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Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov

jihlava.idnes.cz

Vysočina
Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Rodinný den přímo ve svém hlavním výrobním
areálu v Jihlavě uspořádala

v sobotu 10. 6. společnost MOTORPAL.
Akce pro zaměstnance i širokou veřejnost věnované pře-
devším rodinám s dětmi se zúčastnilo více než 2500 lidí
z Jihlavy a okolí. Pro ně byl připraven bohatý program

včetně řady atrakcí a uměleckých vystoupení.
Dva šťastní výherci si také odnesli nový televizor.

ZaZnamenali jsme

12 °C

Maláměsta v kraji jen
těžko lákají praktické
lékaře. Černovicím
na Pelhřimovsku se po-
dařilo zajistit doktora
po více než dvou le-
tech. Ve většíchměs-
tech je zase problém
opačný:mladí lékaři
jen s obtížemi získávají
vlastní ordinaci. A na
venkov je to netáhne.

ČERNOVICE, JIHLAVA Nabízeli
čtvrt milionu korun, pozemek pro
rodinný dům za korunu nebo pro-
nájem obecního bytu, také za koru-
nu. Nic nezabíralo. Černovice na

pomezí Vysočiny a Jihočeského kra-
je nemohly více než dva roky najít
praktického lékaře, který by se ujal
tamní opuštěné ordinace.
Místní se dočkali až nyní. Od za-

čátku září se do městečka, v němž
žijí necelé dva tisíce obyvatel, ko-
nečně vrátí doktor. Konkrétně dok-
torka Kateřina Rubáčková, která
žije v nedalekém Pacově a v minu-
losti působila například u záchran-
né služby v portugalském Lisabo-
nu.
„Byla to trochu náhoda, že se

nám konečně podařilo někoho na-
jít. Viděl jsem inzerát, v němž spo-
lečnost Všeobecný lékař sháněla
volnou ordinaci. A i když ji hledala
někde úplně jinde, dohodli jsme
se, že to tady pro ně potenciál má,“
tvrdí starosta města Jan Brožek.
„Jsou zde pacienti nejen přímo

z Černovic, ale také z okolí, kde
praktičtí lékaři chybí,“ nebojí se
Barbora Lišková, marketingová ře-
ditelka společnosti Všeobecný lé-
kař, toho, že by se ordinace neuživi-
la.

Ostatně pro firmu nebudeměsteč-
ko na okraji Pelhřimovska jediným
venkovským obvodem. Své ordina-
ce provozuje právěmimo velká cen-
tra, její lékaři ordinují například ve
středočeských Čerčanech nebo Ne-
tvořicích. Druhé jmenované sídlo
má méně obyvatel než Černovice,
něco málo přes tisíc.

První úkol: přilákat pacienty
I tak to ale nová lékařka nebudemít
od září jednoduché. Řada lidí byla
totiž v předchozích letech nucena
najít si praktického doktora někde
jinde. Dojíždějí tak například do Ka-
menice nad Lipou, Pelhřimova
nebo jihočeského Tábora.
Toho si je velmi dobře vědoma

i černovická radnice, a proto se roz-
hodla, že se sháněním pacientů vy-
pomůže. „Věřím, že se povede při-
lákat lidi zpátky. U lékařů této spo-
lečnosti jsou třeba běžné návštěvy
u pacientů doma, což by se zde
mohlo setkat s úspěchem,“ myslí si
starosta Brožek.
A pomoc radnice půjde i dál. Měs-

tomomentálně upravuje samotnou
ordinaci, bude se finančně podílet
i na jejím vybavení. Zároveň se s fir-
mou dohodlo na odpuštění nájem-
ného.

„Nestanovili jsme si žádný časový
závazek, že zde musí zajistit lékař-
skou péči třeba pět let. Obě strany
věří, že to bude fungovat dlouhodo-
bě,“ doplňuje Brožek.
Důvodů ke vstřícnosti má mno-

ho. Moc dobře totiž ví, že nalákat
doktora na venkov není zrovna jed-
noduché. A to i přesto, že je řada
mladých lékařů, kteří by si rádi zří-
dili své soukromé praxe. Jenže
mimo větší centra se jim většinou
nechce. A to nejen kvůli životnímu
standardu, ale i z profesního hledis-
ka.

Na venkově chybí servis
„Třeba v Jihlavě nebo Třebíči má
doktor plný servis. Když si není sto-
procentně jistý diagnózou, pacien-
tovi odebere krev a za chvíli má ho-
tové výsledky. Nebo ho odešle ke
specialistovi. Na vsi ho to nutí víc
přemýšlet a častěji spoléhat na zku-
šenosti,“ nabízí svůj pohled na věc
doktorka Anna, která si nepřála zve-
řejnit své plné jméno, ale jejíž totož-
nost redakce zná.
Sama pracuje v jednom z kraj-

ských zdravotnických zařízení.
Ráda by však provozovala vlastní
praxi. Jenže...
Volné většinou bývají jen ty na

venkově. Pokud se naskytnou ve

větších sídlech, je za ně potřeba lec-
kdy zaplatit. Zavedená ordinace
s kmenem pacientů se pak ve měs-
tě se zhruba pěti tisíci obyvateli na-
bízí za částku pohybující se okolo
1,5milionu korun. To pro začínající-
ho doktora není zrovna zanedbatel-
ná suma. S velikostí sídla pak samo-
zřejmě roste i cena.
Další věcí, která komplikuje pří-

stup k praxím, je ta, že řada praktic-
kých lékařů odmítá skončit, i když
už dosáhla důchodového věku.
„Asi mají pocit, že když vypad-

nou z dění v medicíně, tak přijdou
o podstatnou část svého života.
Jsou s tou profesí, která je spíše po-
sláním, srostlí. Neustále je něco
pudí starat se o pacienty,“ popsal
před časem Jiří Havránek, krajský
předseda Sdružení praktických lé-
kařů.
Leckdy je však za delší službou

i snaha předat ordinaci následníko-
vi. Někdy totiž mají rodiče a praro-
diče tendenci posílat své potomky
studovat lékařské fakulty – aby ob-
vod zůstal v rodině.

INZERCE
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Nového lékaře sháněli dva roky.
I když nabízeli statisíce nebo byt

Ilona Zelníčková
redaktorkaMF DNES

JIHLAVA Přímo před zraky návštěv-
níků jihlavské zoologické zahrady
se narodilo do stáda zeber Burchel-
lových nové mládě.
Část porodu se dokonce podařilo

chovatelům natočit na mobilní tele-
fon. Záběry zachycují, jak se matka
snaží hříbě očistit od plodových oba-
lů a také první pokusy čerstvě naro-
zeného mláděte postavit se na
nohy.
Matkou malé zebry je zkušená de-

vítiletá klisna Jimini Jinga a otcem
osmiletý hřebec Machano. Ten žije
v jihlavské zoologické zahradě od
roku 2016. Tohle je jeho vůbec prv-
ní mládě. Do Jihlavy přišel z němec-
ké zoo v Krefeldu, kde měl s opač-
ným pohlavím velké problémy.
„Ke kobylám ho tam pustili příliš

brzy jako osmnáctiměsíčního mla-
díčka. Od dospělých kobyl dostal ta-
kovou sodu, že se krčil zbitý v ústra-
ní. Když dospěl, tak se situace otoči-
la. A on jim vracel to, co ony jemu
daly, a k páření se neměl. Trochu
jsem se bál, že to stejné bude u nás
a Machano nebude použitelný do
chovu. Nicméně jsme to zkusili,“
líčí peripetie zoolog Jan Vašák.
I v Jihlavě se hřebec zpočátku dr-

žel stranou. „Ale pak byl viděn, jak
se páří s dominantní samicí. Domní-
vám se, že ještě jedna z kobylek ve
stádu je také březí,“ podotýká Va-
šák.
Chovatelé zatím neznají pohlaví

nového mláděte. „Klisna svoje hří-
bě velice urputně střeží a brání i pro-
ti dalším zebrám. Domníváme se
ale, že s největší pravděpodobností
jde o klisničku,“ říká mluvčí jihlav-
ské zoo Martin Maláč.
Podle něj je však důležité, že se

mladé zebře dobře daří. „Vesele po-
bíhá po výběhu a hraje si se svojí
o rok starší sestrou Emou, kterou
často provokuje ke hře na honě-
nou,“ dodává mluvčí.

Zebra Burchellova žije ve volné
přírodě jihozápadní Afriky. Obývá
stepy a stepní oblasti. Typické pro
ni jsou poměrně nevýrazné bílé pru-

hy, které mají uprostřed ještě hně-
dé meziproužky.
Video z narození mláděte zebry

najdete na jihlava.idnes.cz

První krůčky Mládě zebryBurchellovy semá čile k světu, i když první poku-
sy postavit se vypadaly neohrabaně. 2x foto: Marek Dohnal, Zoo Jihlava
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„Nestanovili jsme si
žádný časový závazek,
že zde musí zajistit
lékařskou péči třeba
pět let. Věříme, že to
bude dlouhodobě
fungovat.“
Jan Brožek, starosta Černovic

Zoo se raduje z mláděte zebry.
Díky nechtěnému otci z Krefeldu


