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Počasí v regionu

Plzeň přiděluje služební byty
První smlouvy dostali
městští strážníci,
radnice jedná
s fakultní nemocnicí

DANA VESELÁ

Plzeň – Plzeň začala obsa-
zovat první tzv. služební
byty. Dostali je tři městští
strážníci a radnice v těchto
dnech vyjednává o přidělo-
vání dalších s Fakultní ne-
mocnicí v Plzni. „Zájem
o byty je. V letošním roce

byla uzavřena smlouva se
dvěma strážníky a vloni
s jedním,“ potvrdila mluvčí
městské policie Jana Puž-
manová.
Původní myšlenka byla,

že by byty radnice nabídla
zejména novým adeptům
a tím by vyřešila jejich byd-
lení v Plzni, kam by se
mohli za prací přestěhovat.
Totéž nabízí například i
Městský ústav sociálních
služeb (MÚSS), který se
dlouhodobě potýká s nedo-
statkem sester a dalšího
zdravotnického personálu.

Jenže tady zatím nikdo zá-
jem neprojevil. Naopak ve
fakultní nemocnici se jedná
v první vlně o 12 bytů, in-
stituce má už podle radního
města pro bytovou politiku
Davida Šloufa (ODS) několik
konkrétních zájemců. „Byty
pronajmeme přímo nemoc-
nici a ta je poskytne kon-
krétním zájemcům,“ vy-
světlil Šlouf.
Vedoucí bytového odboru

magistrátu Zdeněk Švarc
uvedl, že jde o volné byty
před opravou různých veli-
kostí s koeficientem nájmu

1, tedy dřívější první kate-
gorie. „Nájemné je tu 82,10
Kč za čtvereční metr a mě-
síc,“ upřesnil Švarc. Magis-
trát na nájemném nepo-
skytuje v případě služebních
bytů žádnou slevu. Jde ale o
to, že například při náboru
zdravotnického personálu
musí žadatelé obvykle začí-
nat na ubytovnách a k
vlastnímu bydlení se dostá-
vají až po čase. „Takhle se
k němu dostanou rychleji,“
uvedl Švarc.
Byty jsou jim nabízeny

podle jejich požadavků, od

garsoniér po 3+1, zejména
v širším centru Plzně.
Kromě služebních bytů

chce radnice také rozdělit
desítky velkých městských
bytů na malé byty, které
nabídne jako dostupné so-
ciální bydlení pro seniory,
samoživitele s dětmi či
mladé lidi, kteří přicházejí
do života z dětských domo-
vů nebo z pěstounské péče.
Volných bytů nad 90 metrů
čtverečních, o které nemá
nikdo zájem, má město nyní
kolem 50.

pokračování na str. 4

PLZEŇSKO
Prohlídky zdarma
Plzeň – Všeobecná zdravot-
ní pojišťovna připravila pro
své klienty onkologické
prohlídky zdarma. Od konce
srpna se lidé mohou nechat
vyšetřit i v Plzni. ...2

Festival v Plasích
Plasy – V sobotu se v Pla-
sích konal první ročník fes-
tivalu Holiend. Kromě ně-
kolika hudebních interpretů
byly připraveny i soutěže
pro děti. ...3

Přeštické slavnosti
Přeštice – Tisíce lidí si ne-
nechaly ujít tradiční pivní
slavnosti na přeštickém
Masarykově náměstí. Na
výběr byly desítky druhů
zlatavého moku. ...4

SLEDUJEME
Plzeň – Dnes se bude při-
pravovat speciální várka pi-
va v Plzeňském Prazdroji.
Jedenáctistupňový ležák
Excelent sládci uvaří k osla-
vě 25 let existence Západo-
české univerzity v Plzni,
a proto na jeho přípravu
dohlédne také rektor vysoké
školy Miroslav Holeček.

Plzeň – Zítra startuje pod-
zimní část festivalu Jazz bez
hranic. První akcí bude
swingová tančírna od 20
hodin v Andělu s kapelou
Zhirawski Memory Band.

Moje peníze. Nová hypotéka? Chystá se přísnější metr ...11

ZA TAJEMSTVÍM
ŠUMAVSKÝCH VOD
Další díl seriálu, v němžvám
představujeme jednotlivé
řeky apotoky strana 22
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Trávníček vede výpravu na Cho Oyu, v níž je i nevidomý horolezec
Jedenáctičlenná expedice
odlétá už v úterý

KLÁRA MRÁZOVÁ

Plzeň – Když plzeňský ho-
rolezec Honza „Tráva“
Trávníček zdolal osmitisí-
covku K2, zeptala se ho re-
portérka Českého rozhlasu
Lucie Výborná, co bude dál
dělat. On tradičně a s nad-
sázkou odpověděl, že se
chystá válet u moře. Novi-
nářka se nenechala odbýt a
navrhla mu absolvovat další
výpravu s jejím nevidomým
kamarádem a horolezcem
Honzou Říhou. Nakonec si
plácli. V úterý vyráží výpra-

va, kterou povede právě
čtyřicetiletý Plzeňan, a po-
kusí se vystoupat na tibet-
skou Cho Oyu, jež se tyčí ve
výšce 8201 metrů.
Jedenáctičlenná expedice

se bude od klasické lišit
právě kvůli hendikepu jed-
noho člena výpravy. „Uzpů-
sobíme tomu samozřejmě
tempo. Počítáme s tím, že se
budeme pohybovat pomaleji
a opatrněji. Stejně důležité
bude i zajištění zázemí. Ve
vysokých horách totiž ně-
kdy třeba jen pět šest hodin
jdete a skoro stejnou dobu
trávíte stavěním stanu
a vařením,“ nastínil.

Nevidomého Honzu, je-
hož dosavadní nejvyšší me-
tou byla argentinská Acon-
cagua (6962 m n. m.), pove-
de zkušený horský vůdce
David Knill. K ruce mu bu-
dou Trávníček s partnerkou
Mirkou Jirkovou. „Mám vy-
zkoušeno, že většinou netr-
pím výškovou nemocí. I
kdyby bylo špatně Davidovi,
budu tam já. Ale předpo-
kládám, že se u Honzy bude
střídat většina týmu,“ uvedl
Trávníček. Doplnil, že jako
hlavní organizátor expedice
přirozeně cítí velkou zod-
povědnost, zároveň se ale
na novou výzvu těší.

Výprava odlétá do nepál-
ského Káthmandú v úterý,
odtud se přesune do čínské
Lhasy. Poté skupina odces-
tuje do základního tábora
u Cho Oyu nacházejícího se
zhruba v 5,5 tisících met-
rech. Až po několikadenní
aklimatizace vyrazí do ost-
rého terénu. „Přesný har-
monogram se nedá naplá-
novat. Budeme ho přizpů-
sobovat aktuální situaci.
Když vše dobře půjde, na
přelomu září a října bychom
se měli pohybovat ve vr-
cholových partiích hory,“
uzavřel. Do Čech se chtějí
vrátit 22. října.

ČÁSTEXPEDICE. Výprava vyráží v úterý zdolat tibetskou osmitisí-
covku Cho Oyu. Na snímku jsou (zleva): Honza Říha, David Knill, Lu-
cie Výborná, Mirka Jirková a Honza Trávníček. Foto:archiv expedice

Poslance
Valentu
ohrožoval
muž s pistolí
Plzeň – Otřesný zážitek má
za sebou poslanec za KSČM
Jiří Valenta. V sobotu večer
byl na soukromé akci v jed-
né z plzeňských restaurací,
když k jeho stolu přistoupil
neznámý muž. „Přikročil ke
mně člověk, kterého jsem
nikdy neviděl, a vytáhl pis-
toli. V tu chvíli jsem samo-
zřejmě nevěděl, jestli je to
klasická nebo plynová pis-
tole,“ popsal nepříjemné
chvíle Jiří Valenta. „Řekl mi,
že mě za moje komunistické
aktivity zastřelí. Zřejmě se
mu to ale během chvíle
rozleželo v hlavě, pistoli
schoval a se slovy 'on tě za-
střelí někdo jiný někde jin-
de' z restaurace odešel,“ do-
dal Valenta s tím, že nebylo
zřejmé, zda nebyl muž na-
příklad pod vlivem alkoholu.
Agresor se v neděli sám

přiznal policii. „Šestačtyřice-
tiletý muž byl hned zadržen.
Je podezřelý ze spáchání
přečinu nebezpečné vyhro-
žování,“ uvedla mluvčí poli-
cie Dana Ladmanová. (lm)

PLZEŇSKÁ ZOO OSLAVILA KULATINY

90LET. V sobotu byl pro návštěvníky Zoologické a botanické
zahrady v Plzni připraven bohatý celodenní program. Slavila
totiž 90 . výročí od svého vzniku. Ošetřovatelé představili zá-
jemcům svoji nebezpečnou práci s jedovatými hady. Návštěv-

níci se také dozvěděli zajímavosti ze života lemurů i gibonů.
Hudební program byl zajištěn v nedalekém lochotínském am-
fiteátru, představily se zde také kapely Kabát revival a Olympic
revival. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz více foto naplzensky.denik.cz/zoo

ČERSTVÉ FÍKY

OD PONDĚLÍ 
5. ZÁŘÍ

Nabídka zboží platí do 7. 9. 2016 
nebo do vyprodání zásob.
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