
Kanárek
Stoupl počet otrávených 

oxidem uhelnatým. Na Vyso-
čině prý až neuvěřitelně. Čím 
to je? Třeba plynovou kar-
mou, kterou si ohříváme vodu 
do vany, do níž se pak slast-
ně noříme, a unaveni začne-
me dřímat. Bohužel, někdy 
nadobro. Proč? Protože js-
me si vloni pořídili bezvad-
ná plastová okna, která nás 
dokonale izolují od nepřízni-
vého vnějšího světa. A mimo-
děk jsme si tak odřízli přístup 
vzduchu, bez kterého může 
karma začít produkovat jedo-
vatý oxid uhelnatý. I proto 
jsou nutné revize, neboť ško-
lený pracovník „vaše“ chyby 
okamžitě pozná. Odborníci 
doporučují i jakýsi detektor, 
který začne houkat, když se 
koncentrace jedovatin nad-
měrně zvýší. Není ale lepší 
kanárek, známý svou citlivos-
tí vůči plynům? Jenže uloženi 
v teplé vaně po práci možná 
asi usnete dřív, než byste si 
svého opeřence s nožkama 
vzhůru vůbec všimli. 

 Petr Klukan
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Rozhovor
Po skončení základ-

ních skupin hokejové-
ho olympijského tur-
naje zhodnotil bývalý 
trenér hokejové repre-
zentace a Dukly Jihla-
va Stanislav Neveselý 
dosavadní průběh
her v Soči.

 Vladimír Šťastný

Jak hodnotíte vystoupení 
našich hokejistů v základ-
ní skupině na olympijských 
hrách v Soči?

Očekával jsem trochu lep-
ší výkony, než které doposud 
předvedli. Zejména první tře-
tina zápasu proti Švédsku byla 
hodně špatná. Proti Lotyšsku 
se hra trochu zlepšila a v utká-
ní proti Švýcarsku jsme měli i 

dost smůly. Kluci se snaži-
li útočit a střílet, nastřelili js-
me dvakrát tyčku, ale na body 
nedosáhli. Hra je zatím dost za 
očekáváním.

Dalším soupeřem na tur-
naji bude pro Čechy celek 
Slovenska. Dá se očekávat 
pikantní souboj?

Dá se říci, že ano. Slováci sice 
měli taky vstup do turnaje 
špatný, ještě horší než my. Zís-
kali jen jeden bod, v prvních 

dvou zápasech měli dost díry 
v obraně a jsou hned po Lotyš-
sku a Norsku třetím nejhorším 
týmem turnaje. Slovensko se 
však bude zlepšovat, a ukáza-
li, to již v zápase proti Rusku. 
Nemají špatný tým, a hrát proti 
nim nebude vůbec jednoduché.

Kdo je podle vás největším 
favoritem turnaje?

Hodně mě překvapily oba 
zámořské celky, které se od 
začátku vypořádaly se hrou na 
větším kluzišti. Říkalo se, že to 
pro ně bude hendikep, ale zatím 
se to neprokázalo. Američané 
hrají ve všech zápasech naplno, 
a líbí se mi i hra Kanady. Rusové 
mě zatím trochu zklamali, když 
ztratili body s Amerikou a Slo-
vákům nedali ani gól ze hry.  
 (Pokračování na str. 2)

Legenda Neveselý: Očekával
jsem lepší výkony hokejistů

Stanislav
Neveselý

Smrtící plyn zabíjel 
na Vysočině už třikrát, 
otrav oxidem uhelna-
tým přibývá. Hasiči 
varují před nedostateč-
nými kontrolami
a revizemi karem
i jiných topidel.

 Klára Novická 
 Region 

Už tři lidské životy si letos na 
Vysočině vyžádaly otravy oxi-
dem uhelnatým (CO). Lidé pod-
le všeho nebezpečí podceňují a 
nenechávají plynové spotřebiče 
pravidelně kontrolovat.

Jako houby po dešti se otravy 
množí na Havlíčkobrodsku. Tam 
se 9. ledna oxidem uhelnatým, 
který pravděpodobně unikal 
z karmy, přiotrávila čtyřčlenná 
rodina. Dvanáctiletý hoch o pár 
dní později zemřel. V péči léka-
řů tehdy skončili také chlapcovi 
rodiče a jeho sestra, včetně dvou 
zasahujících zdravotníků, u nichž 

Plyn zabíjel
už třikrát

JIHLAVA (pk) - Město Jihlava 
prostřednictvím své společnos-
ti Jihlavské vodovody a kanali-
zace a. s. (JVAK) podává trestní 
oznámení na Svaz vodovodů a 
kanalizací (SVAK) Jihlavsko.  

Oznámení se týká téměř dese-
timilionové sumy peněz, které 
musel SVAK zaplatit navíc, jako 
náklady exekuce a úroky. 

„Celou problematiku předklá-
dá orgánům činným v trestním 
řízení k posouzení, zdali jedná-
ním členů orgánů SVAK nebyl 
spáchán trestný čin v souvislos-
ti se škodou, která SVAK vznik-
la exekucí,“ vysvětluje právní 
zástupce Jihlavy Radek Ondruš 

a dodává: „tuto oznamovací 
povinnost ukládá statutárnímu 
městu Jihlava přímo trestní řád, 
který ji ukládá i zástupcům 
SVAK.“

V minulém týdnu se Jihlava 
dočkala zbývající části ze SVA-
Kem zadržovaných 52 milio-
nů (SVAK již dříve dobrovolně 
zaplatil téměř 2 milióny korun 
- pozn. red.), které jí přišly 
na účet. Protože však částku 
vymohli až na základě exekuce, 
SVAK musel zaplatit i náklady 
exekuce. 

Ty se vyšplhaly do výše 5,89 
milionů korun. 

 (Pokračování na str. 2)

SVAK x Jihlava: další trestní 
oznámení. Kvůli exekuci

se objevily příznaky otravy jedo-
vatým plynem. 

Hasiči upozorňují – nepodce-
ňujte možná rizika! Nechte si 
zkontrolovat plynové spotřebi-
če, především karmy!

Na žádost zdravotníků vy jíždějí 
k měření koncentrace oxidu 
uhelnatého v domech a bytech 
stále častěji hasiči v Havlíčkově 
Brodě. „Bohužel už byly zazname-
nány i případy, které měly fatální 
následky,“ říká mluvčí vysočin-
ských hasičů Petra Musilová. 

Rozpoznat otravu oxidem uhel-
natým od jiných diagnóz je podle 
primáře ARO havlíčkobrodské 
nemocnice Pavla Longina někdy 
velmi obtížné i pro profesionály. 
„Většina příznaků jsou problémy 
nespecifické, které se objevují i u 
řady jiných onemocnění,“ pozna-
menává. Právě jeho oddělení a 
oddělení interny řešilo v tomto 
roce několik závažných případů 
otrav.

Zákeřnost plynu spočívá zejmé-
na v tom, že jednak není cítit, a 
jednak nejsou příznaky otravy 
hned patrné. Člověk je unavený, 
malátný, bolí ho hlava, nebo se 
mu točí. 

Teprve při delším působení a 
větší koncentraci plynu může 
být dezorientovaný, upadnout 
a ztratit vědomí, a případně i 
zemřít. Potom je nezbytné na 
místo povolat záchranáře a pro-
story začít okamžitě větrat, či 
přímo opustit místnost a pře-
místit se do venkovního prostře-
dí. (Pokračování na str. 6)

Rektor Novotný do voleb nejde 
JIHLAVA (jv) – Stávající rektor 
Jakub Novotný nekandiduje na 
tento post v nadcházejícím čtyř-
letém období. 

Včera vypršel termín pro pře-
dání jmen kandidátů v řádných 
volbách na pozici rektora Vyso-
ké školy polytechnické Jihlava. 
Jak odpoledne JL potvrdil Jakub 
Novotný, o tento post se napříště 
neuchází. 

„Nemám žádnou nabídku odji-
nud. Zůstávám na jihlavské 
polytechnice, ale chci zde nadá-
le působit v pozici akademické-
ho pracovníka, tedy učit,“ řekl 
JL Novotný. Podle svých slov se 
chce stávající rektor také věnovat 
svému akademickému rozvoji: 
„Nechci teď říkat, že jde přímo o 

habilitaci, ale v pozadí to jistě je,“ 
dodal Novotný k možnosti usilo-
vání o titul docenta.  

Novotný měl přitom např. pod-
poru emeritního rektora Ladi-
slava Jirků, který školu vedl od 
jejího vzniku v roce 2004. „Vím o 
tom, a překvapilo mě to,“ komen-
tuje Jirků informaci o rezignaci 
Novotného na volby. 

Podle svých slov Jirků na druhé 
straně chápe Novotného snahu 
pokračovat v kariéře a vlastním 
rozvoji. „To se při plném vykoná-
vání funkce rektora dobře zvládat 
nedá, a pro budoucnost školy by 
bylo lepší, kdyby v jejím čele stál 
např. čerstvý docent,“ naznačuje 
Jirků, že by se Novotný na post v 
budoucnu mohl vrátit. 

 (Pokračování na str. 2)

VELKÉ DÁŘKO (pk) – Celkem 
devět posádek dračích lodí 
absolvovalo v sobotu historicky 
první závod na zamrzlém ryb-
níku Velké Dářko ve Žďárských 
vrších.

„Zimní dračí loď se také nazý-
vá Dračí saň (zřejmě od slova 
sáně), má na palubě, na rozdíl 
od letní, 10 pádlujících, jedno-
ho bubeníka, a nemá kormidel-
níka. Letní loď má 20 pádlují-
cích, bubeníka a kormidelníka,“ 
vysvětluje rozdíl Zuzana Šáno-
vá ze Žďárska, kapitánka vítěz-
né loni s názvem Ledoborci. 

Pádlující místo pádel použí-
vali dva šedesáticentimetro-
vé klacky s bodlem. Závody se 
konaly na 11,5centimetrovém 

ledu, který loď bezpečně udržel. 
Dvousetmetrová trať pro jisto-
tu vedla v místech s hloubkou 
do tři čtvrtě metru. 

„Závod byl zajímavý především 
tím, že se takový podnik konal 
poprvé mimo Čínu právě u nás 
na Vysočině, v České republi-
ce a na evropském kontinentu,“ 
potvrzuje Šánová.

Soutěži v krásném počasí při-
hlíželo na 300 diváků. V kate-
gorii FUN zvítězili Ledoborci 
s časem 41,96 vteřin, před lodí 
Petrova krutá síla, která zaosta-
la o více než dvě vteřiny. Třetí 
byl Jizerský drak s časem 57,28 
vteřin. Kategorii žen ovládla 
toď Tetanic časem 57,24 vteřin. 

DRAGON BOAT RACE ON ICE 2014. Dle pořadatelů se lední dračí závod na Velkém Dářku stal zcela první zimní obdobnou soutěží nejen v Čes-
ké republice, ale i v Evropě.  Foto: archiv Zuzany Šánové 

Dračí lodě se proháněly na ledě


