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Moc teplo nebylo, přesto
děti naskákaly do rybníka

Český Krumlov –Mladí vodní záchranáři musí být
odolní. Protomusí bez rozpaků skočit do vody prak-
ticky v každém ročním období. A tak bylo ve středu
pěkně živo nejenom na břehu a sportovištích kolem
rybníka na Horní Bráně, ale kupodivu také ve vodě.
Českokrumlovští
rybníka
Českokrumlovští
rybníka

mladí vodní záchranáři tuměli totiž
po dlouhé době první kolektivní trénink.
„Nicméně náš první trénink v době koronavirové to
není,“ říkal šéf krumlovských záchranářůMilan Buká-
ček. „Trénovali jsme na Vltavě a na Lipně, ale vmen-
ších skupinách. Dnes je to poprvé větší skupina. Musí-
me totiž děti trochu rozhýbat. Mám pocit, že celý ná-
rod trochu zlenivěl. Potřebujeme, aby děti fungovaly,
jak po nichmy chceme, aby sportovaly a zopakovaly si,
co jsme do nich celé roky hustili.“
Ve středu se tedy všechny děti zase potkaly. Na pro-
gramu tréninku bylo seznamování s paddleboardem,
záchrana pomocí lana a plavání. „Paddleboard je spe-
ciální plovák zmistrovství světa a z Egypta, jezdí se
s ním plážové disciplíny i mořské závody,“ přiblížil
Milan Bukáček. „Jet na něm není vůbec jednoduché. Je
to rychlé, ale málo stabilní. Děti byměly trénovat
v kleče, nicméně nyní pro seznámení jezdí vleže.“
Vodní záchranáři se zatím do krytého bazénu nepohr-
nou, i když už se od pondělí otevře. „Středy, pátky a ví-
kendy budeme trénovat tady, na Vltavě nebo na Lip-
ně,“ dodal Milan Bukáček. (zuky)

DĚTI sice trochu jektaly zuby, ale v rybníku na Horní Bráně
trénovaly všechny. Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Vyzkoušejte autokino
Vyšší Brod – Autokino bude dnes ve Vyšším Brodě.
K vidění bude film, česká komedie, Chlap na střídačku
od 21 do 23 hodin s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. A
to na louce poblíž jezu, u bývalé dílnyMonte. Otevřeno
bude od 19.30 hodin. Namístě bude k dispozici občer-
stvení. Vjezd je 200 Kč za vůz. Podmínkou je funkční
autorádio. Platí dodržování hygienických podmínek.
Mezi nimi například zákaz shlukování osobmimo auta
a také to, že návštěvníci nesmí používat toalety. „Řešili
jsme, co bychommohli nabídnout a uspořádat, aby
nebyl začátek léta úplně bez akcí,“ říkámístostarosta
Jan Straka. „. Jednou z prvních atrakcí bude autokino,
uvidíme, jaký bude zájem.“ (zuky)

Babiš navštívil táborské vojáky
JIŘÍ DINTAR

Tábor – Předseda vlády An-
drej Babiš navštívil včera
v doprovoduministra obrany
LubomíraMetnara a náčel-
níka Generálního štábu Ar-
mády ČR armádního gene-
rála Aleše Opaty 42. mecha-
nizovaný prapor v Táboře.
Premiér s ministrem

obrany v Táboře vzdali hold
památce tří vojákůmecha-
nizovaného praporu, kteří
zahynuli před dvěma lety při
misi v Afghánistánu. „Jsou to
oběti, na které budeme
vždycky vzpomínat s úctou.
Byli to velcí profesionálové a
výborní vojáci,“ řekl Lubomír
Metnar.
Následovala přehlídka

stavu útvaru, při níž se pre-
miér Andrej Babiš vyjádřil
k chystanémodernizaci ar-
mády. „Nákup nového vyba-
vení pro vojáky je jedním
z důvodů, proč stát nesmí

omezit financování armády,“
uvedl premiér během ná-
vštěvy a dodal, že jedním
z úkolů armády je pořídit asi
1200 nových vozidel ve vyšší
kvalitě.
„Táborský prapor je sice

jedním z nejlépe vybavených
v republice, přesto například
stále používá přibližně pa-
desát let starý terénní auto-
mobil UAZ,“ uzavřel s dovět-

kem, že by si jej přesto rád
prohlédl.
Ministr obrany Lubomír

Metnar doplnil, že táborští
vojáci dostanou nové útočné
pušky BREN, balistické přilby
a nové vesty. Připomněl, že
kvalita vybavení táborské
posádky není ještě zdaleka
všude standardem a je po-
třeba pokračovat vmoder-
nizaci. „Stejně jako nikdo

neplánoval pandemii, tak
ozbrojené konflikty se také
neplánují a vzniknou. Byli
bychom velmi naivní, kdy-
bychom si mysleli, že armá-
du už nikdy potřebovat ne-
budeme,“ uvedl ministr. Vy-
zdvihl také její pomoc i v ne-
bojových situacích a při kri-
zových stavech.
Příslušníci praporu ná-

sledně představili svou tech-
niku a výzbroj. V dynamické
ukázce předvedli simulaci
boje v zastavěném prostoru a
evakuaci zraněného. Na zá-
věr návštěvy se konala bese-
da s příslušníky útvaru.
Poté zamířil premiér na

setkání s ředitelkou Krajské
hygienické stanice Jihočes-
kého kraje Kvetoslavou Ko-
trbovou, kdy společně na-
vštívili rekreační středisko
Růžená uMilevska. Téma-
tem jednání byly podmínky
pro letní tábory v souvislosti
s koronavirem.

UCTILI PAMÁTKUPADLÝCH. Foto: David Peltán

Nemocnice a laboratoře se zatím
sministremna ceně nedohodly
JANA VANDLÍČKOVÁ

Jižní Čechy – Včera odpo-
ledne diskutovali zástupci
soukromých laboratoří a ne-
mocnic s ministrem Ada-
memVojtěchem o ceně za
testování samoplátců na
covid-19. Jihočeské nemoc-
nice ukončily testování na
začátku týdne s tím, že cena
stanovenáministerstvem na
1756 korun je příliš nízká a
nezaplatí veškeré náklady
související s testováním.
Michal Čarvaš, místopřed-

seda představenstva Jiho-
českých nemocnic a ředitel
Nemocnice Prachatice, pro
Deník upřesnil, že po přepo-

čítání kalkulace nákladů na
test požadoval zvýšení ceny
za test o 500 korun. „Tak
bychom se dostali na částku
dva tisíce tři sta korun, což by
za určitých okolností a s ně-
jakým omezenímmohla být
částka přijatelná,“ vysvětlil.
Jihočeské nemocnice ale

podle hejtmanky Ivany
Stráské chtějí dál testovat
samoplátce. „Částka

chtějí
„Částka

chtějí
1756 ko-

run je opravdu jen cenou za
test a výtěr a nezahrnuje
další věci s tím spojené,“
řekla Ivana Stráská v týdnu
v rozhovoru pro Deník.
Ministr AdamVojtěch tvr-

dí, že stanovená cena je
správná. Připouští, že někte-

ré náklady za odběrnámísta
v ní nejsou zcela zohledněny.
O tom, zdaministerstvo
zdravotnictví částku navýší,
nebylo do uzávěrky vydání
rozhodnuto.

Kde se testuje
P Strážný: areál TSměstysu
Strážný, spol. Scimed.

P Strážný: hraniční přechod,
spol. Nextclinics.

P České Budějovice: Lékař-
ský důmGéčko, u výstaviště,
Metropol, spol. Nextclinics.

P Dolní Dvořiště: hraniční
přechod, spol. Nextclinics.

P České Velenice: hraniční
přechod, spol. Nextclinics.

V táborskémútulku se bude natáčet film
Tábor – Příběh vyprávěný
očima toulavého psa Gumpa,
který napsal Filip Rožek
a ilustrovala hoWeronika
Gray, se dočká filmového
zpracování. Nejen pes Hugo,
ale i další svěřenci táborské-
ho útulku pro nalezené psy
a kočky se objeví v tomto
zfilmovaném příběhu.
Kniha Gump: Pes, který

naučil lidi žít vzbudila velké
emoce a získala si zájem de-
sítek tisíc čtenářů. Zaujala
také režiséra F. A. Brabce,
který se rozhodl ji zfilmovat.
Vznikl scénář a během červ-
na by semělo začít natáčet,
část děje se odehrává také
v Táboře.
Ve filmu si kromě slavného

psího hrdiny Gumpa a dal-
ších psů zahrají lidé, které
spojuje láska ke čtyřnohým
mazlíčkům: Eva Holubová,
Bolek Polívka, Patricie Pagá-
čová, Nela Boudová, Karel
Roden, Richard Krajčo, Karel
Vémola a další.
Gump tak i ve filmu pře-

vypráví svůj příběh plný

překážek a pastí, o lásce,
kterámá sílu až za duhový
most, o psí obětavosti, která
bez váhání dá svůj život i za
ten lidský. Omoudrosti zví-
řat, která toho lidem tolik
ukazuje, o naději, kterou
nelze spoutat. Gumpovo vy-
právění je inspirováno sku-

tečnými osobami, které
v útulku pracují, jen dostaly
psí přezdívky jako Granule
či Piškot.
Součástí projektu Protože

to nevzdám organizace Se
psemmě baví svět je kromě
této publikace také písnička
Olgy Lounové. Klip k ní na-

točil také režisér F. A. Brabec
a zazpívaly si ji známé osob-
nosti jakoMarta Kubišová,
Bára Basiková, Katarína
Knechtová, Petr Kolář, Ri-
chard Krajčo, David Kraus
a další. Na klip Protože to
nevzdám semůžete podívat
na youtube. (lep)

REŽISÉR F. A. Brabec připravuje natáčení příběhu o psu Gumpovi podle knihy Filipa Rožka. Představí
se v něm řada známých tváří, mimo jiné Nela Boudová (na druhém snímku vlevo). Foto: Radek Havlíček
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PAPRSKY BEZ OBAVPAPRSKY BEZ OBAVPAPRSKY BEZ OBAV

www.dm.cz
Nakupujte bezpečně 
24 hodin denně.

Tato nabídka je kusově omezena.Tato nabídka je kusově omezena.

SUNDANCE
balzám na rty 
OF 30 
4,8 g

393939909090
41,56 Kč za 5 g41,56 Kč za 5 g41,56 Kč za 5 g

Kč

SUNDANCE
mléko na opalování mléko na opalování 
OF 20 
200 ml200 ml

595990
29,95 Kč za 100 ml29,95 Kč za 100 ml

Kč

Intenzivně pečuje o vaše rty Intenzivně pečuje o vaše rty Intenzivně pečuje o vaše rty 
a zároveň jim dodává plnou a zároveň jim dodává plnou a zároveň jim dodává plnou 
ochranu. Obsahuje výtažky ochranu. Obsahuje výtažky ochranu. Obsahuje výtažky 
z mořských řas a vitamín E. z mořských řas a vitamín E. z mořských řas a vitamín E. 


