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MEDISTYLE je rodinná firma s mnohaletými zkušenostmi  
v oblasti výroby, distribuce a prodeje ortopedické obuvi se zvý-
šeným zdravotním účinkem. Obuv se vyznačuje jak komfortem 
chůze, tak moderním designem. Komfortu chůze je dosaženo 

díky použití kvalitních lehčených 
materiálů použitých na výrobu 

podešví s anatomickým tva-
rováním v oblasti největ-

šího zatížení chodi-
dla.

 U většiny 
vzorů lze 
s v r c h n í 
část obuvi 

r e g u l o v a t 
pomocí pásků se 

sponami nebo suchými zipy, 
což umožňuje dokonalé při-

způsobení obuvi šířce nohy, a to i u nestandartní výšky a tvaru 
nártu, event. dalších ortopedických vad.

Výrobní možnosti neustále posunujeme dál a spojujeme se sou-
časnými nápady designérů. Naše obuv se tak stává jedinečným 
spojením kvality a designu.

Tuto zdravotní obuv můžete zakoupit v lékárnách Ne-
mocnice Boskovice a to jak v lékárně ve vestibulu nemoc-
nice, tak v lékárně na Masarykově náměstí v Boskovicích.

TJ ASK BLANSKO všechny srdečně zve
na jarní turistický pochod a cyklovyjížďku 

ZA SNĚŽENKOU 
DO KRASU
který se koná pod záštitou 
starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy  

v sobotu dne 28. 3. 2020 
Start v herně stolního tenisu na Podlesí, 
pod prodejnou koberců TREND v Blansku

ČASY STARTŮ JSOU:
7–9 hodin pro 50 km (kolo) a 35 km (pěší)
8–10 hodin pro 10, 25 km (pěší) a 30 km (kolo)
Pokyny pro všechny účastníky akce: 
Moravský Kras je chráněnou krajinnou oblastí, 
je zde zakázán pohyb mimo značené turistické cesty a trasy, sběr veške-
rých rostlin a živočichů, rozdělávání ohně na nepovolených místech.
Akce se koná za běžného silničního provozu a je nutné dodržovat pra-
vidla silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, mládež 
do 15 roků se může účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Nemůžete-li se dostavit do cíle vaší trasy, oznamte tuto skutečnost na 
nejbližší kontrole. Časový limit příchodu a příjezdu do cíle je pro všech-
ny trasy v 17:00 hodin.
VŠICHNI ÚČASTNÍCI AKCE OBDRŽÍ PAMĚTNÍ LIST, OCENĚN 
BUDE NEJMLADŠÍ, NEJSTARŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍK.
Další informace: ANTONÍN ŠTRAIT, MOBIL 728 266 946

Novorozenec z blanenského babyboxu už našel náhradní rodinu

Babybox v Blansku na „záchrance“

Počítač napojený na babybox na operačním středisku ZZS JmK v Brně hlásí 
vložení děátka. Foto ze zkoušky – simulace uložení dítěte.

	 Novorozený	chlapeček,	kterého	v	so-
botu	4.	ledna	2020	večer	někdo	vložil	do	
blanenského	babyboxu,	už	je	v	náhradní	
rodině.	 Honzík,	 jak	 novorozence	 poj-	
menoval	 zakladatel	 babyboxů	 Ludvík	
Hess,	v	pondělí	13.	ledna	opustil	bosko-
vickou	nemocnici.	Na	 tamní	novoroze-
necké	oddělení	chlapečka	převezli	hned	
první	 lednovou	 sobotu	 večer	 blanenští	
záchranáři,	kteří	se	o	zdejší	babybox	sta-
rají.	Podle	lékařů	byl	dva	až	tři	dny	starý	
chlapec	 zabalený	 jen	 do	 ručníku	 zdra-
votně	zcela	v	pořádku.	
	 Sociální	pracovnice	nyní	chlapečkovi	
vybraly	novou	vhodnou	rodinu,	vybraly	
ji	 z	 jihomoravského	 registru	 žadatelů		
o	 osvojení.	 Chlapečka	 získal	 bezdětný	
manželský	pár.	Ten	už	v	minulosti	splnil	
všechny	zákonem	stanovené	podmínky	
předepsané	pro	žadatele	o	svěření	dítěte	

do	péče	budoucích	osvojitelů.	Do	jejich	
péče	 chlapce	 předběžným	 opatřením	
svěřil	 soud.	 „Zdravotní	 stav	 chlapečka	
už	umožnil	jeho	propuštění	z	nemocni-
ce.	 Podali	 jsme	 proto	 soudu	 návrh	 na	
předběžné	opatření,	aby	dítě	mohlo	být	
bez	dalších	průtahů	předáno	do	náhrad-
ní	rodiny,“	potvrdila	vedoucí	blanenské-
ho	odboru	sociálních	věcí	Jana	Fadrná.	
	 Noví	rodiče,	jejichž	totožnost	zůstane	
utajena,	nyní	rozhodnou,	jak	novoroze-
ného	chlapečka	pojmenují.	Jméno	Hon-
zík	 totiž	 nemá	 úředně	 stanoveno,	 dítě	
tak	 symbolicky	 pojmenoval	 zakladatel	
babyboxů	 Ludvík	 Hess	 podle	 ředitele	
jedné	z	bank,	která	babyboxy	dlouhodo-
bě	podporuje.	
	 Pro	blanenské	záchranáře	jde	o	první	
zachráněné	 dítě	 ve	 zdejším	 babyboxu		
od	března	2018,	kdy	v	Blansku	inkubá- tor	pro	odložení	nechtěných	dětí	umís-	

tili.	 Honzík	 je	 celkově	 200.	 zachráně-
ným	dítětem	z	babyboxu,	prvním	v	ro-	
ce	 2020.	 Babybox	 umístěný	 přímo	 na	
vnější	 straně	 budovy	 výjezdové	 zákla-	
dy	Zdravotnické	záchranné	služby	Jiho-
moravského	 kraje,	 je	 přitom	 na	 příjem	
dítěte,	o	které	se	rodiče	nemohou	nebo	
nechtějí	 postarat,	 připravený	 neustále.	
„V	babyboxu	udržujeme	stabilní	teplotu	
a	 každý	 týden	 provádíme	 zkoušku,	 při	
které	 simulujeme	 uložení	 dítěte	 do	 ba-	
byboxu.	 Vše	 je	 napojeno	 na	 centrální	
dispečink	v	Brně,	že	se	něco	děje	vidíme	
i	na	monitoru	přímo	u	nás	na	základně,“	
popsal	blanenský	záchranář	Petr	Chlup.	
„Začne	 nám	 to	 tady	 alarmovat	 červe-

ným	 pruhem,	 že	 se	 v	 babyboxu	 něco	
děje,	zapne	se	tam	kamera	a	světlo	a	my	
vidíme	 obsah	 babyboxu	 na	 monitoru,“	
popsal	blanenský	záchranář.	
	 Inkubátor	 je	 umístěný	 u	 vjezdu	 do	
blanenské	 nemocnice,	 záchranáři	 ale	
odložené	dítě	ihned	transportují	do	Bos-
kovic,	 které	 na	 rozdíl	 od	 Blanska	 mají	
novorozenecké	 oddělení.	 „Obě	 nemoc-
nice	 se	 doplňují.	 Jsme	 rádi,	 že	 i	 když	
v	Blansku	novorozenecké	oddělení	není,	
je	zde	možnost	využít	babybox	a	pomoci	
tímto	způsobem	dítě	zachránit.	Že	to	má	
smysl	se	nyní	potvrdilo,“	dodal	starosta	
Blanska	Jiří	Crha.

Text: Pavla Komárková
Foto: Renata Kuncová Polická.


