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Pronájmy
Přenechám zahrádku v zahrádkářské kolo-
nii Kraví Hora 1. T.: 723 388 727.

BRNO Nikdo nepochybil, ani zá-
chranáři, ani nemocnice. Tak včera
rozhodlo ministerstvo zdravotnic-
tví o případu z února, kdy v sanitce
zemřel pacient, poté co jej brněn-
ská Fakultní nemocnice u svaté
Anny odmítla přijmout.
„Nicméně komise neměla k dispo-

zici všechny podklady, například
zvukový záznam komunikace zá-
chranářů s nemocnicemi. Vzhle-
dem k tomu, že rodina zemřelého
pacienta podala trestní oznámení
a probíhá policejní vyšetřování
celé události, není možné se v tuto
chvíli blíže vyjadřovat,“ uvedl ná-
městek ministra zdravotnictví Tom
Philipp.
Nemocnice odmítla pacienta při-

jmout z kapacitních důvodů, stejně
jako následně další brněnské zaříze-
ní. Sanitka tak venku v areálu čeka-
la půl hodiny. Mužův stav se mezi-
tím natolik zhoršil, že se ho už ne-
podařilo zachránit. Nemocnice se
bránila tím, že záchranáři dispečin-
ku nezdůraznili, že pacient je
v akutním ohrožení života.
Ředitel Nemocnice u svaté Anny

Martin Pavlík odmítnutí pacienta
zdůvodnil tím, že pokud je zařízení
plné a nemá volnou kapacitu, při-
jmout ho nemusí. „Situace se mění
ve chvíli, kdy je pacient v takzva-
ném přímém ohrožení života. Pak
naše právo na odmítnutí padá. Mu-
síme ho přijmout, i když volno ne-
máme. Z komunikace se záchran-
nou službou dispečink ale nepocho-
pil, žemuž v ohrožení života je. Pro-
tože jsme měli plno, tak ho nepřija-
li,“ obhajoval postup nemocnice
Pavlík.
Záchranáři se k případu nevyjadřu-

jí. Šéf jihomoravských záchranářů
Milan Klusák pouze sdělil, že jeho
lidé pacientovi poskytli v sanitcema-
ximální možnou péči. (vh, haf)
Opřípadu čtěte na brno.idnes.cz

MIKULOV Když začalo náklaďáku
na dálnicimezi Brnem aPohořelice-
mi hořet kolo a plameny šlehaly do
třímetrové výšky, nikdo nezastavil,
aby bezradnému řidiči pomohl. Ne-
být policisty Bohdana Gajdy z dál-
ničního oddělení vMikulově, cister-
nu s 26 tisíci litry oleje by strávil
oheň. Rychlým zásahem zachránil
auto i řidiče.
„Projížděli jsme kolem, když

jsme si požáru všimli. Rychle jsme
se otočili a vrátili na místo,“ vzpo-

míná na den
v polovině dub-
na. Vyběhl tehdy
z auta a zastavil
dva projíždějící
kamiony. „Vytá-

hl jsem z nich hasičáky a myslel
jsem jen na to, abych to rychle
uhasil. Kdyby chytla i cisterna,
máme tu pořádnou katastrofu,“ po-
pisuje. Bezradného řidiče poslal do
bezpečné vzdálenosti těsně před-
tím, než se pneumatika s obrov-
skou ranou rozletěla. „Při likvidaci
požáru mohl utrpět vážná zranění.
Policisté svým rozhodným jedná-
ním zabránili statisícovým ško-
dám,“ napsal mu později řidič ná-
klaďáku v děkovném dopise.
Jen necelé tři týdny poté přitom

tentýž policista zachránil život člo-

věka podruhé. Tentokrát na čerpa-
cí stanici na plyn za Brnem, kde zko-
laboval její zaměstnanec. Navíc zů-
stal uvězněný v prodejně, protože
poryv větru zabouchl dveře a zven-
čí je nešlo otevřít. „Zůstal sedět na
židli s vyvrácenou hlavou. Už podle
toho jsme usoudili, že měl zřejmě
mrtvici nebo je diabetik,“ popsal
tehdejší zásah Bohdan Gajda. Aby
se k nemocnému dostal, rozbil skle-
něnou tabuli ve dveřích. „Z jeho de-
chu byl cítit aceton, takže bylo jas-
né, že jde skutečně o diabetika,“ vy-
světluje. Muži poskytl první pomoc
a držel ho při vědomí, dokud nepři-
jela sanitka. Právě tím a rychlou re-
akcí mu zřejmě zachránil život.
S oním mužem už se několikrát

potkal. „Poděkování ale nečekám.
Je to moje práce,“ podotýká. (sol)

Ministerstvo:
Za úmrtí
v sanitce nikdo
nemůže

BLANSKO Katastrofální situaci řeší
denně každý, kdo se pokouší zapar-
kovat u blanenské nemocnice s po-
liklinikou. Nedávno dokončenémís-
to pro necelé čtyři desítky automo-
bilů nestačí. Auta blokují úzké ulice
a domy v okolí, často sem vyjíždějí
policisté. Vedeníměsta se proto roz-
hodlo už od příštího týdne budovat
velkou odstavnou plochu za nemoc-
nicí. Z rozpočtu pošle 14 milionů,
další čtyři přihodí kraj. „U nemocni-
ce není volno už od půl sedmé
ráno, parkuje se v okolních ulicích,
později dopoledne už je ale situace
naprosto zoufalá i tam. Nové parko-
viště pojme 140 automobilů,“ vy-
světlil jednu z největších akcí města
místostarosta Jiří Crha (ČSSD).
Parkoviště by stavebně mělo být

hotové do 24. září, řidiči jej budou
moci využívat nejpozději od konce
října. „Jen poliklinikou denně pro-
jde na tři tisíce lidí, další dojíždějí za
pacienty na lůžkových odděleních.
Počet stávajících míst není rozhod-
ně dostatečný, řidiči tu jezdí pořád
dokola a na parkování je veliký
tlak,“ potvrzuje i ekonomická ná-
městkyně blanenské nemocnice Iva-
na Kurzová. (duch)

Za nemocnicí
vyroste obří
parkoviště

Jiní netečně projížděli, policista
sám bojoval s hořícím kamionem

Italští manželé Gian-
carlo Forte a Stefania
Pagliari zasvětili svůj
život vědě a už tři roky
zkoumají buňky v br-
něnském ICRC. Brno
si oblíbili, prošli všech-
ny zdejší italské restau-
race.

Veronika Horáková
redaktorkaMF DNES

BRNO Pálava a bílé víno. Dvě věci,
které si italští manželé Giancarlo
Forte a Stefania Pagliari oblíbili na
jižní Moravě. Před třemi lety se to-
tiž rozhodli k důležitému kroku, od-
stěhovali se do Brna. Pracují vMezi-
národním centru klinického výzku-
mu při Fakultní nemocnici u svaté
Anny (FNUSA-ICRC). Zkoumají, jak
se chovají rakovinotvorné buňky.
V práci tráví většinu dne. „Na ner-
vy si lezeme jen občas. Snažíme se
oddělovat pracovní a rodinný ži-
vot,“ zasmál se Giancarlo Forte.
Sympatičtí manželé mají v ICRC

důležitý úkol. Zkoumají proteiny,

které mají vliv na funkci orgánů
v těle a dokážou spustit různé pato-
logie: neurologické, kardiologické,
ale také rozpoutat rakovinu. „Vypo-
zorovali jsme třeba na myších, že
určitý protein způsobuje špatnou
funkci srdce. Nyní se snažíme vý-
zkum přenést na lidi, abychom zjis-
tili, jestli to funguje stejně. A máme
další cíle. Chceme například zjistit,
jak protein ovlivňuje vznik nádo-
rů,“ vypráví vědec a jeho manželka
mu přikyvuje.
V jejich výzkumném týmu je cizin-

ců hodně. Všichni spolu dobře vy-
chází a po práci si kolegové občas
zajdou na pivo. Giancarlo a Stefa-
nia chtějí v Brně zůstat, dokud bu-
dou mít dobré podmínky pro vý-
zkum. Věří, že ICRCmá před sebou
velkou budoucnost. „Snažíme se
pomáhat v jeho rozvoji. Sháníme
peníze na výzkum z grantů i od fi-
rem,“ říká vědec.

Špičkové centrum
Manželé byli překvapení, jaké je br-
něnské ICRC moderní výzkumné
centrum. Mohou porovnávat.
V předchozích deseti letech navští-
vili různá pracoviště v Evropě. Tře-
ba ve Španělsku, Portugalsku či Ně-
mecku. Ale také ve Spojených stá-
tech amerických. „Mají tam dobře

fungující centra, která mají tradici.
O ICRC jsme měli povědomí jako
o novém, rychle se rozvíjejícím vě-
deckém pracovišti,“ shodují se
manželé, kteří se seznámili během
studií v Římě.

Než přišli do Brna, pracovali v Ja-
ponsku. Do Evropy se vrátili z osob-
ních důvodů. A o možnosti praco-
vat v ICRC se dozvěděli z inzerátu
ve vědeckém časopise Nature.

Cesty za vínem
Ve svém volném čase manželé rádi
cestují. Projeli okolí Pálavy, kde na-
vštívili Mikulov, Lednici i Valtice
a ochutnali zdejší víno. „Přijel i ka-
marád z Itálie, který degustoval
s námi. Byli jsme překvapení, jak
dobré bílé víno na jižní Moravě
máte,“ usmívá se Giancarlo. „Bílé
víno máme nejraději, červené moc
nemusíme,“ podotýká Stefania.
Když mají čas, rádi se prochází po
Brně, třeba kolem Špilberku.
Mají ho blízko, bydlí totiž v ulici Ve-
veří.
Kromě toho milují dobré jídlo.

V Brně obešli italské restaurace a za-
milovali si jeden podnik v centru
města. Manželé tvrdí, že se z něho
line vůně, která jim připomíná do-
mov. „Máme rádi i českou kuchyni,
ale pro nás je příliš těžká,“ pozna-
menává Giancarlo, který si oblíbil
slivovici. „Ale jenom v přiměřeném
množství,“ usmívá se vědec.
Manželé se setkali s krajany, kteří

se do Brna přistěhovali. Kvůli velké-
mu pracovnímu vytížení ale nemají
na schůzky moc času. Do Itálie jez-
dí třikrát až čtyřikrát ročně. „Samo-
zřejmě nám chybí přátelé a rodina.
Také slunce, kterého si v Itálii užijí
lidé více. Ale přesto se nám v Brně
líbí,“ shodují se manželé.

Vědecký pár Italští manželé Giancarlo Forte a Stefania Pagliari spolu tráví veškerý čas – přes den v jedné z laboratoří brněnského výzkumného centra
ICRCnad studiembuněk, večer doma. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Vypozorovali jsme
třeba na myších, že
určitý protein
způsobuje špatnou
funkci srdce. Nyní se
snažíme výzkum
přenést na lidi,
abychom zjistili, jestli
to funguje stejně.

Brno

Kampaň
kmigrační krizi
Informační kampaň věnovanou mi-
grační krizi a mezikulturnímu dialo-
gu zahájila Filozofická fakulta Masa-
rykovy univerzity v Brně. Představí
například nový web s odbornými do-
poručeními, jak krizi zvládnout. Zá-
roveň fakulta jako vlastní příspěvek
k řešení migrace nabízí tlumočnické
služby, odborné konzultace, před-
nášky a kurzy. (ČTK)

Hustopeče

Podobu náměstí
si vyberou sami
Zatím je uprostřed Dukelského ná-
městí, které tvoří srdce Hustopečí,
jen velké parkoviště. Podobu náměs-
tí chce radnice změnit. Zatím však
přesně neví, jakým směrem se ubí-
rat. Promluvit by do toho měli sami
obyvatelé města. Kromě toho, že
mohou až do poloviny června vyjád-
řit svůj názor v elektronické anketě
na webu města, dnes ho mohou při-
jít říct přímo na radnici. V 17 hodin
se tu uskuteční setkání, na kterém
se bude diskutovat o tom, čeho si na
Dukelském náměstí cení, co se jim
na něm nelíbí a jak chtějí náměstí vy-
užívat. Jejich názory radnice zužitku-
je při zadání studie revitalizace. (sol)

PODYJÍ Už rostou! Botanici našli
v národním parku Podyjí první jedlé
houby. Poprvé i kačenku náprstkovi-
tou. „Doposud v Podyjí unikala po-
zornosti. Je to dáno křehkostí a nená-
padností plodnic a také tím, že smr-
žovité houby patří mezi primadony.
Rostou, kdy se jim zlíbí,“ vysvětluje
znojemský mykolog Radomír Ně-
mec. Začínají také růst gurmány vy-
hledávané smrže. Patřímezi speciali-
ty. Někdy se kombinují s chřestem,
jehož čas také právě přichází. (md)

Přišli z Itálie do Brna
kvůli zkoumání buněk

22.
roč

ník

chřestu
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i v a n č i c e
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www.slavnostichrestu.cz

Vinaři
Vinařství Jan Plaček (Moravské Bránice)
Regina Coeli – Vinařství Trpělka & Oulehla (Nové Bránice)
Vinařství Rajhradské klášterní (Rajhrad)
Víno Tichý (Rybníky)
Vinařství Roman Komarov (Ivančice)
Rodinné vinařství U Samsonů (Velké Němčice)
Vinařství Flajšinger (Židlochovice)
Polivka Winery (Velké Němčice)
Vinařství rodu Pazderků (Mikulov)
Vinařství Válka (Nosislav)

Restaurace
Restaurace Hotel Ryšavý (Vémyslice)
RestauraceMosillana (Ivančice – Alexovice)
SonoRestaurant (Brno)
Restaurace Bohéma (Brno)
Restaurace La Bouchée (Brno)
Restaurace KAIZEN (Rajhrad)
RestauraceMeat & Beer (Brno)

INZERCE

Vykukují první
houby. Teď
„primadony“


