
Napadení 
psa si žena 
vymyslela

BLANSKO

T TE NA STRAN  3

Kapela 
Sagittari 
vydává album

BLANSKO

 T TE NA STRAN  4

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 20     st eda 25. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Velká cena za ala
   fotoreportáž na www.zrcadlo.net

NOVÉ PARKOVIŠT
t te na str. 2

VELKÁ CENA
t te na str. 3

ZDRAVOTNÍ P ÍLOHA
t te na str. 6 a 7
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ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Sražená chodkyn . Policie 
hledá ervený nákla ák

LIP VKA

Blanenští fotbalisté klesli 
na t etí místo tabulky

REGION

Divize
27. kolo: Stará íše - Blansko 

0:0.
Blansko:

Další výsledky:

Výsledky z dalších
sout ží

Krajský p ebor:

I.A t ída, sk. A: 

I.B t ída, sk. A:

Lubomír Slezák

Zlod j se 
vloupal do 
firmy

BENEŠOV

(moj)

Ze sklepa 
zmizelo kolo za 
tisíce korun

BLANSKO

(moj)

Zlod j okradl 
prodava ku

RUDICE

(moj)

Jan Kohut vyhrál i podruhé
REGION Výsledky: 

(les)

Moravci se neztratili ani v Kutné Ho e
KUTNÁ HORA, BOSKOVICE

(les), foto archiv týmu

Sadros dál vede
REGION

1. liga, 7. kolo: 

(les)

Kam za sportem
ATLETIKA - 

BASEBALL - 

HORSKÁ KOLA - 

KOPANÁ - 

TENIS - 

Turisté p išli 
o oble ení

JEDOVNICE

(moj)

Kamion v Lip vce srazil chodkyni.  Foto Policie R

Michal Záboj

V Blansku za ala rekonstrukce 
d ravých m stských silnic

BLANSKO

(moj)

U nemocnice bude nové parkovišt
BLANSKO

(moj)Podpis smlouvy o dotaci.  Foto Michal Záboj



INZERCE

ERSTVÉ ZPRÁVY 
DENN  NA 

www.zrcadlo.net

ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCE

Všechno je jinak: Kruté napadení 
pejska v Blansku se nestalo

BLANSKO

Nový ro ník velké ceny za al v Žernovníku

Zran ný pejsek.  Foto Facebook

Michal Záboj

Základní škola Boskovice 

hledá 

SAMOSTATNOU Ú ETNÍ. 
Požadujeme znalost ú etnictví 

p ísp vkových organizací. 

Nástup od 1. 6. 2016. 
Žádosti se životopisem zasílejte na zs@boskovice.cz, 

kontaktní telefon 516 802 350.

p ijme zam stnance pro obsluhu 
poskliz ové linky 

Kontakt na 
inzerci:

telefon: 
774 408 399

e-mail
inzerce@

zrcadlo.net
Podrobné informace na 

www.zrcadlo.net

ŽERNOVNÍK 

Bro a Zho ováVelká cena v Žernovníku.  Foto Pavel Kucha



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT, INZERCE

V Dolní Lhot  ho ela k lna se d evem ZŠ Boskovice skon ila 
v kraji druháDOLNÍ LHOTA

Michal Záboj

8. kolo
TIPOVAČKA

T

BRNO, BOSKOVICE

NOVÁ EXPOZICE. 
CYKLOVÝLET. 

FOTO JAROSLAV OLD ICH

Blanenská kapela Sagittari 
vydává album VooDoo

BLANSKO

Sagittari.  Foto archiv kapely

ŠIPKY
Extraliga

26. kolo:

2. liga
26. kolo:

3. liga
26. kolo:

Lubomír Slezák

Boskovický tým.  Foto archiv školy

Prodám na chov, maso
Tel.: 605 124 317

Prodám d tské kolo BMX. 

 
 Tel.: 607 055 387

Prodám vitrínu s osv tlením, 

  Tel.: 723 486 026
Koupím pšenici,

Tel.: 723 830 686
Koupím garáž

Tel.: 723 830 686
Koupím byt

Tel.: 723 830 686
Mladá rodina koupí

 Tel.: 732 88 10 44, 
 e-mail: pevna.z@email.cz
Prodám 11 pytl

 Tel.: 604 412 296

 

(moj)

Nemocnice 
pot ebuje nové 
CT a rentgen

BLANSKO

(moj)
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AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

tvrtek 26. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 27. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice - 

Kunštát – 

SERVIS, DOPISY INZERCE

kalendá  akcí KINA
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

Velké Opatovice v 19.30 hod. 

sobota 28. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Olešnice – 

Olešnice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 29. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

Velké Opatovice ve 14 hod. 

pond lí 30. kv tna
KINA

Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

úterý 31. kv tna
AKCE

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

PAM TICE

František Stan k

Putování po Pam ticích se vyda ilo

H L E DÁ M E  N OV É  Z A M S T N A N C E  

 
 
 

e-mail: personal-1@otto-junker.de, tel.: 516 499 318, web: www.junker-ie.cz 
JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice 



V pátek 15. dubna se konala pro Dětskou léčeb-
nu se speleoterapií v Ostrově u Macochy jedna 
z nejvýznamnějších akcí tohoto roku – odborná 
konference určená zdravotnickým pracovníkům, 
zejména lékařům a zdravotním sestrám oborů 
dětské lékařství, alergologie, rehabilitační medi-
cína, ORL, psychiatrie, pneumologie. Konference 
nesla název Speleoterapie pro každého? Aneb 
Cesta do hlubin Císařské jeskyně.

Dětská léčebna se speleoterapií (prim. MUDr. 
Jarmila Überhuberová) je jednou ze tří součás-
tí příspěvkové organizace Jihomoravské dětské 
léčebny se sídlem v Křetíně, jejímž zřizovatelem 
je Jihomoravský kraj. Od konce roku 2015 se 
stala jediným pracovištěm následné péče v ČR 
s unikátní přístrojovou technikou Bemer, kterou 
využívá k léčbě dětských pacientů.

Přednášky odborníků na témata: Bemer tera-
pie, speleoterapie posílená o Bemer terapii, au-
tismus a další závažná přidružená onemocnění 
pro speleoterapeutický pobyt, kineziologické 
markery u pacientů s bronchiálním astmatem, 
speleoterapeutický pobyt z pohledu alergologa, 
zkušenosti s přístrojem Spirodoc v Císařské jes-
kyni, alergická bronchopulmonární aspergilóza, 
nástin léčebné a fyzioterapeutické péče v jesky-
ni, historie speleoterapie v Císařské jeskyni a 
Císařská jeskyně jako zimoviště netopýrů.

Konference v číslech – 151 účastníků, 176 
účastníků společenského večera.

Společenský večer byl zahájen přímo v Císař-
ské jeskyni a jazzovým koncertem Vilém Spilka 
band tamtéž, a pokračoval následně v kultur-
ním domě. Úspěch slavila barmanská exhibiční 
show s ohněm a kolegium složené z kardiologů 
a kardiochirurgů FN Olomouc.

Lokalizace účastníků: Jihomoravský kraj, Se-
veromoravský kraj, Olomoucký kraj, Východo-
český kraj, Praha

Sponzoři akce: Ing. Jiří Synek – opravy a pro-
dej zdravotnické techniky, Mgr. Lubomír Krejčí 
– přístroj Bemer, Quickseal International, s.r.o, 
IFCOR-99 s.r.o., Orion Diagnostica Praha

Darem přispěli: Hostinec Staré časy Ostrov 
u Macochy, JEHA SERVIS s.r.o. Sloup, CLINLAB 
Svitavy, DLOUHÝ Group, s.r.o. Brno, Model Obaly 
a.s. Opava, fa UMĚLKY Brno

Slevu poskytli: P.S. Centrum s.r.o. (catering), 
Radka Maršálková – Lontrasová (Prosetínské 
trubičky), Frischmann Vyškov, spol. s r. o. (mar-
cipánoví netopýři)

Poděkování náleží: Městysu Ostrov u Maco-
chy za bezplatný pronájem místního kulturního 
domu a přilehlé ubytovny k přenocování a za za-
půjčení plátna a dataprojektoru k boční projek-
ci, AOPK CHKO Moravský kras a ZŠ a MŠ Ostrov 
u Macochy za zapůjčení dataprojektoru a plátna 
též pro boční projekci, Školní jídelně ZŠ a MŠ 
Ostrov u Macochy za zapůjčení jídelního servi-
su. Martinu Nejezchlebovi za míchání koktejlů. 
Panu Lavickému-správci za vstřícnost.

Dětská léčebna se speleoterapií 
v Ostrově u Macochy

Týdeník Zrcadlo, strana 6, 7  středa 25. května 2016 ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

smluvní partner:

ZDRAVOTNÍ DOPRAVA

800 660 222 / 516 412 616

Na prvním místě pacient.

U nás se nečeká u nás se hned jede.

SANITKY PETTOP 

Pět let na hemodialýze v Boskovicích
V květnu 2016 to bude pět let, kdy 

vzniklo v prostorách nemocnice Bo-
skovice dialyzační středisko s nefro-
logickou ambulancí hedica. Na Bos-
kovicku jsme tak poprvé nabídli oby-
vatelům specializovanou lékařskou 
péči, která v regionu velmi chyběla. 

Činnost dialýzy jsme započali 
v roce 2011 společně se třemi kli-
enty. Jeden z nich je po úspěšné 
transplantaci ledviny a opět žije pl-
nohodnotným životem. V prvním, 
„rozjezdovém“ roce, jsme společnými 
silami provedli přes 800 hemodialy-
začních ošetření. Těší nás, že z  těchto 
výkonů bylo přes sedm desítek akut-
ních dialýz, které zachránily životy 
pacientů mj. otrávených houbami či 
metanolem. Díky používané nejmo-
dernější technice jsme plošně zavedli 
aktuálně nejúčinnější metodu očišťo-
vání krve – tzv. hemodial itraci - až 
u 90 % všech pacientů. Tato metoda 
významně prodlužuje život a zlepšu-
je celkový metabolický stav nemoc-
ných. Díky kvalitě poskytované péče 
a dobré pověsti střediska se každým 

dalším rokem zvyšuje jak počet nově 
příchozích pacientů, tak počet speci-
alizovaných výkonů.

V roce 2015 jsme již provedli přes 
čtyři tisíce ošetření - očistili jsme tedy 
přes 20 000 litrů krve občanům naše-
ho regionu. Úspěšně rozvíjíme i další 
metodu náhrady funkce ledvin – nabí-
zíme nyní pacientům i tzv. domácí ne-

boli břišní dialýzu. Ta umožňuje žít s 
nemocí ledvin ještě ve větším komfor-
tu díky provádění v domácím prostře-
dí. Uvedením nesmírně populární kaž-
doroční březnové akce Den ledvin na 
Hedice jsme odhalili poškození ledvin 
u mnoha do té doby bezpříznakových 
pacientů. Máme stále se zdokonalují-
cí nefrologickou ambulanci, která je 

v provozu každý pracovní den. Včas-
nou a komplexní péčí se nám tak daří 
odsunout nutnost dialyzační léčby u 
více než 2.000 pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin.

Renomé našeho pracoviště a kva-
lita poskytované péče byla oceněna 
mj. také Vyšší odbornou zdravotnic-
kou školou v Boskovicích, která nám 
svěřuje podíl na edukaci a praxi bu-
doucích zdravotních sester v regionu. 
Zdravotníci z hedica velmi úzce spo-
lupracují s kolegy jiných odborností 
nemocnice Boskovice a tím pokrývají 
celé spektrum specializovaných zdra-
votnických služeb.

Od roku 2015 jsme navíc naši pa-
letu techniky rozšířili i o mobilní di-
alyzační přístroj, díky kterému mů-
žeme ke kriticky nemocným přijet až 
k lůžku kamkoli v nemocnici – odpa-
dá tedy riziko spojené s transportem 
pacienta. Za pět uplynulých let ušlo 
středisko velký kus úspěšné cesty ke 
zvyšování komfortu a kvality života 
na Boskovicku. 

 hedica s.r.o.  HDS Boskovice

Konference 
Speleoterapie pro 
každého? Aneb 
Cesta do hlubin 
Císařské jeskyně

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

 

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

Medicínské centrum 
Hippokrates - jednodenní 

chirurgie a gynekologie
Již devět let funguje v Boskovicích na ulici Lidická pracoviště jednodenní 

chirurgie a gynekologie. Na našem pracovišti, které má k disposici celkem šest 
dospávacích lůžek se operují pacienti z celého okresu Blansko. Hlavní myšlen-
kou jednodenní operační léčby je pouze nejnutnější pobyt pacienta ve zdra-
votnickém zařízení, veškerá další péče se vede čistě ambulantně v domácím 
ošetřování. Pacient odchází sám domů za dvě až čtyři hodiny po operaci. 

Pracoviště chirurgie vede bývalý dlouholetý primář boskovické chirurgie 
Dr. Jan Krejsta. Provádí zde operace především křečových žil, hemorhoidů, tří-
selné a pupeční kýly. Dále odstranění nejrůznějších podkožních nezhoubných 
nádorů jako jsou lipomy, ibromy apod. 

Pracoviště gynekologie zastupují zkušení lékaři Dr. Patrik Mosler, Dr. Ilona 
Hegerová a Dr. Jaroslav Novosad. Zde se provádí především operace hystero-
skopické, konizace děložního čípku, kyretáž dutiny děložní, a umělé přerušení 
těhotenství. 

Jsme schopni a rádi vyjdeme vstříc každému, kdo by potřeboval naši pomoc.  
 MUDr. Patrik Mosler
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d ravých m stských silnic

BLANSKO

(moj)

U nemocnice bude nové parkovišt
BLANSKO

(moj)Podpis smlouvy o dotaci.  Foto Michal Záboj



Napadení 
psa si žena 
vymyslela

BLANSKO

T TE NA STRAN  3

Kapela 
Sagittari 
vydává album

BLANSKO
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Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 20     st eda 25. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Velká cena za ala
   fotoreportáž na www.zrcadlo.net

NOVÉ PARKOVIŠT
t te na str. 2

VELKÁ CENA
t te na str. 3

ZDRAVOTNÍ P ÍLOHA
t te na str. 6 a 7

 Foto Pavel Kucha


