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Důležitá telefonní čísla
• Číslo na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje:
pohotovostní linka 736 514 386.
• Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo
725 191 367. Celostátní informační linka pro občany v
souvislosti s koronavirem – 1212
• Důležitá rada: uložte si číslo na svého praktického lékaře.

Karanténa očima dětí
„Na karanténě je dob-
ré, že jsme celá rodina
doma. Táta ani máma
nejezdí do kanceláře.
Máme školu online,
tak se alespoňmůžu
vidět s kamarády a
Markétou na dálku.
Babičky a dědečky ra-
ději nenavštěvujeme,
ale každý den si s nimi

voláme.“ Tak vidí domácí karanténu třeťáci ze ZŠ
v Nymburce, kteří nás přivedli namyšlenku podívat se
na současnou situaci očima nejmenších. Jejich další
postřehy najdete na stránkách www.ceskobudějovic-
ky.denik.cz. Jak vnímají situace a opatření v souvislosti
s koronavirem vaše děti nebo žáci? Zkuste se jich ze-
ptat. Jejich názory vás určitě překvapí amožná i poba-
ví. I v Deníku pro němámemísto a budeme rádi, když
nám postřehy svých dětí pošlete na e-mail:
klara.alesova@denik.cz.

Vzorky berou Písek i Prachatice
V Písku začne fungovat
odběrové místo po víken-
du. Nemocnice by mohla
začít také testovat.

Jižní Čechy –Nemocnice
Prachatice včera otevřela
odběrovémísto pro pacienty
s podezřením z nákazy CO-
VID -19. Podle informací Mi-
chala Čarvaše, ředitele ne-
mocnice, budou pacienti vy-
šetřeni na doporučení prak-
tického lékaře, epidemiologa
či lékaře infekčního oddělení
Nemocnice České Budějovi-
ce. Provozní doba odběrové-
homísta je od pondělí do
pátku od 8 do 14 hodin.
Pacient se k vyšetření musí

objednat na tel. čísle 607 059
517. „V objednaný čas dorazí
do areálu nemocnice autem,
ve kterém počká na vyzvání.
Zdravotnický personál jej
telefonicky kontaktuje a po-
učí o dalším postupu,“ popsal

Michal Čarvaš
s tím, že i pro
komunikaci
s personá-
lem odběro-
véhomísta
platí povin-
nost mít
nasazenou
roušku.
Od pondělí

je připravena
otevřít odběrové
místo také Nemocnice
Písek. „Z epidemiologického
hlediska by bylo lepší nemít
jich tolik, a tak jsem byl rád,
že u nás zatím není, nicméně
jsme připraveni,“ uvedl ředi-
tel nemocnice Jiří Holan.
Odběrovémísto bude v bu-

dově bývalémikrobiologie,
kam je ideální přístup jak
pěšky, tak autem. Navíc je to
mimo areál nemocnice.
V Písku by semohly začít

vzorky také testovat. Nemoc-

nicemá potřebné
přístrojové i
personální
vybavení, ale
nemá akre-
ditaci pro
tento druh
viru. Žádá
tedy o vý-
jimku. Získá-
li ji, mohl by
být Písek po

dvou budějovic-
kých a jednom stra-

konickém čtvrtýmmístem
v kraji, kde se budou vzorky
testovat.
Písecká nemocnicemá ta-

ké připravené zvláštní in-
fekční oddělení pro osoby
nakažené koronavirem, které
zprovozní koncem týdne,
pokud bude třeba. Jde o ny-
nější oddělení gynekologie.
Vzhledem k umístění i sta-
vebnímu řešení je nejvhod-
nější k izolaci od ostatních

pacientů. Zahrnuje i jednot-
ku intenzivní péče s ventilá-
tory. „Jednotku intenzivní
péčemáme na každém oddě-
lení, což je velká výhoda.
V záloze je i možnost otevřít
starou infekci, kdyby bylo
málo lůžek,“ zmínil ředitel.
I když zatím Písecko nemá

žádný potvrzený případ, ne-
mocnice nic nepodceňuje.
„Všichni zaměstnanci od-
vedli obrovský kus práce,“
chválí kolegy Jiří Holan a do-
dává, že v nemocnici nevlád-
ne žádná hysterie. Platí zákaz
návštěv a řeší se pouze ne-
odkladné výkony. Několik
lékařů je v karanténě. „Z
preventivních důvodů zůstali
doma i ti, kdo se vrátili ze
zahraničí ještě před naříze-
ním. V karanténě jsou pro
jistotu i partneři a partnerky
pendlerů. Lidé nám ale přes-
to nechybí,“ doplnil ředitel
písecké nemocnice. (lk, aja)

JUSTICE
Výrazně ubylo
soudů

České Budějovice – U kraj-
ského a okresních soudů se
koná kvůli karanténěméně
soudních jednání. Nejde
o rozhodnutí vedení soudů,
ale o reakci na omezení vol-
ného pohybu. „Sami účast-
níci řízení a jejich advokáti
se omlouvají z jednání
a z toho důvodu jsou řízení
odročována zatím na neur-
čito,“ řeklamluvčí českobu-
dějovického krajského soudu
Ivana Vobejdová. Neodklad-
né věci, jako třeba rozhodo-
vání o vazbě, ale soudci dál
vyřizují a program soudů
nebyl zastaven, jen je jedná-
ní výrazněméně. A to o čtvr-
tinu až polovinu proti běž-
ným týdnům. Zvážit, která
jednání jsou nutná, doporu-
čilo soudcům iMinisterstvo
spravedlnosti. (top)

RADA
Ruce umyjete
i v pálence

Jižní Čechy – Chemikářka
Květa Tůmová z Česko-
anglického gymnázia
v Č. Budějovicích prozradila,
že si žádnémycí gely doma
nevyrábí. „Nosím rukavice.
Věřímmýdlu a horké vodě.
Kdomá doma zásoby domácí
pálenky, tak nic nezkazí,
když si v ní ruce opláchne,“
zmínila. Právě pálenku teď
lidé shání ve velkém. Klára
Ledajsková z poněšického
lihovaru potvrdila vysoký
zájem o vysokoprocentní
pálenku. „Volají nám jed-
notlivci i firmy, které trpí
nedostatkem dezinfekce.
Chtějí si buď vyrobit dezin-
fekci, nebo použít silný al-
kohol na dezinfikování.
My vyrábíme ovocné desti-
láty,“ řekla včera Klára Le-
dajsková. (jd)

POČASÍ
Na jihu padaly
rekordy

Jižní Čechy – V Českých Bu-
dějovicích, Vimperku, Byňo-
vě a ve Strakonicích padly ve
středu ráno teplotní rekordy.
Daniel Maňhal z budějovic-
kého hydrometeorologické-
ho ústavu uvedl, že v Českých
Budějovicích bylo ve středu
ránominus 7,6 stupně, což
znamená překonání teplot-
ního rekordu pro tento den
z roku 1962. Ve Vimperku ta-
ké přepisovali statistiky,
meteorologové tam naměřili
minus 11 stupňů. V Byňově to
bylominus 8,2 stupně, tam
dosud vedl údaj z roku 1998,
kdy teploměr ukázal minus
6,7 stupně. Ve Strakonicích
včerameteorologové namě-
řili minus 7,1 stupně, minu-
lostí je tak teplotní mini-
mum z roku 1962, kdy zde
bylominus 6,8 stupně. (jd)

KULTURA
I divadelníci
pracují doma

České Budějovice – Část Ji-
hočeského divadla zůstává
doma v režimu home office.
Herci z činohry se právě
podle ředitele Lukáše Průdka
připravují na inscenaci Da
Vinci, která budemít premié-
ru na otáčivém hledišti
3. června, a na titul Holky a
kluci, ten byměl být uveden
24. dubna. „Pracují na rolích
a učí se texty,“ přibližuje ře-
ditel. Dostali navíc „povin-
nou četbu“. V další sezoně
totiž JD odehraje adaptace
knih Café Groll či Selské ba-
roko. Pěvci z operymají za
úkol zpěv a hudební nastu-
dování autorské novinky
Maria De RoseWintonův
vlak. Nezahálí ani balet. „Ta-
nečníci se udržují v kondici a
trénují i doma,“ vysvětluje
Lukáš Průdek. (kam)

Co dělat doma? Žáci píší hromadně knihu
Boršov nad Vltavou – Na
způsob, jak nenechat děti
zahálet, jak trénovat sloh a
rozvíjet fantazii a ještě žáky
zabavit, přišli na Základní
škole v Boršově nad Vltavou.
Hromadně zde totiž píší po-
hádku Sedmý skřítek.
Začalo to všechno touhou

ředitelky školy Evy Hnudové
napsat knihu. „Chtěla jsem
psát pro děti a měla jsem
myšlenku. Po první kapitole
jsem však nevěděla, jak dál,“
vypráví Eva Hnudová. Ta
svou první kapitolu o kočič-
ce, které se narodilo šest ko-
ťátek a sedmý byl skřítek,
vložila na web školy.
Žáci nyní v karanténě vy-

mýšlí příběh dál. „Mohou
posílat, co napsali v ruce, a já
to připíši, či ve wordu,“ vy-
světluje Eva Hnudová. Už
obdržela dvě pokračování.
První bylo od čtvrťáka Kryš-

tofa. „Decentně jsem to
upravila, jen gramatiku a
stylistické chyby, přidala jen
tři čtyři výrazy,“ vysvětluje
ředitelka, kterou těší, jak se
nápad ujal.
Od třídních učitelek, které

žáky v tvorbě povzbuzují, má
informaci, že děti doma píší.

Zapojila se třetí až pátá třída.
„Pokud semi sejde víc po-
kračování v jednu chvíli, asi
vyberu lepší,“ plánuje. Zapo-
jit semohou i paní učitelky
nebo rodiče. Přijímá také
ilustrace k textům.
Z této aktivitymožná

vznikne „rodinná kniha“

z boršovské školy. „Pojme-
novala jsem postavy podle
mých kocourů. A přidala
jsem fotku jednoho, aby děti
věděly, jak vypadá. Jiná uči-
telkamá zase psa Peggy, tře-
ba ho zapojí taky,“ uvažuje
Eva Hnudová.
Knihu by rádi vydali či

přinejmenším dětem vytisk-
li. Ty si už nyní mohou na
webu školy číst, jak příběh
pokračuje dál. (kam)

PROPŘEDSTAVU poslala ředitelka dětem fotku svého kocoura,
který ji inspiroval v první kapitole. Foto: Eva Hnudová

Proč?
„Abychom

smysluplně využili
čas, který jsou děti

nucené trávit doma, a
pozitivně je

v těchto nelehkých
dnechmotivo-

vali.“

Počet nemocných v našem
kraji (k 18.00 včerejšího dne)

47 Od úterních 18 hodin sepočet případů nákazy
koronavirem zvýšil o 13.


