
Doprava
zhoustne
České Budějovice – Zvýšený
silniční provoz se dá očeká-
vat v jihočeskémetropoli při
výstavě Země živitelka. Její
48. ročník začíná dnes. Poli-
cisté proto doporučují větší
opatrnost v provozu veměs-
tě i na příjezdových trasách
do Českých

příjezdových
Českých
příjezdových

Budějovic. „Lze
předpokládat také zvýšený
pohyb osob nejen v samot-
ném areálu, ale i v celých
Českých Budějovicích,“ upo-
zornil jihočeský policejní
mluvčí Milan Bajcura. Dodal,
že řidiči byměli sledovat ná-
věsti u velkých křižovatek,
která povedou na parkoviště
v blízkosti výstaviště. „Pro
řidičemotorových vozidel je
připravené záchytné parko-
viště u řeky Vltavy – podél
Jiráskova nábřeží, dále Na
Dlouhé louce u Kauflandu a
u sportovní haly,“ jmenoval
hlavní možnosti parkování
Milan Bajcura. Zároveň va-
roval před kapsáři a zloději a
doporučil opatrnost na
vlastní věci s tím, že by je
občané neměli nechávat vi-
ditelně odložené v odstave-
ných automobilech. (win)

Tři mrtví po
střetu dvou aut
Dolní Třebonín – Tři lidé
zemřeli včera po strážce dvou
osobních vozidel na silnici
I/39 z Českých Budějovic do
Českého

Českých
Českého

Českých
Krumlova. O neho-

dě, která se stala u odbočky
na Dolní Třebonín, informo-
vala policie večer na Twitte-
ru. Další osoba byla při střetu
těžce zraněná. (to)

Počasí
Dnes

Východ

mírná zátěžBIO 1

06:09
20:01a západ Slunce

Zítra

23/26

26/29

UČITELÉ SI PŘEDÁVAJÍ ZKUŠENOSTI

POROD I ZÁCHRANA ŽIVOTA. Více než třicet pedagogů ze 13 evropských zemí a Turecka se
účastní Mezinárodního intenzivního týdne zaměřeného na výuku odborných předmětů
v oboru ošetřovatelství. V simulačním centru Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích včera asistovali za pomoci robotických figurín a nejmodernějšího vy-
bavení při resuscitaci pacienta nebo při téměř reálném porodu. Je to dosud největší akce, při
níž fakulta otvírá simulační centrum odborné veřejnosti. Foto: Deník/Lenka Pospíšilová Strana 3

Mládeži slouží
Aktivity park
Dětem i teenagerům
v lázeňském městě dělá od
úterního odpoledne radost
nový Aktivity park.

JANA URBANOVÁ

Třeboň – Sportovní areál na
břehu rybníka Svět u hotelu
Regent nahradil staré antu-
kové kurty. Prostor pro spor-
tovní vyžití mladýchměsto
dlouhodobě postrádalo.
Areál nabízí skatepark a

workoutové hřiště, parkou-
rové překážky, dále zemní
trampolíny, lanové prvky
i dráhu pro inline bruslaře.
Otevření Aktivity parku se
zúčastnily desítky nadšených
dětí, které si chtěly všechny
sportovní prvky vyzkoušet
mezi prvními. „Je to tu krás-
né, všechno je tam, kdemá
být. Já osobně jsem nejradši
za skatepark, budu tady jez-
dit na koloběžce. Mohli to tu
ale udělat už dřív,“ zhodnotil

nový areál dvanáctiletý ško-
lák Honza.
Vznik sportoviště ale

chválí také starší generace.
„Je moc hezké, že toměsto
promládež udělalo. Mladí
neměli žádné vyžití kromě
malého prostoru u Kauflan-
du a tady se teď budoumoct
vyřádit. Hlavně, aby se k to-
mu děti dobře chovaly a
hned to nezničily,“ pozna-
menala paní Vlasta, která
chodí kolem areálu často
venčit svého psa. Strana 3

ZÁJEM dětí o nový Aktivity park
byl navzdory nepříznivému po-
časí velký. Foto: Deník/Jana Urbanová

Z DOMOVA

Čeští důchodci se
sexu nebojí. Někdy
ale potřebují
pomoc
strana 6

PŮL ROKU VÁLKY

Ukrajině Češi dávají
méně. Řeší své
rozpočty a otupěli
strana 5

EKONOMIKA

Boj proti drahotě:
Úsporný tarif dá
lidem průměrně
15 tisíc strana 4

Sinice zabijí labuť i slona, některé léčí
ZUZANAHRONOVÁ

H
ygienici zaka-
zují koupání
v těch přírod-
ních koupališ-
tích, kde se

přemnožili sinice. Některé
vodní plochy nedoporučují
již od konce července. Co
vlastně sinice dělají, proč se
přemnožují a proč voda roz-
kvétá čím dál dříve? Zeptali
jsme se na to odbornice Eliš-

kyMaršálkové, která působí
jako vedoucí brněnského
pracoviště Oddělení experi-
mentální fykologie a ekoto-
xikologie Botanického ústa-
vu Akademie věd. Zde se
dlouhodobě zabývá způsoby,
jak sinice z vodních nádrží
odstranit.

Mohou současné deště vy-
čistit přírodní vodní plochy
od sinic, aby se v nich znovu
dalo koupat?

Nedá se říct, že by deště
vodu od sinic vyčistily.
Spíš jim rozhodí je-
jich rovnováhu,
protože se voda
promíchá a
ochladí. Nezna-
mená to ale, že
by sinice zmizely.
Jdou ke dnu a
v sedimentu přeží-
vají a čekají na svou
další příležitost. Ta nastane,
až se voda znovu oteplí.

Zelenají se vodní plochy rok
od roku dříve?

Ano, to je pravda.
Teplo je dříve, tak-
že dříve pro ně
nastanou vhodné
podmínky a dříve
se rozvinou, po-
kud nemají něja-
kou konkurenci,
která by jim brala

živiny. Vlivem klima-
tických změn tu chybí jarní
teploty, tudíž sinicemají

příležitost jít do vodního
sloupce dříve.

Jsou sinice i jedovaté?
Ano. Některé druhy sinic

obsahují neurotoxiny, což
jsou velmi prudké jedy. Do-
kážou zabít labuť nebo i slo-
na, když se napijí této vody.
Ale lidé nemusí mít obavu,
tento typ je v Česku velmi
vzácný.

Pokračování na straně 4
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KABELKOVÝ
VELETRH

14. 9. 2022 od 10 h
VĚNUJETE / KOUPÍTE = POMÁHÁTE

Seznam 
sběrných míst 
najdete na 
www.cesko-
budejovicky.
denik.cz
/kabelky

Z JIHU ČECH

39,90
49,90� 20%

Více z akční nabídky 
najdete na str. 11

Nabídka platí od 25. 8. do 31. 8. 2022.

SÝR EIDAM
BONI 
BLOČEK
30 % tuku v s. 
250 g
100 g 15,96 Kč
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ČTVRTEK  25. SRPNA 2022 - ČÍSLO 198 CENA 23 KČ
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Krátce z regionu

Vojáci mohoumluvit
s Bohem ve vlastní kapli

Strakonice – Strakoničtí vojáci mohou využívat
vlastní vojenskou kapli. „Oficiálně byla v areálu
25. protiletadlového raketového pluku ve Stra-
konicích otevřena ve středu 24. srpna a na slav-
nostní bohoslužbě byli přítomni nejen přísluš-
níci útvaru, ale i zástupci církví a Duchovní služ-
by Armády ČR,“ řekla tisková a informační dů-
stojnice 25. protiletadlového raketového pluku
kapitánka Jana Samcová. „Věřím, že v kapli ne-
budou probíhat jen církevní bohoslužby, ale že
se bude jednat o místo, kde se budou lidé setká-
vat a hovořit spolu. Místo, které bude lidi spojo-
vat a přispěje i k prohloubení mezilidských
vztahů,“ uvedl velitel strakonického útvaru plu-
kovník Luděk Teger.
Duchovní služba v armádě se neomezuje pouze
na konání bohoslužeb. Zahrnuje široké spektrum
pomoci. Potvrzuje to i kaplan strakonického
útvaru kapitán Michal Balek: „V Písmu se píše,
radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Po-
dobně i já vnímám službu vojenského kaplana.
Vojáci jsou taky jen lidé, mají své radosti i sta-
rosti, a kaplan by je měl s nimi sdílet.“ (pš)

V AREÁLU 25. protiletadlového raketového pluku ve
Strakonicích včera otevřeli kapli. Foto: Deník/Petr Škotko

JIŽNÍ ČECHY
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Učitelé z ciziny si hráli na studenty
Nemocniční pokoje, po-
rodní sál, jednotka inten-
zivní péče, v suterénu au-
tentická kabina sanitky.
Oživování těžce zraněného
pacienta a třeba i téměř
reálný porod. Tak vypada-
ly včera lekce Mezinárod-
ního intenzivního týdne
zaměřeného na výměnu
zkušeností se simulační
výukou v ošetřovatelství.

LENKA POSPÍŠILOVÁ

České Budějovice – Vše se
odehrává do pátku v simu-
lačním centru pro nezdra-
votnické obory Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské
univerzity (ZSF JU) v ulici
U Výstaviště.
Zkušenosti z Budějovic

hodlá uplatnit i doktorka
Rebeca Abajasová ze španěl-
ského Santanderu, která učí
ošetřovatelství na univerzitě
v Kantábrii. „Je to výborná
příležitost sdílet zkušenosti,
můžeme naplánovat další
spolupráci a předávat si zna-
losti a dovednosti,“ míní.
Ve Španělskumají podob-

né centrum, ale není tak
moderní. „Máme podobné,
ale starší zařízení. To, comá-
te v Budějovicích, je na vy-
soké úrovni,“ chválila. Každá
zeměmá v oboru jinou úro-
veň. „Studenti mají v růz-
ných zemích různé kompe-
tence a i délka studia se liší,“
porovnala Rebeca.

Domů si podle svých slov
odveze řadu získaných prak-
tických tvrdých dovedností
i těchměkkých, jako je zdo-
konalení týmové práce a ko-
munikace.

INOVACE VE VÝUCE
Jak podotkla děkanka Ivana
Chloubová, ZSF JU se dlou-
hodobě zaměřuje na hledání
inovativníchmožností výu-
ky. „Chceme tak přispět
i k tomu, aby veřejné školy,
které už uplatňují simulační
výuku, spolupracovaly ve
větší míře. Vývoj pokročil a
ukázal, jak je výměna zkuše-
ností potřebná a nutná,“
uvedla.
Osobně ji těší, že tato na-

bídka fakulty vzbudila u za-
hraničních kolegů zájem.
„Je to pro nás nejen příleži-

tost k získání nových pod-
nětů, které využijeme u nás,
ale takémožnost přispět ke
zkvalitnění výuky na světo-
vých fakultách,“ dodala.
Akční scénářeměly jen

několikminut, ale přesto
jsou cennými praktickými
testy pro další vzdělávání.
„Určitě začleníme nové in-
formace od zahraničních ko-
legů do další výuky,“ řekla.

PACIENTI JAKO ŽIVÍ
Kromě pokojů, sálů JIP i sa-
nitky, jsou součástí prostor
tzv. velíny a další místnosti,
v nichž lze sledovat a hod-
notit práci studentů, v tomto
týdnu i učitelů. Nechybějí
funkční lékařské přístroje a
pacienti v podobě sofistiko-
vaných figurín řízených po-
čítači. „Ty napodobují dý-

chání, puls či srdeční aktivitu
i další fyziologické procesy.
Lze k nim připojit přístroje,
reagují na prováděné zákro-
ky a učitel může skrze ně ko-
munikovat se studentem,“
vysvětlil vedoucí centra
František Dolák.
„Cílem akce je zkvalitnění

výuky za pomoci moderních
metod. Nabízíme nové pří-
stupy, které lze uplatnit při
výuce všeobecných a pediat-
rických sester, porodních
asistentek i zdravotnických
záchranářů,“ vysvětlil ve-
doucí centra.

VELKÁ INSPIRACE
Dopoledne věnovali disku-
sím, seminářům aworksho-
pům, odpoledne si prakticky
zkoušeli nabyté vědomosti.
„Bylo to pro nás velmi obo-
hacující, někteří zahraniční
učitelé nám představili i no-
vé technologie, které se te-
prve připravují, jako je vir-
tuální realita,“ popsal Dolák.
Do jihočeskémetropole při-
jeli na zkušenou učitelé
z Polska, Španělska, Sloven-
ska, Turecka, Belgie, Maďar-
ska, Slovinska i Polska.
Setkání partnerských uni-

verzit dalo hodně práce. Nej-
větší podíl na organizaci měl
podle děkanky právě vedoucí
simulačního centra František
Dolák, ale také docentka
Marie Trešlová s ředitelkou
Ústavu ošetřovatelství pro-
fesorkou Valérií Tóthovou.

TAKÉ ASISTENCI u porodu si lze nacvičit. Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Aktivity park v Třeboni nabízí
zábavu dětem i teenagerům
Třeboň – Radnice se pro
stavbu sportovního parku
rozhodla loni před Vánoci.
Letos na jaře věci nabraly
rychlý spád. „V dubnu jsme
vysoutěžili zhotovitelskou
firmu, která někdy v polovi-
něměsíce převzala staveniš-
tě. Dneskamáme 23. srpna a
je to hotovo,“ shrnul starosta
Třeboně Jan Váňa.
Všechny sportovní prvky

Aktivity parku budou pro
veřejnost volně přístupné
zdarma. „Hřištěmá svůj pro-
vozní řád, který upravuje
otevírací dobu. Slíbili jsme
i majitelům hotelu Regent, že
se tu budeme pohybovat do
osmi hodin večer a poté se
hřiště bude uzavírat. Spor-
tovní plocha navíc není
osvětlená,“ upozornil staros-
ta Jan Váňa. Děti do deseti let

musí být v areálu s doprovo-
dem, u starších dětí je pak
sportování na vlastní riziko.
Stavba vyšla bez daně při-

bližně na 23milionů korun.

Radnici se na nový sportovní
areál podařilo získat dotaci
odMinisterstva promístní
rozvoj ve výši osmmilionů
korun. (ju)

WORKOUTOVÉHŘIŠTĚ, skatepark, trampolíny či dráha pro inline
bruslaře.V Třeboni je vše na jednommístě. Foto: Deník/Jana Urbanová

Osek bere volby vážně. Má osm kandidátek
Osek – V Oseku na Strako-
nicku žije kolem 650 obyva-
tel. I když obecně v komu-
nálních volbách klesá počet
volebních stran a hnutí,
v tétomalé obci mají stejně
jako před osmi a čtyřmi lety
osm kandidátek. Na sedmi
z nich je devět kandidátů, na
jedné figuruje pouze jeden.
Jen dva kilometry od Oseka

leží městys Radomyšl, který
má 1300 obyvatel. Tady se-
stavili jedinou kandidátka.
Co Osecké vedlo k takové-

mu počtu? „Bereme tady ži-
vot vážně,“ prohlásila jedna
zmístních obyvatelek, která

si ale nepřála před volbami
zveřejnit svoje jméno.

Jaké volební strany
v Oseku kandidují?
1. PRO OBČANY

kandidují?
OBČANY
kandidují?

2. STAROSTOVÉ ANEZÁ-
VISLÍ
3. OSEK 2022
4. ŽENY 2018
5. OBEC PRO VŠECHNY
6. MALÁ TURNÁ
7. EDUARDHOŠTIČKA
8. ROHOZNÁ
O hlasy voličů tedy usiluje

64 kandidátů – 42mužů a
22 žen. V roce 2018 to bylo
69 kandidátů, o čtyři roky
dříve jich bylo 51.
Komunální volby se konají

23. a 24. září. (pš)

INZERCE
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325. srpna 2022 Deník
www.denik.cz

BILLA Wannado Festival 
Tour 2022 - série sportov-
ních festivalů se záměrem 
přivést mládež k pohybu 
začíná již v sobotu, 3. září 
2022, v Praze v areálu 
Hamr sport Braník a na 
Branické louce. Sportovní 
festival pro rodiny s dět-
mi zavítá na podzim do 
dalších 4 měst – Břeclav, 
Brno, Litvínov a Ostrava.  

Festival tvoří svými 
zastávkami po celé České 

Festival tvoří svými 
zastávkami po celé České 

Festival tvoří svými 

republice Národní program 
náborů do sportovních 
klubů. Již jedenáctým rokem 
inspiruje Wannado Festival 
českou populaci k pohy-
bu a pomáhá s výběrem 
vhodného sportu. Ať už vaše 
dítě sportuje nebo se teprve 
chystá, určitě jste řešili 
dilema, jaký sport je pro něj 
ideální. Wannado Festival je 
prostor, na kterém najdete 
spolu s vašimi dětmi nejen 
odpověď, ale zároveň si roz-
šíříte obzory a zjistíte, jaké 
jsou možnosti v okolí. Pro 
rok 2022 Wannado rozšiřuje 
svůj zájem o oblast životní-
ho prostředí s cílem naučit 
rodiče a děti fungovat v sou-
ladu s přírodou. Nečekejte 
u nás žádné nudné stánky 
s letáky. Festivalová tour 
cestuje po celé republice 

a na jednom místě prezen-
tuje sporty tak, abyste si na 
ně mohli „sáhnout“. Po-

znáte trenéry, kterým vaše 
dítě svěříte. Zároveň vám 
akce umožní získat cenné 
informace o všem, co ke 
sportování patří. V průběhu 
celého dne na vás čekají 
různá exhibiční vystoupe-
ní, rozhovory se sportovci, 
autogramiády, program 
s animovanými maskoty, 
možnost zdolat unikátní 
překážkovou dráhu Wanna-
do Ninja Race zastřílet si na 
laserové biatlonové střelnici 
a další porce zábavy. Vstup 
na akci je zdarma.

Rozhýbejme českou mládež!

wannado.eu

GENERÁLNÍ 
PARTNER:

TITULÁRNÍ 
PARTNER:

INSTITUCIONÁLNÍ
PARTNEŘI:

OFICIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

LNÍ Í
R:

ÍINSTITUCIONÁLNÍ
PARTNEŘI:

OFICIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

3. 9. / PRAHA

11. 9. / BŘECLAV 

17. 9. / BRNO

28. 9. / LITVÍNOV 

1. 10. / OSTRAVA

PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL HAMR
Braník a Branická louka

SPORTOVNÍ AREÁL KOMEC
Brno-jih

ZÁMECKÝ PARK

MĚSTSKÝ STADION

AREÁL TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV 

WANNADO
FESTIVAL TOUR 2022

+
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Jižní Čechy

JIŽNÍ ČECHY Daleko více švestek
a velmi nadprůměrnou úrodu
jablek očekávají letos jihočeští ovoc-
náři, kteří mluví o nejlepší sezoně
za posledních pár let. Dařilo se
i ostatním plodinám kromě višní
a třešní, ty naopak na mnoha mís-
tech v kraji téměř vůbec nebyly.
Část úrody zničil déšť při sklizni
nebo mrazy, které na jaře spálily
květy.
„Nejvíce je letošní nadúroda vidět

u jablek, dobré je to i u švestek.
Nyní se sklízejí první odrůdy
a u nich byli pěstitelé velmi spokoje-
ní. Jako celek můžeme na jihu Čech
označit úrodu jako solidní,“ hodno-
tí předseda Unie ovocnářů pro Jiho-
český kraj Petr Leber. Zároveň varu-
je, že do konce sklizně ještě mohou
způsobit škody silnější bouřky.
Prozatím se ale rozmary počasí

v letních měsících na úrodě výraz-
něji neprojevily. Pouze v okolí Vod-
ňan na Strakonicku a Netolicích na
Prachaticku část plodin poškodilo
krupobití. „Ale nemáme odtud hlá-
šené žádné větší ztráty. Obecně
byla na jihu Čech v tomto ohledu
klidná situace. V červnu a srpnu
místy spadla i nějaká voda a nyní to
vypadá, že část úrody dozraje
o něco dříve,“ vysvětluje Leber, kte-
rý má ve Lhenicích sady se švestka-
mi a jabloněmi.
Velmi podobně mluví také Martin

Krump z Chelčic u Vodňan, jenž ve-
dle jablek a švestek pěstuje i třešně,
višně nebo meruňky. „Jablek by-
chom letos měli mít dost, ale u třeš-
ní to byla docela bída. Co se týče viš-
ní, ty jsme letos neměli vůbec žád-

né, protože na jaře pomrzly,“ jme-
nuje Krump.
I když se v jeho jabloňových sa-

dech urodilo, moc důvodů k rados-
ti nemá. Enormní objemy při skliz-
ních hlásí také jiné státy v Evropě
a dá se tedy očekávat, že výkupní
cena plodin bude i letos nízká. Ur-
čujícím ukazatelem je v tomto ohle-
du hlavně Polsko, kde by letos
měla být mimořádně velká úroda.
„Výkupní ceny vůbec nerostou

a děsím se toho, až nám začnou
chodit cenové nabídky na jablka.
Když k tomu připočteme drahé
vstupy a pohonné hmoty, dost váž-

ně to může ohrozit naše podnikání.
U některých komodit je totiž cena
stejná už třicet let. Platí to napří-
klad u kompotových třešní, které
se od začátku 90. let vykupují stále
za 17 korun za kilogram,“ neskrývá
Krump obavy.
V tomto ohledu mu dává za prav-

du i Leber, podle něhož obchodníci
budou naopak tlačit hospodáře
k nižším výkupním cenám. „V kom-
binaci s vysokými cenami za elektři-
nu, která je nezbytná k chlazení
produkce, se může snadno stát, že
ovocnáři začnou likvidovat své sa-
dy, jak už se to děje například na
Moravě. Tam už je na mnoha mís-
tech nahrazují poli,“ popisuje Le-

ber nepříznivý trend, který se v Čes-
ku objevuje.
V části družstev, která nejsou na

pěstování ovoce přímo závislá, se
ale ke kácení sadů schyluje. Příkla-
dem může být společnost ZEAS
Agro v Rábíně u Netolic, kde navíc
měli letos podprůměrnou úrodu.
Na nižší produkci se tu podepsalo
chladné jaro, ale naopak i teplé a su-
ché léto, kvůli němuž významná
část jablek spadala ze stromů ještě
před sklizní.
„Když se k drahým vstupům a ne-

příznivým podmínkám na trhu při-
dá ještě neúroda, je to pro nás vel-
ký problém.Momentálně neexistu-
jí žádné dotační programy, aby
mělo smysl sady dlouhodobě udr-
žovat. Celé se nám to přestává vy-
plácet a každý rok snižujeme výmě-
ru sadů o pět hektarů, Letos jich
máme už jen šedesát,“ podotýká
ředitel společnosti Vladimír Sou-
kup.
Otázkou zůstávají každoročně

také pracovníci, kteří úrodu sklíze-
jí. Zatímco v předchozích letech
jich byl výrazný nedostatek, letos
mohou na mnoha místech pomoci
ukrajinští uprchlíci. „Ve větších
podnicích pracují už roky. Teď sem
dorazily i jejich rodiny, takže by na
sklizeň lidé chybět neměli. Vodňan-
ská pracovní agentura hlásí letos
velké množství zájemců o práci,“
říká Leber.
Vyzkoušet se je chystá v Chelči-

cích i Krump, který má vedle nich
i několik stálých brigádníků. „Vždy
je velkou výhodou, pokudmají ales-
poň nějaké zkušenosti, protože to
není práce pro každého. Rád ale vy-
zkouším nové tváře, a co se týče
uprchlíků, nejsem nijak proti. Tře-
ba to u mě někteří zvládnou až do
konce sklizně,“ věří.

NĚŽOVICE Velmi vážná nehoda se
stala ve čtvrtek na Písecku. Šestačty-
řicetiletá řidička jela před půl pátou
odpoledne po silnici II. třídy od Mi-
levska směremnaDmýštice. Havaro-
vala v katastru obce Něžovice. „V za-
táčce sjela ze silnice do příkopu, kde
s autem narazila do vzrostlého stro-
mu,“ popsala písecká policejnímluv-
čí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Škoda Fabia se přetočila na bok
a do stromu vrazila střechou. „Více
než hodinu vyprošťovali milevští
profesionální hasiči zaklíněné nohy
řidičky,“ napsali jihočeští hasiči na
svůj facebookový profil u fotografií
z nehody.
„Ještě v průběhu vyprošťovacích

prací záchranáři zraněné ženě zajis-
tili žilní linku, poskytli náležitou far-

makoterapii a uvedli ji do umělého
spánku. Také ji napojili na umělou
plicní ventilaci,“ doplnila mluvčí ji-
hočeských záchranářů Zuzana Faj-
tlová.
Následně ji uložili do vakuové

matrace a s podezřením na vážná
mnohačetná poranění ji vrtulník
transportoval na ARO nemocnice
v Českých Budějovicích. (khr)

Michal Bělský
redaktor MF DNES

Kompotové třešně
se od začátku
90. let vykupují
stále za 17 korun
za kilogram.
Martin Krump, pěstitel z Chelčic

U přehrady v pohybu
Kdodnes zavítá na Lipno Sport Fes-
tival do Lipna nad Vltavou,může si
vybrat, jestli si vyzkouší některou

z nabízených aktivit v areálu u pláže
(na snímcích), nebo zajde fandit ka-
jakářůmdo divokých peřejí pod pře-
hradou, vydá se na cyklovyjížďku ke

Schwarzenberskému kanálu se
sportovními osobnostmi v čele s Ja-
romírem Jágrem, či bude sledovat
závody dračích lodí, kde se posád-
ky utkají v národním poháru. Večer
návštěvníky potěší koncerty skupi-
nyMydy, zpěvačky Jany Kirschner
a zpěvákaMichala Hrůzy. Zítra festi-
val, který začal minulý čtvrtek, skon-
čí. Lákadlem nedělního programu
je třeba Lipenský půlmaraton.

Kompletní program je
na lipnosportfestival.cz.
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Z auta zbyl vrakŘidička zůstala po nárazu do stromu zaklíněná ve voze. Z vraku ji museli vystříhat hasiči. Vrtulník
ženu ve vážném stavu transportoval do českobudějovické nemocnice. 2x foto: HZS Jihočeského kraje

ČESKÉ BUDĚJOVICE Zdravotně
sociální fakultu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích obsadí příští
týden odborníci z řad pedagogů, kte-
ří se věnují oblasti ošetřovatelství.
Univerzita tam pořádá Mezinárodní
intenzivní týden, na nějž přijede
40 odborníků ze 13 zemí Evropy.
Program bude zaměřený přede-

všímna výuku odborných ošetřova-
telských předmětů a účastníci vy-
užijí řadu nových přístrojů nedáv-
no vybudovaného simulačního cen-
tra. „Hlavním cílem je zkvalitnění
výuky díky využití moderních me-
tod. Snažíme se zde nabízet nové
přístupy, které lze uplatnit při vý-
uce všeobecných a pediatrických
sester, porodních asistentek i zdra-
votnických záchranářů,“ vysvětlu-
je vedoucí centra František Dolák.
První komplexní simulační cen-

trum pro nelékařské zdravotnické
obory v Česku otevřela fakulta na
podzim 2020. Vyučující hledali in-
spiraci ve Finsku, Španělsku, USA,
Lotyšsku i jinde ve světě. Mnozí pe-
dagogové nyní do Budějovic přije-

dou a poprvé uvidí specializované
místnosti věrně napodobující reali-
tu, v níž zdravotníci běžně pracují.
Při Mezinárodním intenzivním

týdnu si tak účastníci, stejně jako
studenti univerzity při výuce, vy-
zkoušejí řadu situací, s nimiž se
zdravotníci setkávají. „Oslovili
jsme všechny partnerské fakulty,
kde se vyučuje ošetřovatelství.
Mimo jiné jsme jim nabídli prosto-
ry s návrhem, že zde mohou před-
vést i své vlastní scénáře, a zapojit
se tak do výměny zkušeností, o kte-
rou nám jde především,“ upřesňu-
je Dolák.
Zatímco velká část odborných

pracovišť si chrání své poznatky
a znalosti, ve zdravotnických obo-
rech je tomu právě naopak. „Jsem
proto ráda, že naše akce vzbudila
tak velký zájem. Pro nás je to příleži-
tost k výměně zkušeností a získává-
ní nových podnětů. Přispěje také
ke zkvalitnění výuky ošetřovatel-
ských předmětů na dalších místech
ve světě,“ říká děkanka fakulty Iva-
na Chloubová. (mb)

Ovocnáři hlásí
hodně jablek,
chybí třešně
Ovocnáři vidí letošní úrodu jako nadprůměrnou.
Ale děsí je kombinace drahých vstupů a nízké
výkupní ceny. Někteří tak začínají rušit své sady.

V Lipně nad Vltavou vrcholí sportovní festival

Pedagogové z Evropy si
zkusí simulační centrum

Řidička narazila do stromu,
hasiči ji vystříhávali hodinu

Třeboň

Festival nabídne
výhradně české
a slovenské filmy
Na nádvoří třeboňského divadla
J. K. Tyla dnes v 16 hodin slavnostně
začne nová přehlídka – Filmový festi-
val Třeboň. Zaměří se výhradně na
současné české a slovenské snímky.
Zahájí ji její prezident, herec Tomáš
Töpfer. Filmy se budou promítat do
pátku 26. srpna v kině Světozor od
10, 14, 17 a 20 hodin, většinou čtyři
za den. Na programu budou napří-
klad Bábovky, Meky, Zbožňovaný,
Skleněný pokoj nebo V síti. (khr)

Hoslovice

Ve vodnímmlýně
pořádají dožínky
Ukázky zpracování obilí nebo vázá-
ní povřísel nabídnou dnešní dožín-
ky od 10 do 17 hodin ve vodním
mlýně Hoslovice na Strakonicku.
Připravené bude i pečení chleba,
dílničky pro děti a řemeslný jar-
mark. Vstupné je 50 korun. (khr)
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