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TŘEMOŠNÁ (pek, ČTK) V Třemoš-
né na Plzeňsku v sobotu už podva-
nácté předali speciálně vycvičené
asistenční psy tělesně postiže-
ným.
Adéla Sikorová je z fenky Heidy

nadšená. „Jsem studentka speciál-
ní pedagogiky a i přes své postiže-
ní žiji docela aktivním životem.
Od října mi pomáhá moje asis-
tenční ‚černé zlatíčko‘ Heidy. Zvlá-
dá podávat věci, které mi upad-
nou na zem, otvírá a zavírá dveře,
sundává ponožky, rukavice, na-
jde mobil, klíče a přinese boty,
když jdeme ven. Je to nejen skvělá
asistentka, ale i zdroj dobré nála-
dy a optimismu,“ popsala Adéla.
„Za více než 11 let své existence

předala obecně prospěšná společ-
nost Pomocné tlapky postiženým
už přes 130 psů, kteří usnadňují
svým majitelům život,“ informo-

vala ředitelka společnosti Hana
Pirnerová. V sobotu společnost
předala 12 psů. Všichni ovládají
desítky standardních povelů. Asis-
tenční psimohou částečně nahra-
dit službu osobních asistentů
nebo rodinných příslušníků, a sní-
žit tak závislost tělesně postiže-

ných na jejich péči. Zároveň ale
umožňují těmto lidem aktivně a
plnohodnotně se zapojit do běž-
ného života a zlepšit navazování
komunikace s okolím.
„Celková částka na výcvik asis-

tenčního psa přitom dosahuje až
220 tisíc korun. Naše společnost je
financována bez podpory státu. Fi-
nanční prostředky získáváme vý-
hradně formou darů, grantů, z ve-
řejné sbírky a vlastní výdělečnou
činností,“ doplnila Pirnerová.
Například pes Elvis pomáhá

jednatřicetiletému Jiřímu z Pra-
hy, který má roztroušenou skleró-
zu a je na invalidním vozíku. Jeho
manželka Monika trpí epilepsií a
Elvis je vycvičen, aby ji v případě
záchvatu a pádu na břicho otočil
na záda. Díky canisterapii se u
Moniky také snížil počet záchva-
tů.

Zápisník
Přivazování ke
stromům nijak
netrénovali

PLZEŇ „Ještě před dvěma lety si
syn každý druhý den napustil při
mytí vanu. Dnes to nepřipadá v
úvahu a musí se sprchovat, a to
ještě v úsporném režimu. Ne aby
mu to trvalo dvě hodiny,“ popsa-
la Milada Horká z Plzně, jak ve
své tříčlenné rodině začala šetřit
vodou. Reagovala tak na padesá-
tiprocentní zdražení, ke kterému
Vodárna Plzeň během posled-
ních dvou let přistoupila.

Odběr z plzeňské vodárny
klesl o deset procent
Paní Horká zřejmě nebyla jediná.
Od prvního zdražení 1. ledna
2011 se totiž odběr vody z plzeň-
ské vodárny snížil o zhruba dese-
tinu. Uvedl to vedoucí zákaznic-
kého útvaru Vodárny Plzeň Pavel
Pajtl. První rok po zdražení se sní-
žil odběr o 4,5 až pět procent a
další rok o něco méně. Pajtl to
spojuje hlavně se zdražením
vody.
Podle informací z vodárny do-

šlo v roce 2011 kmeziročnímupo-

klesu výroby pitné vody o 7,2 pro-
centa, v roce 2012 se dosud prů-
měrná výroba za první čtyři měsí-
ce snížila o 3,7 procenta. V roce
2010 dodala vodárna do vodo-
vodní sítě 15,8 milionu kubic-
kýchmetrů, loni už jen 14,7 mili-
onu.
„Kdyby voda stála korunu še-

desát, tak lidem bude jedno, jest-
li spotřebují 160 nebo 260 kubí-
ků. Když se cena vody dostala
přes 80 korun za kubický metr,
tak už se zajímají o to, jakým způ-
sobem vodu ušetřit. To zname-
ná, že bytová družstva montují
úsporná sprchová zařízení a
úsporná splachovadla,“ popsal
Pajtl.
Mluvčí vodárny Kateřina

Chmelíčková připomněla, že i v
předchozím období docházelo k
postupnému snižování spotřeby
pitné vody v důsledku úspor-
ných opatření, které prováděly
jak firmy, tak sami odběratelé.
Jak uvedl Jaroslav Bečvář,maji-

tel firmy, která vrtá studny, lidé

šetří i tak, že k přípojce k vodo-
vodnímu řadu si pořídí i studnu
a čerpadlo a třeba na zalévání
nebo k plnění bazénů používají
vodu ze studny.
Tratná na tom ale není ani vo-

dárna. „Když se připojí na vlastní

zdroj a přestanou od nás odebí-
rat vodu z vodovodního řadu, tak
my jim počítáme stočné, protože
vodu z vlastní studny odvedou
do veřejné kanalizace. Takže my
sice přijdeme o platbu za vodu,
ale ne za stočné,“ popsal Pajtl.
Větší firmy podle Bečváře k

houfnému odpojování nepřistu-
pují. Šéf technického oddělení
jedné z velkých plzeňských potra-
vinářských firem uvedl, že pod-
nik chtěl na vodě ušetřit, tak si
nechal udělat vrty na vodu. Nako-
nec ale od nápadu odpojit se od
vodárny upustil po zjištění, že
pustit do potravin vodu z vlastní-
ho vrtu a splnit přitom hygienic-
ké normy by nakonec vyšlo dráž
než brát vodu změstského vodo-
vodu. „Tak jsme vrty zase zasypa-
li,“ uvedl s tím, že název firmy
chce nechat v tajnosti.

Černé odběry? Technici
zatím objevili jen tři
Zdražení podle Pajtla zatím neved-
lo k tomu, že by se zvýšil počet čer-
ných odběrů vody. „Náš region je
na tom dobře, narozdíl třeba od
Klandenska nebo severních Čech,
kde má Veolia také pobočky,“ po-
znamenal Pajtl. Za poslední dva
roky odhalil v Plzni jen tři černé
odběratele. Jitka Šrámková

FAKTA

Průměrná měsíční
výroba pitné vody
rok 2010 1 320 257 m3

rok 2011 1 224 797 m3

rok 2012 1 221 490 m3

Cena vody v Plzni
vodné 45,71 Kč/m3

stočné 27,49 Kč/m3

celkem 73,20 Kč/m3

cena s DPH 83,45 Kč/m3

Vítězové jsou z Plzně

Komiksoví hrdinové
z maturitního tabla
vyhráli s Rajce.net
V neohrožené superhrdiny za-
chraňující v poslední chvíli celý
svět před zkázou se alespoň na
maturitním tablu proměnili stu-
denti Masarykova gymnázia v
Plzni. Tohle tablo se stalo tím
nejlepším v Plzeňském kraji,
které studenti přihlásili do le-
tošního ročníku soutěže pořá-
dané serverem Rajce.net. Čers-
tvá maturantka Jana Hartová
vysvětluje, proč zvolili právě
tenhle motiv. „Všude se píše,
jak přijde konec světa, tak se
přece musí objevit superhrdi-
nové, kteří ho zachrání. Bez
problémů jsme se dohodli, kdo
jaký bude hrdina, žádné hádky
nebyly,“ říká nyní se smíchem.
Maturitu v téhle třídě zvládli
podle studentky všichni spolu-
žáci. Plzeňské tablo se letos bo-
hužel neprobojovalo mezi tři
nejlepší v republice. Porotu nej-
víc oslovil výtvor gymnazistů ze
Žďáru nad Sázavou. Ten si mů-
žete prohlédnout na adrese
www.rajce.net.

K dyž jsem v sobotu ráno
odjížděl na Šumavu,
abych se na vlastní oči

přesvědčil, jak vypadá příprava
dobrovolných občanských hlí-
dek hnutí Duha, počítal jsem s
tím, že v pátek probrali teorii a
sobota bude o praxi. Vymysleli
snad nový způsob, jak se připou-
tat ke stromům, aby je už nikdo
s kleštěmi nebo bruskami nedo-
kázal osvobodit? Na parkovišti
za Srním, kde jsem se potkal s
dobrovolníky, jsem ale neviděl
žádné řetězy. Na první vykáce-
né mýtině vytáhli fotoaparáty,
GPS navigace a Jaromír Bláha z
Duhy začal vysvětlovat, jak se
pozná kůrovcem napadený
strom, jak co nejlépe nafotit ko-
leje od těžkých lesáckých aut,
učil je zakreslovat do map místa
těžby. Za celý den jsme nachodi-
li kolem 20 kilometrů. Hned na
začátku jsem si na podmáčené
cestě nabral do bot vodu, o kou-
sek dál jsem je celé málem uto-
pil v bahně. I když za celý den
nikoho nenapadlo přivázat se
ke stromu, byla to zajímavá
„procházka“ do míst, o kterých
jsem zatím jenom slyšel.

Dvojnásobné zdražení vody za poslední dva roky
nutí obyvatele Plzně s ní šetřit. Řada z nich si domů
nechává namontovat úsporná zařízení, a pokud mají
tu možnost, využívají vodu z vlastní studny.

Petr
Ježek
redaktor
MF DNES

»Kdyby voda stála
korunu šedesát, tak
lidem bude jedno,
jestli spotřebují 160
nebo 260 kubíků.

Pavel Pajtl
Vodárna Plzeň

Pomocné tlapky předaly postiženým
dalších dvanáct asistenčních psů

29. SKUPOVA PLZEÒ
FESTIVAL ÈESKÉHO PROFESIONÁLNÍHO LOUTKOVÉHO A ALTERNATIVNÍHO DIVADLA

LA PUTYKA, Praha

UP´END´DOWN
NEDÌLE 17. 6.
11.00
ŠAPITÓ v Praze 7

Finance a peníze
Půjčíme až 500tis. Kč. Tel.: 722 092 647.

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

heute
today

Hoy

Vítězné tablo studentů z Plzně
Zdroj: www.rajce.net

Kamarádky Adéla Sikorová a
Heidy. Foto: J. Bervida, MF DNES

» Pokračování ze strany B1
V Dýšině vzplály vášně na začátku
roku. Tehdy na základě posudku
kraje dostali zastupitelé k projedná-
ní změnuúzemního plánu s nově za-
kreslenými bezpečnostními zónami
kolem provozovny. Ze zákresů vy-
plynulo, že při velkém výbuchu v pl-
nírně je kromě několika domů na
okraji v zóně ohrožení celá obec.

Co bude teď následovat? „Už
jsme s výsledkem referenda objed-
naní na kraji. Tam znovu posoudí
bezpečnostní zprávu firmy Flaga. Si-
tuace je teď taková, že výstavba je
stále povolená. Domnívám se, že
Flaga nemůže obhájit bezpečnostní
zprávu,“ popsal starosta.

Flaga ale nechce Dýšinu opustit.
„Obec nejméně od roku 2004 ví, že
možný dopad havárie je do vzdále-
nosti 250metrů. Bezpečnostní zónu
do tisíce metrů určila až analýza
vzniklá z iniciativy Krajského úřadu,
přičemž lze v této vzdálenosti jen s
malými omezeními bez problému
stavět. Byla to obec, která pochybila
tím, že chtěla aktuální změnou
územního plánu rozšiřovat zástav-
bu v oblasti havarijního plánování.
Soud v dubnu 2012 stanovil, že prá-
vě obec a její zastupitelstvo je tím,
kdo musí napravit svá pochybení
vůči občanům Dýšiny a nepřenášet
na firmu Flaga odpovědnost za svá
chybná rozhodnutí,“ dodal bezpeč-
nostní poradce Flaga Jaromír Špi-
čák.

Naložit se do vany? Kvůli
drahé vodě lidé volí sprchu

Dýšinští řekli
jasně: Plnírnu
propan butanu
v obci nechceme


