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PLZEŇ Z osudí ve švýcarskémNyo-
nu byl při losu nemistrovské části
2. předkola Ligy mistrů vytažen pa-
pírek s názvem Viktorie Plzeň hned
jako první. A soupeř? Na Basilej na-
konec nedošlo, v cestě do další fáze
stojí západočeským fotbalistům
čtyřiačtyřicetinásobný řecký mistr
Olympiakos Pireus!
A nečeká je nic lehkého. I přesto,

že se Olympiakos šampionem v
uplynulé sezoně nestal, skončil dru-
hý a na neporažený PAOK Soluň
ztratil sedm bodů (oficiálně ale jen
pět, protože dva body odebral mis-
trovskému klubu svaz jako trest za
výtržnosti fanoušků).
„Náročné počasí a bouřlivé pro-

středí. S řeckým fotbalemmámzku-
šenosti, se Spartou jsem kdysi hrál
proti Panathinaikosu. I nyní bude
Olympiakos podobně nepříjem-
ným soupeřem,“ přemítá plzeňský
kapitán Roman Hubník.
Klub z přístavního města Pireus v

Sarónském zálivu přitom podával
dobré výkony. A to i s více než dva-

ceti novými hráči v sestavě, kteří bě-
hem sezony do klubu dorazili.
„Olympiakos hrál svůj nejlepší fot-
bal za dlouhé roky,“ říká řecký novi-
nář Antonis Oikonomidis.
Nejvěhlasnější dosavadní posi-

lou je zatím v probíhajícím přestu-
povém období jen 167 centimetrů
měřící bývalý francouzský repre-

zentant Mathieu Valbuena, jenž
strávil předchozí ročník v turec-
kém Fenerbahce, jež skončilo v
tamní lize až šesté, a dlouho se do-
konce muselo bát o setrvání v nej-
vyšší soutěži. „Ale Valbuena byl
snad jediným světlým místem se-
stavy Fenerbahce. Myslím si, že i
ve čtyřiatřiceti může být pořád roz-

dílovým hráčem,“ dodává Oikono-
midis.
Další hvězdy Olympiakosu? Ofen-

zivně laděný záložník Kostas For-
tounis, možná nejlepší hráč řecké
ligy, izraelský tvůrce hry Bibras
Natcho, jenž je však údajně na od-
chodu, nebo žádaní mladíci Pape
Abou Cissé a Mady Camara, kteří

momentálně zápolí na africkém
šampionátu a není jasné, jestli do
dvojzápasu s Plzní nastoupí.
„U řeckých týmů se stává, že čas-

to mění kádr, takže si počkáme a
budeme zjišťovat. Vím, že Olympia-
kos loni postoupil z těžké skupiny
Evropské lize a má portugalského
kouče, takže bude určitě ofenzivně
laděný,“ komentuje protivníka Pa-
vel Vrba, trenér Plzně.
První zápas odehraje Viktoria na

domácím hřišti 23. nebo 24. červen-
ce, za odvetou pak pocestuje o týden
později. Případným postupem by si
zajistila minimálně účast v základní
skupině Evropské ligy. Ještě předtím
ji ale čekají dvě kola v české lize. Vče-
rejší los určil, že Viktoria zahájí sezo-
nu druhý červencový víkend domá-
cím duelem proti Sigmě Olomouc,
poté se představí v Liberci.

PLZEŇSKÝ KRAJ Merklínský Do-
mov Radost se ocitl v ohrožení. Chy-
bímuminimálně šest zaměstnanců,
kteří se postarají o lidi s autismem a
mentálním postižením. Stávající
personál je přetížený a nedostateč-
ně finančně ohodnocený. Vedení Di-
akonie Západ, pod niž zařízení - jedi-
né svého druhu v Plzeňském kraji,
spadá, teď zvažuje další kroky. Po-
kud by se naplnil černý scénář, služ-
by by se musely omezit.
Domov poskytuje zázemí třiceti

klientům starším osmnácti let. Pro-
voz je čtyřiadvacetihodinový. Najít
posily je podle ředitelky Diakonie
Západ Lucie Petříčkové těžké hned
z několika důvodů: „Lokalita je
hůře dostupná, pracovníci proto
musejí dojíždět. Cílová skupina je
specifická a péče o ni hodně nároč-
ná. Co se týče peněz, v rámci orga-
nizace dostávají bohužel pečovatel-
ky vůbec nejméně.“ Nástupní
mzda činí 17 500 korun hrubého.
V posledních měsících se situace

zhoršila. Budova na jižním Plzeň-
sku se totiž rekonstruuje, někteří kli-
enti se prozatímně přesunuli do Sto-

du, jiní zůstali v Merklíně. „Zaměst-
nanci zůstávají v trvalém přepětí.
Několik z nich nastoupilo do pracov-
ní neschopnosti, ostatní mají mno-
ho přesčasů, nevybírají si volno, tak-
že opravdu fungujeme v krizovém
režimu,“ nastínila Petříčková.
Namísto 22,5 úvazku má vedoucí

domovaMonika Čermáková uzavře-
ných pouhých 11,5. Část doplňuje
díky brigádníkům. Nováčků, přede-
všímpečovatelů, však potřebujemi-
nimálně šest. Na vině je podle její-
ho názoru hlavně málo financí.
„Máme poměrně velkou fluktuaci
zaměstnanců. Odcházejí kvůli peně-
zům. Nedostatek lidí sice vykrývají
ochotní pracovníci z jiných služeb
Diakonie Západ, ale stav je trvale
neudržitelný. Nehledě na to, že čas-

té změny klienti moc dobře nezvlá-
dají,“ dodala Čermáková.
Společně s ředitelkou Petříčko-

vou odminulého týdne hledá vhod-
ná řešení. „Jednání jsou teprve na
začátku. Nechceme udělat nějaké
neuvážené rozhodnutí, ale zvažuje-
me omezení kapacity zařízení. Pře-
mýšlíme, že v samostatných do-
mácnostech, které v Merklíně
máme, budou namísto čtyř lidí je-
nom tři. Některé klienty s kombino-
vaným postižením bychom museli
umístit jinam,“ sdělila Petříčková.
V případě, že se naplní černý scé-

nář, přijdou první na řadu zřejmě
odlehčovací služby Pírko, které v
objektu fungují a díky nimž si rodi-
na hendikepovaného na krátký čas
odpočine nebo vyřídí osobní záleži-

tosti. „Chápeme, že se blíží období
dovolených a prázdnin. Těm, se
kterými už jsme domluveni, samo-
zřejmě vyhovíme. To je pro nás zá-
vazné, ale uvidíme co dál,“ uzavře-
la Čermáková.
Podle Petříčkové je klíčové pro sta-

bilní budoucnost sociálních služeb
nejenom jejich letošní dofinancová-
ní, ale též změna nevyhovujícího
způsobu rozdělování peněz. „V pří-
paděDomova Radost nám scházími-
lion. Jednorázové navýšení je nutné
stejně jako systémové řešení finan-
cování. Nikdy v lednu nevíme, kolik
peněz dostaneme,“ zdůraznila.
V ČR aktuálně chybí dvě miliardy

korun. V Plzeňském kraji pak 100
milionů korun. Vláda v pondělí
schválila návrhministryň práce a so-

ciálních věcí Jany Maláčové a financí
Aleny Schillerové, že polovinu sumy
zajistí ze státních zdrojů. Druhá část
bude k dispozici z evropských fon-
dů. Proti tomu se však stále ohrazují
zástupci krajů i Asociace poskytova-
telů sociálních služeb (APSS) ČR. Po-
dle prezidenta APSS Jiřího Horecké-
ho je získat slibovanou částku pro
tento rok iluzorní.
S jeho názorem souhlasí ředitel pl-

zeňské diecézní charity Jiří Lodr.
Domnívá se, že kraje nestihnou
včas vyhlásit nové projekty. Dodal,
že se finanční injekce netýká všech
služeb, vyňaty jsou anonymní, jako
třeba krizová, intervenční centra či
noclehárny. Diecézní charita má de-
ficit dvanáct milionů korun. Po dofi-
nancování by se snížil o polovinu.

„Změny by se dotkly například azy-
lového domu v Domažlicích nebo
zařízení pro matky s dětmi v tísni v
Havlovicích. Musel bych zreduko-
vat tým, ale z provozního hlediska
to skoro není možné. Už teď jsme
na hranici normy,“ upozornil Lodr.
Naopak klidnější je ředitel Centra

sociálních služeb ve Stodu Radomír
Bednář. „Řádově by nám chybělo
asi deset milionů korun. Jsme před-
běžně domluveni s krajem jako zři-
zovatelem na pomoci. Jinak bychom
od října neměli na provoz,“ konsta-
toval. Proti dohodě obou ministryň
se vymezil také radní pro sociální ob-
last Zdeněk Honz. Plzeňskému kraji
by chybělo po uvedenémdofinanco-
vání, pokud by se včas nenašly unij-
ní peníze, 50 milionů korun.

Klára Mrázová
redaktorka MF DNES

Nohy trčící z vody budí v těchto
dnech pozornost lidí, kteří pro-
cházejí kolem plzeňské Mlýnské
strouhy. Dílo známého sochaře
Kurta Gebauera je součástí sochař-
ského festivalu Sculpture Line,
který už potřetí přinesl umělecké
výtvory do ulic města. „Že plavky-
ně a jiné vznášející se dámy je
moje celoživotní téma, se asi ví.
Nohy z vody jsou trochu něco jiné-
ho. Je to nad vodou viditelná část
stojky a to je většinou nejradost-
nějším projevem dětí a děvčat ve
vodě. No, já si to taky někdy střih-
nu,“ vysvětluje Kurt Gebauer. Vel-
mi výrazným počinem jsou také
dětské siluety vyrobené z rabico-
vé sítě visící nad chodníkem v uli-
ci Bedřicha Smetany. Dílo má ná-
zev Malé prádlo a jeho autorkou
je Veronika Kudláčková Psotko-
vá. Další díla jsou k vidění před
budovou Studijní a vědecké
knihovny, v Kopeckého sadech a
u 4. ZŠ v Kralovické ulici. (lad)
Foto: Ladislav Vaindl,MAFRA

NováčekPoprvé se včera v dresu Viktorie představila letní posila - záložník
původem ze Slovenska Christián Herc. Foto:Martin Polívka,MAFRA

Domov Radost bije na poplach. Schází mu zaměstnanci, vedení zařízení zvažuje provoz omezit

Sociálním službám chybí
miliony. Hrozí jim potíže

Příprava
Viktoria v Luční porazila
druholigový Sokolov

I druhé přátelské utkání v přípravě
na nadcházející sezonu zvládli fotba-
listé Viktorie Plzeň vítězně. Na hřišti
v Luční ulici včera přemohli druholi-
gový Sokolov 2:0, o jednoznačnou
záležitost se však nejednalo. Plzeň
zahazovala šance. Prázdnou bran-
ku minul Chorý, velkou příležitost ne-
proměnil ani Beauguel. Francouz-
ský útočník ovšem své zaváhání
vzápětí napravil a poslal domácí hla-
vičkou do vedení. Druhý zásah při-
dal také ze vzduchu Čermák. Další
zápas čeká ligového vicemistra v so-
botu, kdy zavítá na Slovensko do
Liptovského Mikuláše. (tit)

Centrum zdobí
Nohy z vody
i Malé prádlo

PLZEŇ Home Monitoring Aréna.
Pod tímto názvem znali plzeňští ho-
kejoví fanoušci zimní stadion uply-
nulé čtyři roky. Toto spojení končí.
„Od začátku bylo dané, že naše

spojení s názvem arény je dočasné.
Nyní se klubu podařilo najít strate-
gického partnera. A my neodchází-
me, zůstáváme klasickým sponzo-
rem plzeňského hokeje, tak jako
tomu bylo už předchozích sedm se-
zon,“ uvedl včera Petr Větrovský,
ředitel společnosti Biotronik.
PrávěHomeMonitoring je unikát-

ní technologie této firmy, jež umož-
ňuje dálkové sledování pacientů se
srdečními poruchami.
„Společnost Biotronik nám vyšla

vstříc ve chvíli, kdy název arény
opustila společnost ČEZ. A i v dal-
ších letech nám vždy pomohla,
moc za to děkuji. A jsem rád, že s pl-
zeňským hokejem bude firma spo-
jená i nadále,“ doplnil generální
manažer HC Škoda Martin Straka.
Nového „pronajímatele“ názvu

arény ještě prozradit nechtěl. „Do-
zvíte se to v nejbližších dnech.“ (es)

Příprava v Plzni
Viktoria Plzeň – Baník Sokolov 2:0 (0:0)
Branky: 61. Beauguel, 81. Čermák
ŽK: Beránek (Sokolov).

Sestava Plzně:
1. poločas: Hruška – Řezník, Hejda, Hubník, Lim-
berský – Kayamba, Kalvach, Herc, Hloušek – Kr-
menčík, Chorý.
2. poločas: Sváček – Havel, Pernica, Hájek, Ko-
vařík – Čermák, Hořava – Mihálik, Herc (78.
Kayamba), Pačinda – Beauguel.

Vzhůru do Řecka! Los Plzni přisoudil Olympiakos Zimní stadion
v Plzni dostane
nový název

MariánskáTýnice

Večerní prohlídky
zpestří divadlo
Expozice Muzea a galerie severní-
ho Plzeňska v Mariánské Týnici se
na chvíli stanou divadelními kulisa-
mi. Zítra a v sobotu se v prostorách
konají netradiční prohlídky plné di-
vadla. Připraveny jsou například
hry o dobré cukrárně U Pešků,
švadleně a kadeřnickém salonu
nebo drogistovi Ekertovi. Předsta-
vení se uskuteční od 18 hodin do
půlnoci a jejich délka činí 60 mi-
nut. Na večerní prohlídky spojené
s nevšedním kulturním zážitkem je
potřeba se rezervovat. (mrak)

Plzeň

Zoo připravila
pohádkovou pouť
Na své si v sobotu dopoledne při-
jdou hlavně děti. Plzeňská zoologic-
ká zahrada pro ně přichystala po-
hádkovou stezku. Program je od 10
do 17 hodin. Cesta začíná u hlav-
ních pokladen a vede k expozici
tučňáků. (mrak)


