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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz
Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

 SVÁŘEČ CO2 / OBSLUHA SVAŘ. ROBOTŮ
 SOUSTRUŽNÍK CNC, SEŘIZOVAČ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 22. 4. E CONVERSO (jazz)
 4. 5. KRASAVCI NA CHMELU (komedie)
 13. 5. VESELÁ TROJKA (koncert)
 30. 7. FESTIVAL 3+1
  (Redl, Prago Union, 
  Divá Bára aj.) 2022

 DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Akce platí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 na vybrané obruby a čočky.
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková
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Vyšetří znaménka. V pondělí 9. května bez objednání

Vyšetření znamének pomocí digitálního dermatoskopu na kožním oddělení 
Nemocnice Blansko

	 Po	dvouleté	pauze	způsobené	koronavirovou	pandemií	se	Nemocnice	
Blansko	 opět	 vrací	 k	 pořádání	 tzv.	 preventivních	 dnů.	 U	 příležitosti		
Evropského	dne	melanomu	si	tak	v	pondělí	9.	května	2022,	v	době	od	
7.30	 do	 14	 hodin,	 mohou	 zájemci	 bezplatně	 a	 bez	 nutnosti	 objednání	
nechat	vyšetřit	svoje	znaménka	zkušeným	dermatologem.

denní preventivní akci vyšetřili cel-
kem 160 zájemců. Třinácti pacientům 
bylo doporučeno pravidelné sledo- 
vání ambulancí pro syndrom dysplas-
tických névů, dvaadvaceti pacientům 
s rizikovým névem bylo doporučeno 
jeho odstranění s histologickým vy-
šetřením. Tři nálezy byly klinicky 
velmi rizikové, ale naštěstí se malig- 
ní melanom mezi nimi nepotvrdil,“ 
informovala dermatoložka. 
 Maligní melanom je jedním z nej-

zhoubnějších nádorů; na toto onemoc-
nění v Česku ročně zemře 350–400 
nemocných. Jako u mnoha dalších ne-
mocí je i v tomto případě efektivní 
ochranou zejména prevence, kterou 
zajistí pravidelné kontroly u kožního 
specialisty. Včasný záchyt může člo-
věku zachránit život. 
 Kromě preventivních prohlídek je 
důležité i samovyšetřování pacien- 
tů. Pokud nějaké znaménko začne 
rychle měnit tvar, je neohraničené, 
má nestejnoměrnou barvu, vypadá 
jako nepravidelná hnědočerná kaňka, 
je třeba co nejdřív vyhledat lékaře. 
 Podobné preventivní akce v blanen-
ské nemocnici mají několikaletou tra-
dici, k níž se vedení tohoto zdravotnic-
kého zařízení hodlá vrátit. „Kromě 
Evropského dne melanomu bychom 
letos rádi uspořádali také například 
akce Boj za zdravá prsa, Boj za zdra-
vou prostatu nebo Čas je mozek,“ na-
stínila ředitelka nemocnice Vladimíra 
Danihelková. 

Text: Marie Kalová
Foto: archiv Nemocnice Blansko

 Pomocí manuálního dermatoskopu 
budou na kožním oddělení ve 4. podla-
ží lůžkové části Nemocnice Blansko 
vyšetřovat lékařky MUDr. Petra Vi-
dourková a MUDr. Tamara Jurajdová. 
„Pokud zachytíme podezřelý útvar, 
objednáme pacienta k potřebnému zá-
kroku k nám na kožní nebo předáme 
do další péče chirurgům. Rizikovým 
pacientům doporučíme, aby vyšetření 
absolvovali pravidelně v určitém inter-
valu, případně, aby se objednali k vy-
šetření digitálním dermatoskopem,“ 
popsala vedoucí lékařka Petra Vidour-
ková. 
 Pacienti se mohou objednat také na 
kterýkoli jiný termín prostřednictvím 
recepce kožního oddělení na tel. čísle 
516 838 365. „Při kontrole se zaměřu-
jeme i na další kožní nádory – basa-
liomy, spinaliomy, či na ostatní rizi-
kové útvary,“ zmínila Vidourková. 
 Ke zlepšení diagnostiky znamének 
je možné využít vyšetření digitálním 
dermatoskopem. Ten upřesní aktuál-
ní diagnostiku a obraz s provedenou 
analýzou znamének se uloží pro další 

srovnání v čase. Toto vyšetření je 
zpoplatněné, ale většina zdravotních 
pojišoven na něho přispívá v rámci 
preventivních programů. Je bezbo-
lestné, nezátěžové a je možné s jeho 
pomocí vyšetřit děti i těhotné. 
 „V roce 2019 jsme při této jedno-


