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SLEDUJEME: Koronavirus na Benešovsku
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cvičení na webu
15.4.2020

Do nepoznané situace se vedle živnostníků nebo ﬁrem dostal s nástupem
koronavirových opatření také Rehabilitační ústav Kladruby. Jeho ředitel
Josef Hendrych potvrdil, že zařízení je nyní obsazeno zhruba
z poloviny. „Zlomovým bodem byly Velikonoce. Klienti se s vidinou čtyř
volných dnů nechávali masivně propouštět a odjížděli domů,“ uvedl
ředitel. „Nyní znovu začneme pacienty nabírat, i když zatím neznáme
jejich reakci,“ dodal.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
BENEŠOVSKO

KRÁTCE: Uvolňování
restrikcí ani v Benešově
moc vidět není
BENEŠOVSKO

Mašiny oprášily šičky z
Nesper i po dvaceti
letech
BENEŠOVSKO

FOTOKVÍZ: Poznáte
obec na Benešovsku?

ČTENÁŘ REPORTÉR
Redaktoři vaří: Středomořská bašta
aneb Citronové kuře s česnekem
Plavecký bazén v Rehabilitačním ústavu Kladruby. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

ON-LINE reportáž o koronaviru
najdete ZDE

Chod v pozměněných, nenormálních
podmínkách karantény s sebou přinesl
dopady do ekonomické bilance. V ústavu na

My prázdniny nemáme, aneb jak
funguje škola během nouzového stavu
Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE

dohled od Vlašimi pracuje celkem 360 lidí.
„Veškeré náklady nyní třikrát přehodnocujeme a zvažujeme, jestli je možné je
oddálit. Také v oblasti investic se situace změnila. Domnívám se, že se investice

VYBRANÉ
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Č Á
posunou možná o roky, než se ústav srovná ekonomicky a než si vytvoří
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ČLÁNKY PRO
VÁS

polštář,“ uvedl Josef Hendrych a současně s tím upozornil, že na startu druhého
krizového měsíce stále ještě nevidí konec krize.

To nejzajímavější z Vašeho
regionu.

Pokud by se pokračovalo v nastoleném trendu, nedopadlo by to dobře. Přesto je
Josef Hendrych mírným optimistou a věří, že už se pandemie v Česku dostala
do druhé fáze, kdy bude nemocných přibývat méně a situace se v celém

Zadejte váš e-mail

hospodářství pomalu začne vracet do dříve zaběhnutých kolejí.

VYBRANÉ ČLÁNKY >>
Marii Křížovou péče o pacienty v kladrubském
Rehabilitačním ústavu naplňuje
PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Fyzioterapie a rehabilitace vůbec je speciﬁckým odvětvím péče o pacienty,
která se neobejde bez fyzického kontaktu. Proto se úplně nepotkávají potřeby



Chci dostávat obchodní sdělení od
partnerů VLM.
Potvrzuji, že odesláním tohoto formuláře
vyjadřuji svůj souhlas s Všeobecnými
smluvními podmínkami a beru na vědomí tyto
Zásady zpracování osobních údajů společnosti
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

ZPRÁVY ODJINUD

klientů a fyzioterapeutů na straně jedné a vládních opatření na druhé. Přesto a
samozřejmě i kladrubští pracovníci rehabilitačního ústavu dodržují v rámci
možností doporučená opatření. Například jim je každé ráno měřena teplota.
„Nosíme roušky a upravili jsem i chod naší jídelny. Pacienty jsme rozsadili a při
obědech se už nepotkávají se zaměstnanci,“ uvedl Josef Hendrych s tím, že
vedení ústavu hodně spoléhá na zodpovědnost zaměstnanců, kteří by i po
skončení směny a návratu domů měli dál držet vládou doporučená opatření.
„Právě my, kteří ústav denně opouštíme bychom měli být nejvíc obezřetní,
abychom sem nic nezanesli,“ vyzval ředitel.

KONDICE

Unavené jaro? Tyto
bylinky vás probudí
KONDICE

Zadek a stehna
(10denní plán)
TN.CZ

Karanténa ničí lidi i
Česko. Lékaři z
"Karlovky" požadují…
TN.CZ

Do pomoci druhým se zapojili také poříčtí sokolové
PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Naprostou novinkou Rehabilitačního ústavu Kladruby je „export“ jeho knowhow mimo ústavní zdi prostřednictvím internetové terapie. „Na to jsme se
připravovali už poměrně dlouho, ale ne všichni tomu byli nakloněni. Až tato
doba ukázala, jak něco podobného je zapotřebí,“ vysvětlil ředitel
rehabilitačního ústavu.
Na ústavním webu se tak do Kladrub alespoň virtuálně mohou dostat ke svým
oblíbeným fyzioterapeutům klienti, které doma uvěznila karanténa. Josef
Hendrych proto věří, že až nastane ten správný čas, bude jasné, jak bylo
rozhodnutí správné.
„Telerehabilitace ve zhruba půlhodinových lekcích se klientům zamlouvá a už

Jednou tak, podruhé
jinak. PŘEHLED
přešlapů vlády v boji
s…
CELEBRITY

Konec světa? Baba
Vanga ho věštila na rok
2020!
CELEBRITY

Celebrity, které
neuvěřitelně zhubly:
Jak moc je to změnilo?
Některé k nepoznání…
LÁSKA A VZTAHY

Matylda: Manželovu
milenku jsem zostudila
tak, že se odstěhovala
z města
CELEBRITY

Jack Nicholson: Zásadní
tajemství jeho života
mu prozradil až učitel
matematiky

máme první pozitivní reakce,“ sdělil ředitel ústavu. „A možná se to stane
běžnou součástí práce našeho ústavu. Jsem rád, že jsme s tím přišli a klienti
mohou cvičit také doma. Přesto naše webové pořady nikdy nenahradí
rehabilitaci přímo v ústavu, která je spojená i s konzultacemi. I tak se ale jedná
o velký krok kupředu,“ doplnil.
Infograﬁka: Aleš Vojíř a Michal Janko
Nakažení koronavirem v okresech

Zdroj: Krajské hygienické stanice
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Nakažení koronavirem v okresech
Nakažených na 100 tisíc obyvatel okresu
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DISKUZE

Nebezpečný koronavirus, Koronavirus na Benešovsku, investice, Velikonoce, Kladruby,
Vlašim, Rehabilitační ústav Kladruby, Česko

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
DNES 12:32

25

Piráti se připojí ke stížnosti na zákaz
vycestování. Chtějí výjimku pro studenty
Pirátští senátoři se připojí k ústavní stížnosti na
rozhodnutí vlády zakázat kvůli pandemii…

DNES 11:08

4

AKTUALIZOVÁNO

V Německu roste počet nově nakažených.
Británie hlásí 41 tisíc obětí
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V Německu druhým dnem roste počet nových případů
nákazy koronavirem, za úterý se bilance zvýšila…

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU

PODÍVEJTE SE: Tyto
rozhledny a vyhlídky v kraji
spojí přeshraniční stezka

Děti popsaly, jak prožívaly
letošní Velikonoce
9

Mašiny oprášily šičky z Nesper i po dvaceti
letech
/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Naprosto organizovaně, bez
zbytečného rizika se také ženy a muži z…

Respirátory potřebují i pohřebáci, říká
hejtmanka
Vedle ochranných pomůcek proti koronaviru, které si
obstaraly vlastním přičiněním, mají nyní…

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

Škoda Octavia
1,5 TSI / 110 kW Style…
492 470 Kč

Volkswagen Caddy
1.6TDi 55kW
169 000 Kč

Škoda Octavia
2.0 TDi 110kW Elegance
289 000 Kč

21

Koronavirus na Benešovsku: Projděte si
důležité informace, omezení a rady
Počet nakažených koronavirem v Česku přibývá. Vláda
uvalila na celou Českou republiku karanténu.…

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Gastronomie Obsluha v
zařízeních rychlého
Obsluha v zařízeních…
14 600 Kč

Zdravotnictví Pracovníci přímé
obslužné péče v
Pracovníci v oblasti…
18 800 Kč

Služby Uklízeč, uklízečka
Uklízeči a pomocníci v…
17 070 Kč

8

KRÁTCE: Uvolňování restrikcí ani v
Benešově moc vidět není
/FOTOGALERIE/ Postupné uvolňování opatření, která
mají bránit nekontrolovatelnému šíření nového…

11

FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku?

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/rehabilitacni-ustav-odsouva-investice-ale-spustil-cviceni-na-webu-20200415.html?fbclid=IwAR2FHbG6… 4/6

22. 4. 2020

Rehabilitační ústav odsouvá investice, ale spustil cvičení na webu - Benešovský deník

FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku?
Všímáte si svého okolí? Samozřejmě ano. Ale poznáte
města a obce na Benešovsku podle detailů,…

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

Bukovany
Prodej bytu 2+1
2 400 000 Kč

Vlašim, U Tržiště
Prodej domu
3 450 000 Kč

Sázava, Sklářská
Prodej bytu 2+1
1 190 000 Kč

ČTENÁŘ REPORTÉR

Poslat příspěvek

Redaktoři vaří: Středomořská bašta aneb
Citronové kuře s česnekem
Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících
domácností mimo jiného i každodenní…

5

Spoléhám na to, že mě uživí manžel, říká
podnikatelka
Když prezident hovořil o tom, že bychom měli ještě rok
zůstat doma, tedy nevyjíždět na zahraniční…

51

Ze dne na den přibylo kraji deset pacientů.
V Praze čtyřikrát víc
Trend posledních dnů, kdy ve středních Čechách nově
prokázané případy nákazy koronavirem…

14

OBRAZEM: Děti děkují malováním a
kreslením nejen těm z první linie
Také děti z Benešova mohou poděkovat lidem, kteří se
staví v boji s novým koronavirem do první…

Augustín Varačka: Věřím, že o prospěšnosti
kávy není pochyb
Augustín Varačka je od roku 2018 majitelem pražírny
kávy diGusto v Benešově. Kávě se věnuje více…
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AKČNÍ LETÁKY

ROSSMANN
08.04. - 19.05.

Kauﬂand
22.04. - 28.04.

kik
22.04. - 22.04.

TESCO
23.12. - 30.04.

BILLA
22.04. - 28.04.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Služby Uklízeč, uklízečka, 17 070 Kč

Peugeot 208 první majitel, servisní knížka…

Škoda Octavia 2.0 TDi 110kW Elegance

Sázava, Sklářská Prodej bytu 2+1

Výroba Montážní dělník, 14 600 Kč

Peugeot 308 první majitel, servisní knížka…

Škoda Rapid 1,0 TSI / 81 kW Style Plus

Benešov, Ulrichova Pronájem bytu 2+1

Zdravotnictví Zdravotní sestra, 17 500 Kč

Peugeot 3008 první majitel, servisní kníž…

Škoda Octavia Combi DSG 1,6 TDI / 81 k…

Sázava, Ke Kopaninám Prodej domu

Výroba Manipulační dělníci ve výrobě, 16 …

Peugeot 208 první majitel, servisní knížka…

Audi A4 2.0 TDi Quattro,110 kW,ALU 18´

Dolní Kralovice Prodej domu

Kultura a sport Maséři (kromě odborných …

Peugeot 308 první majitel, servisní knížka

Škoda Fabia Combi TSI 1,2 TSI / 66 kW A…

Řehenice Prodej domu

Vzdělávání a školství Vychovatel, 27 300 Kč

Peugeot 308 první majitel, servisní knížka…

Renault Clio 1.5dCi 55kW DPH CZ

Vlašim Prodej domu

Doprava a logistika Traktorista a obsluha,…

Peugeot 308 první majitel, servisní knížka…

Škoda Octavia TDI 1,6 TDI / 85 kW Style …

Bystřice Prodej domu

Výroba Montážní dělník, 16 400 Kč

Peugeot 308 první majitel, servisní knížka…

Ford Mondeo 2.0TDCi 132kW CZ

Chářovice Pronájem bytu 3+kk

+ PODAT INZERÁT

+ PRODAT AUTO

+ PRODAT AUTO

+ PRODAT NEMOVITOST
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