
Zloděj si chtěl opět z obchodu
odnést nezaplacený nákup

Tachov – Jen dva dny po prvním pokusu se musí
tachovští policisté zabývat dalším případem pokusu
krádeže v obchodu. Případ se stal 7. července kolem
12:45 v Tachově. Do jednoho obchodu vešel
šestatřicetiletý muž, který z volně přístupného re-
gálu odcizil troje pánské trenýrky a pět párů pono-
žek. Způsobil tím škodu v hodnotě pěti set korun.
Pachatel byl na místě zadržen ostrahou a následně
předán přivolaným policistům. Ti zjistili, že zadr-
žený muž se krádeže dopustil i přesto, že byl v po-
sledních třech letech za stejné jednání potrestán.
Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže. V krátké době se jed-
ná již o druhý podobný pokus o krádež. K prvnímu
došlo 5. července rovněž v Tachově. V jedné pro-
dejně se muž snažil odcizit především potraviny,
drogerii a alkohol. V tomto případě však částka
přesáhla hodnotu sedm a půl tisíce korun. Pachatel
byl také zadržen ostrahou a předán policii. (jis)
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Zatím neznámý pachatel odcizil
kolo ze sklepní kóje

Planá – Policisté z města Planá se zabývají přípa-
dem krádeže jízdního kola, ke kterému došlo mezi
3. a 8. červencem přímo v Plané. Do domu v Bohu-
šově ulici vnikl dosud neznámý pachatel, který po-
škodil kovovou petlici sklepní kóje, ze které ná-
sledně odcizil horské kolo v hodnotě dvacet tisíc
korun. Plánští policisté zahájili úkony trestního ří-
zení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po
neznámém pachateli a odcizeném kole pátrají. (jis)
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Holostřevská cyklovyjížďka
Holostřevy – Milovníci cyklistiky si mohou o ví-
kendu udělat výlet do obce Holostřevy. Uskuteční
se zde cyklovyjížďka po okolí. Sraz je v Holostře-
vech na návsi u bývalé hasičárny, která je předěla-
ná na společenskou místnost. Občerstvení před
startem, na trati i v cíli je zajištěno. Cyklovyjížďka
po okolí Holostřev se uskuteční v sobotu 15. čer-
vence od 10 hodin. (jis)

Heterosexuálové se
nenechávají testovat
Plzeňský kraj má aktuálně
116 HIV pozitivních osob.

Plzeňský kraj – Počet no-
vých případů HIV pozitiv-
ních stále stoupá. V Česku

pozitiv-
Česku

pozitiv-
je

v současné době diagnosti-
kováno 3016 osob, 116 z
nich podchytili epidemiolo-
gové v Plzeňském kraji.
Skutečný počet infikova-
ných lidí je však zřejmě ješ-
tě vyšší. „Odhaduje se, že
kromě podchycených infekcí
je u nás dalších 20 % osob,
které o své infekci nevědí,“
říká vedoucí protiepidemic-
kého odboru Krajské hygie-
nické stanice Plzeňského
kraje Petr Pazdiora.

Podle epidemiologa je
velmi důležité, aby se lidé
nechávali pravidelně testo-
vat a nešířili svoji případnou
infekci nevědomě dál. „Nej-
lépe jsou asi protestováni
homosexuálové a narkoma-
ni, nejméně se nechávají
testovat heterosexuálové,“
uvádí Pazdiora. Kromě
mužů jsou mezi nakažený-
mi i ženy. Letos byly v kraji
z šesti nově diagnostikova-
ných případů dvě.
Zájemci se mohou nechat

zdarma otestovat také v
Plzni, ve Skrétově ulici kaž-
dé úterý od 13:30 do 15:30
hodin. (ap)

Mimořádnost letošních voleb: tolik
žen v rolích lídrů tady nikdy nebylo
Do parlamentních voleb
zbývá sto dnů. Strany mají
kandidátky sestavené.
V čele figuruje několik žen.

DANA VESELÁ

Plzeň – Jediná žena zastu-
puje Plzeňský kraj v Posla-
necké sněmovně. Miloslava
Rutová z ANO navíc svůj
mandát získala až coby ná-
hradnice po odstoupení ko-
legy Vozdeckého v polovině
volebního období. Po vol-
bách, které se uskuteční ode
dneška přesně za 100 dnů,
asi bude žen z regionu v
parlamentu výrazně víc. Na
ženský element totiž při se-
stavování kandidátek vsa-
dilo hned několik stran.
Například bývalá dlouho-

letá ředitelka FN Plzeň Ja-
roslava Kunová stojí v čele

kandidátky Realistů. Když se
tam objevila, bylo to docela
překvapení, protože Kunová
byla členkou ČSSD.

protože
ČSSD.
protože

„Z této
strany jsem vystoupila za-
čátkem roku,“ řekla Deníku.
Realisté ji oslovili nejprve
jako expertku na zdravot-
nictví a později ji přesvěd-
čili, aby šla do voleb v čele
kandidátky Plzeňského kra-
je. „Jdu do toho, protože si
myslím, že lidé v tradičních
stranách se starají spíš o své
zájmy. V Realistech jsou ti,
kteří mají za sebou svou
práci a výsledky. Nejde jim
o sebe. A prosazují to, co je
reálné,“ řekla Kunová.
To, že se s ČSSD rozejde,

bylo jasné už v souvislosti s
jejím oficiálně dobrovol-
ným, nicméně hodně hoř-
kým koncem v nemocnici,
kam potom po ní nastoupil

Václav Šimánek (ČSSD).
Občanští demokraté no-

minovali do čela kandidátky
bývalou rektorku ZČU

kandidátky
ZČU
kandidátky

v
Plzni Ilonu Mauritzovou.
„Má velké zkušenosti s říze-
ním univerzity a ztotožňuje
se s programem ODS,“ řekl
krajský šéf ODS Martin Ba-
xa. Mauritzová kandiduje za
ODS jako nestraník, což je u
občanských demokratů v
našem kraji novinka. Proč
ODS dělá tento poměrně
riskantní krok? Důvod je
jasný. Baxa i Vladislav Vilí-
mec, kteří figurují na kan-
didátce za ní, jsou sice v re-
gionu známé, nicméně už
poměrně okoukané tváře a
ODS se musí snažit vzkřísit
své preference a znovu za-
ujmout voliče.
Do vysoké politiky chce

nakročit i teprve 31letá sta-

rostka Kozolup na severním
Plzeňsku Michaela Oplto-
vá (STAN), která povede do
voleb politiky z koalice
KDU-ČSL

politiky
ČSL
politiky
a STAN.

Hutí ANO má jako jed-
ničku ministryni Karlu
Šlechtovou

ministryni
Šlechtovou

ministryni
, která v Plzni

sice vystudovala, víc společ-
ného s naším krajem ale
nemá. Ženu mají v čele
kandidátky také Svobodní,
je to jejich plzeňská před-
sedkyně Lenka Brčková.
V rolích dalších volebních

jedniček jsou už muži, ne-
zřídka letití političtí mata-
doři. Za ČSSD

političtí
ČSSD
političtí
ministr vnitra

Milan Chovanec, za TOP 09
poslanec Marek Ženíšek

,
Ženíšek
,

a
za KSČM
poslanec
KSČM

poslanec
poslanec Jiří Va-

lenta. Zelení v kraji posílají
do čela lékaře Jana Trnku a
Piráti konstruktéra Lukáše
Bartoně.

Řidiči zachránili dívku před uhořením
dokončení ze str. 1
„Přeřízli bezpečnostní pás a
bočním oknem dveří ji vy-
táhli a odnesli do bezpečné
vzdálenosti. Krátce poté vo-
zidlo zcela shořelo,“ pokra-
čovala Brožová.
Další kolemjedoucí řidička

pak zavolala záchranku a
poskytla zraněné mladé že-
ně první pomoc. Řidička při
nehodě utrpěla těžká zra-
nění. Vozidlem rychlé lé-
kařské pomoci byla odveze-
na do Domažlické nemoc-
nice k ošetření.
„Žena se podrobila de-

chové zkoušce, jejíž výsle-
dek byl negativní,“ zakončila
policejní mluvčí s tím, že
nehodu dále šetří policisté
Dopravního inspektorátu v
Domažlicích. Na místo do-
razili i hasiči, kteří uhasili

hořící vůz a asistovali zdra-
votníkům při ošetřování ra-
něné. I oni ocenili počínání
náhodných svědků, kteří
dívce pomohli.
„Bezpochyby se jednalo o

hrdinský čin. Nebýt těchto

dvou statečných mužů, kteří
neváhali pro záchranu na-
sadit svůj život, těžce zra-
něná dívka by se sama z
auta nedostala, neměla by
šanci přežít,“ uvedla mluvčí
hasičů Pavla Jakoubková.

Jedna skupina hasičů spo-
lupracovala se ZZS při ošet-
ření zraněné a druhá likvi-
dovala požár.
Škody

požár.
Škody

požár.
na vozidle byly

předběžně vyčísleny na
patnáct tisíc korun. (seb)

DOPRAVNÍNEHODAuDraženova. Nebýt pohotovosti náhodných svědků,mladá řidička by v havaro-
vanémvoze uhořela. Foto: PČR

NAJÁDA VYČISTILA ČESKOU ŘEKU

PODEVÍTI LETECH. ExpoziceČeská řeka v plzeňské zoolo-
gické zahraděprošla včera dopolednepravidelnou údržbou,
která se provádí několikrát ročně, zejménapak v létě, když je
slunečnépočasí. Tentokrát se však o čistotu a kontrolu vody
postarala polonaháNajáda, která se do řeky vrátila podevíti
letech. „Jednalo se o čištění našehonejvětšího akvária, které

mápřes 220metrů krychlových vody a je v němhloubka více
než tři a půlmetru.Mohou jej vyčistit pouzepotápěči, případně
krásnáNajáda jako včera,“ popsal ředitel plzeňské zoologické
zahrady Jiří Trávníček. Byl by rád, kdyby seNajádadoČeské
řeky vracela na čištění a údržbupravidelně. „Je to totiž také
atrakcepro návštěvníky,“ zdůvodnil. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz
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