
4 AKTUÁLNĚ 20. října 2016 

DOMÁCNOSTPOTRAVINY LÁSKA & VZTAHYMÓDACESTOVÁNÍ FINANCE

Fo
to

 s
co

m
, a

ra

CEEEESSSSSSSSSTTTTTOOO ÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

88
 tipů,

jak ušetřit

Nezapomeňte 
na komín

Důležitá je i kont-
rola komínů. Komín 
zanesený spalinami 
může být snadno 
příčinou požáru. 
Teplota ohně v ta-
kovém případě do-
sahuje až 1200 °C, 
takže často dochází 
k poškození střechy 
i krovů a následná 
rekonstrukce bývá 
finančně náročná. 

Sledujte 
ceny

Kolik za vytápění 
zaplatíte, záleží na 
celé řadě parametrů. 
Zimní teploty ovlivnit 
nemůžete, ale nákup 
paliva za rozumnou 
cenu ano. Vyplatí se 
sledovat sezonní slevy 
a akční nabídky. Jed-
noduchým způsobem, 
jak ušetřit, je pak pro-
dukt Blesk energie, 
kdy dokonce ušetřené 
peníze dostanete vy-
placené předem for-
mou bonusu.

Odvzdušněte 
radiátory

Zapomenout nesmíte 
ani na radiátory. Za-
čněte tím, že z nich 
vysajete prach. Jestli 
používáte reflexní fólii 
umístěnou za topným 
tělesem, prohlédněte 
ji a případně vyměňte 
– při vytápění je uži-
tečná, protože odráží 
teplo zpět do místnosti 
a zabraňuje tepelným 
ztrátám. Radiátory 
odvzdušněte, zkontro-
lujte ventily a měřidla.

Protočte 
hlavice

Protočte i všechny 
termostatické hlavice. 
Jejich pohyb by měl 
být hladký a bez-
problémový. Vadné 
hlavice vyměňte. „Po 
skončení topné sezo-
ny opět nezapomeňte 
ponechat hlavice 
zcela otevřené, aby se 
zbytečně nenamáhal 
jejich vnitřní mecha-
nismus,“ radí Roman 
Švantner ze společ-
nosti Enbra.

Nastavte 
teplotu 

Máte rádi teplo? Pak 
ale počítejte s tím, že 
každý stupeň navíc se 
promítá do konečné-
ho účtu za vytápění. 
Zatímco v obýváku 
odborníci doporučují 
teplotu kolem 21 °C 
až 22 °C, v 
ložnici to-
pení snižte 
nejlépe na 
18 °C. I sní-
žení teploty 
v interiéru 
o jeden 
stupeň 
přinese v 
konečném 
součtu 
nezane-
dbatelné 
úspory. 

Větrejte 
krátce

Větrat se musí i v zimě. 
Zavřená okna brání 
výměně vzduchu a v 
místnosti narůstá kon-
centrace oxidu uhliči-
tého. To vede k únavě, 
snížené pozornosti, 
bolesti hlavy nebo 
pálení očí. Větrání by 
ale mělo být krátké a 
intenzivní, aby se míst-
ností prohnal čerstvý 
vzduch, ale stěny se 
nestihly ochladit. Stačí 
větrat jen pět minut, 
ale klidně jednou za 1,5 
až 2 hodiny. 

Utěsněte 
škvíry

Každá drobná škvír-
ka vede k tepelným 
ztrátám. Proto pro-
hlédněte okenní rámy 
a zjistěte, zda jimi 
někde netáhne. V řadě 
případů pomohou 
samolepicí izolační 
pásky do oken, které 
jsou investicí v řádech 
desítek korun. Využít 
můžete také izolační 
fólie na okenní skla. 
Zjistěte, zda vám tep-
lo neutíká pod dveřmi, 
efektivním opatřením 
jsou v takovém pří-
padě dveřní kartáče. 
„Podobná drobná 
opatření dokážou v 
součtu ušetřit tisíce 
korun ročně,“ říká 
Michal Doležel. 
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Včasná Včasná 
příprava příprava 
vám ušetří vám ušetří 
za sezonu za sezonu 
tisíce tisíce 
korunkorun

Nechte 
zkontrolovat 

kotel 
Ještě jste nenechali 
zkontrolovat kotel? 
Tak to rychle naprav-
te! Odborník by měl 
zkontrolovat nejen 
samotný kotel, ale 
i odvod spalin. Pře-
devším u plynových 
kotlů je kontrola ne-
zbytná! „Technik by se 
měl zaměřit na stav 
hořáku, těsnost spa-
lovací komory i odvod 
spalin,“ říká Michal 
Doležel z E.ON.

1.

PRAHA (růž) – Děsíte se účtů za tep-
lo? Chcete ušetřit, ale nevíte jak? De-
ník Aha! vám nabízí 8 tipů, jak přede-
jít tepelným ztrátám a snížit účet za 
vytápění na minimum. 

za topení

facebook.com/denikaha

PRAHA (zej) – Z fleku by mohl 
změnit povolání! Z moderátora Top 
Star magazínu Petra Vágnera (39) se 
stala dokonalá hospodyňka.

Když potřeboval nutně vyžehle-
né kalhoty na moderování, musel 

sám přiložit ruku k dílu. „Moderá-
tor, ten tvrdý chleba jí... Kdopak 
mu, kdopak vyžehlí? Asi vyhlásím 
konkurz...“ okomentoval své snažení 
v kostymérně. A podle perfektně na-
žehlených puků mu šla práce od ruky.

Cvičí se žehličkou!
Petr Vágner před moderováním 

V kostymérně 
si musel 
přežehlit 
kalhoty.

Týrali tu důchodce, teď vařili drogyteď vařili drogy
MOST (lac) – Týrali tu seniory, pokud 

měli hlad, museli pro jídlo dolézt po čty-
řech. Když šílenou ubytovnu pro důchod-
ce a nemocné v prostorách bývalého ute-
čeneckého tábora v Červeném Újezdu na 

Mostecku zavřeli, objekty 
se staly rájem pro výrobce 
drog. Policie zatkla čtyři 
muže (37 až 52), kteří tam 

vyráběli pervitin ve velkém. 
Na místě zajistili dvě varny 
a pervitin v hodnotě tři sta 
tisíc korun. Vařiči pro suro-
viny jezdili do Polska. Nyní 
prověřují majitele areálu, zda 
o výrobě věděl, či ne.
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Absolonová: Kamarádi mi hledají chlapa!

ČERVENÝ ÚJEZD (uá, lac) – O poměrech v Domově Na kopci v Červe-
ném Újezdu na Teplicku, kde podle svědků žijí lidé v otřesných pod-
mínkách, trpí hlady a policie tam šetří smrt seniora (†66), promlu-
vil i jeden z bývalých klientů, Martin Otahal (38) z Českého Těšína. 
Deníku Aha! poskytl i šokující fotky, které všechny hrůzy dokládají.Martin Otahal  z Čes-kého Těšína přijel do Do-mova Na kopci letos v únoru. Pobyt mu doporu-čila sociální pracovnice. „Řekla mi, že tam budu mít veškerý komfort, a hlavně kvalitní rehabi-litaci. Jsem po amputa-ci nohy,“ vysvětluje. Na 

místě ho ale čekalo zkla-mání. „Hned druhý den jsem chtěl odjet. Bylo to tam hrozné, na pokojích nebyly skříně, nebylo kam si dát věci. Bylo to tam cítit močí, všu-de se povalovaly použité pleny, na zemi byly vý-kaly,“ popisuje s tím, že 

tam nakonec 
vydržel 40 
dní. 

I on po-
tvrdil, že 
porce jídla 
byly nedostatečné, takže tam lidé trpěli hla-dy. Nejhorší ale podle něj byla špatná péče o ne-mohoucí klienty, kte-ří tam posedávali po zemi nebo se plazili. „Jednomu pánovi někdo sebral berle. Jiné mu nedali, a tak na záchod lezl po čtyřech,“ říká. Podle něj už měli úředníci dávno za-

kročit a klienty od-
tamtud vysvobodit. „Někdo těm lidem přece musí pomo-
ci,“ dodává.

po čtyřech!po čtyřech!

chlapa!
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Kauz  ,    a policie šetří smrt seniora (†66)
Kauza domova, kde je hlad a policie šetří smrt seniora (†66)Lidé lezli Lidé lezli bolestíbolestí
Klient Klient 
Martin Martin 
Otahal Otahal 
(38): (38): 

c 

la 

Všude byly Všude byly 
výkaly výkaly 

a smrad...a smrad...

Nemohoucí 
klienti lezli 
po čtyřech.

Na zemi Na zemi 
byly výkaly.byly výkaly.

Martin 
Otahal

Velikost porce polévky demonstroval 

Velikost porce polévky demonstroval 
Martin Otahal se zapalovačem, který 

Martin Otahal se zapalovačem, který 
postavil vedle misky.
postavil vedle misky.
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nebude 
pro Moniku 

problém 
najít

Kriminalisté výsledky 
kontrol tají

Již téměř měsíc domov prošetřuje poli-cie a hygiena. „Vyšetřování je rozpra-cované a kriminalisté zatím nechtějí nic zveřejňovat,“ řekl včera mluvčí teplické policie Daniel Vítek. A stejnou odpověď mají i hygienici.

Domov hrůzy pronajmouJednatel domova Pavel Fousek (49) tvrdí, že se proti nim všichni spikli. „Vše je vymyšlené,“ kontroval a dodal, že areál pronajme: „Už máme uzavřenou smlouvu. Je to žena, která pracovala v sociálních službách ve státní správě, a ta registraci na tyto služby dostane,“ tvrdil Fousek.

Milion litrů alkoholu pod zemí!
Milion litrů alkoholu pod zemí!

Policie zasadila ránu »lihové mafi i«
Č

Zaberou sexy

14. kv tna 2013

AKTUÁLNĚ

6

ČERVENÝ ÚJEZD/CHOMUTOV (uá, lac) – V Domově na kopci v Červeném Újezdu na Teplicku pro staré a nemocné, kde mají mít obyvatelé hlad a policie v něm šetří úmrtí seniora (†66), pracovali Petra Rejmanová (28) a Petr Primas (33). Jen měsíc a půl, pak dali výpověď. Hrůzné zá-žitky už popsali kriminalistům. Nyní jako první ze zaměstnanců, s nimiž Aha! mlu-vilo, našli odvahu a vystoupili z anonymity.

Do Domova na kopci na-stoupili v únoru. Petra jako ošetřovatelka, Petr coby údržbář a správce objektu. „Lidi tam mrzli, myli se ve studené vodě. Aby ve-dení ušetřilo, topilo se jen v noci a přes den se kotle vypínaly. Kotelna je v de-zolátním stavu, ani jeden ze tří kotlů neměl revizi,“ popsal Petr. 

Hrůzné zážitky si odnesla i jeho partnerka Petra, která navíc po čase zjistila, že je nakažená žloutenkou typu B. Nemoc přenesla na syna, babičku a další dva příbuz-né. „Není se čemu divit. Je tam klient se žloutenkou, který má nádobí společné s ostatními. Hygiena žád-ná. Koupou se jednou za dva týdny, jednou týdně 

se muži holí. V ku-chyni je jeden dřez, jed-na kamna. Použité pleny přidávají do směsného odpadu, místo aby je li-kvidovali jako nebezpečný odpad,“ vylíčila. Potvrdila zároveň informace, které Aha! získalo od dalších za-městnanců. Tedy že klienti domova trpí hlady, nemají vlastní oblečení, dostávají 

jen minimální ka-pesné a pět cigaret na týden. „Vozili jsme jim svoje věci, bylo nám jich líto,“ doda-li s tím, že po měsíci a půl odešli, protože to nemoh-li vydržet. Vedení domova jim dluží výplatu. „Dostali jsme jen zálohu, pro nás oba dohromady 4500 ko-run,“ řekli s tím, že dopla-tek dodnes neviděli.

Moderátorka Kašparovská je zase bez chlapa:

S S

Tatiana 
Vilhelmová 
má malého 

Aloise. 

Novopečené maminky!

Manžel KocurovéTomáš Abraham.
Šťastný tatínek

Vojta Dyk.

Chci se ještě zamilovat

jednou za 2 týdnyjednou za 2 týdny V únoru seV únoru se
topilo jentopilo jen
v noci...v noci...

Petr Primas a Petr Primas a 
Petra Rejmanová Petra Rejmanová vydrželi v Domově 

vydrželi v Domově na kopci pracovat 
na kopci pracovat jen půldruhého jen půldruhého 

měsíce. měsíce. 
Nedokázali se Nedokázali se 
dívat, jak jeho dívat, jak jeho 

obyvateléobyvatelé
trpí. trpí. 

Domov na kopci na upozornění 
Aha! prošetřuje 
policie a hygiena.
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Petr (33) a Petra (28):Lidé se tam koupou
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ČERVENÝ ÚJEZD (lac, uá) – Nemocní a staří lidé mají trpět hlady, dlouhé hodiny leží v použitých plenách... Přesně tak zní svědectví o péči o klienty v Domově na kopci v areá-lu bývalého utečeneckého tábora v Červeném Újezdě na Teplicku. Ubytovává seniory, dementní alkoholiky a psy-chiatricky nemocné, kterým má poskytovat stejné služby jako domovy důchodců se zvláštní péčí. A to bez licence! Vedení prý má zájem jen o jejich peníze.„Za ně dostanou suchý roh-lík ke svačině nebo chleba s hořčicí k večeři. Mají hlad, perou se o cigarety,“ tvrdí bý-valá pečovatelka. „Utekla jsem odtamtud. Nemohla jsem se dívat na to, jak se k těm li-dem chovají. Když vám člověk říká, mám hlad, a vy mu ne-můžete nic dát, je to strašné,“ popsala Aha! pod podmínkou zachování anonymity. Bojí se msty vedení zařízení. „Někdo by tam měl udělat kontrolu účetnictví. Výplata byla, když pošťačka přinesla důchody klientů,“ pokračovala ve výčtu podivností chodu domova.Podobně mluví i další z bý-valých zaměstnanců: „Lidi, co mě znají, mi volají a brečí, abych je vzal odtamtud,“ říká Petr P. (32), který je odhodlán 

svědectví o »péči« v zařízení poskytnout policii. Deník Aha! vyrazil do do-mova, aby obvinění prověřil.DENÍK AHA! V DOMOVĚ NA »NÁVŠTĚVĚ«Už jen najít Domov na kop-ci v Červeném Újezdě byl problém. Není k němu žádná směrovka. „Vy tam někoho máte? Tak to ho lituji. Od-vezte ho odtamtud. Toho provozovatele bych zabil, kdybych mohl, za to, co těm lidem dělá,“ nebral si servít-ky muž, kterého jsme se ptali v Červeném Újezdu na cestu.TO NENÍ FABRIKA...Zrezivělá železná vrata do objektu bývalých kasáren byla 

otevřená. Mladý muž Mar-cel Schwarz (35) za nimi se nás vlídně zeptal, koho hle-dáme. Než se rozpovídal, působil jako ochranka. Šlo zřejmě o psychicky nemoc-ného klienta, poslal nás ale dál do areálu. Vzápětí vy-běhla z vrátnice jedna ze zaměstnankyň, zastavila nás a vzala do kanceláře. JSEM JEDINÝ JEDNATEL„Já jsem jediný jedna-tel,“ pyšnil se v křesle Pavel Fousek, který ale není nikde jako šéf oficiálně vedený. Nejdříve byl svolný odpo-vědět na otázky, po hys-terickém výlevu kolegyň, aby neodpovídal, nás bez jediné odpovědi vykázal a šel vyprovodit k vratům.

(lac, uá) – Nemocní a staří lidé mají trpět diny leží v použitých plenách... Přesně tak éči o klienty v Domově na kopci v areá-eneckého tábora v Červeném Újezdě na ává seniory, dementní alkoholiky a psy-cné, kterým má poskytovat stejné služby h d ů lášt í éčí A t b li !

SvačíSvačí rohlík,  rohlík, večeří
       chleba s hořčicí       chleba s › Lidé v něm prý trpí hlady › Vedení  

dlán objektu bývalých kasáren byla a šel vyprovodit k vratům.

r-se e-l, lo c-e y-e a 

-l e 

Kdo je

Lidé v domově v Červeném Újezdě posedávají netečně, nikdo se jim nevěnuje.

Pavel Fousek zavírá bránu, aby dovnitř nikdo nemohl.

Jednatel Jednatel domova Pavel domova Pavel Fousek těsně poté, co před branami areálu napadl redaktorku  c   z Ostravy se rád nechal vyfotit.

Domov na kopci pro seniory a nemocné 

Šéf napadl redaktorku Aha!Poté, co »jednatel« Pavel Fousek zjistil, že ho už zvenku natáčím na mobil při zavírá-ní vrat, vyběhl, strčil do mě, až mi vypadl mobil z ruky a rozsypal se. Když jsem ho sebrala a dáva-la dohromady, vyrval mi telefon z ruky a vyndal a ukradl z něj paměťovou kartu. Nato zmizel. Obrá-tila jsem se proto na policii. „Případ šetříme jako krádež,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.Helena LACINOVÁ

Svačí rohlík, večeřívečeří
       chleba s hořčicíhořčicí jde údajně jen o jejich peníze!

mobil z rukyy a rozsypal 

tnškpD

Foto Aha!
 – Jana U

lrichová, 
Helena La

cinová

Proti Davidu Rathovi svědčí další fakta.

Do domova Do domova přicházejí přivolaní policisté.

hocDspsichbbzvjeRnkpžp

 v Červeném Újezdě

Bývalí zaměstnanci Domova na kopci, kde staří údajně trpí hlady, promluvili

Bývalí zaměstnanci Domova na kopci, kde staří údajně trpí hlady, promluvili
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mě znaj , jabych je vzal odtamtud,“ říká Petr P. (32), který je odhodlán Zrezivělá železná vrata do objektu bývalých kasáren byla jediné odpovědi vykázaa šel vyprovodit k vratůmdlán objeb ktu bývalých kasáren byla a šel vyprovodit k vratům. Kdo j areálu naarrarrereáeáluálu u napadl anaapapadpaddladl lredakreeredaaaaka torkuktoktotoororkurkuku
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Sexy ocen

Modelce sexy kožená kombinéza nesmírně slušela.

Mašlíková zvažuje zmenšení poprsí. Není to škoda, pánové?

ČERVENÝ ÚJEZD (lac) – Domov na kopci v Červeném Újezdu na Teplicku, kde údajně mají staří a ne-mocní obyvatelé hlad, stará se o ně nedostateč-ný počet pečovatelek, policie v něm vyšetřuje smrt klienta (†66) a byla mu uložena poku-ta 250 000 Kč, vzali včera po sérii článků v Aha! kriminalisté útokem.  

Foto Aha! – Helena Lacinová

Bez ohlášení do něj najelo několik policejních aut. „Akci mohu potvrdit. Policisté tam prověřu-jí oznámené skutečnosti. S ohledem na probíhající vyšetřování nemohu sdělit podrobnosti,“ uvedl vče-ra policejní mluvčí Daniel Vítek. Jeden ze svědků, který o případu informoval deník Aha!, už na policii vypovídal.

j p y záhadně zemřel 

V domově včera V domově včera zasahovala policie.zasahovala policie.

Ing. Karel Müller

Na vstupu je Na vstupu je dosud cedulka se dosud cedulka se jménem bývalého ředitele.

Upozornil je deník Aha!
Upozornil je deník Aha!

Domov obsadili policisté

Více příběhů

v rubrice        MUSÍTE VĚDĚT

         na
ahaonline.cz

e p
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NOVÉM

Aha! 
o kauze psalo 

několikrát.

Tábor v Tábor v 
Červeném Červeném 
Újezdu.Újezdu.

Kufr s drogou 
ukrývali v jímce. Aha! 22. května 2013.
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Váš specialista v oboru IT

KSP Computers & Services, s.r.o.
Nad Akcízem 1006/22, 180 00 Praha info@kspcs.czwww.kspcs.cz

+420 777 787 874 

+420 728 123 242 

+420 222 742 616 

Dlouhodobě spolupracujeme s největšími značkovými výrobci:  

Apple, HP, Microsoft, Lenovo a další. 

Zajišťujeme projekty, dodávky, realizace, instalace a následné konfigurace IT vybavení.

Pomáháme menším, středním ale i korporátním společnostem v jejich růstu.

Každý klient má u nás jistotu osobního přístupu.

INZERCE

ABICKO.CZ/MAGICABICKO.CZ/MAGIC

Hraj 
ZDARMA na

Poskytujeme úvěry 
i dlouhodobě, zástava 

nemovitostí nutná.
Vyplácíme exekuce,

pohledávky, nebo odkoupíme
Vaši zadluženou nemovitost,
ve které vás necháme bydlet.

Tel.: 739 291 865
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