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ČESKO
Neznámí veteráni.
Bedřich Jiránek

Blíží se Den
veteránů.
Deník se
sbírkou
Paměť
národa
připravil
sérii
příběhů
osobností
armády

Československa,
armády

Československa,
armády

kteří
pomáhali národu ke
svobodě

Bedřich Jiránek vyrůstal
bez otce. Matka měla co
dělat, aby Bedřicha a
jeho dva sourozence
uživila. Uvažovala proto,
jestli Bedřicha dát do
kláštera, nebo do armá-
dy, aby o něj bylo po-
staráno. Armáda vyhrála
a osmnáctiletý Bedřich
v roce 1942 narukoval
k vládnímu vojsku.
O dva roky později byl
odvelen do severní Itá-
lie. Tam spolu s dalšími
patnácti českými vojáky
dezertoval a přidal se
k italským partyzánům.
Toulali se v horách ko-
lem Turína a Udine, or-
ganizovali přepady, sbí-
rali zbraně a snažili se
uživit, jak jen to šlo.
V srpnu 1944 přešli přes
ledovec do Francie. Při-
hlásili se do cizinecké
legie v Lyonu, poté
vstoupili do 1. českoslo-
venské samostatné obr-

něné bri-
gády, kde
prodělali
výcvik.
Bedřich
nakonec
skončil u dru-
hého tankového prapo-
ru. Do ostrého boje se
s tankem dostal poprvé
28. října 1944 během
obléhání Dunkerku.
Koncem války naložili
českoslovenští vojáci
veškerou techniku na
vlaky a zamířili do pro-
tektorátu. Když dorazili
do Plzně, byla už osvo-
bozena Američany. Po
válce armáda propouš-
těla, takže Bedřich brzy
skončil. Aby si zajistil
stálé místo, vstoupil do
KSČ a absolvoval
půlroční školu u Sboru
národní bezpečnosti
(SNB) v Broumově. Jako
bývalý voják ze západní
fronty ale musel i od
SNB odejít. Přijal nabíd-
ku zaměstnání na ura-
nových dolech v Jáchy-
mově. Odmítl donášet
na politické vězně a fá-
ral čtvrt století. (pb)

Rakovinu odhalíte sami doma.
Stát chce posílat testy poštou
PČešinechodínapre-
ventivní prohlídky,
které by odhalily ná-
dor ve střevě

VERONIKA RODRIGUEZ

P rsa si bez problémů
prohlédnout dají,
konečník si ale vy-
šetřit nenechají.

České ženy se nedaří pře-
svědčit o tom, aby chodily
na prevenci rakoviny střeva
a konečníku. Milion z nich
nezareagovalo ani na adres-
nou pozvánku od pojišťovny.
Tumoru v trávicím traktu
přitom každoročně podlehou
tisíce lidí.
Vedení resortu zdravot-

nictví proto zvažuje, že za-
čne lidem posílat domácí
testy přímo do schránek. „To
by mohlo pomoci. V zemích,
kde lidem chodí testovací
sady přímo domů, mají
dobré výsledky – včasný zá-
chyt nemoci se zvýšil
a úmrtnost výrazně klesla,“
vysvětluje Ladislav Dušek,
ředitel Ústavu
vysvětluje

Ústavu
vysvětluje

zdravotnic-
kých informací a statistiky,
který působí právě pod mi-
nisterstvem zdravotnictví.
Češi naopak boj s rakovinu
tlustého střeva a konečníku
prohrávají. Přestože pojiš-
ťovny poslaly během po-
sledních dvou let více než
3,7 milionu pozvánek,

k preventivnímu vyšetření
se nakonec vydala jenom
třetina lidí. Nádory střeva
přitom v Česku

Nádory
Česku
Nádory

stále zabíjejí
– každoročně si vyžádají ko-
lem 3,5 tisíce obětí. „To je
skoro polovina všech paci-
entů, kterým lékaři tyto
tumory odhalí,“ doplňuje
onkolog Jan Žaloudík.

doplňuje
Žaloudík.
doplňuje

Na jiná preventivní vy-
šetření přitom lidé bez pro-
blémů chodí. Ženy

přitom
Ženy

přitom
se účast-

ní jak screeningu karcinomu
prsu, tak děložního hrdla.
„Nejsou to ignorantky, které
by se o své zdraví nestaraly.
Nechodí jen na toto jedno
jediné konkrétní vyšetření,“
upozorňuje Dušek.
Lidé proto podle něj mají

buď z nepříjemného vyšet-
ření strach – což by mohly
odbourat právě plánované
domácí testy – nebo selhá-
vají lékaři. Všechna jmeno-
vaná vyšetření totiž může
žena prodělat u jednoho lé-
kaře – svého gynekologa.
„Pokud ale žena screening
střev neprodělá, může to
znamenat, že nedostala do-
poručení od praktického lé-
kaře. Screening kolorektál-
ního karcinomu totiž musí
jít jako jediný právě přes
praktika,“ tvrdí Dušek.
Ústav

praktika,“
Ústav

praktika,“
zdravotnických in-

formací a statistiky se proto
nyní chystá prozkoumat,
kteří lékaři doporučení pa-
cientům nevystavují a proč.

8 tisíc
nádorů tlustého střeva
a konečníku odhalí ročně
lékaři u českých pacientů

3,5 tisíce
pacientů na tyto nádory
zemře

3 758 239
lidí dostalo pozvánku na
screening tlustého střeva
a konečníku v letech 2014
až 2016

1 964 194
lidí pozvánku nevyslyšelo
a vyšetření nepodstoupilo

956 941
pozvaných žen preventivní
vyšetření nepodstoupilo,
přestože jiných
preventivních vyšetření se
zúčastnily (například
screening rakoviny
děložního hrdla či prsu)

Zdroj: ÚZIS Foto: shutterstock
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Již dvanáctým rokem jsme moh-
li ochutnat nejlepší potravinářské 
výrobky Zlínského kraje. Do soutěže 
Perla Zlínska 2017 se v letošním roce 
přihlásilo 139 výrobků od 44 žadate-
lů z našeho regionu. Ocenění a cer-
tifi káty o kvalitě svého produktu si tifi káty o kvalitě svého produktu si tifi
převzalo 16 zástupců fi rem 30. září převzalo 16 zástupců fi rem 30. září převzalo 16 zástupců fi
2017 – při příležitosti „Dne Zlínského 
kraje“ z rukou hejtmana Zlínského 
kraje.

Cílem této soutěže je poukázat
a vyzdvihnout naše zpracovatele, kteří 
ještě pořád vyrábějí kvalitní potraviny 
z převážně českých surovin. Není to 
zcela jednoduché uspět na trhu a oslovit 
zákazníka. Snažíme se představit produk-
ty našich zemědělců a zpracovatelů, rádi 
bychom tímto způsobem přispěli k jejich 
zviditelnění. Tato potravinářská soutěž je 
pořádána Agrární komorou Zlín za fi -pořádána Agrární komorou Zlín za fi -pořádána Agrární komorou Zlín za fi
nanční  podpory Zlínského kraje. 

Jak chutná Zlínsko?

Masné výrobky Masné výrobky 
Celkový počet 15 výrobků od 6 žadatelů

Vítězný výrobek: 
Pepřová kotleta žadatel: Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice
Oravská slanina Šerý žadatel: Radek Šerý, Brumov Bylnice
Pepřová kotleta žadatel: Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice
Oravská slanina Šerý žadatel: Radek Šerý, Brumov Bylnice
Pepřová kotleta žadatel: Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice

Mléko a mléčné výrobky Mléko a mléčné výrobky 
Celkový počet 27 výrobků od 5 žadatelů

Vítězný výrobek: 
BIO jogurtové mléko Jahoda žadatel: Javorník-CZ s.r.o, Štítná nad Vláří
Vítězný výrobek: 
BIO jogurtové mléko Jahoda žadatel: Javorník-CZ s.r.o, Štítná nad Vláří
Vítězný výrobek: 

Kozí mléko žadatel: Martin Vlček, Vizovice
Acidofi lní mléko vanilkovéAcidofi lní mléko vanilkovéAcidofi
s cereáliemi a lněnými semínky žadatel: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

Pekařské a cukrářské výrobkyPekařské a cukrářské výrobky
Celkový počet 37 výrobků od 10 žadatelů

Vítězný výrobek: 
Jádrový rohlíček s čokoládovým krémem žadatel: Agrodružstvo Roštění, Roštění
Koláč s náplní škvarkovou a zelím žadatel: AVOS a.s., Kroměříž
Chléb pasekářský žadatel: AVOS a.s., Kroměříž
Slaninovka speciál žadatel: Rudolf Gajdoš, Valašské Klobouky

Kategorie medKategorie med
Celkový počet 8 výrobků od 4 žadatelů

Vítězný výrobek: 
Valašský med medovicový žadatel: Včelařství Jaroslav Studeník, Jasenná

Nápoje - alkoholické a nealkoholické nápojeNápoje - alkoholické a nealkoholické nápoje
Celkový počet 23 výrobků od 9 žadatelů

Vítězný výrobek: 
Vraník 11% světlý ležák nefi ltrovaný žadatel: Pivovar Vraník s.r.o., TrnavaVraník 11% světlý ležák nefi ltrovaný žadatel: Pivovar Vraník s.r.o., TrnavaVraník 11% světlý ležák nefi
Maxmilián Polibek 11°C žadatel: Pivovar Kroměříž s.r.o., Kroměříž

Ovoce zelenina
Celkový počet 10 výrobků od 4 žadatele

Vítězný výrobek: 
BIO sušené švestky žadatel: David Ryšavý, Komňa
Kolekce brambůrků – hořčicové  žadatel: Krajči plus s.r.o., Slavičín

Ostatní
Celkový počet 13 výrobků od 6 žadatele

Vítězný výrobek: 
Hostětínský ocet jablečný BIO žadatel: Moštárna Hostětín s.r.o., Hostětín
Mouka celozrnná žitná žadatel: Jan Slovák, Valašská Senice

Akce je za fi nanční podporyAkce je za fi nanční podporyAkce je za fi
Zlínského kraje

Na Cenu hejtmana
Zlínského kraje

je navržen

„Dort Ořechový“


