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PLZEŇ Majitelé restaurací upozor-
ňují na velký problém. Ke studiu
gastronomických oborů na střed-
ních školách, jako je třeba číšník,
se hlásí málo zájemců. Důvodem je
podle podnikatelů v oboru nedosta-
tečná pomoc státu v době covidové
a následná nejistota, která potenci-
ální studenty vystrašila. Nadějí pro
obor má být, že se tohoto podniká-
ní ujmou silné skupiny, které číšní-
ky dobře zaplatí. Ale připlatit si
bude muset i zákazník. „To, jak se
tento byznys dělal před covidem,

to nebyla ve vztahu k zákazníkům
ani k zaměstnancům velká sláva.
Covid by semohl stát zlomem a pří-
ležitostí. Po covidu totiž zůstanou v
oboru ti silnější nebo ti, kteří o něj
mají zájem. Díky tomu budou k říze-
ní zaměstnanců přistupovat daleko
lépe,“ je přesvědčený Luboš Kast-
ner, zástupce v Asociaci malých a
středních podniků a živnostníků
ČR a spolumajitel firmy Hospod-
ská, kam patří pět velkých plzeň-
ských restaurací a jedna obří restau-
race v Praze - Červený jelen.
„Majitelé restaurací, kteří vydrží,

budou dělat vše pro to, aby zákaz-
nický zážitek byl co nejlepší. To ale
musí dělat se zaměstnanci, kteří
jsou studovaní a nadšení pro věc.

Ti pak mohou ve firmě růst, budou
dobře zaplacení a práce jemůže ba-
vit,“ dodal Kastner s tím, že tato at-
mosféra v oborumůže do škol přilá-
kat dostatek studentů.
Zákonitým předpokladem bude

podle Kastnera růst cenové hladiny
v restauracích. Letos to ale zatím
dopadlo špatně. „Zájem o gastroo-
bory byl totiž za poslední léta nej-
nižší. Na číslech to dokumentoval
ředitel Hotelové školy v Plzni Miro-
slav Široký. Kuchařů chtěla letos
škola přijmout 120, ale deváťáků se
zapsalo jen 70. „U oboru číšník
chceme vzít 60 žáků, ale zápiso-
vých lístků jsme obdrželi 35, takže
u obou oborů vypíšeme druhé kolo
přijímacího řízení,“ uvedl Široký.
Ten věří, že rozvolnění protiepi-

demických opatření a s tím souvise-
jící otevření restaurací a hospod v
uplynulých dnech by mohlo při-
spět k oživení zájmu o oslabené
obory. „Věřím, že v druhém kole se

nám podaří nalákat další deváťáky
a že nakonec přijmeme alespoň
stovku kuchařů a padesátku číšní-
ků,“ plánuje Široký.
Kastner uvedl, že Asociace malých

a středních podniků a živnostníků
ČR rozjela už loni kvůli podpoře zá-
jmu projekt Studuj gastro. „Naším
argumentem je třeba to, že práce v
gastronomii je lepší než sedět v kan-
celáři nebo než přehazovat balíky v
e-shopu. Je to neskutečně atraktivní
obor, v kterém se dá růst, vydělat pe-
níze a realizovat se,“ uvedl Kastner.
Restaurace nemají po konci lock

downu personál. „Číšníci utekli do
jiných oborů, protože přestali důvě-
řovat tomu, že se hospody v dohled-
né době otevřou. Kuchařů se to to-
lik netýkalo, protože vařili jídla pro
prodej přes okénka,“ popsal Široký.
Regionální předseda Asociace ho-

telů a restaurací ČR Radovan Sochor
uvedl, že problém s personálem v
gastronomii je dlouhodobý a kritic-

ký byl už před covidem. „Během co-
vidu odešla z gastronomie třetina
lidí - a ti už se pravděpodobně nevrá-
tí. To, že mladí nebudou chtít tohle
řemeslo studovat kvůli veřejnému
vnímání gastronomie jakožto v covi-
du nejpostiženějšího oboru, jde na
vrub státu,“ sdělil Sochor. „V první
vlně totiž stát restaurace nepodpo-
řil, v dalších vlnách přišla pomoc
pozdě. Důsledkem toho, jak se k
podpoře gastronomie stát postavil,
je její degradace,“ doplnil Sochor.
Co se týče Hotelové školy v Plzni,

nedostatek zájemců pocítila i u ma-
turitního oboru ekonomika podni-
kání v potravinářství. „Bereme to-
tiž jednu třídu, což je 30 deváťáků,
ale zápisových lístků máme jen 23.
Vyhlásíme tedy druhé kolo přijíma-
cího řízení. To jsme v minulých le-
tech vyhlašovat nemuseli. Zájem
tedy pravděpodobně klesl i zde v
souvislosti s koronavirovou pande-
mií,“ popsal Široký.

Zajímavé je, že odliv zájemců ne-
nastal u maturitního oboru hotel-
nictví. Vysvětlení může být i zde v
podpoře státu. „Hotely byly totiž
podporované po celou dobu covi-
dové pandemie, nevím o tom, že
by se některý kvůli covidu zavřel,“
poznamenal Sochor.
A kolik hospod se po rozvolnění

neotevřelo? „V centru Plzně skonči-
ly tři restaurace a dvěmají novéma-
jitele, dvě se přestěhovaly do levněj-
ších prostor,“ přiblížil Kastner.
Podle Sochora na pandemii nejví-

ce doplatili malí podnikatelé na
vesnici, kteří pracovali bez zaměst-
nanců ve vlastních prostorách. „Po-
kud nikoho nezaměstnávali a pod-
nikali ve svém, neměli možnost si
sáhnout na jakýkoli z kompenzač-
ních programů. Nedostali zkrátka
ani korunu,“ sdělil Sochor. Zhruba
do měsíce by podle něj mohly být
na stole informace, kolik hospod
už neotevře.

PLZEŇ Sex, drogy a mlácení. Pří-
pad mladé ženy, která na plzeňské
Domažlické třídě nabízí své tělo,
aby získala peníze, se od včerejška
odvíjí u Krajského soudu v Plzni.
Mladá žena se podle svých slov za-
milovala do Bulhara, od kterého
odešla manželka s dcerou.
„Býval to jeden z mých zákazníků.

Když mi zavřeli manžela, dali jsme se
do kopy. Domluvili jsme, že tuhle prá-
ci už nebudu dělat. Dlužil ale na ná-
jmu. Prosil mě, jestli bych šla zase šla-
pat. Na trasumě vozil každý den. Pak
potřeboval peníze na elektřinu,
vodu, plyn, hypotéku na barák... Mlá-

til mě téměř denně. Myslela jsem, že
se změní. Zbil mě, když měl absťák,
když jsem málo vydělala. Vzal mi
peníze, sháněl drogy, píchal mi je,“
popisovala u soudu žena.
Podle státního zástupce ji je-

denačtyřicetiletý Todor Andonov
Arabadzhiev bil, škrtil, bral peníze
a vyhrožoval, že když nebude šla-
pat, dopadne špatně. „Nesouhla-
sím s tím, co je v obžalobě. Když
manželka s dítětem odjela do Bul-
harska, ona se ke mně přistěhova-
la. Tvrdila, že má rakovinu nervu v
oku, že někdy ztrácí zrak. Pak při-
šel i její kamarád. Říkala mi, že ji

mlátil. To, co teď říká o mně, říkala
i o něm,“ prohlásil souzený muž.
Protože v bytě nezaplatil nájem,

nakonec se trojice přestěhovala do
domu na severním Plzeňsku, na kte-
rý obžalovaný splácel hypotéku.
„Bydleli jsme v garáži, pak na zahra-
dě v autech. Nechtěl jsem, aby pro-
vozovala prostituci, ale ona tam cho-
dila pořád. Peníze mi dávala sama,
abych kupoval pití, bagety nebo ci-
garety,“ prohlásil souzenýmuž, kte-
rý je od loňského prosince ve vaz-
bě. Žena se prý chodila prodávat na
Domažlickou, aby vydělala peníze
na veterináře. Psy měl její kamarád,

který s nimi přežíval na stejné zahra-
dě, jen ve vedlejším autě.
„Nenutil jsem ji, aby chodila šla-

pat, ale aby skončila s drogami. Mi-
loval jsem ji,“ tvrdí souzený, které-
mu za loupež a obchodování s lid-
mi hrozí až 12 let vězení. Státní zá-
stupcemunavrhuje pětiletý nepod-
míněný trest.
Žena má z cizince strach, soudce ji

musel vyslýchat v jeho nepřítomnos-
ti. S kamrádem se psy v minulosti
žila. Ten podle jejích slov slíbil její-
mu manželovi, že ji pohlídá po
dobu, co on bude za mřížemi. Soud
pokračuje výslechy znalců. (pek)

Jak důležitá je pro plzeňskou do-
pravu Samaritská ulice, se pře-
svědčují motoristé, kteří právě
tudy jezdí mezi městskými část-
mi Bory a Doudlevce. Kvůli opra-
vě železničního přejezdu je silni-
ce uzavřená od soboty až do
dnešního večera. Oficiální obou-
směrná objížďka je vyznačena
po třídě Edvarda Beneše k Tyršo-
vu mostu a pak po Zborovské až
k hlavní silnici vedoucí na Slova-
ny. V dopravních špičkách se na
objízdné trase tvořily nekoneč-
né kolony vozidel, které se posu-
novaly jen šnečím tempem. V
nich zůstávaly uvězněné autobu-
sy i trolejbusy. „Situace z rána se
opakovala také odpoledne, pro-
voz výrazně zhoustl po půl třetí.
Podle informací z dispečinku
byla u autobusů linek 22, 29 a
30 zpoždění kolem 20minut.
Problémy se týkají i trolejbuso-
vých linek, které kolem projíždě-
jí. Tam jsou zpoždění kolem 10
minut,“ uvedl mluvčí Plzeň-
skýchměstských dopravních
podniků René Vávro. (pek)
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BRNO Novým ředitelem fotbalové
Zbrojovky Brno se stane Adolf Šá-
dek, současný majitel Plzně.
Zdá se vám to bláznivé? A přece!
Ve fotbalovém prostředí ta třaska-

vá zpráva běží: Šádek, majitel a ge-
nerální manažer Viktorie, ve které
působí od roku 2008, se stane no-
vým ředitelem Zbrojovky. Podle ně-
kolika zdrojů idnes.cz bude do své
nové funkce uveden už dnes ráno.
Co bude s jeho klíčovou rolí v Plzni,
není v tuto chvíli známo.
Přitom teprve letos v březnu se

stal jediným akcionářem společnos-
ti Viktoria Plzeň 1911, a.s., která
klub vlastní. Předchozí majitel To-
máš Paclík skončil ze zdravotních a
osobních důvodů.
„Omlouvám se, k tomu se vyjadřo-

vat teď nechci. Děkuji za pochope-
ní,“ reagoval Adolf Šádek včera ve-
čer na textovou zprávu.
Bez dalších podrobností nicméně

mluví informace idnes.cz o tom, že
právě Šádek, jeden ze strůjců plzeň-
ského vzestupu na vrchol českého
fotbalu, přináší svoje know-how do
Brna. Majitel klubu Václav Barto-
něk si ho vybral za svoji pravou
ruku, od které očekává to stejné
jako na západě Čech, minimálně
stabilizaci Zbrojovky v první lize.
Zprávy o tom, že právě s tímtoma-

nažerem spojí Zbrojovka svoji bu-
doucnost, běží ve fotbalovém záku-
lisí od minulého týdne, kdy měla
dohoda mezi oběma muži, Šádkem
a Bartoňkem, dostat pevnější obry-
sy při jejich setkání na valné hroma-
dě při volbě šéfa FAČR.
„O víkendu pak byl pan Šádek v

Brně, kde se dohoda definitivně
upekla,“ řekl idnes.cz zdroj z okolí
plzeňské Viktorie. V budoucnu by
prý měl být Šádek schopen vstou-
pit do Zbrojovky i jako spolumaji-
tel. Nespecifikovaný podíl v klubu
byl na prodej už loni, kdy se Barto-
něk nedohodl s miliardářem Igo-
rem Faitem. Ten měl zájem i letos,
přednost ale dostal Šádek. (jip, tit)

Kvůli opravě
přejezdu stojí
auta v kolonách

Učit se na číšníka? Zájem
po pandemii hodně opadl
Restaurace mají už teď problém
s personálem a může být hůř.

Šok! Šéf Viktorie
Šádek se má
stát ředitelem
Zbrojovky Brno


