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Nenechte se napálit,
radí seniorùm policie
Obelstít a okrást staršího èlovìka je
snadnìjší, než si možná myslíte. Policisté by o tom mohli vyprávìt. Stále
dokola øeší pøípady, kdy pachatelé
navyprávìjí seniorùm smyšlené historky – vydávají se tøeba za opraváøe, úøedníka, pracovníka plynáren,
kamaráda jejich vnuka a bùh ví co
ještì – a pøipraví dùchodce o tisíce
korun. To v#tom lepším pøípadì.
V#tom horším rovnou o celoživotní
úspory.
Pokraèování na stranì 10

Co se psy - na vodítko,
nebo na volno?
Na území Ostravy platí od loòského
záøí vyhláška, která zakazuje, aby lidé libovolnì pouštìli psy z#vodítka.
Mohou to udìlat jen na pøesnì vymezených místech. A žádné takové
ve#Staré Bìlé není. Jinými slovy – pes
mùže volnì bìhat jen na vaší zahradì,
jakmile vyjde za plot na ulici, musíte
si jej pøipnout.
Toto naøízení má své zastánce i odpùrce. Pøeètìte si dva názory – a ten
svùj si udìlejte sami. (jb)
Pokraèování na stranì 2

V"Ostravì tøiïte dál!
vzkazuje OZO Ostrava

V#posledních týdnech došlo k#výrazným zmìnám na trhu s#druhotnými surovinami. Pokles zájmu i výkupních cen u zpracovatelù papíru,
plastù a dalších materiálù razantnì
snížil výkupní ceny druhotných
surovin. Spoleènost OZO Ostrava se
snaží situaci èelit zintenzivnìním
jednání s#odbìrateli vytøídìných
surovin a hledáním nových možností
odbytu separovaných složek odpadu.
Pokraèování na stranì 11

HASIÈI V"AKCI Starobìlští hasièi pomáhají, i když právì nehoøí.

Druhý bøeznový víkend museli pokácet dvì staré ztrouchnivìlé lípy,
které#se pøi#každém vìtším vìtru kymácely nad rodinným domem poblíž
Mitrovické ulice – nejvytíženìjší silnice v#obci. Nejtìžší úkol – vyšplhat
i#s#motorovou pilou nahoru a postupnì strom oøezat – vzal na sebe bývalý
velitel Jan Šedìnka. Ze zemì mu pomáhali a jistili jej další kolegové
zdejšího dobrovolného sboru. (jb)

Až budete plít záhonky, kleknìte si k tomu
Má zázraèné ruce a ví toho spoustu
o lidském tìle. Jana Kantorová je fyzioterapeutka. Lidé k#ní chodí na#rehabilitaci a ona napravuje, co je bolí.
„Nejvíce ke mnì pøicházejí lidé s#bolestmi páteøe, pak ti, kteøí jsou po úraze. Také dìti s#vadným držením tìla skoliózou. A ženy, které nemohou
otìhotnìt, na metodu dle paní Mojžíšové,“ vypoèítává Jana Kantorová,
jací pacienti jí nejèastìji klepou
na#dveøe.

O rodièích a dìtech

Vybrala si stejné povolání jako její
maminka. „Na gymnáziu jsem øešila,
kam pùjdu na vysokou. Øíkala jsem
si, že bych mohla být fyzioterapeutka
jako mamka, nebo veterináøka po takovi a dìdovi. Pøijímaèky se mi kryly, tak jsem to zkusila na fyzioterapii
– a dostala jsem se.“
Dokonèení na stranì 4

Až budete plít záhonky, kleknìte si k tomu

te problém s kùží, èasto je pøíèina
v#tlustém støevì.“
V#praxi používá takzvanou elektropunkturu – jehlièka je jen jedna a vysílá do tìla elektrický výboj. Nebolí
to tolik jako klasická akupunktura
a#nepøenáší se nemoci jako žloutenka
èi HIV. „Sama sobì akupunkturu píchám, když na mì jde nachlazení,
a#pokud to zachytím v#poèátku, staèí
nabodnout pár bodù a ono to pøejde,“
pøidává své zkušenosti fyzioterapeutka.

Není nad prevenci

Dokonèení z titulní strany
S#maminkou nìkolik let sdílela i jednu ambulanci – tu starobìlskou. Najdete ji v#prvním patøe zdejšího støediska mezi èekárnami doktora Velkého a doktora Piky. „Mamka si ji
otevøela v#roce 1993, byl to sen, který
si splnila. Já jsem skonèila studium
v#roce 1999, jeden rok jsem pracovala v#ostravské fakultní nemocnici,
a pak jsem šla sem, do Bìlé. Bylo to
fajn, vìdìla jsem, že se mám na koho
spolehnout,“ vzpomíná na starobìlské zaèátky.
Pøed ètyømi lety otìhotnìla a zùstala na mateøské se synem Honzíkem,
ale teï už je zpátky v#práci. Zatím
na#tøi dny v#týdnu. „Honzík je s#babièkou, která mezi tím odešla do dùchodu,“ líèí fyzioterapeutka, jak se
v#jejich ambulanci vystøídaly generace.

Ideální fyzioterapeut
Jana Kantorová je milá, køehká
mladá žena. A pøesto: jestliže se jí
dostanete pod ruce, musíte poèítat
s#tím, že to mùže i bolet. Ale pokud
vydržíte, budete zase v kondici.
„Když rehabilitujeme zlomeninu,
která byla mìsíc v#sádøe, jinak to
nejde, musí se to znovu rozhýbat.
Ale#jinak beru na pacienty samozøejmì ohled. Když je nìco bolí,
uberu,“ øíká.
Fyzioterapeut prý nemusí mít extra
sílu. „Spíš šikovnost,“ míní. „Aby
odblokoval, co je zablokované.
A#když to nejde, zkusil to jinak.
Je#potøeba, aby znal rùzné metody
a#mohl vybrat pro každého tu pravou."
Také by mìl být empatický, aby se
dokázal vcítit do pocitù pacienta, a také trpìlivý, protože rehabilitace mù-

že jít pomalu. „Pøicházejí sem tøeba
lidé, s#nimiž už si jiné obory nevìdí
rady. A oni si mohou myslet, že se na
nì ostatní dívají jako na hypochondry, pøitom skuteènì mají zdravotní problém,“ vysvìtluje.
Kus práce pøitom mùže každý pacient udìlat doma – ovšem pokud dbá
rad fyzioterapeuta. „Velkou motivací
bývá práce. Kdo se potøebuje rychle
vrátit do zamìstnání, spolupracuje.
Ale komu vyhovuje být na nemocenské…“

Netradièní metody
Jana Kantorová ovládá i takzvanou
McKenzie metodu. „Jedná se zároveò o diagnostiku i terapii, hlavnì
u#problémù zpùsobených výhøezem
meziobratlové ploténky. Touto metodou je možné pøedejít operaci páteøe.“
Pøesnì to byl i pøípad podnikatele
z#Havíøova, který mìl velké problémy s#páteøí a už i s#nohou. „Na neurochirurgii mu øekli, že pùjde na operaci, chodil na klasickou rehabilitaci,
pak se dostal sem a byl pøekvapený,
že už po dvou tøech sezeních to bylo
lepší – a na operaci nemusel,“ vypráví Jana Kantorová. Mimochodem v#Ostravì McKenzie metodu nikdo
jiný nedìlá.
Úspìch s ní mìla i u svého manžela,
který pracuje jako manažer a hodnì
ho bolívala hlava. „Poradila jsem mu
jednoduché cviky. Byl pøekvapený,
jak to funguje, a teï to všem doporuèuje,“ smìje se jeho žena.
Jana Kantorová má ještì jednu
specializaci, kterou v#práci využívá –
vystudovala akupunkturu. Uèila se ji
v#Praze u èínských univerzitních profesorù. „Na èínské medicínì se mi líbí, že je celostní. Napøíklad když máStarobìlský zpravodaj »4«

Urèitì se shodneme, že je lepší dìlat všechno pro to, abychom rehabilitaci nepotøebovali. „Sedavou práci
kompenzujte pohybem,“ radí Jana
Kantorová. „A když už v#práci sedíte,
poøiïte si zádové opìrky, klíny, nebo
seïte na labilních plochách – na overballu, èoèkách. Dobrá je i klekaèka.“
Až pùjdete z#Hrušky, nákup si
rozložte do dvou tašek – tak abyste
v#každé ruce nesli jednu. A až budete
okopávat záhonky, hezky si k#tomu
kleknìte, žádné pøedklony ve stoje
s#nataženýma nohama. „Pøetìžuje to
bederní páteø,“ vysvìtluje odbornice
na lidské tìlo.
Když potøebuje sama vypnout,
zajde si na kalanetiku, pilates
nebo#spinning. A rozptýlit ji spolehlivì dovede taky tøíletý syn: „Má rád
knížky, takže si spolu hodnì èteme.
A#celá rodina rádi jezdíme na chalupu do Beskyd. Patøí manželovým
rodièùm a je nám tam opravdu
dobøe.“
Jana Bohušová
Jana Kantorová, fyzioterapeutka
Vyrùstala ve Staré Bìlé, dnes bydlí s#manželem a tøíletým synem
Honzíkem v#Ostravì-Hrabùvce.
Vystudovala fyzioterapii – mimochodem profesi své maminky na lékaøské fakultì Univerzity
Palackého v#Olomouci (bakaláøský stupeò) a Karlovì univerzitì
v#Praze (magisterské studium).
Další ètyøi roky studovala tradièní
èínskou medicínu, konkrétnì
akupunkturu.
Po studiu rok pracovala na rehabilitaci v#ostravské fakultní nemocnici. Pak pøešla do Staré Bìlé,
do soukromé ambulance své
maminky.
Odpoèine si pøi sportu a také
na#horách. S#rodinou ráda jezdívá
na chalupu do Beskyd a baví ji i cestování po svìtì.

