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Plzeňský

MALESICE Čtyřicet dobrovolníků
vstoupilo ve čtvrtek v Malesicích u
Plzně do registru dárců kostní dře-
ně, aby pomohli svému kamarádo-
vi Stanislavu Pielovi. Osmatřicetile-
tý dobrovolný hasič bojuje s akutní
myeloidní leukémií. Spolu s ním se
do boje se zákeřnou nemocí pustili
kolegové hasiči, i jeho sestra, která
žije v Belgii.
„Strašně moc bych chtěla všem

poděkovat. Nedá se slovy říct, jak
jsme vděční. Jste úžasní, skvělí, ne-
skuteční. Dali jste šanci nejen

mému manželovi, ale i spoustě ji-
ným těžce nemocným lidem a dě-
tem, které potkala tato nemoc,“ dě-
kuje všem nově zapsaným Michae-
la, manželka nemocného Stanisla-
va. Osmatřicetiletý Stanislav Piel,
otec dvou dětí, trpí akutní myeloid-
ní leukémií. Než ho jednoho prosin-
cového dne se silnými bolestmi v
oblasti třísel a břicha odvezla sanit-
ka do Fakultní nemocnice v Plzni, o
vážné nemoci neměl nikdo tušení.
Jediným náznakem, že není něco v
pořádku, bylo to, že ztrácel na

váze. Stanislav pracoval řadu let
jako dispečer kamionové dopravy.
Stresové zaměstnání na poslední
dva měsíce před kolapsem vyměnil
za řízení kamionu.
„Jako řidič už takový stres neměl

a pomalu se začal zklidňovat. Záro-
veň ale začal hubnout. Po Vánocích
jsme byli na procházce na Kozlu a
druhý den ráno se vzbudil s ohrom-
nými bolestmi. Přišlo to jako blesk
z čistého nebe. Z minuty na minutu
se nám obrátil život naruby,“ vzpo-
míná Michaela. Od loňského 27.

prosince leží muž v nemocnici. Dia-
gnózu se dozvěděl tři hodiny po pří-
jmu. Mohla by mu pomoci
transplantace kostní dřeně, nyní se
tak hledá vhodný dárce.
S onemocněním krvetvorby ale

nebojuje sám. Kromě rodiny se do
boje vrhli také jeho kolegové hasiči
z Malesic, kteří se rozhodli vstoupit
do Českého národního registru dár-
ců dřeně a vyzvali k tomu i širokou
veřejnost. Nemocný kolega se s
nimi spojil prostřednictvím video-
hovoru. — Valentýna Bílá

Kolik zůstane v
Plzni
restaurací?
Provozovatelé
odhadují, že
jich zkrachuje
30-40 procent.

PLZEŇSKÝ KRAJ Koktejl bar v
Martinské ulici v Plzni je na prodej.
Pokud se neprodá,majitel ho hodlá
pronajmout. Provozovatelé baru
patří k obětem koronakrize v
gastronomii v Plzni. A protože je
dnes těžké jakoukoli restauraci či
hospodu prodat či pronajmout,ma-
jitel nabízí případnému zájemci tři
měsíce bez nájmu.
V očekávání případných dalších

lockdownů je svolný nájem odpus-
tit na dobu, kdy bude bar zavřený
kvůli epidemii. „Provozovatelé
koktej baru kvůli nouzovému stavu
skončili,“ líčí realitní makléř Ro-
man Jiříček, který má provozovnu
za úkol prodat či pronajmout.
Koupit se dá za necelých pět mili-

onů korun, což odpovídá ceně té-
měř 39 tisíc za čtvereční metr.
„Je ale málo zájemců, kteří by si

dnes chtěli nějaký gastroprovoz

pronajmout či koupit. Naopak,
mámvíce práce, protože provozov-
ny původní provozovatelé opouště-
jí, takže jich mám více v nabídce,“
popsal situaci Jiříček.
A kolik hospod zůstane po koro-

nakrizi zavřených? „Nikdo neví,
kdy lockdown skončí, navíc když se
podívám na vládní opatření, může
to dopadnout i tak, že krachnou
úplně všichni restauratéři,“ odhadl
Jiříček. Za nesmyslné vládní opatře-
ní pokládá třeba to, že v noci, kdy
jsou všechny restaurace zavřené, je
nařízený zákaz vycházení. „Omezo-
vali otevírací doby restaurací, kvůli
čemuž byly restaurace přeplněné,
to byl další nesmysl,“ je přesvědče-
ný. Někteří restauratéři odhadují,
že v Plzni, kde je konkurence v rám-
ci kraje největší, zkrachuje 30 až 40
procent gastroprovozů. Nejhůře
jsou na tom hospody, které jsou v
nájmu a ty, které mají úvěr.
Banky totiž chtějí úvěry splácet,

ale hospody a restaurace nemají z
čeho. To je případ druhé největší pl-
zeňské restaurace Beer Factory zatí-

žené velkými úvěry. A právě ty jsou
dnes limitujícím faktorem, protože
banky chtějí splátky, alemajitelé za-
vřených hospod nemají z čeho splá-
cet.
„Doufáme v to, že vláda vyhlásí

moratorium a banky nám se spáce-
ním počkají do doby, než budeme
moci otevřít,“ říká spolumajitel
Beer Factory Josef Krýsl.
„Nejhůře jsou na tom restaurace,

které jsou v nájmu. Podnikatelémo-
hutně odcházejí, stát totiž nedává

takové kompenzace, aby jim umož-
nil zůstat do doby, než se situace
uklidní. Netýká se to jen restaurací,
ale i drobných obchodníků,“ vy-
světlila Eva Vogel z realitní kancelá-
ře RK Group.
Třeba drahé restaurace závislé na

turistech v centru velkých měst to
vzdávají. „Když mají na lukrativ-
ním místě platit 60, 70 tisíc korun
měsíčně, kdo z nich si to může do-
volit?“ sdělila Vogel. I ona potvrdila
to, že v Plzni to některé restaurace
vzdávají.
„Vydrží ty, které nemají tak vyso-

ký nájem, nebo podnikají ve své ne-
movitosti. Ostatní uvažují o skonče-
ní. Každý podnikatel většinou něja-
kou rezervu má, ale fungovat tak
dlouho bez možnosti otevřít, na to
nemá skoro nikdo,“ uvedla Vogel,
která jakomakléřka prodává restau-
raci Smetanova ve Starém Plzenci.
V nabídce je pronájem restaurace
na Americké třídě v Plzni, která je
umístěná nedaleko fast foodu Mc-
Donald's. K mání je i pronájem re-
staurace ve Zbrojnické ulici v Plzni.

Podle Vogel nejvíce trpí restaura-
ce ve velkých městech, protože
jsou tam vyšší nájmy. „V menších
městech a obcích nejsou tak vyso-
ké, když tam podnikají dlouhodo-
bě, majitel jim většinou vyjde vstříc
a nějak se dohodou. Důvodem jsou
přátelštější, spíš sousedské vztahy
založené na tom, že se tam všichni
znají, jsou proto vstřícnější a snaží
se třeba snížit či úplně odpustit ná-
jem, kdy nájemce platí jen režie,“
vysvětlila Vogel.
Důvodem je podle makléřky i to,

že o nájemníka nechtějí přijít, pro-
tože dnes se hledá obtížně. A maji-
tel domu by tak mohl přijít o stabil-
ní příjem.
Někteří realitní makléři si myslí,

že o restaurace, které nájemníci
opustili, nebo v kterých majitelé
ukončili činnost, zájem nebude. Ně-
kdo si naopakmyslí, že je to příleži-
tost levně koupit či pronajmout.
Karel Černý z realitní kanceláře

Evropa si myslí, že dnešní doba je
příležitostí třeba pro mladé koupit
si nějakou restauraci. „Fungovalo

to vždycky, takže kdo bude věřit,
že přijdou lepší časy, byl by sám
proti sobě, kdyby svůj sen nereali-
zoval právě dnes, kdy ceny budou
díky krizi zajímavé,“ sdělil.
Přesto si ale myslí, že se restaura-

ce a hospody v Plzni takzvaně vyse-
lektují. „Byla tu totiž obrovská kon-
kurence, restaurace byly na kaž-
dém rohu. Nemohou všechny pře-
žít a některé mohou změnit nájem-
ce či majitele,“ říká Černý, který
jako makléř v Plzni prodává hotel a
restauraci Golden Fish.
Jeho prodej ale podle Černého ne-

souvisí s koronakrizí. Cena je 20mi-
lionů korun.
Podle Evy Vogel z RKGroup nebu-

de v této době nikdo chtít začínat s
podnikáním. „Situace je hodně ne-
jistá a okolnosti se mění ze dne na
den. Vláda svým jednáním a neustá-
lými změnami nedává předpoklad,
aby někdo nově podnikal. Tady je
to Kocourkov. Kdomá alespoň troš-
ku zdravého rozumu, za těchto
podmínek se do podnikání nebude
pouštět,“ myslí si Vogel.

PLZEŇ Policisté se v následujících
dnech zaměří na dodržování pravi-
del na horách. Výjimkou nebudou
společné hlídky se strážci přírody.
Hlídkovat budou i nadále na Šu-

mavě, kde je kvůli omezenýmmož-
nostem cestování vyšší návštěv-
nost. S tím souvisí i porušování ná-
vštěvnických pravidel. Strážci záko-

na se zaměří na dodržování vlád-
ních opatření a rovněž na zajištění
veřejného pořádku. Pozornost poli-
cistů se také zaměří na bezpečnost
a plynulost silničního provozu, a to
předevšímna hlavních silničních ta-
zích vedoucích do Železné Rudy a
do dalších návštěvnicky zajíma-
vých horských oblastí. (lad)

Hospody končí. Kupce
shání makléři těžko

PLZEŇSKÝ KRAJRegistrace senio-
rů starších 80 let na očkování proti
covidu-19 začala včera. V kraji bylo
ale k mání málo termínů z důvodu
nedostatku vakcín, takže většina zá-
jemců se sice zaregistrovala, ale ter-
mín na očkování nezískala. Špatně
dopadl třeba tajemník na radnici ve
StarémPlzenci, která nabídla senio-
rům pomoc s registrací. „Máme tu
220 seniorů nad 80 let, zatím se na
radnici obrátilo deset z nich, ani u
jednoho semi nepodařilo získat ter-
mín, kdymá přijít na očkování,“ po-
steskl si Hroch, který prý registraci
věnoval zhruba třetinu pracovní
doby.
A jak registrace probíhá? „Nejdří-

ve zadám do systému telefon klien-
ta, do minuty až pěti minut přijde
potvrzovací kód, ten mi klient zate-
lefonuje z domova, opět naťukám
kód, následně pak rodné číslo, po-
jišťovnu, bydliště a vyberu očkova-
cí centrum, u všech klientů mi ale
systém hlásil, že není žádný volný
termín,“ vylíčil Hroch. V Mulačově
nemocnici už prý systém hlásil, že
není volnominutu po začátku regis-
trace, tedy v 8.01 hodin. „Pak násle-
duje přesměrování na takzvaného
hlídacího psa, kam je možné se do-
stat třeba přes Facebook, tam pak
dorazí upozornění z vybraného oč-
kovacího centra, kdy je zde volný

termín,“ popsal Hroch. To je ale po-
dle něj pro seniory nedosažitelné,
protože jedna seniorka mu neumě-
la v telefonu najít ani potvrzovací
kód, který dorazil SMS zprávou, tak-
že tajemník musel zadat do systé-
mu svůj telefon, aby vůbecmohl se-
niorku zaregistrovat. Jisté ale je, že
služba, kterou radnice seniorůmna-
bídla, je neocenitelná. „Fakultní ne-
mocnice v Plzni vypsala pro senior-
ské klienty 60 termínů na den, záro-
veň jsme poskytli další termíny pro
zdravotníky - ambulantní specialis-
ty,“ uvedla mluvčí nemocnice Gab-
riela Levorová. Očkovat se v nemoc-
nici začne v pondělí. Tento den za-
čnou očkovat i centra vmimoplzeň-
ských akutních nemocnicích, ale
termínů je málo.
„Vzhledem k tomu, že pro pětmi-

moplzeňských nemocnic akutní
péče jejich očkovací centra v Do-
mažlicích, Klatovech, Rokycanech,
Stodu, Sušici mají na celý týden k
dispozici jen zhruba tisícovku dá-
vek vakcíny a z nich se bude očko-
vat ještě zbytek zdravotníků či kli-
entů domovů sociální péče, může-
me na příští týden vypsat v kraj-
ských nemocnicích pro seniory
nad 80 let maximálně 150 termí-
nů,“ sdělil mluvčí Nemocnic Plzeň-
ského kraje Jiří Kokoška.
— Jitka Šrámková

Jitka Šrámková
redaktorka MF DNES

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Přihlášení do registru Lidé, kteří se rozhodli podpořit hasiče, jenž onemocněl leukémií, se ve zbrojnici v Plzni -Malesicích ve čtvrtek zapisovali do registru
dárců kostní dřeně. Foto: Petr Eret,MAFRA

Získat termín na
očkování byl problém
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Malesičtí podpořili nemocného hasiče

Policisté ohlídají Šumavu

Vydrží hospody,
které nemají tak
vysoký nájem.


