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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

PŘÍBRAMDvaadvacetiletá student-
ka příbramské vyšší odborné zdra-
votnické školy a dobrovolná hasič-
ka Nikola Svobodová získala oceně-
ní Gentleman silnic za zásah při do-
pravní nehodě loni v září u Zbiroha
na Rokycansku. Nechala totiž při-
volat vrtulníky pro dva těžce zraně-
né a tím jim zachránila životy. „Za-
reagovala jako profesionál. S chlad-
nou hlavou vyhodnotila situaci a
rozhodla, že je nutné zavolat pro
těžce zraněné vrtulníky. Kdyby
tam byl laik, nemuselo to tak vůbec
dopadnout,“ řekla policejní mluvčí
Hana Korandová.
Co se tehdy stalo? V sobotu

17. září 2016 pár minut před 18. ho-
dinou si pětadvacetiletý řidič s pří-
telkyní a kamarádem vyjel ze Zbiro-
hu ve vypůjčeném BMW. Jel rychle
a vozovka byla po dešti mokrá. Ne-
celý kilometr za městem dostalo
auto v zatáčce smyk a v protisměru
zadní částí narazilo do stromu.

Přivolej vrtulník!
Namísto nehody, kde panuje chaos,
přijíždí jako první zbirožští dobro-
volní hasiči a s nimi Nikola. Jsou tam
jen svědci, kteří se snaží zraněným
ve zdemolovaném autě poskytovat
laickou pomoc. „Zjistili jsme, že
řidič nekomunikuje a má zaklíněné
nohy pod pedály. Robert Fejt ho vy-
táhl ven a začali ho s Nikolou ošet-

řovat. Pak jsme našli mezi přední a
zadní sedačkou těžce zraněnou dív-
ku v bezvědomí,“ popisuje velitel
zásahu Martin Jedlička. Přítelkyně
řidiče měla nohy zaklíněné pod
jeho sedadlem. To musel Jedlička
s Luďkem Svobodou odstřihnout,
aby se k ní dostali. Pak odstřihli i
střechu auta a vynesli ji ven. „Bě-
hem vyprošťování s námi začala ko-
munikovat. Jirka Paleček se synem
byli u její hlavy a uklidňovali ji, do-
kud jsme ji nevyndali a nepředali

zdravotníkům,“ vzpomíná velitel
zásahu.
Šestice zbirožských hasičů zasa-

hovala na místě havárie zhruba
čtvrt hodiny sama. Kvůli bezpeč-
nosti okamžitě uzavřeli silnici
z obou stran. „Když jsem viděla, v
jakém jsou stavu, žádala jsem velite-
leMartina, ať přivolá vrtulník. Jinak
že to nepřežijí,“ říká Nikola Svobo-
dová. U obouměla podezření na po-
lytrauma (mnohačetné poranění ži-
votně důležitých orgánů – pozn. re-

dakce). Pár minut před půl sedmou
přijíždí profesionální hasiči z Roky-
can a pomáhají se stabilizací zraně-
ných. Vzápětí doráží první posádka
zdravotníků z Hořovic, hned po
nich z Rokycan a lékař z Radnic.
Pak přilétá vrtulník z Líní, který od-
váží řidiče. Druhý, z Ruzyně, odlé-
tá s jeho přítelkyní. Oba havárii pře-
žili díky správnému rozhodnutí Ni-
koly a profesionálnímu zásahu zbi-
rožských hasičů.

Z otce na dceru
Hasiči ze Zbiroha jsou za zásah ze
17. září 2016 vybráni do finále anke-
ty Dobrovolní hasiči roku 2017. O vý-
sledném pořadí hlasuje veřejnost
přes internet do konce 31. října.
Nikola Svobodová za svůj čin pře-

vzala včera dopoledne ocenění
Gentleman silnic. „Jsme na Nikolu
velmi hrdí. Prokázala, že má znalos-
ti a dokáže zvládnout psychicky vy-
pjatou situaci. O to u našich studen-
tů usilujeme,“ řekl ředitel příbram-
ské zdravotnické školy Václav Ko-
čovský, který spolu s policií mladou
ženu na ocenění navrhl. „Já jsem
sice dostala Gentlemana silnic, které-
ho si vážím, ale je to zásluha všech,
co tam ten den zasahovali – Martina
Jedličky, Roberta Fejta, Jirky Paleč-
ka staršího a mladšího i mého táty,“
uvedla Nikola Svobodová krátce
poté, co se stala v pořadí 130. nosite-
lem getlemanského titulu.
Dvaadvacetiletá studentka vyšší

odborné zdravotnické školy posled-
ní tři roky v rámci praxe zažila také
ostré výjezdy se záchrannou služ-

bou. Většinou to byly jen lehčí přípa-
dy. „Tak těžké zranění jako loni
v září na nehodě u Zbiroha jsem ješ-
tě u záchranky neměla,“ konstatova-
la Nikola. A jestli dál jezdí s dobrovol-
nými hasiči? Jezdí. Za letošní rok má
za sebou osmnáct výjezdů. Zároveň
už tři roky vede malé hasiče. „Jsme
na Nikču velmi hrdí. Zvlášť táta. Má

to prostě v krvi. Do třinácti let vyrůs-
tala na hasičské stanici,“ říkámamin-
ka Jana Svobodová, která také vede
malé soptíky. Sama Nikola připouš-
tí, že s dědečkem, tátou a strejdou,
dobrovolnými hasiči, ji prostě ani
nenapadlo dělat něco jiného. „Asi
bych to ani neuměla,“ dodává
s úsměvemmladá žena.

SKUPINA COOP
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SUPERMARKET
Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:
29. 9. – 1. 10. 2017

Dušená šunka hranatá 100 g
standardní, pultový prodej
Maso uzeniny Písek a.s.
89,- / kg

Grand Aroma 100 g
mletá káva

max. 10ks na osobu/den

Na vaření 100 g
čokoláda

max. 10 ks na osobu/den

7,90
Velkopopovický
Kozel 0,5 l
pivo světlé výčepní
max. 40 ks na osobu/den
15,80 / l

8,90
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STÁTNÍ SVÁTEK Den české státnosti 28. září 2017 (čtvrtek) ZAVŘENO

KUTNÁHORAKutnáHoramá požá-
dáno o dotaci na opravu Sankturi-
novského domu. Zda se rekonstruk-
ce v dohledné době uskuteční, je
otázkou. Podle místostarosty Josefa
Viktory (ANO) by mohl převážit ná-
zor, že ve městě je plno rozděla-
ných akcí, a zastupitelé by přiděle-
nou dotaci mohli odmítnout. Jasno
by mělo být do konce roku. „Je po-
žádáno o dotaci, zatím ještě nebyla
přidělena. Samozřejmě bude zále-
žet na zastupitelích, zda dotaci při-
jmou, nebo nepřijmou. Neumímod-
hadnout, jestli tam bude shoda,“
uvedl Josef Viktora. Řada zastupite-
lů se podle něj domnívá, že investic
je nyní dost a obnova Sankturinov-

ského domu není prioritou. I on
sám pokládá za důležitější opravit
třeba bývalou školu v ulici Na Námě-
ti, kde má vzniknout knihovna. Při-
pomněl, že radnice pokračuje také

v dostavbě sportovní haly a chystá
rekonstrukci Vlašského dvora.
Rozhodování zastupitelů lze těž-

ko předvídat i kvůli nynější krizi na
radnici. Vztahy v koalici Kutnohor-
ské změny, ANO a ČSSD se zkompli-
kovaly po odvolání místostarostky
ZuzanyMoravčíkové (ČSSD). Sociál-
ní demokraté místo ní navrhují své-
ho zastupitele Zdeňka Hadrovské-
ho, podle Viktory by s tím koaliční
partneři mohli souhlasit.
Oprava Sankturinovského domu

byměla stát přes 50milionů korun,
většina nákladů má být uhrazena
z dotace. V budově bude nutné vy-
měnit podlahy, udělat nové rozvo-
dy vody a elektřiny. (ČTK)

Jaroslava Šašková
redaktorka MF DNES

INZERCE

Ostatní

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník zákaznického servisu pro ČSA s AJ

Lakýrník – náborový příspěvek 10 000,- Kč

Montážní dělník – Slaný

Obsluha svařovacího robota – Slaný

Řidič VZV

Bezpečnost, ostraha

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník zákaznického servisu pro ČSA s AJ

Obchodní manažer - bezpečnostní systémy

Ostraha objektu

Specialista uživatelské bezpečnosti-řada SMALL

Bezpečnostní pracovník

IT - vývoj aplikací a systémů

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník zákaznického servisu pro ČSA s AJ

Senior C#, .NET developer - datové systémy pro výrobu - 60-90 000 Kč

C#, .NET vývojář výrobních systémů - nový projekt!!! 50-70 000 Kč

Senior C#, .NET developer - výrobní systémy/automatizovaná výroba - 60-90 000 Kč

Junior SAP vývojář - OOP, Java (30.000 - 45.000 Kč)

Ostatní

Více na www.jobdnes.cz

Pracovník zákaznického servisu pro ČSA s AJ

Lakýrník – náborový příspěvek 10 000,- Kč

Montážní dělník – Slaný

Obsluha svařovacího robota – Slaný

Řidič VZV

S rodičiNikola Svobodová (uprostřed) vyrůstala v hasičské rodině.Mamin-
ka vedemalé soptíky. Tatínek je dobrovolný hasič. Foto: Petr Šašek

Opraví ho?Sankturinovský důmpo-
třebuje opravy hlavně v interiéru.
Foto:M. Šula, MAFRA

Zaměstnání - Nabídka
www.pracedoma.cz Využij PC / net! 141630

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 při-
jme učitele/učitelku biologie - nástup 1. 12.
2017 a AJ - nástup 9. 10. 2017. Požadujeme
aprobovanost nebo alespoň aktuální studi-
um příslušné aprobace. Informace na 283
882 028, nabídky zasílejte na
info@ceskolipska.cz.142295

FPSs.r.o., firma pracující v oblasti správy ne-
movitostí (SVJ, BD) hledá do svého týmu:
provozního technika správy bytových

domů a kolegyni ekonomického zaměře-
ní – předpis záloh, FO, evidence plateb, ad-
ministrativa, fakturace.. Požadujeme praxi v
oboru, samostatnost, spolehlivost, znalost
práce na PC, řidičský průkaz, bezúhonnost.
Pracoviště Praha. Životopisy zasílejte na ad-
resu: stekrtova@fps-praha.cz 152846

Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrová
řízení na obsazení těchto pracovních pozic:
sociální pracovník/pracovnice referátu so-
ciální práce v oddělení sociální práce v Odbo-
ru sociálním ÚMČ Praha 10. Referent/ka re-
ferátu posuzování PD a kontroly v oblasti
dopravy a inženýrských sítí v oddělení státní
správy – životní prostředí a doprava v Odbo-
ru životního prostředí, dopravy a rozvoje
ÚMČ Praha 10. Referent/ka ochrany
ovzduší v referátu ochrany ovzduší a zvířat
v oddělení státní správy – životní prostředí a
doprava v Odboru životního prostředí, dopra-
vy a rozvoje ÚMČ Praha 10 (na dobu určitou
po dobu mateřské, popř. rodičovské dovole-
né). Referent/ka referátu dopravy a speci-
álního stavebního úřadu v oddělení státní
správy – životní prostředí a doprava v Odbo-
ru životního prostředí, dopravy a rozvoje
ÚMČ Praha 10. Přihlášky do výběrových říze-
ní lze podávat do 5.10.2017. Úplné informa-
ce a požadavky pro výkon dané funkce nalez-
nete na úřední desce MČ Praha 10 a na inter-
netových stránkách MČ Praha 10 (www.pra-
ha10.cz)152857

ÚSSPraha 4 přijme koordinátorku pečovatel-

ské služby – VOŠ nebo VŠ, HPP, jedno-
směnný provoz, znalost zákona 108/2006
Sb.. Nástup možný ihned.
Tel.: 296 320 115, jirina.cizinska@uss4.cz 152966

Národní muzeum vyhlašuje výběrové řízení
na místo: Účetní. Požadavky pro výkon prá-
ce: VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického
směru, nejméně 2 roky praxe v oboru, roz-
hodnost a samostatnost, operativnost a flexi-
bilita, komunikativní a organizační schopnos-
ti, pečlivost, uživatelská znalost PC, trestní
bezúhonnost. Nabídky s profesním životopi-
sem zasílejte na e-mail: osobni@nm.cz do
8.10.2017. Další informace na www.nm.cz. 153126

Nájmy
Pro zaměstnance ambasád hledáme byty k
pronájmu ve dobrém stavu v Praze. T. -
274810596140689

Koupím
Koupím staré obrazy, plastiku, starožitný ná-
bytek, obraz. rámy, orientální předměty, per-
ský koberec, hodiny, ozdobné předměty do
vitríny. T: 608809051141421

Sběratel koupí staré hračky a stavebnice,
staré nářadí, pohlednice, korespondenci a
dokumenty, starožitný nábytek, obrazy, grafi-
ku, knihy i celé knihovny, porcelán, kerami-
ku, sklo apod. - platba hotově. Rád poradím.
732930572152776

Koleje amenzy UK
přijmou

VEDOUCÍ/HO
TECHNICKÉHO ÚTVARU.
Bližší informace na
www.kam.cuni.cz
nebo 770 141 700.

Sankturinovský dům v Kutné
Hoře se opravy možná nedočká

Profesionál? Má to prostě v krvi
Studentka příbramské zdravotnické školy Nikola Svobodová je od včerejška Gentlemanem silnic

INZERCE


