
Autem do nemocnice?
Nových služeb přibývá
Pro starší lidi bez auta je cesta k lékaři
náročná. Mohou si zavolat soukromou
sanitku. V Brně jich přibývá. Odvoz
speciálním autem nabízí už i taxislužba.
JANA VONDROVÁ

Brno – K lékaři potřebuje dva-
krát týdně. Nemá ale auto, a
navíc špatně chodí. Proto mu-
sí důchodkyni Marii Veselou
vždy vozit syn. „Je mi hloupé
to od něj pořád žádat. Často si
kvůli tomu musí brát dovole-
nou,“ popsala své starosti
Brňanka. Lidé jako ona, kteří
nemají nárok na sanitku za-
darmo pro cestu do nemocni-
ce či k lékaři, mohou využít
soukromníky. V Brně napří-
klad nově funguje projekt No-
vodobá sanitka.

Ta převáží pouze lidi, kteří
nemají nárok na klasickou
sanitku. „Pacienti platí podle
toho, odkud kam jedou. Ceník
máme na internetových
stránkách,“ uvedla majitelka
firmy Romana Tvarůžková.
Například za cestu z centra do
nemocnice v Bohunicích lidé
zaplatí osmdesát až sto pade-
sát korun.

Řidiči jim navíc pomohou
třeba vstát z postele, doprovo-
dí je až do ordinace nebo s ni-
mi zajdou vyzvednout léky.
„Za tyto služby už si neúčtuje-
me ani korunu,“ zdůraznila
Tvarůžková.

Její firma má v Brně zatím

dva řidiče, kteří musí mít
podle zákona taxikářské
zkoušky. „Rádi bychom jich
přijali víc, ale taxikáře nebe-
reme. Většinou se neumí moc
chovat. Proto hledáme raději
lidi, kteří mají kladný vztah
ke starým lidem. Ti si pak te-
prve dodělávají potřebné
zkoušky,“ doplnila Tvarůž-
ková.

Dodala, že nejčastějšími zá-
kazníky jsou pacienti, kteří
potřebují odvézt z ortopedie
nebo neurologie.

O tom, zda má člověk nárok
na převoz zadarmo, rozhoduje
jeho ošetřující lékař nebo ne-
mocnice. Ti k převozu vydá-
vají příkaz.

Lidé mohou využít i dalších
brněnských soukromníků,
kteří podobnou službu nabí-
zejí. „Přepravujeme pacienty
s převozním lístkem od léka-
ře, ale i ty bez něj. S nimi se
vždy na ceně domlouváme.
Bývá to zhruba dvacet korun
za kilometr, takže člověk, kte-
rý potřebuje do ordinace třeba
jen kousek od domu, zaplatí
logicky méně než ten, který
chce jet na druhý konec měs-
ta,“ informoval Otakar Hačka
z firmy Sanit plus.

O pár korun víc než za sou-
kromé sanitky zaplatí lidé,
kteří se rozhodnou využít ta-
xislužbu. „Volává nám docela
dost lidí, kteří potřebují od-
vézt k lékaři,“ sdělil majitel
brněnského City taxi David
Dostál.

Rozhodl se proto přizpůso-
bit jedno auto právě těmto zá-
kazníkům. „Je speciálně
upravené, aby mohlo převézt
staré nebo postižené lidi. Jeho
součástí je i nájezdová rampa
pro invalidní vozík,“ popsal.

Nástupní sazba v tomto ta-
xíku je čtyřicet korun a za ki-
lometr jízdy zaplatí lidé třicet
korun. „Pokud má zákazník
takzvaný senior pas, dostane
osmnáctiprocentní slevu,“
zdůraznil Dostál. Upozornil,
že službu využije každé dopo-
ledne několik desítek Brňanů.

Má vás kdo odvézt
k lékaři, když je

potřeba? Diskutujte
na www.rovnost.cz

možnosti cesty
b o nároku na převoz sanitkou
rozhoduje ošetřující lékař nebo
nemocnice
b lidé, kteří se sami k lékaři ne-
dostanou, mohou využít sou-
kromé sanitky nebo speciálně
upravené taxi
b cena soukromníků je zhruba
dvacet korun za kilometr
b upravené taxi stojí třicet
korun za kilometr, majitelé se-
nior pasu mají slevu

UMĚNÍ PRO KAŽDÉHO

NOVÝ BESTIÁŘ. Duševně postižení se tento týden věnují
výtvarnému umění na mezinárodním workshopu Umění pro
každého. Akce v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské
galerie v Brně se účastní výtvarníci z České republiky, Švý-
carska a Belgie. Pracují na nové verzi básnické sbírky Bes-
tiář od Guillauma Apollinaira. „Dělají ilustrace, kterými do-
provodíme texty. Kreslí podle vlastní fantazie, zejména zví-
řata. Hlavní inspirací jsou básně,“ řekl organizátor akce An-
tonín Krejčíř z ateliéru Kreat. Kromě kresby využívají lino-
ryt a různé grafické metody. Výsledky jejich práce si lidé
mohou prohlédnout na páteční vernisáži ve čtyři
odpoledne. Koná se v budově České spořitelny v
Jánské ulici. Foto: Deník/ Attila Racek

Víc fotografií na www.rovnost.cz

Děti namalují obry z pohádky
Brno – Ještě neumí číst, ale už
mají vlastní průkazku do
knihovny Jiřího Mahena v
Brně. Od začátku školního
roku tam rodiče zaregistro-
vali devětaosmdesát prvňáků.
„Využili akce Poprvé do ško-
ly, poprvé do knihovny, kde
mají žáci první třídy zápis za-
darmo,“ uvedla Hana Vacko-
vá z knihovny.

Letošní novinkou je pro-
dloužení bezplatného přihlá-
šení až do konce října. V mi-
nulých letech to rodiče museli
stihnout do týdne knihoven,
který bývá na začátku října.
„Někteří ale mají se začátkem
školy dost jiných starostí,
proto jsme dobu prodloužili,“
vysvětlila Vacková. Obvykle

se v září zaregistruje tisíc prv-
ňáků, tedy jedna třetina z cel-
kového počtu.

Knihovna pro děti připra-
vila na začátek školního roku
i výtvarnou soutěž, která za-
čala v pondělí. Váže se k výro-
čí devadesáti let od narození
známé ilustrátorky Heleny
Zmatlíkové. Děti od šesti do
deseti let stejně jako ona vy-
tvoří ilustrace k pohádce.

Konkrétně jde o příběh
Myslivci a obři z knihy Kou-
zelná píšťalka. „Pokud děti po-
hádku neznají, nevadí to. Sta-
čí, když namalují, o čem by
příběh podle nich mohl být,“
uvedla knihovnice Eva Palla-
jová. Uzávěrka je šestnáctého
října. (fol)

Lidé se v zoo do roka projdou
přímo mezi klokany skalními
Brno – V brněnské zoo se no-
vě zabydlí klokani skalní. Do
roka tam dostanou novou ex-
pozici za osm milionů korun.
„Postavíme ji tak, aby lidé
mohli procházet přímo mezi
klokany,“ popsal plány ředitel
zoo Martin Hovorka.

Ve světě jsou tyto expozice
podle Hovorky velmi oblíbe-
né. „Chceme získat chovnou
skupinu klokanů skalních.
Samozřejmě jim tady postaví-
me skály a ozdobíme je mal-
bami australských domorod-
ců,“ přiblížil projekt ředitel.

Stavba začne v nejbližších
týdnech. Zoo zatím vyjednává
s dalšími zahradami o tom,

která jim klokany poskytne. Z
Austrálie je dopravit nejde,
země totiž tato zvířata nevy-
váží.

Brňané novou zprávu víta-
jí. „Konečně v zoo přibude za-
jímavá nová věc. Podobné
projekty zahradě výrazně pro-
spějí,“ řekl například Brňan
Stanislav Horák.

Klokani skalní žijí na
příkrých skalách východní
části australského státu Nový
Jižní Wales. Mají hustší ocas
než ostatní klokani a tmavě
hnědou srst. Přezdívá se jim
australský kamzík, protože
bez potíží šplhají po srázech a
přeskakují propasti. (fol, čtk)

JAROSLAV SEDLÁČEK

Každá nezbytná cesta k lékaři
je nepříjemná. Ať už ji člověk
absolvuje pěšky nebo autem.
Čím je člověk starší, tím je ne-
příjemnější. A komplikova-
nější. Zvlášť pro ty, jimž už no-
hy neslouží a které nemá k lé-
kaři kdo odvézt. Služba novo-
dobá sanitka je proto skvělá.
Pomáhá nemocným i zaměst-
nává řidiče. Taxikáře ale ne-
chce, prý se neumějí chovat.
Jenže nedoplácejí jen na špat-
nou pověst některých z nich?

Zemřel vynálezce
Julius Mackerle
Přesně před pětadvaceti lety
zemřel automobilový inženýr
a vynálezce Julius Mackerle.
Svoje první motorové vozidlo
sestrojil už při studiích v Br-
ně. Po válce nastoupil u firmy
Tatra, kde jako šéfkonstruk-
tér navrhl nové vzduchem
chlazené motory, jejichž kon-
cepci firma využila ve více-
rých automobilech. Přednášel
také na univerzitách v Praze a
Brně. (par) S využitím

www.encyklopedie.brna.cz

stalo se
před...

25 lety
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nákupem vybraných výrobků
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Globus

BonusBonusBonusBonusBonus
Věrnost se

 vyplácí
Více informací o věrnostním
programu na www.globusbonus.cz
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Jak funguje věrnostní program Globus Bonus?

Každý týden najdete v hypermarketech a Baumarktech Globus vybrané 
výrobky označené logem Globus Bonus. Nákupem těchto výrobků sbíráte
na svou věrnostní kartu peněžní bonusy v minimální hodnotě 10 % z jejich 
ceny. Nasbírané bonusy u nás při dalším nákupu uplatníte.

Přidejte se k ostatním spokojeným zákazníkům,
kteří již výhody věrnostního programu využívají.


