Při opravě sekačky
málem přišel o prst
Lužná - Že prsty do rotační se·
kačky nepatří, dnes už ví Ivo
Talák z Lužně. Oprava tohoto
stroje ho málem stála prst. Zachránil ho unikátní zákrok lékaře z krumlovské nemocnice.
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Chtěl si opravit sekačku
a málem přišel o prst
Risk se někdy vyplácí. Své o tom ví Ivo Talák z Lužné, který se zranil při sekáni trávy
VÁCLAV VOTRUBA

Lužná - o tom, že strkat prsty do zapnuté rotační sekačky nebyl dobrý nápad, se přesvědčil Ivo Talák z Lužné. Stačilo málo a přišel by o prst na
pravé ruce. Naštěstí se tak ale
nestalo. Záchrana přišla v
osobě lékaře krumlovské nemocnice Víta Matouše -'Malbohana, jenž se nebál zarískovat a pustil se do zákroku,
který neměl příliš velikou naději na úspěch. Před tím si ale
Ivo Talák ještě vytrpěl své.
První návštěva nemocnice
totiž nedopadla úplně podle jeho představ.
"Když sekačka vjede na kámen, je to rachot. Stejný rachot to byl, když jsem do ní
strčil ruku. Byla to ode mě ab-

solutní hloupost, potřeboval
jsem ji ale opravit, což je možné pouze, když je puštěná,"
kroutil Ivo Talák hlavou při
vzpomínce na bolestivý okamžik.
Zraněný muž neváhal a
okamžitě vyrazil do nemocnice v Českém Krumlově. Postarala se o něj jedna z lékařek, která mu ránu vyčistila.
"Bohužel to ale asi nebylo dostatečně důkladné. A to jsemjí
říkal, ať to vyčistí opravdu pořádně, vždyť jsem si ruku zabalil do ručníku, ve kterém
jsem dva dny předtím škrábal ryby," usmívá se dnes Ivo
Talák. Tehdy mu ale do smíchu příliš nebylo. Bolest neustávala. A to ani po dalším
převazu o den později.
"Všichni mi říkali, ať jedu

raději do Českých Budějovic.
Neposlechl jsem je. A dneska.
jsem za to rád!"
V nemocnici se totiž o něj
postaral zmiňovaný lékař Vít
Matouš - Malbohan, který mu
nakonec prst zachránil. Nebylo to ale vůbec jednoduché.
"Když chtěl obvaz rozbalit, vůbec to nešlo. Zarostl mi
do toho masa. Musel mi to tedy odřezat. Nejdříve jsem se
snažil to vydržet, ale nakonec mi to musel umrtvit. Byla to šilená bolest," popsal Ivo
Talák.
Pacientovi lékař navrhl tři
varianty, jak se silně zraněným prstem naložit. Po konzultaci s doktorem se rozhodl paradoxně pro tu nejméně
pravděpodobnou. Jak se na-

konec ukázalo, tento risk byl
nejlepší volbou.
"Seříznul mi prst až na maso, vzal kůži z předloktí a našil mi ji na zraněné místo. Nezbývalo než čekat, jestli se
chytne. Naděje byla opravdu
minimální, protože bylo zranění už týden- staré. Skutečně se ale podařilo, takže jsem
byl vážně rád, že jsme se rozhodli zariskovat. Prst jsem
měl jenom zavázaný, takže
jsem mohl dělat prakticky
všechno," řekl Ivo Talák.
Proč se rozhodl pro variantu, u níž hrozilo, že skončí
nezdarem?
"Protože ty další možnosti
byly takové, že bych stěží
mohl vyjet na dovolenou. To
by se manželce příliš nelíbilo," zavtipkoval Ivo Talák.

