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V Blansku bude zase Rajbas!

jsou mediálním 
partnerem

Nezapomínejte na onkologickou prevenci! 

	 24.	 ročník	 festivalu	 filmů,	 setkání		
a	dobrodružství	RAJBAS	2022	se	chys-
tá	na	17.–20.	listopadu.	Festival	žije,	
zraje	a	nemíní	ztratit	na	své	atraktivitě.	
	 Jeho	přípravy	běží	 	naplno	a	bude	
zase	setkáním	ostřílených	dobrodruhů	
i	 těch,	 kteří	 přijdou	 hledat	 inspiraci	
nebo	se	jen	pobavit.	Doprovodné	festi-
valové	akce	probíhají	po	celý	rok	a	vy-
vrcholením	bude	prodloužený	víkend	
plný	neobyčejných	zážitků.	Jak	je	zvy-
kem,	 nepůjde	 jen	 o	 pasivní	 sledová-	
ní	 besed	 a	 filmových	 projekcí.	 Na		
návštěvníky	 čekají	 soutěže,	 závody,	
písničky,	workshopy.	Program	zahájí	

17.	listopadu	v	Domě	přírody	Morav-
ského	 krasu	 na	 Skalním	 mlýně	 akce	
WAU!	určená	především	dětem	a	mlá-
deži	 a	 od	 pátku	 do	 neděle	 proběhne	

maraton	 filmů	 a	 prezentací	 v	 sálech	
Dělnického	domu	a	kina	v	Blansku.	
	 Vše	 o	 programu	 na	 www.festival-
-rajbas.cz

	 Zaměstnanci	 Nemocnice	 Blansko	 připomínají	 důležitost	 onkologické	
prevence.	 Včasná	 návštěva	 lékaře	 může	 zachránit	 život.	 Nejlepším	 způ-	
sobem	 jsou	 preventivní	 vyšetření,	 která	 se	 provádějí,	 i	 když	 člověka	 po	
zdravotní	stránce	nic	netrápí.	Prosíme,	neodkládejte	je!	
	 Zájemci	mohou	v	blanenské	nemocnici	využít	tzv.	Preventivní	onkolo-
gický	program,	kdy	 je	zkušený	onkolog	prohlédne	„od	hlavy	až	k	patě“	
během	 jedné	 návštěvy	 zdravotnického	 zařízení.	 Podrobnější	 informace	
včetně	ceny	najdete	na	webové	stránce	https://www.nemobk.cz/preventiv-
ni-onkologicky-program/.	
	 Další	 možností	 je	 absolvovat	 jednotlivá	 vyšetření	 u	 odborných	 lékařů	
samostatně	–	například	pravidelné	bezplatné	vyšetření	mateřských	znamé-
nek	na	kožním	oddělení,	prevenci	karcinomu	konečníku	a	tlustého	střeva	
na	gastroenterologii.		
	 Blanenská	nemocnice	 má	 též	 osvědčení	 k	 provádění	mamografického	
screeningu,	díky	němuž	se	daří	včas	odhalit	rakovinu	prsu	v	počátečních	
stádiích.	Ženy	nad	45	mají	preventivní	vyšetření	prsů	každé	dva	roky	hra-

zeno	ze	zdravotního	pojištění.	Ženy	ve	věku	40–45	let	mohou	absolvovat	
mamografické	vyšetření	jako	samoplátkyně	za	800	korun.	Do	čtyřiceti	let	
se	provádí	ultrazvukové	vyšetření,	jehož	cena	je	500	korun.	
	 Kdo	 tedy	 nemá	 nárok	 na	 hrazené	 vyšetření,	 a	 už	 z	 důvodu	 věku,		
nebo	nechce	čekat	dva	roky	na	další	preventivní	vyšetření,	může	využít		
poukázku	na	200	Kč,	kterou	nyní	až	do	konce	roku	na	vyžádání	vydává	
organizace	Aliance	žen	s	rakovinou	prsu	v	rámci	projektu	Ženy	ženám.	
Poukaz	si	lze	vyžádat	na	tel.:	800	546	546	nebo	na	e-mailu:	asistentka@
breastcancer.cz.	K	vyšetření	prsů	v	Nemocnici	Blansko	je	třeba	objednat	
se	na	telefonním	čísle	516	838	185	nebo	na	bezplatné	lince	800	149	485,	
případně	osobně	na	recepci	RDG	oddělení.	

Text a foto: Marie Kalová

Nový mamografický přístroj slouží v Nemocnici Blansko od r. 2020

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
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