V Sokolově chtějí léčit
zákeřné nádory prsu
Karloaarský

kraj

Kom_

p]exnl lécbu kalcinomu prsu

chce nemocným Ženám

na_

híÍ]noutnemocnice v sokolové. Jeii vedeni uz pomalu dava
dohrómady skupinr] odborn1_
ků' takzvany mamotym' který
bude mít léčbuna starost.
Pacientkám Z regionu nové

DŤacoviŠtéuŠettíneprijemné
'cestovánr
jiná pracoviste,

..MamotÝm by mělo tvořit
osm až devět lidi růZných od'
bor"nosti. operatéři' onkolog.
Datolog a dalši vyJmenoval
jitl Stefan. Zdravotni
ťeditel
"'
sDolecnosti Nemos, která má

s;kolovský Špitál od KaŤIo
varskehokrajev nájmu.
Prvni operace bY se mohlY

v soko1ově uskutečnit už v 1e"

toŠnim loce. Štefan a1e Zdů_
Íaznil. Že nemocnice musí b]ýt
na novinku stoprocentně při'
Často
Ženy
nemocné
kologicky
na

například do Plzně, kam
míři.

on_

pravena.

Pokřačování na siř.8

V Sokolově chtějí...
Dokončeníze střany

l

Hřiště obsahuje prvky agilitv a dalŠivybavení jako na_

stavět nelze. v první opŤavené

cásti podobne problémy ne_
hrozily, ale zase je zde mato

místa. ..vvbrali jsme proto
Že
nřik]ad DsÍ lávku, prolézacÍ AŤeá] zdlavi. zďirazivji'sluŠ_
zejména
vvŠlivstřÍc
isme
skakací
iune1. dvoihrazdu,
Ti jdou se
obruc. sloupky Pro slalom' irvm iejskďům'
psy na prochaZku a ne_
houpaČku, informaČnÍpane-l a

koŠ.Město potlze řeŠilo pro
blém. kam hřiŠti'umístit'Jťd_
nou Z moznosti byl areál Bo_
hemia blizko centra. Tam se
vŠak Wsk\tl problém' v óástÍ

areálu. která byla zrekon_

struována iako poslednÍ. by Se
místo naŠlo.JenŽe projekt je
takzvané pod dotaci a v době
udrŽitelnosti, takŽe psí hřiŠtě

svými

tráDÍ ic Douze před panelákem

a ňa'clivÍli," tvrtlÍ St't]láčc'k'
nroto orv nema strach, Že by sl
'''o sobe na psim hfiŠti majite
ié zvitat neůkuzeli' Někteří1!

dé isou spokojeni' jini malr k

DřókáŽkám výhraďy. '.Pes sI
zab1bne. zabéhá ao tojde' Zad_

né velké závodní ambice ne-

mám," sděli1a včera jedna z

návŠtévnicalealu. Jini uŽjsou

7řeimě náIočnéj ŠÍ.,.Já bych se

tať neradovala. Iloupačka s
kladinou jsou fajn (b)'t je-u
nich veliká vůle dřeva. tudiz

veliký pes s nimi dost houpe a
boiácnéjŠípsi s tím tedy bu_
dou mit problém)' Tunel]e ve_

plastový. ktery psum
klrirrŽc. rlbzvláŠlčv l('mk' lx)_

liký

ťasi, ie i dost vysoký, kruh lní
nouze iedno nastaveni. slalom

i.""váu ienom aby si ho ten
pě' prosót, v rychlosti by se
tam prizabil a skokove Pre-

káŽkv dané napevno mI prlidou pro psy nebezpečné." ři_

táEliskaMatousková.

(roc)

