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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU
18 400 ks

HLEDÁME poctivé distributory na roznos Listů regionů jednou 
měsíčně do poštovních schránek v části Blanska a v části Boskovic. 

Více informací na tel.: 606 931 795 
nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz

Dětí s alergiemi či astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–SO  8–17, NE 10–17

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Od ledna začne v Ostrově u Macochy fungovat nová léčebna
	 V	Ostrově	u	Macochy	vzniká	nová	léčebna	pro	děti	s	nejrůznějšími	respi-
račními	a	dermatologickými	nemocemi.	Od	příštího	roku	pojme	trojnásobně	
více	malých	dětí	s	doprovodem	než	ta	původní.	Bude	také	výrazně	blíže	jediné	
krasové	vodní	jeskyni,	která	se	v	Česku	využívá	pro	tzv.	speleoterapii.	

Děti při terapii v jeskyni

	 „Krasová	 jeskyně	 v	 Ostrově	 u	 Ma-	
cochy	je	nyní	v	tuzemsku	jedinou,	kte-	
rá	 se	 využívá	 pro	 speleoterapii.	 Není	
volně	přístupná	veřejnosti,	což	se	odrá-
ží	mimo	jiné	na	čistotě	vnitřního	pro-
středí.	Její	pozitivní	vliv	na	zdraví	dě-	
tí	 uznávají	 dětští	 lékaři,	 alergologové		
a	 imunologové	 a	 speleoterapii	 hradí	
zdravotní	 pojišovny.	 Zájem	 o	 pobyt		
v	ní	 je	obrovský,	 a	proto	 jsme	se	 roz-
hodli	 nahradit	 starou	 léčebnu	 novou,		
o	 větší	 kapacitě	 a	 v	 blízkosti	 jeskyně.	
Děti	a	jejich	rodiče	budou	mít	k	dispozi-
ci	75	lůžek.	Zvýší	se	i	kapacita	pro	po-
byt	 dětí	 s	 doprovodem,	 doposud	 jsme	
pro	ně	měli	pouze	7	pokojů,	nyní	 jich	
bude	30.	Budeme	mít	vlastní	stravová-
ní,	 na	 děti	 čekají	 i	 nové	 procedury	 –	
Kneippův	 chodník,	 sauna	 či	 bazén	 se	
slanou	 vodou“	 říká	 MUDr.	 Kateřina	
Bednaříková,	 ředitelka	 organizace	 Ji-
homoravské	dětské	léčebny.	
	 Děti	tráví	v	jeskyni	3	hodiny	denně	
po	dobu	15	dnů.	V	jeskynním	prostředí	
cvičí,	sportují,	vše	pod	dohledem	léka-

řů,	 fyzioterapeutů	 a	 dalších	 odborní-	
ků.	Speleoterapie	v	Česku	funguje	přes		
40	 let.	 „Z	 praxe	 víme,	 že	 opakovaný	
pobyt	v	jeskyni	dokáže	děti	posílit	na-
tolik,	že	mimo	jiné	lépe	čelí	infektům,	
klesá	 jejich	 nemocnost	 a	 nemusí	 tolik	
užívat	 antibiotika“	 doplňuje	 primář-	
ka	 dětské	 léčebny	 MUDr.	 Mgr.	 Hana	
Zmrzlá.	 Jak	 dále	 uvádí,	 přírodní	 kra-	
sová	 jeskyně	 s	 vodou	 poskytuje	 čisté,	
klimaticky	 stálé	 prostředí	 bez	 alerge-	
nů,	 s	 vlhkostí,	 která	 dělá	 nemocným	
dobře.	„V	jeskyni	je	vysoký	podíl	leh-
kých	 iontů	 –	 6x	 vyšší	 než	 v	 malých		
a	 20x	 vyšší	 než	 ve	 velkých	 městech.	
Tyto	 ionty	 napomáhají	 lepšímu	 pro-	
krvení	 orgánů	 a	 zrychlení	 evakuace	
hlenu	z	dýchacích	cest	a	hrají	roli	v	pro-
cesu	vedoucím	k	lepší	imunitě.	V	jesky-
ni	 je	 také	 lehce	 zvýšená	 koncentrace	
radonu,	která	ničí	bakterie	a	viry“	vy-
světluje	 MUDr.	 Bednaříková.	 Umělé	
jeskyně	či	tolik	populární	solné	nemo-
hou	ty	přírodní	dle	odborníků	nahradit.	
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