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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l SUTERÉNNÍ PROSTORY
l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

Stavaři z Letovic dobyli Prahu

Úspěšní soutěží (zleva Milan Rumler, Matěj Feder, 
Sára Tomešková, Viktorie Bílková, Matyáš Brychta)

	 Po	dvouleté	pauze	se	opět	v	letošním	
roce	 konala	 soutěž	 Hala	 roku	 Junior,		
a	to	na	Fakultě	stavební	ČVUT	v	Pra-	
ze.	 Úkolem	 soutěžních	 družstev	 bylo	
vymyslet	 a	 postavit	 model	 typického	
pole	 výrobní	 haly.	 Model	 konstrukce	
musel	zastřešit	chráněný	prostor	o	délce	
1200	 mm	 a	 výšce	 200	 mm	 a	 na	 jeho	
výrobu	 musely	 být	 použity	 dřevěné	
profily	z	našich	dřevin.	Vítězem	se	stal	
ten	tým,	který	zhotovil	model	nejefek-
tivnější,	tedy	model	s	největším	pomě-

rem	mezi	celkovou	únosností	modelu		
a	jeho	vlastní	hmotností.
	 Do	stavby	modelu	se	na	naší	škole	
vrhly	hned	dva	týmy.	Tým	SVMH	ve	
složení	Sára	Tomešková,	Viki	Bílko-
vá	a	Matěj	Feder	věřil	konstrukci	troj-
kloubového	nosníku.	Matyáš	Brychta	
a	Milan	Rumler	–	 tým	Halští	 bratři,	
vsadil	na	nosníky	vyrobené	slepová-
ním	klasických	špejlí.
	 Po	 měsíční	 práci	 konečně	 nadešel	
čas	 odjezdu.	 Už	 sama	 cesta	 vlakem		

Vítězný tým SVMH (zleva Matěj Feder, Viktorie 
Bílková, Sára Tomešková) při zatěžování modelu

Tým Halští bratři (zleva Milan Rumler,  
Matyáš Brychta) při ukládání konstrukce

s	 velkými	 modely	 byla	 dobrodruž-
stvím	a	první	odměnou	za	vynalože-
né	úsilí	byla	prohlídka	Prahy.	
	 Soutěže	 se	 zúčastnilo	 celkem	 26	
týmů	z	celé	republiky,	první	cena	byla	
výhra	10	000	Kč	a	atmosféra	byla	proto	
skvělá	a	plná	napětí.	Modely	byly	zatě-
žovány	ocelovými	destičkami	do	zbor-
cení	či	nepřípustné	deformace.	
	 Ukázalo	se,	že	naši	stavaři	vážně	
„umí“.	 Model	 týmu	 Halští	 bratři		
o	váze	300	g	přenesl	zatížení	9,276	kg	

a	s	afektivitou	30,9	obsadil	10.	místo.	
Tento	model	a	jeho	provedení	ocenila	
také	 odborná	 porota,	 kluci	 obdrželi	
speciální	cenu	za	kvalitní	zpracování.
	 Tým	 SVMH	 s	 modelem	 o	 váze	
164,9	g	přenesl	17,821	kg	a	s	afekti-	
vitou	108,1,	která	se	velmi	blíží	vyso-
koškolským	modelům,	vyhrál	1.	mís-
to	a	zaslouženou	odměnu.

Text: Ing. Hana Dostálová, 
učitelka stavo oborů

Foto: Ing. et Ing. Pavlína Bilan

Pokračování ze str. 1

	 Přesun	této	ambulance	do	přízemí	je	
žádoucí	 zejména	 z	 toho	 důvodu,	 aby	
byla	co	nejblíže	k	příjezdové	cestě	rych-
lé	záchranné	služby	a	zároveň	k	praco-
vištím	 zajišujícím	 další	 vyšetření	 –	
zobrazovací,	laboratorní.	Z	urgentního	
příjmu	 se	 plánuje	 propojení	 chodbou	
přímo	na	radiodiagnostické	pracoviště,	
takže	doba	vedoucí	k	vyšetření	pacien-
ta,	který	potřebuje	například	okamžitě	
udělat	CT,	se	výrazně	zkrátí.	Do	labora-
toří	by	zase	mohla	vést	potrubní	pošta		
k	rychlému	posílání	odebraných	vzorků.	
	 „Urgentní	 příjem	 je	 specializované	

pracoviště	 s	 nepřetržitým	 provozem,	
které	 zajišuje	 příjem	 a	 poskytování		
intenzivní	 akutní	 lůžkové	 péče	 a	 spe-	
cializované	 ambulantní	 péče	 pacien-
tům	s	náhle	vzniklým	závažným	posti-
žením	 zdraví,	 pacientům	 v	 přímém	
ohrožení	 života	 a	 pacientům	 s	 náhlou	
změnou	 zdravotního	 stavu	 nebo	 zhor-
šením	průběhu	onemocnění,“	vyjmeno-
vává	 ředitelka	 Nemocnice	 Blansko	
Vladimíra	Danihelková.	
	 Prostory	 urgentního	 příjmu	 mají		
v	 současné	 době	 pět	 místností.	 Je		
zde	možnost	izolace	pacientů	s	poten-
cionálně	nakažlivými	onemocněními.	

Nemocnice Blansko chystá přesun a rozšíření urgentního příjmu
V	budově	je	dostupné	pracoviště	labo-
ratoří	 a	 zobrazovacích	 metod	 včetně	
CT	a	magnetické	rezonance,	a	to	s	ne-
přetržitým	provozem.	Heliport	 se	na-
chází	v	dosahu	transportu	převozovým	
lůžkem.	Po	vybudování	nového	záze-
mí	 přibude	 například	 recepce,	 jejíž	
pracovníci	 ušetří	 čas	 zdravotnickému	
personálu,	 který	 nyní	 musí	 veškerou	
administrativu	vyřizovat	sám.	
	 Urgentní	příjem	s	nepřetržitým	pro-
vozem	je	dojezdovým	místem	zdravot-
nické	 záchranné	 služby,	 kontaktním	
místem	 integrovaného	 záchranného	
systému,	centrem	krizového	řízení	ne-

odkladné	 péče	 a	 triáže	 pacientů	 při	
mimořádných	 událostech,	 základnou	
pro	 resuscitační	 tým.	 Zároveň	 slouží	
jako	centrální	příjem	nemocnice.	Sou-
částí	je	též	ambulance	lékařské	poho-
tovostní	služby.	
	 „Hodláme	 zažádat	 o	 dotaci	 na	 sta-
vební	úpravy,	dotační	 titul	by	měl	být	
vypsán	 Ministerstvem	 zdravotnictví	
ČR	v	průběhu	příštího	roku.	Pokud	pů-
jde	vše	podle	plánu,	mohlo	by	se	začít	
stavět	v	roce	2024,	přičemž	stavba	by	
trvala	zhruba	 rok	a	půl,“	nastiňuje	 ře-	
ditelka	nemocnice.	 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko

Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice
www.pizzeria-venezia.cz

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
PŘÍJMEME:

 KUCHAŘ-MINUTK ÁŘ 
 (HPP)

 POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
 (HPP, DPP)

PŘES LETNÍ SEZÓNU:
 V ÝPOMOC ZA BAR

 (vhodné pro studenty)

 UMÝ VÁNÍ NÁDOBÍ 
 (vhodné pro studenty)

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT


