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LIDOVÉ NOVINY

Pod dohledem profíka. Během simulované mise se studentům dětské univerzity Jihočeské univerzity věnoval vojenský medik Jaroslav Duchoň. FOTO JČU – RADKA ŠULISTOVÁ

Děti okusily misi přežití
V terénu. Děti si vyzkoušely četné techniky první pomoci, ale po návratu v pátek
už cvičily, jak se chovat při jaderném ohrožení – přišli i vědci s dozimetry. FOTO JČU

Den, na který děti jen tak
nezapomenou. Malí studenti
dětské univerzity Jihočeské
univerzity až do včerejška
trénovaly dovednosti, které
mohou zachraňovat lidské
životy. K přežití v těžkém
terénu je cvičil dokonce
veterán z vojenských misí
v Afghánistánu a v Mali.
M A R T IN R YC H L ÍK
ČESKÉ BUDĚJOVICE Zvládnou to?

Umět se bránit. Malé zdravotnice cvičil v obranné krav maze Jindřich Petřík, instruktor kurzů přežití v krizových situacích (jako je terorismus, napadení). FOTO JČU

Nový seriál LN od 20. 7.

OKUPACE
Proč neuspěl
politický
scénář

Není to příliš náročné? A nebude
moje Janička plakat? Tak se ptali
rodiče, jejichž děti navštěvují dětskou univerzitu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (JČU).
Děti tu mívají „promoce“, během roku navštěvují řadu kurzů,
ale v uplynulém týdnu se jejich
studium premiérově rozšířilo
o příměstský tábor – a to dokonce
se „záchranářskou“ misí...
„Ve středu a ve čtvrtek se naši
malí zdravotníci zúčastnili mise
pod vedením Jaroslava Duchoně,
jenž má více než dvanáct let zkušeností s poskytováním neodkladné péče, a to jak v civilním pro-

středí, tak i v rámci vojenských nu. Ve 22 hodin však byla nekommisí v Afghánistánu či Mali na po- promisní večerka; legrace skončizici zdravotnického záchranáře,“ la a zavládl tužší režim.
řekla LN Radka Šulistová, koordinátorka dětské univerzity ze Zdra- Celodenní výživná akce
votně sociální fakulty JČU.
Budíček! Po čtvrtečním nástupu
Dětí bylo osmnáct ve věku od a opakovacích cvičeních se všechosmi do čtrnácti let. Jak jejich tý- ny děti rozdělily do osmi družden vypadal? V pondělí se na fa- stev. Týmy měly po jednom inkultě učily první pomoci, jak za- struktorovi – studentech oboru zástavit tepenné krvácení či zabalit chranář či všeobecná sestra –, kteraněné do termofólie. V úterý se rý znal trasu. Ta měřila deset kilozase
dozvěděly,
metrů v ostrém terénu.
v čem se liší resuscitaNa cestu si každý
„Když se na ně
ce miminek a pak vymančaft mohl vzít jenastoupí včas,
razily za seniory se
den batoh s potravou
i malé dítě
stařeckou demencí.
a dvěma litry vody. Ve
pochopí,
Středa byla klíčodruhém zátěžovém
vá. Dopoledne se děti kde je jeho ,místo vaku byla lékárnička.
věnovaly nácviku sePak týmy v odstuv útvaru‘, jak
beobrany (armádní
pech vyrážely na cestu
říkáme u nás.“ plnou kopřiv, dřiny
styl krav maga) s instruktorem a absola úkolů. První stanoventem JČU Jindřichem Petří- viště testovalo brodění řeky. Na
kem, načež byly překvapeny... Po druhém místě si měli soutěžící
tajné domluvě organizátorů s rodi- uvařit jídlo. Pak přišla střelba
či totiž měly zamířit na urgentní z paintballových zbraní. A poté simisi do terénu!
mulované napadení skupiny inTen se nalézal v okolí Lhenic struktorem krav magy, kdy měli
na Prachaticku, kam je dopravil bojovníci ochránit svého velitele.
autobus. V táboře už čekal velitel A protože byl „zraněn“, následozásahu, voják Duchoň se svým tý- valo ošetření jeho krvácení a odmem 26 místních dětí. Ještě před nos asi 150 metrů do sanitky, kde
večerkou si „posily“ vyzkoušely si „pacienta“ převzal lékař.
slaňování přes vodní tok, rozděláMise skončila, vše bylo obodoní ohně křesadlem a postavení sta- váno (i rozhodčími, kteří hodnoti-

Žena měla v paneláku 60 psů
PLZEŇ Téměř 60 psů našli ve čtvrtek večer policisté při domovní prohlídce bytu na sídlišti Vinice v Plzni. Osmačtyřicetiletá žena nechala
psy volně pohybovat po bytě nebo
je měla zavřené v klecích. Byt fungoval jako jejich množírna. Stejné
ženě patří i dům ve Starém Plzenci
– Sedleci u Plzně, odkud ve středu
policie odvezla do plzeňského útulku téměř 20 zubožených a nemocných psů, řekl ředitel Krajské veterinární správy Václav Poláček.
S podezřením na týrání psů
v domě v Sedleci a v bytě v Plzni
přišel spolek Hlas zvířat, zaměřený na pomoc zvířatům. „Po objevení množírny ve Starém Plzenci
(Sedlec) jsme se ve stejný den vydali na místo trvalého bydliště chovatelky, jelikož jsme měli důvodné podezření, že právě v tomto
bytě by mělo docházet k dalšímu
množení a týrání psů,“ uvedl spolek na facebookových stránkách.
Aktivisté ze spolku Hlas zvířat

uvedli, že chovatelka podle vlastních slov chtěla psy přemístit ven
z bytu právě v tentýž večer.
Ochránci zvířat proto panelák hlídali přes noc do čtvrtečního rána.
Podali na ženu trestní oznámení
pro podezření z týrání většího počtu zvířat, zanedbání péče o větší
počet zvířat z nedbalosti a dalších
skutků a podali i podnět k domovní prohlídce.
V bytě byli zejména malí psi.
„Jednalo se o psy malých společenských plemen, čivavy a její křížence různého stáří, o jednoho psa plemene hovawart,“ uvedl Poláček.
Mezi psy byla dospělá zvířata,
štěňata i ještě sající štěňata. Veterinární správa zjistila porušení veterinárního zákona a zákona na
ochranu zvířat proti týrání. Zvířata
byla podle veterinární správy týrána a chována v nevhodných podmínkách. „Chovatelka byla kontrole přítomná, spolupracovala,“ řekl
Poláček. O odebrané psy je teď po-

dle něj dobře postaráno v útulku.
Státní veterinární správa spolupracuje na případu s policií. Za týrání
zvířat lze podle zákona uložit až pětileté vězení. Poláček nemá v paměti, že by se v poslední době podobný případ v kraji stal. „Tento
případ se jednoznačně vymyká běžným kontrolním zjištěním,“ dodal.
Prohlídku rodinného domu
v Sedleci u Plzně provedli policisté a veterinární správa ve středu.
V nevyhovujících podmínkách
a ve znečištěném prostředí tam
žilo téměř 20 psů. „Podmínky chovu byly naprosto nevyhovující.
Všude značný nepořádek, výkaly
a silný zápach po čpavku,“ doplnil
mluvčího Státní veterinární správy
Petr Majer.
Spolek Hlas zvířat na své facebookové stránce uvedl, že na pozemku i v domě bylo velké množství mrtvých psů – zakopaných,
spálených či ponechaných v pytčtk
lích.

ARMÁDA

Na cvičení do Česka
se chystají americké
bombardéry
PRAHA Na letošní mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike vyšlou Spojené státy bombardéry
B-52 nebo Německo bojové letouny Eurofighter. Celkem se ho zúčastní 1300 vojáků, z toho 350 ze
zahraničí. Cvičení, jehož cílem je
sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami
a veliteli pozemních jednotek, se
bude konat od 3. do 14. září. čtk
HAVÁRI E NA OL OMOUC K U

Linkový autobus
narazil do stromu,
11 lidí je zraněných
OLOMOUC Jedenáct lidí se včera
odpoledne zranilo při havárii linkového autobusu, který u obce
Hraničné Petrovice na Olo-

li odbornost zákroku). O tom, že
to nebyla jen taková prázdninová
procházka, svědčí i fakt, že se dva
týmy ztratily a dosti opozdily...
Jak dětské výkony hodnotí zkušený vojenský medik? „Kurz účel
splnil. Všechny bych hodnotil
kladně. Postavili se k tomu
čelem, nikdo nepodváděl,“ řekl
LN Duchoň, leč dodává, že vesnické děti měly o poznání lepší fyzičku a pohyb než ty městské.
„Pohyb, kamarádství a soudržnost v týmu – na tom jsme celý
koncept postavili,“ doplňuje. Měl
u dětí respekt? „Od prvního dne.
Nepoznal jsem ani na jednom dítěti, že by bylo nějak zlobivější...
Když se na ně nastoupí včas,
i malé dítě pochopí, kde je jeho
,místo v útvaru‘, jak říkáme
u nás,“ směje se voják, jenž vystudoval Jihočeskou univerzitu,
obor ochrana obyvatelstva. V letech 2008 až 2010 byl v Afghánistánu, roku 2015 v Mali.
Zajímaly děti jeho zkušenosti?
„Ptají se na to celou dobu. Na konec jsem jim připravil i promítání
s obrázky z misí – včetně zranění,
která jsme ošetřovali. Aby si děti
dokázaly představit hrůzy války,
které tady zaplaťpánbůh nemáme.
A uvědomily si, v jakém krásném
světě žijeme. Bude to trochu i léčba šokem,“ přiznává zdravotník.

moucku čelně narazil do stromu.
Při nehodě se zranil řidič i všech
deset cestujících. Čtyři lidé mají
těžká zranění. Silnice byla v místě
nehody uzavřena, škoda předběžně vyčíslena na milion. Autobus
havaroval před třetí odpoledne.
Proč řidič sjel ze silnice, policie
vyšetřuje, alkohol jako příčinu vyčtk
loučila dechová zkouška.
PRŮZK UM

Nejvážnější globální
problém? Dle Čechů
hromady odpadu
PRAHA Jako nejzávažnější globální problém Češi vnímají hromadění odpadů (92 procent dotázaných), znečišťování a nedostatek
pitné vody (91 %) a znečišťování
ovzduší (90 %). Velmi vážný je
podle nich také úbytek deštných
pralesů, pronikání škodlivých látek do rostlin a živočichů a znečišťování oceánů a zemědělské
půdy. Vyplynulo to z průzkumu
CVVM.
čtk

