
Pomník Díky, Ameriko! dostal
speciální impregnační nátěr

Plzeň – Speciální látkou s nanotechnologií natřeli
včera dělníci nové pylony pomníku Díky, Ameriko!
u Práce. „Je to vrstva impregnace na ochranu ka-
mene,“ vysvětlil Pavel Grisník z magistrátního od-
boru investic s tím, že zároveň se provádí i posled-
ní rentgenové měření, které má ukázat bezvadnost
kamene a definitivně vyloučit jakoukoliv prasklinu.
Nový pomník Díky, Ameriko! byl slavnostně odha-
len 3. května, o tři dny později se u něj konal hlav-
ní pietní akt Slavností svobody. Už za hodinu po
něm ale odhalily kamery mladíka, který se na něj
vymočil. I proto radní města rozhodli o tom, že na
památník, který má od roku 2004 status válečného
hrobu, budou více dohlížet městští strážníci i odbor
bezpečnosti magistrátu. „Je to o exemplárních
trestech,“ poznamenal technický náměstek primá-
tora Pavel Šindelář

poznamenal
Šindelář
poznamenal

(ODS). Místo je často okupováno
partičkami bezdomovců a skupinkami povalujících
se podnapilých osob, kteří obtěžují okolí hlukem a
místo znečišťují. Foto a text: Deník/Dana Veselá
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REGION | Zpravodajství
Kdo bude novým
primátorem?
Do komunálních voleb
zbývá pět měsíců. Strany
sestavují kandidátky.

DANA VESELÁ

Plzeň – Čeká Plzeň výměna
primátora? Politické strany
rozhodují právě teď, pět
měsíců před volbami o líd-
rech. A že se škatulata hýb-
nou, je pravděpodobné.
Už téměř jisté je, že ČSSD

půjde do boje znovu v čele
se současným primátorem
Martinem Zrzaveckým,
pravděpodobnost, že post
uhájí, je ale s ohledem na
nízké preference strany vel-
mi malá. „Hodlám kandido-
vat,“ potvrdil Deníku Zrza-
vecký. I když ve straně to
nemá jednoduché, je často z
vlastních řad kritizován.
Socialisté mu těžko od-
pouštěli kladné hlasování o
spojení Plzeňské tepláren-
ské a Plzeňské energetiky
patřící holdingu miliardáře
Daniela Křetínského.
Favoritem voleb v Plzni

bude opět hnutí ANO, které
do čela kandidátky nomi-
nuje současného šéfa kont-
rolního výboru na radnici

Romana Zarzyckého. Pro-
šel už stranickými primár-
kami a stal se i krajským
předsedou ANO, kde nahra-
dil Jana Volného. „Děkuji za
projevenou důvěru delegá-
tům sněmu i všem členům,“
uvedl Zarzycký.
ODS asi postaví do čela

poslance, bývalého plzeň-
ského primátora a dnes ná-
městka Martina Baxu.
„Řada členů mě ke kan-

didatuře na primátora vy-
zývá, ale ještě si nechávám
čas na rozmyšlenou,“ řekl
Baxa, který už je i poslan-
cem a místopředsedou ODS.
TOP 09 zvažuje, že se

přidá do koalice STAN, Ob-
čanů patriotů, Svobodných
a Hnutí pro zdraví a sport.
„Debatujeme o tom, zvažu-
jeme. Rozhodnutí ale zatím
nepadlo,“ prohlásil šéf top-
kařů v Plzni Michal Vozo-
bule. Předseda Občanů pa-
triotů Jan Michálek potvrdil,
že lídrem koalice bude se-
nátor a zastupitel Plzně
Václav Chaloupek.
Lídrem kandidátky KDU-ČSL
má být Petr Náhlík.

více na
plzensky.denik.cz/kandidáti

DĚTI ZÁVODILY

FINÁLE. Na pět set dětí z plzeňských mateř-
ských škol včera poměřovalo síly ve sportov-
ních hrách. V únoru se uskutečnilo kvalifikační
kolo, z něhož vzešly vítězné týmy. Kluci a holky
na skvrňanském atletickém stadionu závodili v pěti dis-
ciplínách: skok daleký z místa, hod míčkem z místa,
člunkový běh 4x6 metrů, podlézání a přeskakování pře-
kážky a závěrečná štafeta (na snímku). Prvenství patřilo
5. MŠ, stříbro brala 63. MŠ a bronz získala 7. MŠ. Projekt
vznikl na popud Nadace sportující mládeže a navazuje
na zjišťování pohybových dovedností předškoláků.
Foto: Deník/Z. Vaiz více snímků na plzensky.denik.cz/hry

Kradli palivo.
Pachatelům hrozí
dva roky vězení
Líně – V obci Líně na seve-
ru Plzeňska řádili zloději
pohonných hmot. Muži
přepouštěli palivo z cisterny
do plastové nádrže, kterou
měli na přívěsu připojeném
za osobním motorovým vo-
zidlem. Kriminalisté muže
ale dopadli přímo při činu a
dvojici teď hrozí, že si po-
sedí až dva roky ve vězení.
„Došlo k odcizení letec-

kého paliva z nádrže cister-
nového návěsu pomocí čer-
pacího zařízení vozidla. Dva
pachatelé ve věku osmapa-
desáti a čtyřiapadesáti let
odčerpali celkem 1100 litrů
jednotného leteckého pali-
va,“ sdělila policejní mluvčí
Iveta Kořínková. Celkově
zloději způsobili škodu 29
669 korun. (maš)

Výluka směrem
na Domažlice
se protáhne
Plzeň – Přituhuje. Cesty
z Domažlicka do Plzně se
komplikují. Motoristům za-
čala nepříjemná objížďka
Stodu a teď ještě dráhy po-
tvrdily, že se o měsíc pro-
dlužuje výluka na hlavní
trati mezi Domažlicemi
a Plzní v úseku Vejprnice –
Plzeň hlavní nádraží (pro
rychlíky už od Nýřan). Pů-
vodně měla skončit na
konci května.
Prodlužuje se ale až do

středy 27. června. Změnu
termínu způsobily neoče-
kávané komplikace při pře-
ložce kabelů vysokého na-
pětí na stavbě v Domažlické
ulici v Plzni, kde se pracuje
na mimoúrovňovém pře-
jezdu a narovnání trati. (job)

PLZEŇSKÝ DENÍK: Bc. Aleš Tolar, tel. 377 168 301 (ales.tolar@denik.cz), zástupce: Evžen Zavadil, tel. 377 168 321 (evzen.zavadil@denik.cz).  Kontakty na redakci: Kovářská 4, 301 00 Plzeň, www.facebook.com/plzenskydenik, e-mail: jméno.příjmení@denik.cz 
Region západní Čechy: Šéfredaktor: Bc. Aleš Tolar. Kontakty na redakci: Kovářská 4, 301 00 Plzeň, tel.  377168301. Manažerka distribuce: Aneta Nachtmanová (aneta.nachtmanova@denik.cz). Manažer inzerce: Jiří Fejt, tel. 724 161 321 (jiri.fejt@denik.cz)
Předplatné: Objednávky, informace - tel. 272 015 020, e-mail: predplatne@vlmedia.cz.  Reklamace - tel. 272 015 015, e-mail: reklamace@vlmedia.cz, více: www.mojepredplatne.cz  
Centrální redakce: Šéfredaktor: Ing. Tomáš Skřivánek   Vydává VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5.  Předseda představenstva a generální ředitel Vít Nantl 
Vychází pondělí – sobota. IČ: 01440578, ISSN 1802-0755, MK ČR E 16886  Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha.  Předplatné doručuje Mediaservis, s.r.o., volný trh PNS a.s.  Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android.   Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android.   V případě reklamace doručení, prosíme, kontaktujte nás na mailu: V případě reklamace doručení, prosíme, kontaktujte nás na mailu: reklamace@vlmedia.czreklamace@vlmedia.cz

INZERCE

d
b
i_
10
30
32
0-
07

INZERCE

d
b
i_
10
30
87
0-
02

2 16. května 2018Deník
www.denik.cz

Největší český výrobce šroubových kompresorů 
společnost ATMOS Chrást, s. r .o.
rozšiřuje řady svých zaměstnanců 
a hledá pracovníky pro následující pozice

• Pracovníci montážních linek 
• Pracovníci montáže elektrorozvaděčů,  
   elektrikáři
• Referenti nákupu materiálu (s AJ nebo NJ)

• Referenti /disponenti dopravy a logistiky (s AJ)

• Servisní / zkušební technici výstupní  
   kontroly
• Brigády / pomocné síly administrativy  
   a skladu

Své životopisy zasílejte na adresu korbelikova@atmos-chrast.cz,
volejte na tel. číslo 377 860 174 nebo se přijděte podívat osobně

Vyučení v oboru je výhodou, ostatní zaučíme. 

Společnost nabízí práci ve zkušeném kolektivu, zaučení na 
pracovních pozicích, odpovídající mzdové ohodnocení pracovního 
výkonu, příplatky na stravování, zvyšování kvalifikace.


