdarma.
Podrobnosti k veletrhu naleznete na Facebooku jako událost „Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací“.
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