
Krajská zdravotní, a. s., se i letos připojí k 
oslavám Světového dne předčasně naroze-
ných dětí, který se v České republice slaví již 
podesáté. Po celém světě se v tento den roz-
svítí významné památky a budovy symbolic-
kou purpurovou barvou a lidé sdílejí příběhy 
dětí, které se předčasné narodily.

V Ústí nad Labem a v Mostě se rozsví-
tí purpurovou barvou hlavní dominanty 
obou měst – zámeček Větruše (17.11.2020) 
a hrad Hněvín (16.11.2020). Záštitu nad akcí 
převzali primátor města Ústí nad Labem  
PhDr. Ing. Petr Nedvědický a primátor města 
Mostu Mgr. Jan Paparega.

Organizační zajištění:    

Tiskové a organizační oddělení
 Krajské zdravotní, a.s.

Info na:  
http://www.kzcr.eu/konference/ORL2013

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. Vás zve na
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Organizační a technické zajištění:

źOrganizační a tiskové oddělení KZ, a.s.
źMultimediální tým OVVDV KZ, a.s.

 

Přihlášky:
 

Organizační a tiskové oddělení, 
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A,
 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 105

e-mail: 

www.kzcr.eu/konference/novorozenci2015

prihlasky@kzcr.eu

SLAVNOSTI ÚSTECKÝCH MINI DĚTÍ

13. června 2015  | 13.00 hod. – 16.00 hod.
Určeno pro předčasně narozené děti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Slavnostní den s herními stanovišti, zdravotnickou osvětou a občerstvením.

Přilehlé prostory u pavilonu A (chirurgie) v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L.
Při nepřízni počasí Atrium Masarykovy nemocnice.
Parkování ZDARMA na přilehlém parkovišti před pavilonem Infekce.
(Na parkovací lístek obdržíte razítko.)
Vezměte sebou deku, pláštěnky, deštník a dobrou náladu.
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