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Rekordní víkend na protialkoholní
záchytné stanici v Jihlavě
Opilci se stávají pro své okolí problémem. Dokladem může být dokumentace z protialkoholní záchytky
například víkendu na začátku února.
Služby města Jihlavy (SMJ), které
provozují protialkoholní záchytnou
stanici pro kraj Vysočina, zaznamenaly rekordní víkend v počtu záchytů. V době od pátku 5. 2. odpoledne
do neděle 7. 2. do půlnoci zde bylo
zachyceno 20 osob. Důvody záchytů byly opravdu různorodé. Pro dokreslení zveřejňujeme jednotlivé záchyty tak, jak probíhaly v hodinách a
dnech po sobě.
1) 5. 2. – 17.00 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1974 – centrální příjem nemocnice
Jihlava
2) 5. 2. – 19.50 hodin - veřejné
pohoršení: muž r. 1985 - Městská
policie Havlíčkův Brod
3) 5. 2. – 21.45 hodin - veřejné
pohoršení: muž r. 1986 - PČR Jih-

lava
4) 5. 2. – 23.40 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1953 - Městská policie Jihlava
5) 6. 2. – 02.00 hodin - fyzicky
napadal jiné občany: muž r. 1990 PČR Chotěboř
6) 6. 2. – 02.15 hodin - fyzicky
napadl přítelkyni: muž r. 1974 PČR Ledeč nad Sázavou
7) 6. 2. – 05.00 hodin - fyzicky
napadl hlídku PČR: muž r. 1983PČR Havlíčkův Brod
8) 6. 2. – 05.40 hodin - rušil noční klid: muž r. 1963 - PČR Jihlava
9) 6. 2. – 05.55 hodin - házel kusy ledu na strážníky Městské policie: muž r. 1987- Městská policie
Žďár nad Sázavou
10) 6. 2. – 08.00 hodin – vyhrožování sebevraždou, bodla se nožem: žena r. 1971 - PČR Třebíč
11) 6. 2. – 10.15 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1955 - PČR Golčův Jeníkov

12) 6. 2. – 15.00 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: žena r.
1979 - PČR Žďár nad Sázavou
13) 6. 2. – 20.00 hodin - ničil cizí
majetek: muž r. 1978 - PČR Jihlava
14) 6. 2. – 22.30 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1963 – chirurgická ambulance Jihlava a PČR Jihlava
15) 6. 2. – 23.30 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1953 –Městská policie Jihlava a PČR
Jihlava
16) 7. 2. – 01.05 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1978 - PČR Velká Bíteš
17) 7. 2. – 02.15 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: žena r.
1969 - PČR Velké Meziříčí
18) 7. 2. – 11.00 hodin - veřejné
pohoršení: muž r. 1959 - PČR Jihlava
19) 7. 2. – 18.00 hodin - krádež
v hypermarketu Kaufland: muž r.
1960 - PČR Jihlava

20) 7. 2. – 22.15 hodin – ohrožení vlastního života a zdraví: muž r.
1966 - PČR Pelhřimov.
Muž, který byl zachycen 7. 2. 2010
v hypermarketu, jak kradl pod vlivem alkoholu, se zatím stal absolutním rekordmanem v počtu záchytů.
Za dobu existence protialkoholní
záchytné stanice v Jihlavě zde byl již
zachycen 61krát.
Z těchto všech záchytů zaplatil
pouze 10 zadržení. Tuto částku za 10
záchytů zaplatil naráz, protože údajně zdědil nějaké peníze. Od té doby
již nezaplatil nic.
Dalším smutným rekordmanem
byl muž ze Stonařova, který byl zachycen z pondělí 8. 2. na úterý 9. 2.,
jak rozbíjel opilý skleněnou výlohu
u budovy magistrátu města. Tomuto muži bylo naměřeno na PZS 4,94
promile alkoholu v dechu.
Od 1. 1. 2010 bylo na jihlavské protialkoholní záchytné stanici umístěno již 122 osob.
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Království s převážnou nadvládou žen
Kuchyni chce mít každá hospodyňka praktickou, ale i vyšperkovanou.
Vždyť zde stráví nejvíc času nad vařením a domácími pracemi.
Kdo pomýšlí na rekonstrukci nebo
na zcela nové zařízení kuchyně, určitě přivítá malé osvětlení problematiky se žďárským truhlářem Josefem
Peňázem, který se na kuchyně přímo specializuje.
Byť původně absolvent gymnázia, v
oboru pracuje již přes 14 let a prošel
tříletou „zkušenou“ přímo ve výrobně nábytku. Zde si osahal vlastnosti
a možnosti různých materiálů a jak
uvádí, tato tvůrčí práce jej baví. Josef
Peňáz při mém příchodu odkládá
vrtačku a pouštíme se do hovoru o
království, ve kterém převážně vládnou ženy.
***
Je rozdíl mezi zařízením kuchyně
pro praváky nebo leváky?
Určitě. Je to celé o uspořádání pracovní plochy, jak za sebou následuje
vaření, mytí, příprava a ostatní. Vždy
je základ pro praváka a leváka utvo-

řen podle toho, kam si potřebuje odkládat věci a již při orientaci dřezu se
na to lidí ptám.
V bytech je však většinou sporák
v rohu, vedle hned dřez a při vaření nám chybí odkládací plochy.
Lze udělat nějaké změny?
Sporák většinou nelze posunout,
protože nad ním je již dispozičně vestavěné odsávání. Leda by se muselo
dovést jinudy, či jej postavit jenom
na filtr. Za tuto cenu pak získáme
částečnou odkládací plochu vedle
sporáku.
Nemohou se od sporáku vřazeného do linky při pečení zahřívat
bočnice skříněk?
Většina dobrých značkových sporáků nebo vestavěných trub je již
vyrobena tak, aby nesálaly boční
teplo. Ale setkávám se samozřejmě i
se spotřebiči, u kterých byla tepelná
izolace ošizena. Pak si lze proti zahřívání skříněk pomoci jedině ochrannou lištou.
Jsou již moderní materiály na kuchyňské linky odolnější?
Tyto materiály měly splňovat určité
veličiny a většinou se tak děje. Také
pracovní desky jsou již dnes odolnější vůči teplotě, otěru a chemickým
reakcím, např. ovocných šťáv. Ale
krájet přímo na desce stále nelze.
A pokud chceme opravdu odolnou pracovní plochu?
Pak je možností slinutý kámen,
corralit či kerrock. Jsou to vlastně
umělé kameny vyrobené zpracováním základního kamene, který je
slisován, probarven a spojen pryskyřičnou hmotou. Nový materiál není pórovitý a nic nenasáká. Efektní
umělý kámen patří již k těm dražším
materiálům a ne každý snese chladný

dotek při práci.
Co praktičnost povrchů kuchyňského nábytku?
Určitě jsou nejpraktičtější fóliovaná
dvířka, ať již s prolisovaným profilem
nebo zcela hladká. Fólie je nejlepší
na údržbu. Nesmí se však mýt čisticími pastami, které by ji mohly poškrábat. I hrubá špína z fólie by měla
pustit obyčejnými saponáty.
Cenově levnější, i když s namáhavější údržbou, jsou dvířka z klasického laminátu a s plastovou hranou. A
pokud chce zákazník do kuchyně investovat, možností je linka dýhovaná
nebo ze dřeva. Krásná, už ne však tak
odolná, a složitější na údržbu.
Šperkem na skříňkách jsou
úchytky. Co teď letí?
Úchytky se v současnosti prosazují
výrazné, kovové. Např. velká madla
nebo úchytky zapuštěné do dvířek.
Hlavní však je, aby byly pohodlné
při používání, tedy bezproblémové
uchycení a snadné otevírání.
Co rekonstrukce starých kuchyní?
Ano, děláváme výměny desek a
dvířek, ale těžko lze čekat nějaký zázrak. Jakmile se totiž začne se starou
kuchyní hýbat, nemusí to vždy dopadnout dobře.
Dají se v panelákové kuchyni vymyslet nějaké vychytávky?
Určitě. Lze např. vestavět menší
myčku, která znamená úsporu času,
práce i vody. Také lze sestavu kuchyně pozměnit, aby lépe vyhovovala
potřebám hospodyňky.
A možnosti v systému skříněk?
V panelákových kuchyních lze zcela využít prostor a nainstalovat zvýšené skříně s větší úložnou plochou až

ke stropu. To samé platí u spodních
skříněk, jejichž zvýšením dosáhneme nejen většího obsahu, ale na vyšší desce se pak také lépe pracuje.
Co různé výsuvné koše a vysouvací zásuvky?
I do vnitřního uspořádání panelákové kuchyně lze nainstalovat různé
výsuvné koše či plnovýsuvné velké
zásuvky. Ale čím více takových vymožeností, tím dráž nás linka vyjde.
Jakou zátěž snesou výsuvné koše?
Jejich nosnosti většinou začínají na
40 kg. Záleží pak na kvalitě výsuvného systému, protože většina výrobců
nabízí několik řad košů s normální
brzdou nebo s lepším kuličkovým
výstupem. Pak se nosnost zvyšuje.
Jsou ještě moderní ostrůvky ve
velkých kuchyních? A jak jsou
praktické?
Ještě před pár lety to byl hit. Nyní už o ostrůvky takový zájem není.
Výhoda ostrůvku je v tom, že získáme další odkládací nebo pracovní
plochu, pokud máme dostatek prostoru a nechceme mít rohovou nebo
tvarovou variantu kuchyně. Jakmile
se však do kuchyně umístí ostrůvek,
stále jej pak obcházíme při práci a
přenášení potravin, i více znečistíme
podlahu.
V poslední době se zase rodinný
život vrací do kuchyně. Jaké vybavení tomu odpovídá?
V grafických návrzích i realizacích domů či nových bytů se hodně
upřednostňuje spojený prostor, který by měl na sebe navazovat jak barevně, tak stylově. Nelze tedy např.
rustikální kuchyni kombinovat s moderním obývákem.
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