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TEPLICKÝ

S DENÍKEM
UŠETŘÍTE!

Čtou hlavně
malé děti

Česko plné věží.
Rozhlédněte se

SLEVOVÝ
KUPON

Babička už
netáhne ...12

Nové rozhledny rostou,
ty staré ale chátrají ...11

• Koncert
Paula Anky
• Království železnic

Kosmický obleček pomáhá
léčit děti v Nových lázních
Stojí 50 tisíc a obléknout a nastavit popruhy trvá 1,5 hodiny. Vymysleli ho v centru kosmické medicíny v Rusku

„

ních tři základní velikosti získal první cenu na veletrhu
kosmických oblečků, z nichž hraček. Je to vlastně tablet,
jeden stojí 50 tisíc korun. Ten promítaný na velké plátno.
nejmenší je pro dvouleté děti. Děti nutí se pohybovat, proto„V rámci léčebného pobytu že po něm lezou po čtyřech, v
jsme
schopni
určité rychodcvičit 6 dětí.
losti
musí
Je poměrně slosplnit daný
žité oblek na díúkol,
držet
tě přesně nasta- Fyzioterapie – ruce,
tužku
ve
vit a velmi indisprávném
viduální, záleží Vojta a voda zůstávají úhlu a také
na
diagnóze.
tahem
přenaší prioritou.
Některé dítě v
misťovat obobleku vydrží
rázky
na
chodit půl hodiPrimář správné mísny,
některé
to. „Progradéle,“ popisuje
Nových lázní my se dají doprimář Novotkupovat. Zaný. „Každé dítě
máme
Jan Novotný tím
je jiné, ale přečeskou verzi,
vládá u nich
ale budeme
zvědavost. Zálemít verzi i v
ží i na spolupráci s maminka- ruštině a arabštině, protože
mi, jak nám pomáhají dětem tato klientela si naše lázně
vysvětlit, že jim oblek pomůže velmi oblíbila. Některé rodiče
se lépe pohybovat, takže tu tato pomůcka tak nadchla, že
máme malé kosmonauty i ji chtějí svým dětem koupit i
Spidermany,“ usmívá se Iva domů,“ konstatoval primář
Černá.
Jan Novotný.
Velmi oblíbená je u dětí
K tomu, co vše se děje v Nodalší novinka, kterou v No- vých lázních a jaké novinky
vých lázních využívají na zavádějí, se vrátíme podrobzlepšení motoriky. Magic box něji v některém z dalších vyje interaktivní přístroj, který dání Teplického deníku.

OLGA TUŠICOVÁ

Teplice – Modrá vesta a na ní
nepočítaně popruhů a přezek,
které se musí nastavit, k tomu
kalhoty a ortéza. Obléknout
tenhle kosmický obleček dítěti, které má problémy s motorikou a zvědavost se u něj mísí
s obavou z neznámého, není
vůbec snadné. „U dítěte, kterému upravujeme oblek poprvé, to trvá jeden a půl hodiny,“ říká fyzioterapeutka Iva
Černá. Je jednou z trojice, kterou Nové lázně vyslaly na zkušenou do centra kosmické medicíny v Rusku, kde tuto léčebnou pomůcku vymysleli.
„U nás je to metoda v podstatě neznámá a neprobádaná
a také poměrně drahá. Proto
jsme se rozhodli získat informace tam, kde s ní přišli jako
první a mají nejvíc zkušeností,“ popisuje primář Nových
lázní Jan Novotný, proč lékařka a dvě fyzioterapeutky
zamířily přímo do centra kosmické medicíny.
Teplické Nové lázně se specializují na léčbu pohybového
aparátu a nervové soustavy
dětí letos nově už od tří měsíců věku a denně tu lázeňskou
péčí projde na 220 dětí. Základem léčby je a zůstane fyzioterapie. Intenzivní léčebná
rehabilitace využívající řadu
metod včetně nejznámější
Vojtovy metody v kombinaci s
termální minerální vodou z
Pravřídla je ale postupně doplňována celou řadou nových,
moderních metod a podpůrných programů. Kosmický
obleček je jednou z nich.
Při diskuzích s ruskými
kosmonauty, kteří se po mnohaměsíčním
pobytu
ve
vesmíru jezdí rehabilitovat a
nabrat nové síly do teplických
lázní, došlo i na to, že terapii
kosmickým oblekem v Rusku
už využívají nejen pro kosmonauty, pro které byla vyvinuta, ale i pro dospělé pacien-

DNES UVNITŘ

www.teplickydenik.cz

dobrá zpráva
pro děti
Na teplickém zámku se uskuteční
netradiční
„živé
obrazy“ s názvem
„Putování
Jana
Amose“. Nejedná
se o klasické divadlo s jevištěm a
hledištěm, ale o
děj, do kterého budete vtaženi
při prohlídce zámku. Labyrintem světa a rájem srdce Vás
bude teplickým zámkem poprvé v historii města Teplice
provázet světoznámá postava
Jana Amose Komenského,
velkého českého myslitele, filosofa a spisovatele přezdívaného „učitel národů“. Napište
si do diáře datum konání, které je 26. a 27. července 2014.

FOTBAL

Kdo komu fandí
v teplické kabině?
Modrá – Komu budou v dnešním a zítřejším semifinále fotbalového šampionátu fandit
hráči FK Teplice? Tak třeba
Egon Vůch (na snímku) bude
držet palce Brazílii.“
Více čtěte na straně 16

Fyzioterapeutka Iva Černá s kosmickým oblečkem, který je novým
způsobem terapie, doplňujícím léčbu pohybového aparátu dětí v
Noých lázních v Teplicích. Foto: Deník/ Zdeněk Traxler
ty po mozkových příhodách a
úrazech a také pro děti s pohybovými problémy po obrně
apod. . „Snažili jsme se získat
co nejvíc informací a pak jsme
do Ruska vyslali naše pracovnice. Byli k nim vstřícní,
umožnili jim podívat se do
obou typů zařízení pro dětské
i dospělé pacienty, natočit video a podělili se s nimi o své
zkušenosti. Získaly mezinárodní certifikát a pak už nic
nebránilo tomu, novou metodu vyzkoušet i u nás,“ konstatoval primář Novotný. Jak

přiznává, zpočátku byl coby
ortoped k nové metodě dost
skeptický, ale výsledky jsou
podle něj velmi zajímavé a
chůzi to určitě může vylepšit.
Pokud ale někdo čeká, že se
díky kosmickému obleku nechodící dítě zázračně naučí
chodit, bude zklamán. Je to
ale další způsob terapie, který
v Nových lázních od září začnou oficiálně využívat u dětí,
které už mají základní pohybové návyky, aby se mohly
rozvinout a zdokonalit.
Zatím mají v Nových láz-
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Velmi oblíbená je u dětí další novinka – Magic box. Interaktivní přístroj pomáhá zlepšit motoriku, koordinaci pohybů a soustředěnost.
9 771802 072014

Číslo Deníku

CHEMIČKA OPĚT POHROMADĚ

Pozor na to

15 minut Unipetrol ovládne celou Českou rafinérskou.
Litvínovská chemička má posílit

Tak dlouho trvá jízda lanovkou na
Komáří vížku z Bohosudova. Dnes
ale budete muset zvolit jinou dopravu. Na lanovce je odstávka
kvůli zkracování dopravního lana
pro další provoz. Sedačky se pro
veřejnost rozjedou opět ve středu v 8.30 hodin.

Praha, Litvínov –
Společnost Unipetrol
využila předkupního
________
práva a přijala nabíd- INFO
ku od společnosti Eni
International BV (Eni). Unipetrol od Eni získá její třetinový akciový podíl ve společnosti Česká rafinérská. Je to
obchod za 30 milionů eur. Unipetrol se díky němu stane jediným vlastníkem České rafinérské.
Po odkoupení akciového
podílu společnosti Shell, ke
kterému došlo začátkem roku

2014, podíl společnosti Unipetrol na základním kapitálu
České rafinérské vzroste ze 68
procent na 100 procent.
Ukončení transakce se společností Eni se očekává do
konce tohoto roku.
„Další integrace rafinérského a petrochemického segmentu zůstává klíčovým bodem našich hlavních strategických cílů,“ řekl Marek
Świtajewski, generální ředitel Unipetrolu. Stoprocentní
akciový podíl umožní firmě
posílit pozici na českém trhu.

Podle ředitele se zvýší i bezpečnost dodávek surovin pro
petrochemii. Do ní hodlá Unipetrol investovat do roku 2017
nejvíce peněz.
Česká rafinérská provozuje
rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, v současnosti jediné dvě české rafinérie v provozu, s celkovou kapacitou 8,7 milionu tun ropy za
rok.
Unipetrol ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České
republice. V roce 2005 se stal

Unipetrol součástí skupiny
PKN Orlen, která je největším
zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol
se zaměřuje především na
zpracování ropy, distribuci
pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech
těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském
trhu.
Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 3 700 lidí.
(vok)

Zakázali čerpat
vodu z potoků.
Důvod? Je sucho
Teplice – Z důvodu dlouhodobého sucha a nedostatku vody
ve vodních tocích přistoupil
odbor dopravy a životního
prostředí Magistrátu města
Teplic, jako příslušný vodoprávní úřad, k vyhlášení zákazu čerpání vody z některých vodních toků na Teplicku. Zákaz platí na tocích Bystřice, Horský potok, Modlanský potok, Přítkovský potok,
Unčínský potok a Vrchoslavský potok. Nedostatek vody v
potocích vážně ohrožuje živočichy a rostliny. Zákaz čerpání vody do zahrádek platí do
odvolání.
(re)

