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Nástup Jiřího Pospíšila
posílí náš tým, tvrdí Krejsová
Jiří Pospíšil skončil po
svém odvolání
na ministerstvu
spravedlnosti, ale jeho
politická cesta pokračuje
dál. V Plzeňském kraji,
kde půjde do krajských
voleb jako jednička ODS
místo Marcely Krejsové.

Celníci odhalili prodej
padělků podle katalogu

Krajské vedení ODS pozvalo premiéra, aby odvolání Pospíšila přijel vysvětlit. Věříte, že přijede?
Myslím, že ne. Kdyby bylo před
parlamentními volbami nebo před
kongresem ODS, tak to by přijel.
Už jste se s Pospíšilem dohodli i
na tom, zda se v případě úspěchu
ve volbách stane hejtmanem,
nebo by takovou funkci přenechal vám?
Takhle dalece jsme se o tom ještě
nebavili. Říkat, co bude po volbách, je předčasné.

Střídání stráží Dosavadní jednička ODS do krajských voleb Marcela Krejsová s Jiřím Pospíšilem po jednání
regionální rady ODS v noci na pátek.

Foto: Petr Eret, ČTK

Hejtman: Nepláču a nehroutím se

Pokládáte Jiřího Pospíšila za silného soupeře třeba i s odhledem na
jeho střet s premiérem a s tím související reakce veřejnosti, které se
staví za odvolaného ministra?
Myslím, že Jiří Pospíšil je bezesporu silnější kandidát než paní Krej-

FOLMAVA

A jak vypadá nyní váš pohled na
premiéra Nečase? Poškodilo jej
odvolání Pospíšila ve vašich
očích?
V mých očích ano. Nezpochybňuji, že na odvolání ministra měl právo. Ale vadí mi, že to přišlo jako
blesk z čistého nebe. Odůvodnění
rozpočtovou nekázní Jiřího Pospíšila mi nepřipadá adekvátní. Nepovažuji to za normální vysvětlení.
Samo se nabízí, že je za tím ještě
něco jiného. Bylo by férovější, kdyby premiér řekl, že s Jiřím spolupracovat nemůže, že si nerozumí,
že je to osobní.

Nemáte obavy, že podstatná část
voličů bude Pospíšila vnímat
jako politika, kterého premiér
označil za neschopného manažersky vést svůj úřad?
To si nemyslím. Reakce lidí na odvolání Pospíšila byly tak velké a z
mého pohledu jasné. Z nich mám
pocit, že lidi stojí spíš na straně Jiřího Pospíšila než na straně pana
premiéra.

PLZEŇ Hejtman Plzeňského kraje a lídr
ČSSD pro krajské volby Milan Chovanec
přiznává, že nástup
Jiřího Pospíšila na pozici volební
jedničky konkurenční ODS může
zvýšit šance největších rivalů.
Hejtman ale tvrdí, že jeho strana
nemá v úmyslu kvůli tomu jakkoli
měnit strategii volební kampaně.
„Myslím, že bylo stejně připraveno, že budou Pospíšil a paní Krejsová na každém plakátu a na každém
větším mítinku ODS. Z toho pohledu se pouze podporovatel lídra sám
stává lídrem,“ řekl Chovanec.

Krátce

mi, že je v pohodě a celkem uvolněný.

PLZEŇ Ještě před týdnem měla bývalá náměstkyně primátora Plzně
Marcela Krejsová jasno v tom, že
do krajských voleb ji ODS posílá
jako svou jedničku. Dnes má jasno, že jedničkou bude odvolaný
ministr Jiří Pospíšil. Krejsová se dušuje, že jí to nevadí a že roli Pospíšilovi přenechá ráda.
„Nemrzí mě to. Je to posílení
týmu, který jde do voleb,“ uvedla
Marcela Krejsová.

Počítáte spíš s tím, že Pospíšil
bude vnímaný jako člověk, kterému neprávem premiér ublížil, a
voliči proto budou na jeho straně?
Myslím, že ani Jirka Pospíšil se nepovažuje za ublíženého. Připadá
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sová. Pokud bude volebním lídrem ODS, příjemná změna to
není. Ale nepláču a nehroutím se z
toho. Do voleb ale zbývá tři a půl
měsíce a je otázka, co se v souvislosti s nimi ještě vyvrbí. Možná si
někdo uvědomí, že pan Pospíšil
byl členem vlády, která regionům
moc nepřála. Ale pokud se někteří
lidé rozhodnou dávat Pospíšilovi
protestní hlasy proti premiéru Nečasovi, budou to zvláštní volby, ale
nic s tím neudělám. A pořád si myslím, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pan Pospíšil může mít dnes gloriolu oběti vnitrostranických nebo
vnitrokoaličních třenic, ale pořád
bude na kandidátce vládní ODS.
Nedávno ve snaze vyřídit si s Pospíšilem účty ohlásil účast v krajských volbách Vít Bárta z Věcí veřejných. Čekáte, že dodrží slovo?
Bylo možné, že Vít Bárta do voleb
nepůjde, ale nyní si myslím, že při-

jde. Mám trochu obavy, aby kampaň nevypadala jako vyřizování si
účtů každého s každým.
Pokud se v krajských volbách třeba i v důsledku kandidatury Jiřího Pospíšila přiblíží zisky ČSSD a
ODS, bude blíž k úvahám o vzniku jejich velké koalice?
Nejsem zastánce velkých koalic. Pokud se výsledek ODS přiblíží výsledku, jakého dosáhne ČSSD, nemusí
to přinést úvahy o velké koalici, ačkoli vyrovnání sil tomu může nahrávat. Já o koalici ČSSD a ODS nepřemýšlím a nepokládám ji za ideální
řešení. V takových manželstvích z
rozumu bývá program v podstatě jeden velký kompromis. Stále dávám
přednost levicovému řešení. Do
krajského zastupitelstva se může dostat strana Zemanovců, reálnou šanci mají lidovci. Takže se mohou nabízet zcela odlišná řešení povolební
situace.
Jaroslav Nedvěd

Ale s Pospíšilem se zvyšují vaše volební šance, takže byste mohli mít
jasno, zda počítáte s možností, že
nastoupí do čela hejtmanství.
Tak do detailu jsme o tom zatím
nemluvili, nebyl na to prostor.
Kampaň začne v září a podle toho,
jak rozhodnou voliči, se budeme
bavit dál.
Jaroslav Nedvěd

O tisíce padělků značkového oblečení, bot, přepálená DVD a nekolkované cigarety přišli dva Vietnamci,
kteří měli obchod v domě ve Folmavě na Domažlicku. Celníci zjistili,
že pro zákazníky měli katalog padělků, a když si v něm vybrali, vzali je z
obchodu do soukromé části domu.
Tam byly padělky vystavené. Oba
Vietnamce čeká soud, jejich odhalení podle mluvčí plzeňských celníků
Jitky Blahutové výrazně napomohlo povolení k domovní prohlídce vydané soudem. (pek)
PLZEŇ

Nabídku kandidovat do
Senátu Emmerová bere
Poslankyně ČSSD Milada Emmerová bude s největší pravděpodobností kandidovat za sociální demokracii do Senátu v obvodu zahrnujícím okres Plzeň-sever a Rokycansko. Krajské vedení ČSSD včera
schválilo její nominaci. Milada Emmerová přitom před několika týdny stejnou nabídku odmítla a zároveň oznámila úmysl kandidovat v
krajských volbách za Stranu práv
občanů Zemanovci. Žádala, aby jí
to ČSSD povolila, ale nápad odmítlo nejprve krajské vedení ČSSD a
pak i šéf strany Bohuslav Sobotka.
Emmerová proto od plánu jít do voleb za Zemanovce ustoupila. Potom dostala nabídku kandidovat
do Senátu znovu a souhlasila. Nominace musí ještě schválit vedení
strany. Pravděpodobnost, že schválena nebude, je mizivá.
(ned)

LAST MINUTE – LAST MINUTE
rozšířenou nabídku našich zájezdů naleznete na www.ckinex.cz
Poznávací zájezdy
Asterix park a Disneyland
Paříž individuálně, 1 nocleh
Paříž individuálně, 3x nocleh
Švýcarské Alpy a termální lázně
Londýn a křídové útesy
Perly starobylé Anglie
Švýcarské železniční dobrodružství
Německo – Pohádkové zámky
Italsko-švýcar. Jezera, Milano
Rakousko – Grossglockner
Paříž 5-denní, denní př.
Paříž, Disneyland a Asterix park
Rakousko – Tyrolské ledovce
Legoland a pohádkové zámky
Královské Španělsko
Burgundsko
Španělsko - Krásy Andalusie

04.07.-07.07.
04.07.-07.07.
04.07.-09.07.
04.07.-10.07.
05.07.-10.07.
10.07.-15.07.
11.07.-16.07.
21.07.-23.07.
25.07.-30.07.
29.07.-03.08.
03.08.-07.08.
03.08.-07.08.
05.08.-09.08.
25.08.-26.08.
14.09.-23.09.
18.09.-24.09.
03.10.-15.10.

5190
3690
5690
11090
6790
7990
10990
4390
5490
10490
5790
7990
8890
2890
12990
7690
15990

Poznávací zájezdy
Španělsko - Krásy Andalusie

04.10.-14.10. 22490

Řecko
Lefkáda - studio
Lefkáda - hotel 3*
Lefkáda - hotel 3*
Parga - studio
Parga - studio

07.07.,18.07.
07.07.,18.07.
07.07.,18.07.
07.07.,18.07.
07.07.,18.07.

BS 11N
S 11N
P 11N
BS 11N
P 11N

12550
12990
15990
12220
16990

Korfu - studio
Korfu - hotel 3+*
Korfu - studio
Kos - studio
Kos - hotel 4*
Kos - hotel 4*
Kréta - hotel 3*
Kréta - hotel 5*
Kréta - hotel 5*
Rhodos - studio
Rhodos - hotel 3*
Rhodos - hotel 3+*
Rhodos - hotel 4*
Rhodos - hotel 5*
Kréta - hotel 3+*
Kréta - hotel 3+*
Kréta - hotel 4*
Kréta - hotel 5*
Kréta - hotel 4*
Kréta - hotel 5*

08.07.,19.07.
08.07.,19.07.
08.07.,19.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
08.07.,15.07.
12.07.,22.07.
12.07.,22.07.
12.07.,22.07.
12.07.,22.07.
12.07.,22.07.
12.07.,22.07.

BS 11N
P 11N
P 11N
BS 7N
P 7N
A 7N
A 7N
P 7N
A 7N
BS 7N
P 7N
A 7N
A 7N
P 7N
P 11N
A 11N
P 11N
P 11N
A 11N
A 11N

12550
14990
15990
10990
14990
15990
16660
16990
19990
9990
12220
14990
15990
23330
12660
14990
15990
17990
18990
20990

Španělsko
C. Brava - hotel 3*
C. Brava - hotel 4*

06.07. P 7N 7990
06.07. P 7N 8990

07.07.
08.07.
08.07.
10.07.
10.07.
15.07.

P
A
P
P
P
P

7N
9N
7N
7N
7N
7N

13990
16990
13990
13990
15990
14990

08.07.
08.07.
08.07.
11.07.

A
A
A
A

7N
7N
7N
11N

14440
15550
32220
17770

07.07.
07.07.
07.07.
07.07.

A
A
A
A

7N
7N
7N
7N

13590
14190
14490
17690

05.07.
05.07.
05.07.
05.07.

P
P
A
P

7N
7N
7N
7N

23990
18590
27590
17590

Turecko
Alanya - Sara 3*++
Alanya - TAC 4*
Belek - Adam&Eve 5*
Alanya - Grand Uysal 3+*

Egypt
Hurghada - Sultan Beach 4*+
Hurghada - Sea Star 5*
Makadi - Serenity Makadi 5*
Sahl Hasheesh - Tropitel 5*

Kypr
Agia Napa - Pavlo Napa 4*
Larnaca - Henipa 3*
Limassol - Elias Beach 4*
Protaras - Ela Maris 3*

Chorvatsko

Španělsko
Andalusie - hotel 3*
C. Brava - hotel 3*

C. Brava - hotel 4*
Andalusie - hotel 3*
Benidorm - hotel 3*
Andalusie - hotel 3*
Andalusie - hotel 4*
Benidorm - hotel 3*

03.07. P 7N 12990
07.07. P 7N 12990

Podgora - Lovor 2*+
Podgora - Podgorka 3*

07.07. P 7N 5390
07.07. P 7N 6490

N – počet nocí, S – snídaně, BS – bez stravy, P – polopenze, PP – plná penze, A – All inclusive, UA – Ultra All inclusive
Konečná cena zahrnuje: ubytování a stravu, dopravu, u leteckých zájezdů letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek. Cena nezahrnuje: pojištění (26 Kč/den).

PLZEŇ – tel.: 377 360 360, KLATOVY – tel.: 376 313 515, e-mail: rezervace@ckinex.cz, www.ckinex.cz

INZERCE

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

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

Společnost VSP Auto, s.r.o.,
autorizovaný prodejce vozů Mercedes-Benz, hledá:
řidiče s řidičským oprávněním C
a profesním průkazem, pro nepravidelný
převoz nákladních automobilů.
Časová flexibilita podmínkou!
Tel.: +420 377 360 620

UŽ SEDÍTE?
Vstupenky na Divadelní léto pod
plzeňským nebem v síti kamenných
prodejen Plzeňské vstupenky nebo online
na www.plzenskavstupenka.cz
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KAŽDÝ DESÁTÝ Z NÁS JE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
Přibližně každý desátý obyvatel České republiky (dle dat ČSÚ z r. 2007) má přiznaný status osoby se zdravotním postižením (OZP). Zdravotní postižení přináší řadu omezení.
Zvláště v okamžiku vstupu na pracovní trh se toto omezení stává vážnou překážkou.
Zaměstnavatelé vnímají tuto skupinu často jako potenciální problém a ohrožení výkonnosti své firmy. Situaci zaměstnávání OZP proto dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost
jak stát, tak i řada profesních organizací a zájmových sdružení.
Skupina zdravotně postižených je velmi rozmanitá a kromě vozíčkářů, nevidomých
a neslyšících zahrnuje také skupinu lidí, jejichž postižení není na první pohled příliš
patrné. Astmatici, diabetici nebo třeba lidé s duševním onemocněním - i takoví lidé
obtížně hledají pracovní uplatnění. Významnou pomoc jim může nabídnout pracovní rehabilitace, kterou zabezpečují a financují krajské pobočky Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR).
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro OZP. Právo na pracovní rehabilitaci má nejen každý člověk uznaný
orgánem sociálního zabezpečení jako invalidní (OZP), ale také ten, kterému byla
invalidita odebrána v posledních 12-ti měsících či člověk dočasně práce neschopný na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o pracovní rehabilitaci může OZP podat
na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR příslušné podle místa jejího bydliště.
Cílem projektu MPSV ČR, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, je
podpořit rozvoj pracovní rehabilitace v ČR a změnit systém posuzování zdravotního
stavu OZP stanovením okruhu jejich funkčních schopností (ergodiagnostika) a systému
využití jejich disponibilního pracovního potenciálu. Snahou je propojit v tomto regionu
významné partnery podílející se na procesu pracovní rehabilitace (krajská pobočka ÚP
ČR, zaměstnavatelé, zdravotnické zařízení, poradenské a vzdělávací organizace, neziskové organizace a další subjekty).
Pro více informací se obracejte na dodavatele veřejné zakázky projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET) Vzdělávací společnost
EDOST, s. r. o., www.edost.cz, nebo na internetové stránky www.pracovnirehabilitace.cz

