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Galerie Joná‰ – Vlasta ·vejdová a její tvorba
Odkud ten ná‰ holub letí? Letím z le-

sa, milé dûti. Cos tam vidûl, holoubku?
Perníkovou chaloupku! Vybavíte si, jak
chaloupka vypadala? I okaté a rozto-
milé Jeníãka a Mafienku? Kreslila je
jedna z na‰ich nejznámûj‰ích ilustráto-
rek Vlasta ·vejdová, stejnû tak tfieba
Budulínka, âervenou Karkulku,
Brouãky a mnoho dal‰ích pohádek a fií-
kanek pro nejmen‰í dûti.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

„AÈ uÏ jedete na nákupy, na sluÏební cestu nebo se vrací-
te z hor. Spolehnûte se na na‰e vysílání. Na‰e dopravní
centrála sleduje provoz na silnicích a díky nám uÏ nikdy
nepfiijedete pozdû. Zapojte se do na‰eho dopravního t˘mu
a volejte novinky z cest. Linka fiidiãÛ ZDARMA 800 13 12 13.
Radio Haná - za volantem nejste sami.”

Vlasta ·vejdová ilustro-
vala jiÏ 111 kníÏek, svoji
tvorbu pod názvem Malé
pfiíbûhy pfiedstaví od 11.
bfiezna 2016 v Galerii
Joná‰ Blansko.

V sobotu dne 23. 1. 2016 v 17:35 by-
la kontaktována SZS Morava. V jeskyni
Lipovecká ventarola, která se nachází
v severní ãásti Moravského krasu mezi
obcemi Hol‰tejn a Lipovec do‰lo ke zra-
nûní jeskyÀáfie. Po pfiíjezdu SZS se na
místû nacházely jednotky HZS a místní
SDH. Policie âR zastavuje dopravu na
pfiístupové silnici kvÛli v˘stavbû zázemí
pro hasiãe a záchranáfie. Pfiedaná infor-
mace: 5 jeskyÀáfiÛ prozkoumávalo jes-
kyni, pfii v˘stupu jednoho z nich do‰lo
k pádu z provazového Ïebfiíku do balva-
nité suti dómku. Dva zÛstávají se zranû-
n˘m, ostatní zavolali pomoc. PostiÏen˘
pfii vûdomí. Podezfiení na zlomen˘ kot-
ník a naraÏené zápûstí. PrÛzkumné druÏ-
stvo se rychle seznamuje s charakterem
jeskynû. Horizontální úÏina ve sboru
balvanÛ, pfiechází ve vertikální úÏinu-
propástku s voln˘m lezením. Propástka
ústí do stropu dómku cca 25 m hluboko.
Provazov˘ Ïebfiík je uvázan˘ v hodinách
ve stropu „zvonu”. Stav zranûného byl
relativnû stabilní, proto se ãeká na léka-
fie. Cca 18:30 lékafi stanice MUDr. Kala
doprovázen˘ S. Kovaãiãem sestupuje ke
zranûnému. Po ohledání rozsahu zranûní
je jasné, Ïe zranûn˘ sám nevyleze.

T˘mové druÏstvo sloÏené ze záchranáfiÛ
SZS a HZS ohledává v˘stupovou trasu
a osazuje kotvení pro transport vzhÛru.
Po rozhodnutí lékafie ASV staví na bez-
peãném místû tepeln˘ stan pro zlep‰ení
tepelného komfortu zranûného pfied ná-
roãn˘m v˘stupem. âlenové SZS dopro-
vází na povrch dva prochladlé kamarády
zranûného. Dokonãují se pfiípravy pro
transport zranûného. V horizontální úÏi-
nû bylo pfiistoupeno k uÏití mikronáloÏí
k rozpojení horniny. S ohledem na cha-
rakter jeskynû a na hmotnost a v˘‰ku
zranûného je rozhodnuto pouÏít pro fi-
xaci zranûného celotûlov˘ postroj
a HALF-Sked skofiepinu k ochranû tru-
pu. Asi v pÛli velmi komplikovaného
transportu vertikální úÏinou, byla skofie-
pina odstranûna a ponechán celotûlov˘
postroj, umoÏÀující mûnit tûÏi‰tû zranû-
ného. To se nakonec ukazuje jako správ-
né fie‰ení. Ve 23:35 zranûného pfievzali
záchranáfii HZS pfied jeskyní, ktefií jej
dopravili pfiístupovou cestou k vozidlu
lékafiÛ rychlé zdravotnické sluÏby.
Následoval transport do nemocnice.

Text: Vûroslav Bûlehrádek 
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záchranné sluÏby

Záchrana zranûného jeskyÀáfie pod povrchem

Záchranná akce - tepeln˘ stan v nej‰ir‰ím místû.


