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ÚMČ Brno-Jehnice
hledá stárky na letošní
jehnické hody, které se
konají 8. září 2007.
Zájemci se mohou hlásit
v místní prodejně potravin,
nebo na tel.č. 736 686 588.

ÚMČ Brno-Jehnice
ve spolupráci se SRPŠ při
ZŠ Blanenská 1 pořádá
v neděli 3.6.2007 na
náměstí 3.května v době od
14 do 17 hodin DEN DĚTÍ
s bohatým programem pro
všechny, kteří se chtějí
pobavit.
Gratulujeme
10. května oslavil své narozeniny
pan Zdeněk Míšek.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu
jubileu a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Smutné oznámení
16.5.2007, den po svých 103.
narozeninách, zemřel náš
nejstarší občan pan Antonín
Pernica. Chceme tímto
poděkovat za jeho celoživotní
práci a zvláště za celou řadu
historických materiálů
mapujících vývoj naší obce, ze
kterých mnohdy čerpáme. Čest
jeho památce.
Redakce

OZNÁMENÍ
V sobotu dne 16.června 2007
se na Ořešíně uskuteční
tradiční „Ořešínské letní
slavnosti“.
Od 15.00 hod se uskuteční
zábavný a soutěžní program
nejen pro děti,
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Běžné č. 37

ale i jejich rodiče na téma
CESTA KOLEM SVĚTA.
V 18.15 hod budete moci
shlédnout loutkové
představení „Na Horce je
drak“.
Od 20.00 hod v areálu
restaurace U Pelikána a na
ulici Klimešova
bude zahájena taneční
zábava pro dospělé.
K poslechu i tanci bude hrát
skupina „VIKÝŘ“.
Vstup zdarma, všichni jsou
srdečně zváni.
Zastupitelé MČ Brno
Ořešín

Prevence – jediný účinný
lék v boji s rakovinou
Rakovinou ročně v České
republice onemocní 66 000 lidí a 29
000 jich zemře. Jinými slovy: během
života onemocní touto zákeřnou
chorobou každý 3. občan České
republiky a každý 4. na toto
onemocnění zemře.
Masarykův onkologický ústav
(MOÚ) v Brně je jedinečné
zdravotnické
zařízení
v České
republice,
specializované
onkologické centrum s nadregionální
působností, kde jsou na jednom
místě soustředěny všechny nezbytné
medicínské obory pro zajištění
komplexní onkologické péče, které
zahrnují epidemiologii, diagnostiku,
jednotlivé modality protinádorové
léčby,
rehabilitaci,
vědeckovýzkumnou práci i pre- a
postgraduální výuku a osvětovou
činnost zaměřenou na širokou
veřejnost. Je to ústav, který se
zabývá
léčbou
onkologických
onemocnění už více než 70 let. A
právě
díky
svým
letitým
zkušenostem s léčbou rakoviny
kladou jeho pracovníci velký důraz
na prevenci a snaží se některými
programy určenými široké veřejnosti
podchytit
nádorové onemocnění
včas. Prevence je totiž stále
jediným účinným lékem proti
rakovině.

Bohužel, zdravotní pojišťovny
něco podobného nenabízejí. Podle
platných vyhlášek jsou k dispozici
pouze dílčí preventivní onkologická
vyšetření hrazená ze zdravotního
pojištění, v některých případech
omezena na určitou etapu života
(např. mamární screening určený
ženám od 45 do 69 let, a to jednou za
dva roky). Tato vyšetření jsou však
pro časný záchyt většiny nádorů
nedostatečná.
Proč?
Dvouletý
interval může být v některých
případech příliš dlouhý, není
doceněn
význam
rodinné
onkologické anamnézy a kromě
jiného chybí také komplexní pohled.
Proto MOÚ přišel s programem
určeným samoplátcům, který nazval
Preventivní onkologický program
pro každého, jehož mottem je:
Důležitější, než onemocnění léčit, je
jim předcházet…
Jeho cílem je záchyt zhoubných
nádorů v časném stadiu, kdy je
největší šance na vyléčení. Zahrnuje
základní vyšetření nejčastějších
onkologických diagnóz - komplexní
vyšetření lékařem, krevní testy a
zobrazovací diagnostické techniky).
Možná, že řada lidí se pozastaví
nad tím, že jde o vyšetření, která si
musí lidé sami platit - Preventivní
onkologický program pro každého
stojí 2 500,- Kč. Ale ani ty
nejvyspělejší země světa nemají na
to, aby hradily veškerou zdravotní
péči jen z prostředků povinného
zdravotního pojištění.
Musíme si zvyknout, že jsme za
své zdraví odpovědni sami, že
nemůžeme od státu očekávat, že se
postará o všechno. Proto bychom
měli využívat všech možností, jak
onemocněním předcházet, sami
aktivně vyhledávat preventivní
programy, které dávají určitou
vnitřní jistotu, že se nám zatím
zákeřná nemoc vyhýbá. Tak, jak
jsme ochotni - a vůbec o tom
neuvažujeme – s autem jezdit na
pravidelné garanční prohlídky,
abychom měli jistotu, že nám na
silnici neselže (a vůbec se nedivíme,
že nás stojí mnohdy tisíce), tak
bychom si měli zvyknout chodit na
jakési „garanční prohlídky“ i se
sebou samými (a věnovat určitý
obnos i do svého zdraví).
V MOÚ jsou tedy nabízeny
prohlídky:
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1.
pod jednou střechou,
2.
provedeny odborníkem,
3.
časově nenáročné,
4.
maximálně efektivní
k danému rozsahu vyšetření.

Vyšetření trvá cca 1,5
hodiny. Podrobnosti k tomuto
programu najdete na webových
stránkách www.mou.cz prevence pro každého (hlavní
nabídka vlevo).
Na toto vyšetření se můžete
objednat na tel. čísle 543136 136
(od 7.00 do 8.00 nebo pod 14.00
do 15.30 hodin) nebo mailem:
prevence@mou.cz (v písemné
objednávce je nutné uvést své
rodné číslo, adresu a kontakt).
PhDr. Zuzana Joukalová
vedoucí Centra komunikace s veřejností a
tisková mluvčí Masarykova
onkologického ústavu
joukalova@mou.cz
mobil: 724 259 872

JAK SE CHOVAT PŘI
MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI III.
Třetí díl série článků o
problematice chování při různých
mimořádných situacích, které
mohou v životě nastat.
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY
 Nebezpečné látky jsou
klasifikovány podle jednotné
mezinárodní databáze číselnými
kódy či bezpečnostními značkami
na obalu,
 k úniku dochází většinou chybou
obsluhy, poruchou technologie
výroby, při skladování a přepravě,
jako druhotný následek živelní
pohromy,
 při úniku opusť co nejrychleji
nebezpečný prostor (místo úniku a
závětrný prostor) směrem proti
větru nebo kolmo na směr
přízemního větru,
 ukryj se v budově, uzavři se
v odvrácené místnosti, můžeš-li
výše nad klesající mlhou a dýmem
(stoupající těkavé látky již nemají
účinnou koncentraci),

 utěsni okna, dveře, větrací otvory,
ventilaci apod.,
 oznam únik na tísňovou linku 150
nebo 112,
 zachovej klid a rozvahu, zbytečně
nepobíhej a nenamáhej se,
 pomoz ostatním k účinnému
ukrytí, zejména dětem a starým
osobám,
 máš-li potíže, použij
improvizovanou individuální
ochranu a prováděj částečnou
dekontaminaci,
 poslouchej rozhlas, televizi či
místní hlášení o situaci,
 řiď se pokyny zasahujících složek
pro další postup činnosti.

IMPROVIZOVANÁ
OCHRANA
 Máš-li podezření na zamoření,
potom použij i tu nejjednodušší
ochranu k přesunu na bezpečnější
místo – zadrž dech, zavři oči,
chraň si ústa a nos přiloženou
dlaní,
 obličejovou roušku k překrytí nosu
a úst vytvoříš z přeloženého
kapesníku (froté ručník, utěrka,
překládaný toaletní papír,
ubrousky), který navlhčíš čistou
vodou,
 oči chraň uzavřenými brýlemi
těsnícími na obličej, dále si nasaď
čepici do čela, neprodyšnou přilbu,
klobouk, šátek, šálu nebo kuklu,
 tělo chraň nepropustným,
omyvatelným a splývavým
oděvem s kapucí, nejlépe
z několika vrstev, doplněným
rukavicemi a vysokou gumovou
nebo koženou obuví (igelitovými
návleky),
 rukávy a nohavice utěsni
podvázáním,
 vytvoření improvizované ochrany
z dostupných prostředků je lepší
než žádná ochrana.
Z materiálů Ministerstva vnitra České
republiky a Hasičského záchranného
sboru České republiky

Akce ZOO města Brna
Červen 2007:
NOC SNŮ V ZOO
kulturní program pro pozvané
mentálně a tělesně postižené děti
a mládež a pro dlouhodobě
nemocné.
Začátek v 18.00 hod.

Pro veřejnost zahrada otevřena
od 9.00 do 17.00 hod.
datum:
1. 6. 2007
místo konání:
ZOO Brno
kontakt:
Mgr. Vitulová
tel. 546 432 360
DEN S KULIHRÁŠKEM
akce pro děti léčené růstovým
hormonem.
Pro veřejnost zahrada otevřena
od 9.00 do 18.00 hod.,
datum:
9. 6. 2007
místo konání:
ZOO Brno
kontakt:
Bc. Hadová,
tel. 546 432 328
AFRICKÝ DEN V ZOO
kulturní a soutěžní program pro
malé návštěvníky a rodiče, 13.00
– 13. 45 hod
vystoupí hudebníci a tanečníci
z Konga, soutěže pro děti,
beseda, prezentace hnutí Na
rovinu.
datum:
10. 6. 2007
místo konání:
ZOO Brno
kontakt:
Mgr. Vitulová
tel. 546 432 360
Ing. Jiřina Kubínová
Ved. útvaru styku s veřejností Zoo
Brno 546 432 361

Bazar stavebnin
Mojmírovo náměstí 8
Brno Královo-Pole
Po-Pá: 8-17 So: 8-12
Tel.: 777 290 888
www.bazar-stavebnin.cz
Komisní prodej, výkup a prodej
veškerého stavebního materiálu
Správa a zabezpečení počítačů a
počítačových sítí, odvirování
počítačů, PC sestavy, zálohování
dat. Tel.: 728 041 247
www.ICTservis.eu
Koupím rodinný dům v lokalitě
Brno-Jehnice a okolí. Platba
hotově. Přímý zájemce. Za
nabídku předem děkuji. Tel.
776206702.
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