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Děti slavily svůj den. V předstihu
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Brno - Atrakce, soutěže, koncerty i ukázky práce policistů, vojáků a hasičů zpestřily dětem
sobotu na několika místech v Brně. Přestože Mezinárodní den dětí je až zítra, někde slavili v
předstihu.
Policisty na koních i hašení hořícího auta viděli nejmenší ve sportovním areálu v
Hněvkovského ulici v Komárově. „Kromě ukázek činnosti jízdní policie se zaměřujeme také na
preventivní výchovu dětí. Máme tu pro ně různé materiály, třeba omalovánky, které
upozorňují na nebezpečí kriminality,“ sdělil policista Zbyněk Šmerda.
Program dětského dne v Komárově se dětem líbil. „Je tady i kolotoč a nafukovací skluzavka,
ta se mi líbí asi nejvíc. Dobré jsou taky soutěže. Ještě jsem se sice nepřihlásila, ale chystám
se,“ řekla jedenáctiletá Katka z Brna.
Hřiště jako dárek
U příležitosti dětského dne otevírali v Komárově dvě tréninková fotbalová hřiště klubu Sparta
Brno. „Vzniklo jedno travnaté s automatickou závlahou a druhé menší tréninkové hřiště s
umělou trávou. Máme hodně mládežnických týmů a chtěli jsme jim poskytnout lepší
podmínky k tréninku,“ informoval prezident klubu Rudolf Kučera.
Zábavné odpoledne pro děti připravila v sobotu také Univerzita obrany ve vojenské posádce
Brno. Kromě jiného tam byla k vidění také vojenská technika.
Nejvíce se malým návštěvníkům líbilo bojové vozidlo pěchoty, které podle pořadatelů váží
čtrnáct tun. S kanonem otočeným dozadu měří na délku přes sedm metrů a jeho nádrž
spolyká na sto kilometrů téměř pět set litrů paliva a přesně se jmenuje BVP-2. „Jezdit s ním
bych si netroufl, to řízení musí být hrozně těžké, ale vojáci jsou na to asi dobře trénovaní,“
popsal své dojmy šestiletý Šimon, který navštívil dětský den spolu s rodiči.
Zábavné odpoledne pro děti připravil na sobotu také Avion Shopping Park. S programem pro
nejmenší tam vystoupila Dáda Patrasová.

