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Nealko pro řidiče
Horní Bříza – Na odpočíva-
dle u hornobřízské křižo-
vatky včera dopoledne če-
kali policisté. Konala se tam
další dopravně preventivní
akce Řídím,

dopravně
Řídím,
dopravně

piju nealko pi-
vo, řidiči dýchali do alkohol
testerů a za odměnu dostá-
vali plechovky Birellu. Ta-
kových akcí bude během
prázdnin v kraji devět. (pk)

Zastávky jsou jinde

Plzeň – Dvě zastávky pl-
zeňské MHD musí cestující
od včerejška hledat jinde.
Stavební práce v Dlouhé
ulici posunuly zastávku
U Pietasu (ve směru cent-
rum a Doubravka) na ná-
hradní nástupiště uprostřed
silnice. O zhruba 80 metrů
zpět je přeložena zastávka
Ke Špitálskému
zpět
Špitálskému

zpět je
Špitálskému
je přeložena
Špitálskému

přeložena
lesu. (pk)

Jazz na náměstí
Plzeň – Na náměstí Repub-
liky dnes dorazí tradiční
Bohemia Jazz Fest. Akce
nabídne tři jazzové koncerty
pod širým nebem, konkrét-
ně od 17.30 vystoupení ka-
pely Maciej Fortuna Trio, od
19.00 Pablo Held Piano Trio
a od 20.30 hodin John Sco-
field – Überjam Band. Vstup
je zdarma. Putovní festival
pak zamíří dál – zítra se
bude konat v Liberci, v so-
botu v Domažlicích. (pk)

plzeňsko  česko  svět plzensky.denik.cz

plzeňský

Šest nových případů HIV
Plzeňský kraj – Krajská
hygienická stanice zazna-
menala letos už šest nových
případů HIV pozitivních
osob. To je stejný počet jako
za celý rok 2016.
„Za prvních šest měsíců

letošního roku bylo v kraji
diagnostikováno šest osob a
ve všech případech se jed-
nalo o cizince – tři lidé z
Litvy, jeden z Moldávie, je-

den z Bulharska a jeden
z Rumunska,“ potvrzuje re-
kordní čísla vedoucí proti-
epidemického odboru Kraj-
ské hygienické stanice Pl-
zeňského kraje Petr Pazdio-
ra. Vysoký podíl cizinců
s trvalým pobytem je v Pl-
zeňském kraji výjimečný –
celorepublikově totiž tvoří
přibližně jen 30 % případů.

více na str. 3

Řidiči zachránili dívku před uhořením
Krátce po vyproštění
řidičky auto úplně shořelo.

Domažlicko – Pohotová re-
akce dvou náhodných svěd-
ků zachránila život devate-
náctileté dívky.
Stalo se tak v pondělí při

vážné dopravní nehodě, ke
které došlo krátce před 17.
hodinou na silnici mezi
Draženovem a Klenčím pod

Čerchovem na Domažlicku.
Devatenáctiletá řidička jela
svým Citroënem Saxo smě-
rem na Klenčí, když na pří-
mém úseku náhle vyjela
pravými koly vozidla vpravo
mimo silnici.
„Ve snaze dostat vozidlo

zpět na komunikaci dostala
smyk, vyjela mimo silnici a
v pravém silničním příkopu

čelně narazila do stromu.
Vozidlo se převrátilo na
střechu a začalo hořet,“ po-
psala havárii domažlická
policejní mluvčí Dagmar
Brožová.
Nehody si všimli dva ko-

lemjedoucí. Na místě zasta-
vili a dívku z havarovaného
vozidla vyprostili.
pokračování na straně 2
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DOSTUPNĚJŠÍ
„PILULKY PO“
Přípravkyproti
nechtěnému
otěhotnění doručí
i pošta strana 6

Již zítra
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zdarma ve vašem Deníku
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NBA dokáže být štědrá
i krutá. Své o tom ví
Tomáš Satoranský
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POZNÁVÁME ČESKO

Vítkovický industriál.
Svět železa, kde se
rodiče promění v děti
strany 12, 13

AUTO-MOTO

Tvarově
originální elegán.

Opel Insignia
zkrásněl strana 7

SVĚT

Trump nominoval
velvyslance

v Česku. Steva
Kinga strana 5

SPORT REGIONU

Viktoria dostala
na soustředění
lekci od Fürthu
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100 dní do voleb: 
ženy v popředí

Mnohem více žen než obvykle vede 
kandidátky politických stran a hnutí 
do říjnových voleb. Poslankyní Parla-
mentu ČR chce být bývalá ředitelka 
FN Plzeň Jaroslava Kunová, bývalá 
rektorka ZČU v Plzni Ilona Mauritzová 
nebo starostka Kozolup Michaela 
Opltová.                   více na str. 3 
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