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Počasí v regionu

Děti, pozor
na grily
a trampolíny
Letní klasikou jsou i pády malých bruslařů a cyklistů

HANA PRAŽÁKOVÁ

Plzeň – Osmiletá Terezka se
letos o prázdninách musela
vzdát některých táborových
aktivit, na týdenní pobyt
uprostředlesůtotiždorazilase
zlomenou pravou rukou. Při
skákání na trampolíně jí na ni
šlápl bratranec. Dopadnout
ale mohla mnohem hůře.

„Jakmile je na trampolíně
více dětí a skáčou jeden přes
druhého, může velmi snadno
dojít ke komplikovaným zlo-
meninám,“ říká lékařka dět-
ského oddělení Kliniky orto-
pedie a traumatologie Fakult-
ní nemocnice v Plzni Hana
Červenková a dodává, že na-
příklad po zlomeninách loktů
často zůstanou trvalé násled-
ky. „Lokty už se nikdy nepo-
daří rozcvičit do původního
rozsahu,“ říká lékařka. Větši-
ně pacientů přitom ještě ne-
bylo deset let.

Trampolíny, které jsou fe-
noménem posledních zhruba
čtyř let, jsou dnes běžnou sou-
částí téměř každého kempu,
zahradní restaurace, ale i za-
hrady rodinného domu. Tomu
odpovídá i množství zranění.
„Každý týden se setkáme mi-
nimálně se čtyřmi úrazy men-
šího i většího rozsahu,“ říká

Červenková. Letitým ever-
greenem pak jsou zlomeniny
způsobené pády na kolečko-
vých bruslích a z jízdních kol.

Malí cyklisté jsou také pa-
cienty jednotky intenzivní
péče na Dětské klinice. Od za-
čátku prázdnin zde byly
hospitalizované tři děti, které
si při pádu z kola na řídítka
poranily orgány v břiše. „Už je
ale skoro polovina prázdnin a
zatím úrazů nemáme tolik,
jak jsme běžně zvyklí,“ říká
vedoucí lékařka JIP Kateřina
Pizingerová.

Vedoucí lékař dětské chi-
rurgie, kde se starají o méně
závažné případy, letošní
prázdniny hodnotí jako srov-
natelné s předchozími roky.
Překvapil jej ale přibývající
počet popálenin.

„Pravděpodobně bude sou-
viset s teď tolik oblíbeným
grilováním. Letos je to ale ta-
ková zvláštnost. Je to nepřed-
stavitelné. Do ohniště dokon-
ce padají i kojenci a malá ba-
tolata,“ říká Václav Vacek,
podle nějž se jedná hlavně o
nešťastnou náhodu. „Rodiče
často nedokáží předvídat, co
všechno se může stát, to je ně-
co podobného jako pády z vý-
šek,“ myslí si Vacek.

pokračování na str. 2

Podmínka pro policistu
Plzeň – Vynášení citlivých in-
formací se nevyplatilo dnes už
bývalému policistovi Radku
Skálovi. Plzeňský soud jej vče-
ra potrestal dvouletou pod-
mínkou a také zákazem půso-
bení u ozbrojených složek.

Skála měl poskytovat in-
formace Davidu Bojovi, který
zase vymáhal pohledávku od

jednoho ze svých klientů. Od
policisty se prý Bojo dozvídal,
kde se klient právě pohybuje.

„Celé je to nesmysl,“ ne-
souhlasil včera exstrážce zá-
kona s obviněním. Samo-
soudkyně však měla jiný ná-
zor, a pokud Skála podmínku
poruší, může jít za mříže na
rok a půl. (mv) více na str. 2

V 'Loosově' bytě vznikne badatelna
Plzeň – Interiér bytu navrže-
ného Heinrichem Kulkou pod-
le koncepce slavného archi-
tekta Adolfa Loose, který se
nachází v domě na Klatovské
110, se snad brzy dočká kom-
pletního zrestaurování. O po-
třebných zhruba 30 milionů už
požádala Západočeská galerie
v Plzni. V bytě plánuje zřídit

také badatelské centrum ar-
chitektury.

Galerie doufá, že necelých
třicet milionů korun získá z
takzvaných Norských fondů.
Pokud bude žádost zamítnuta,
projekt bude i tak realizovat. V
takovém případě by se restau-
rování interiéru rozdělilo na
více fází a trvalo několik let.

Finanční výdaje by pak hradil
Plzeňský kraj. Informaci de-
níku potvrdila tisková mluvčí
galerieEvaReitspiesová.

Kromě toho vznikne v 'Loo-
sově' bytě badatelské centrum
architektury Plzeňského kraje
zaměřujícísena19.a20.století,
součástí něhož bude kromě
expozictřebaikavárna. (mrak)

ČTĚTE UVNITŘ

Červený salon
Zelené Hory
Klášter, Nepomuk – Zvenčí si
je podobný stále, ale jak vypa-
dal zámek Zelená Hora ze-
vnitř na počátku dvacátého
století? Nejen jeho bohatě zdo-
bené interiéry odhalují dosud
neznámé snímky. ...3

Se škodovkou
na sraz škodovek
Hollabrunn(Rakousko)– Na
mezinárodním srazu Škoda
Tour 2014 v Rakousku se před-
vedly populary i nové modely
octavií. Na sraz škodovek do-
razili i dva Plzeňané. ...4

ZDENĚK ŠTYBAR
SE ZAŘADIL MEZI ŽENÁČE

TROJNÁSOBNÝ mistr světa v cyklokrosu a
vynikající český silniční cyklista Zdeněk Šty-
bar ze Stříbra dosáhl další životní mety. Stal
se ženatým mužem, když si v tomto týdnu řekl
„ano“ se svojí dlouholetou belgickou přítelkyní
Ine Vanden Bergh. „Svatba se konala v zá-
mečku v obci Mcely na Mladoboleslavsku,“
řekl Deníku otec cyklistického reprezentanta
Zdeněk Štybar starší. „Byli jsme tam opravdu
jen v úzkém rodinném kruhu. Zámeček Mcely
jsme si vybrali, protože skutečně garantuje to

nejužší soukromí,“ dodal novopečený tchán
půvabné Belgičanky, kterou jeho syn poznal
před osmi lety, když v Belgii začínal kariéru
profesionálního cyklokrosaře a k Ine se šel
ostříhat. Ale velké svatbě se novomanželé ne-
vyhnou, ta se uskuteční po skončení letošní
závodní sezony v Belgii a zúčastní se jí až na
350 hostů. O líbánkách se u novomanželů ale
hovořit nedá, Zdeněk už ve čtvrtek odlétá na
další závody a za několik týdnů ho čeká slavná
Vuelta. Foto: Archiv Štybarových

Deník plný života
Zkrášlovací
procedury. V čem
usnadňují život?

Šedesátník
Michael Kocáb
Proč nechystá oslavu
a utíká k bigbítu ...14

Úspěch. Plzeňský lékař dosáhl v Brazílii na fotbalové stříbro
VÁCLAV VACEK

Plzeň – Zahrát si ve finále mi-
strovství světa proti Brazílii a
ještě k tomu na její půdě? To je
snem snad každého fotbalisty.

Plzeňskému lékaři Rado-
vanu Vojtíškovi se tenhle klu-
kovský sen splnil.

Je totiž členem českého re-
prezentačního fotbalového tý-
mu lékařů, který na fotbalo-
vém mistrovství světa lékař-
ských týmů (World medical
football championship) v bra-
zilském Natalu vybojoval
stříbrné medaile.

Češi ve finále podlehli Bra-
zílii po vyrovnaném boji 0:1 a

obhájili tak stříbro z loňského
mistrovství světa v Budapeš-
ti.

„Byl to vyrovnaný zápas,
bohužel jsme v úvodu nepro-
měnili velkou gólovou šanci a
Brazilci nám pak v závěru
prvního poločasu vstřelili
rozhodující gól z penalty,“
vzpomíná Radovan Vojtíšek,
který pracuje na Onkologické
a radioterapeutické klinice
Fakultní nemocnice v Plzni.

Finálový duel lékařského
šampionátu mezi Brazílií a
Českou republikou se usku-
tečnil ve stejný den, kdy do-
mácí fotbalisté v souběžně
probíhajícím ´velkém´ mis-

trovství světa FIFA podlehli v
boji o třetí místo celku Nizo-
zemska.

Fotbalové mistrovství svě-
ta lékařských týmů má svá
specifika. Na hřišti při utkání
musejí být z deseti hráčů v po-
li vždy dva hráči nad pětatři-
cet let a také dva fotbalisté nad
čtyřicet let.

„Někdy je to těžké logistic-
ky zvládnout a uhlídat, aby na
hřišti bylo vždy po dvou hrá-
čích v předepsaném věku.
Střídá se totiž hokejovým způ-
sobem,“ zdůrazňuje krajní
obránce národního fotbalové-
ho týmu.

Pravidla turnaje jsou
striktní, všichni fotbalisté se
musejí prokázat lékařským
diplomem. Navíc, pokud ně-

který tým nabyde podezření,
že někdo z týmu soupeře ne-
musí být lékař, má právo po-
žádat o přerušení hry a sou-
peře přezkoušet z oborových
znalostí. „Vloni v Budapešti to
proti nám zkusili Němci, ale
neuspěli, přezkoušení do-
padlo dobře,“ usmívá se pěta-
třicetiletý lékař.

Týden v zemi fotbalu zaslí-
bené byl pro českou výpravu
velkým zážitkem, ale přinesl i
zklamání. „Na rozdíl od Buda-
pešti jsme nedostali žádné me-
daile.Jetodivnýpocit,kdyžpo
takovém úspěchu pak nemáte
doma co ukázat,“ mrzí Rado-
vana Vojtíška. více na str. 19

Radovan Vojtíšek

V reprezentačním dresu.


