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KNIHKUPCI: Ničí nás řetězce
Menší knihkupectví mají potíže,
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KULTURA Neprakta v Plzni
Díla známého kreslíře
v Galerii Jiřího Trnky Strana B5

Celebrity se přimlouvají
za výstavbu spalovny

Obří poutač Dívka si prohlíží jeden z billboardů, na kterých známé plzeňské osobnosti podporují spalovnu v Chotíkově.

Mimořádná billboardová kampaň se rozjela v Plzni.
Koncentrací celebrit srovnatelnou akci město zažilo
jen při boji o titul Evropské hlavní město kultury 2015.
Teď se slavní přimlouvají za výstavbu spalovny.

„Počítá se s tím, že
z dvaceti procent bude
spalovna likvidovat
plasty. Ale ty lze vytřídit
a zpracovat.“

Foto: Daniel Beran, MF DNES

Sponzoruje tedy instituce, se kterými jsou některé z osobnosti propagující spalovnu přímo spojeny.
„Ale profesor Třeška z toho nemá
nic a Martin Stránský také nic,“
ujišťuje Drápela. Tvrdí, že vedení
teplárny osobnostem vysvětlilo,
oč se jedná, a přesvědčilo je. „Měli
jsme jich asi dvanáct. Někteří souhlasili, jiní ne. Ti kteří do toho šli,
jsou v tom nezištně,“ konstatoval
Drápela.
Podle ředitele je ve městě billboardů, propagujících spalovnu, asi
dvacet a každý stál kolem deseti
až dvanácti tisíc korun. Kritik projektu spalovny Martin Marek ze
Strany zelených se ale domnívá, že
kampaň s osobnostmi nemusí být
tak nezištná, jak Drápela tvrdí.

PLZEŇ Známých osobností využila
Plzeňská teplárenská, aby podpořily její projekt na vybudování spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně. Za spalovnu se na
billboardech přimlouvají sportovní ikony fotbalista Pavel Horváth,
hokejista Martin Straka nebo jachtař David Křížek. Teplárně pomohli i nejznámější lékař ve městě, chirurg fakultní nemocnice Vladislav
Třeška a populární herec Martin
Stránský. Na billboardech figuruje
i ředitelka kojeneckého ústavu

Jana Tytlová. Spalovna se má stavět v příštích letech a měla by stát
zhruba tři miliardy korun.
Záměr přitom část veřejnosti
kritizuje nebo odmítá. Častým argumentem proti spalovně jsou
obavy, že se bude pálit i využitelný odpad a klesne snaha jej třídit.
„Počítá se s tím, že z dvaceti procent bude spalovna likvidovat
plasty. Ale ty lze vytřídit a zpracovat,“ říká šéf plzeňské pobočky
Strany zelených Martin Marek. A
jak se Plzeňské teplárenské podaři-

Neobměkčil soud.
Za podíl na vraždě
čtrnáct let žaláře

Na lyžích stanul poprvé roku 1928.
Za lásku ke sportu dostal i medaili

PLZEŇ (pek) Sedmačtyřicetiletý Antonín Wertheim držel před třemi
roky ruce muži, kterého jeho syn s
parťákem právě škrtili autolanem
v Kařezu na Rokycansku. Vrchní
soud v Praze včera potvrdil Wertheimovi za podíl na vraždě 14 let vězení. Rozsudek je pravomocný.
Wertheim se snažil do poslední chvíle přesvědčit soud, že je nevinný. Včera si podle zpravodaje
iDNES.cz klekl před soudci a se slzami v očích se zapřísahal, že s
vraždou nemá nic společného:
„Můj syn je lhář a manipulátor. Já
mám doma dvě malé děti. Dejte
mi klidně dvacet let, stejně už
mám zničený život.“ Neuspěl.
„Trest krajského soudu v Plzni je
sice přísný, ale ne natolik, aby bylo
třeba ho měnit. I motiv vraždy je
jasný, i když obžalovaný v odvolání tvrdil opak,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.
Cílem brutální vraždy bylo zbavit se nepohodlného svědka, kterého vrazi připravili o zděděný dům
a odmítl stáhnout udání.

PLZEŇ Když bylo dnes pětadevadesátiletému Jaroslavu Lacinovi třináct, psal se rok 1928. Tehdy dostal svoje první lyže. Nebyla to samozřejmost a jezdit na nich mohl
až tehdy, když mu je jeho otec
upravil a přiřízl. Tehdy vyjel poprvé na nejbližší svah za Plzní, v místech zvaných Na Vršíčkách. Dnes
tu vede silnice, stojí domy a o tichém koutku za velkým městem
nemůže být ani řeč. Připomíná jej
jen jméno ulice. „Neuměl jsem samozřejmě nic a jen pozoroval dva
mladíky, kluky Hrbkovy, jak jezdí
telemarky a skáčou ze sněhového
můstku. A podle nich, metodou pokusu a omylu, jsem se naučil sám
lyžovat,“ vzpomíná s úsměvem Jaroslav Lacina. Tehdy netušil, že
sportem - a především lyžováním
- se bude zabývat celý život.
Netrvalo dlouho a Jaroslav Lacina se stal výborným lyžařem, sám
začal učit jiné lyžovat, záhy se podílel na vedení a organizování závodů, lyžařských přeborů a byl jedním z pedagogů, stojících u zrodu
katedry tělesné výchovy na plzeň-

» Pokračování na straně B2

Počasí v kraji

Martin Marek, Strana zelených

lo získat pro podporu projektu populární osobnosti a dostat je na
billboardy? Zaplatila jim? Generální ředitel teplárny Tomáš Drápela
tvrdí, že ne. „Nestálo to nic. Opravdu,“ prohlásil Drápela. Ten nicméně připouští, že teplárna finančně
podporuje mladé fotbalisty i hokejisty a dávala peníze fakultní nemocnici i kojeneckému ústavu.

ské pedagogické fakultě. A když se
začaly v šedesátých letech minulého století zřizovat vysokoškolské
tělovýchovné jednoty Slavie (předchůdkyně současného Univerzitního sportovního klubu), stál Jaroslav Lacina u zrodu Slavie na plzeňské pedagogické fakultě. Byl zvolen jejím předsedou a zůstal jím až
do svého odchodu do důchodu

Jaroslav Lacina
Pětadevadesátiletý Plzeňan byl
jedním z průkopníků lyžování
v kraji.
Foto: archiv

» Pokračování na straně B2

v 80. letech. Za přínos pro rozvoj
vysokoškolského sportu převzal
na sklonku loňského roku prestižní ocenění – pamětní medaili udílenou u příležitosti stého výročí vysokoškolského sportu. Medaile význačným osobnostem spjatým s
vysokoškolským sportem udílela
Česká asociace univerzitního sportu. Jaroslav Lacina ji převzal z rukou vedoucího katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jaromíra
Votíka na konci minulého roku.
„Jarda Lacina je tak mladý, jako
je vysokoškolský sport, vlastně o
pět let mladší,“ směje se Jaromír
Votík. Jaroslav Lacina má stále historii vysokoškolského sportu v malíčku. Stejně jako atmosféru, v níž
se sportovalo. Vyprávět o ní dokáže zcela přesně, přitom s humorem, napětím a neuvěřitelně živými osobními zážitky. Studenti
mohli v jednotách zdarma cvičit
v rámci katedry tělesné výchovy,
měli k dispozici tělovýchovné zařízení fakulty.

» Pokračování na straně B4
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Fotbal v regionu
Stoper Baníku Aleš Neuwirth
má namířeno do Viktorie str. B6

Více na:
pocasi.idnes.cz

Blíží se čas přiznat, jak je to
s vlastnictvím nemovitostí
PLZEŇ (jak) Už jen necelé tři týddům, byt, chata nebo pozemek
ny mají vlastníci bytů, domů,
nachází. Konkrétní částku se dochat nebo stavebních pozemků
zví řada vlastníků z daňové slona podání daňového přiznání.
ženky, která jim dojde poštou přiNejpozději v pondělí 31. ledna ho
bližně na přelomu dubna a květmusí podat všichni, kteří v minuna. „Případně se mohou osobně
lém roce koupili, prodali nebo dozeptat na příslušném finančním
stali jakoukoliv nemoúřadě,“ potvrzuje Jit„Daň vypočte
vitost nebo její část.
ka Ježková.
správce daně.
Příjemné pro vlastZároveň zde moVýsledek pak
níka nemovitosti je,
hou daň z nemovipoplatníkovi sdělí
že pokud se nic netosti rovnou zaplatit
platebním
změnilo - například
na pokladně. Další
výměrem.“
neprodal kus pozemmožností je bankovku, pak nemusí přiní převod nebo sloJitka Ježková
znání podávat. Podobženka. Až do loňska
Finanční ředitelství Plzeň
ně jako když se změní
byla bezplatná. „Od
ceny půdy, koeficienty nebo daňoletošního roku hradí poplatek za
vé sazby. „Daň v těchto přípapřevod peněz daňový poplatdech vypočte správce daně (finík,“ upozornila Ježková.
nanční úřad - pozn. redakce). VýDaň z nemovitosti je nutné zasledek pak poplatníkovi sdělí plaplatit do konce května. Ve dvou
tebním výměrem nebo hromadstejných splátkách, do 31. května
ným předpisným seznamem,“ vya 30. listopadu, ji mohou uhradit
světluje mluvčí Finančního řediti, u nichž přesáhla pět tisíc kotelství v Plzni Jitka Ježková.
run. „Pro poplatníky provozující
Výměr přijde majiteli poštou.
zemědělskou výrobu a chov ryb
Kdy a kde může nahlédnout do
je splatná do 31. srpna a 30. listopadu,“ upřesnila Jitka Ježková.
předpisného seznamu, zjistí na
» Více na straně B2
úřední desce obce, ve které se

Déšť a tající sníh zřejmě
dramaticky zvednou hladiny
PLZEŇ (pek) Třetí povodňové
stupně na řekách o minulém víkendu byly jen předehrou toho,
co čeká Plzeňský kraj v následujících dnech. Od dnešního dopoledne je pro region vyhlášený nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí. Vydatný déšť, kdy má podle
matematických modelů napršet
na metr čtvereční až 40 litrů vody,
a teploty kolem deseti stupňů. V
téhle době je to podle meteorologů nejhorší kombinace. Silný déšť
ještě urychlí odtávání sněhu.
Český hydrometeorologický
ústav zveřejnil na svých stránkách předpoklad vývoje řeky Radbuzy ve Lhotě u Plzně. Jen pro
srovnání. Pátek 7. ledna řeka začínala s hladinou zhruba na 60 centimetrech a průtokem kolem
osmi metrů krychlových za vteřinu. O dva dny později se hladina
dostala na třetí povodňový stupeň - v té době byla na 3,1 metru
s průtokem téměř 100 kubíků
vody za vteřinu. O nastávajícím
víkendu bude vody v řece zřejmě
ještě víc. Matematický model

předpokládá, že hladina vyšplhá
ke 3,5 metrům a za vteřinu se řekou prožene přes 130 metrů
krychlových vody.
Podle šéfa Povodí Berounky v
Plzni Miloně Kučery zřejmě nejvíc ovlivní déšť a tající sníh povodí řeky Mže. „Děláme co můžeme, přehrady odpouštíme už delší dobu. Například Hracholusky
pojmou ještě 22 milionů krychlových metrů vody. Odpouštíme z
nich maximum, co v současné
době můžeme, to je 55 kubíků. Pokud ale přijde extrémní vlna, přehrada se může zaplnit velice rychle,“ vysvětluje Miloň Kučera. Jestliže se přehrada naplní na maximální možný stav a voda půjde i přepadem, pak v jednom okamžiku z
přehrady odteče stejné množství
vody, jako do ní přiteče.
Mže kousek pod přehradou
protéká Bdeněvsí. „Od minulého
víkendu hasiči pravidelně kontrolují výšku hladiny. Pokud se hladina začne zvedat, budeme jednat,“ uvedl místostarosta Bdeněvsi Petr Chleborád.

Krátce
KLATOVSKO

Padělanými doklady
podvedl svého syna
Neobvyklý případ řeší policisté
na Klatovsku. Sedmačtyřicetiletý
muž podepsal jménem svého
syna a jeho přítelkyně protokoly o
převzetí obecního bytu. Padělaný
doklad mu otevřel cestu k odběru
elektřiny. Otec za elektřinu neplatil a když jeho syn dostal do ruky
fakturu s dlužnou částkou, šel s ní
(pek)
rovnou na policii.
PLÁNICE

Zloděj se do domu
podíval ani ne po týdnu
Satelitní přijímač ukradl zloděj z
rodinného domu na Klatovsku 5.
ledna. O pět dnů později se k
domu vrátil znovu, tentokrát dů-

kladně prohledal přilehlou stodolu, nic z ní však neodnesl. Policisté nyní zjistili, že oba činy má na
svědomí 22letý muž, který už byl
v minulosti za krádeže odsouzen.
(pek)
PLZEŇ

Spi dál, řekl.
Poté vyloupil byt
Kolem jedné hodiny v noci se otevřely dveře od ložnice 43leté
ženy v plzeňské Doubravce. Probuzená žena v domění, že je to
její syn, se zeptala, zda něco potřebuje. „Spi dál," odpověděl
mužský hlas. Vzápětí zjistila, že
doma chybí televizor, mobil a hodinky. I když před spaním zkontrolovala, jestli je vše zamčeno, zapomněla na nastevřenou ventilačku v kuchyni.
(pek)

