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CENA 19 KČ

Kde nás můžete potkat?

Zveme Vás do meeting pointu
a mobilní kavárny

Meeting point: každý všední den do 19. října mezi 7:00 a 18:00
v Plzni v Kopeckého sadech, U Branky
Mobilní kavárna:
13. října 15:00–18:00
14. října 15:00–18:00
15. října 15:00–18:00
16. října 15:00–18:00

Na debatu u dobré kávy a čaje se těší lídr kandidátky TOP 09
v Plzeňském kraji Marek Ženíšek a další kandidáti.

Blovice, Masarykovo náměstí
Přeštice, Masarykovo náměstí
Klatovy, nám. Míru
Rokycany, Masarykovo náměstí

www.top09.cz/plzen
dbi_1010433-09

plzeňský

NOVÁ PŘÍLOHA

KUPŘEDU KUPŘEDU
LEVÁ

TV magazín

Samostatně neprodejné

Přehledný
program na
celý týden

70. LÉTA

Ve spolupráci s

V ČESKOSLOVENSKU

uvnitř

Co způsobilo 100 let komunismu

3. díl

plzeňsko česko svět

plzensky.denik.cz
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PLZEŇSKO
VČERA
Galerie má výstavu
Plzeň – V Západočeské galerii v Plzni odstartovala
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PLZEŇSKO
DNES
Do Plzně dorazil
veletrh bydlení
Na západě Čech přibývají bytové domy jako houby po dešti.
Nové byty skupují v Plzni především investoři, kteří
se poohlížejí hlavně po malometrážních jednotkách.
Přes masivní výstavbu se ceny bydlení drží stále vysoko.
V západočeské metropoli minimální částka za metr čtvereční
osciluje kolem hranice 40 tisíc korun, lukrativní místa se ale
Ilustrační foto: Deník
nabízejí i za dvojnásobek.

více na str. 3

Kašna na náměstí vypěnila

Dva uprchlé vlky Němci zastřelili

Plzeň – Dvaatřicetiletý výtržník si v neděli v podvečer
vyhlédl jednu z pozlacených
fontán na náměstí Republiky a do nádob na zachytávání vody vlil mycí a čisticí
prostředky. Jednalo se o
kašnu znázorňující anděla
v severovýchodním rohu
náměstí. „Následnou cirkulací vody se vytvořila pěna,
která zůstala nejen v zá-

Jedna z přeživších šelem je
zřejmě stále v Čechách.

chytných nádobách, ale
znečistila i vnitřní technické
zázemí kašny,“ upřesnila
policejní mluvčí Veronika
Hokrová. Znečištění vody
museli odstranit pracovníci
odborné firmy.
Muž svým konáním způsobil škodu 7500 Kč. „Výtržníkovi hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“
doplnila Hokrová. (mk)

Šumava – Ze šestice vlků,
kteří před týdnem utekli ze
zvířecího výběhu Národního
parku Bavorský les poblíž
Ludwigsthalu nedaleko Železné Rudy, jsou již tři mrtví. Zbylí tři jsou stále na
útěku, jeden byl opakovaně
spatřen v Čechách.

Jedno zvíře srazil vlak,
dvě už byla zastřelena. „Vlk,
který byl o víkendu pozorován v prostoru mezi Železnou Rudou a Gerlovou Hutí
a poté v oblasti Špičáckého
sedla, byl v úterý spatřen v
okolí Debrníku,“ uvedl ve
čtvrtek mluvčí NP Šumava
Jan Dvořák. Dodal, že šumavský park zapůjčil ně-

Plzeň – Ode dneška do neděle se v plzeňské hale TJ
Lokomotiva koná šestý ročník veletrhu Moderní dům a
byt. Návštěvníci zde naleznou především rady a tipy
ohledně bydlení. Vstupné je
50 korun pro dospělého,
děti zaplatí 20 korun. (pš)

meckým kolegům šest odchytových klecí a sám na
své straně Šumavy také dvě
instaloval. V pohotovosti
jsou i dva pracovníci s
uspávacími střelami. „Stále
platí upozornění, aby se lidé
v případě setkání s vlkem k
němu nepřibližovali, nesnažili se ho nahánět nebo
krmit,“ dodal Dvořák. (ki)
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PLZEŇSKO

Nesehnali jste Deník s prvňáčky
z 11. října? Zastavte se pro něj
v naší redakci.

Každou
středu
v Deníku

Nýřanská škola
se dočká družiny
i hřiště strana 2

CYKLOVÝLET

Za zvířátky
do muzea
ve špejcharu
strana 12

dbi_1014775-02

Mami, tati, 18. října
vyjdou fotky z naší
7. ZŠ Plzeň.

INZERCE

