
6IKRIMI /

V Dob anech
otev ou
unikátní
laborato
Dob any - Západočeské ma_
teriálově metalurgické cent_
rum (ZMMC) v Dob anech,
které se speciďÍzuje na ko-
vové materiáiy a technologie
jejich y roby, se rozši uje o
nové laborato e'

Nová v zkumná praco_
viště včetně unikátní meta-
lurgické laborato e, jaká v re-
publice ještě není, otev e
p iŠtÍ t 'den.

Metalurgická laborato se
pyŠní rozlohou 2500 m'. Na_
jclete v ní nap íklad vakuovou
tavicÍ a odlévacÍ pec s kapaci
tou 300 kilogramri či hydrau_
lick lisosíle25000kN.

,,VáLlcovací linka a její bo-
haté p íslušenstvi podstatně
rozší í moŽnosti experimen-
tálního zpracování zkouma-
ného materiáIu"' uvádí k plá_
n mcentra jehov konny e-
ditel LÍbor Kraus.

Ředite'l zároven dop}ruje
podrobnosti této linky. ,,Bu-
dou na ní vyvÍjeny váIcovací
technologie se speciďními
pr běhy teploty a vyráběny
experimentální polotovary,"
p ipomínáLiborKraus.

V metalurgickém centru v
Dob anech nyní pracuje čty-
icet'lidÍ. V roce 2014 má ale je_

jich počet stoupnout nejméně
na šedesát. 60 procent všech
v1 zkumník je p itom mlad_
šÍch 35 let.

Zabyvaji se pi'edevšim vy-
vojem novych kovov ch ma-
teriáIti od jejich zpracovánÍ a
detailních rozborri až po
odzkouŠení a v; robu prototy-
pťt.

Jejich práci zuzitkují v _

robci dopravnÍch prost edk
ikloubníchnáhrad. (pk)
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BiíŽiI se konec roku a policisté
v krajslrém městě měli plno
práce. Nebyvalym tempem
p ibyvalo pfípadu vloupáni
do prodejen a rriznl ch provo-
zoven' Vše nasvědčovalo to-
mu, že sí zatim neznámy z1o-
děj takov: m zplisobem hodlá
zpest itblížici se Vánoce'

Žadne Stopy
Vše začalo vloupátrím do pro-
dejny v obci nedaleho kraj-
ského města. Zloděj v prodej-
ně se smíšenym zboŽím vypá-
cil okno a polom Í zásuvku
prodejního pultu. odnesl si
penize a značné mnoŽství po-
travin. Po policístech z obvo-
du dorazil na mÍslo i kapitán
Dobr se sv mi kolegy a ujal
se vyŠet ování.

PolicejnÍ technik začal s
ohledánÍm mista čínu, ale
p es veškerou snahu se mu
nepoda iio. zajistit jedinou
upot ebitelnou stopu. sám
Dobr s dalŠími kolegy son_
doval okolí. Hned naproti
prodejně byl místní závod,
kde se pracovalo v nep etrži-
tém provozu. ,,NÍčeho pode-
z elého jsem si nevšim1a' Ale
mohla jsem bl t na obchtizce
na zcela opaÓném konci fabri_
ky," vysvětlovala vrátná.

o pět dní později vyjíŽděl
Dobry se svymi kolegy k p í
padu vloupáni do nákupního
st ediska. Zloděj si kromě te_
Ievize, rádií, hoiicích strojkri
a dalšÍch eiektrospot ebičri
odnes'l dokonce i Šici stroj.
Tentokrát vnikl nejprve do
skladu a se zámkem si poradil
naprosto profesionálně. Bo_
huŽel, nákupní st edisko stálo
na osamoceném místě a p í_
padné svédky hledali krimi
nďisté zbytečně.

Následovalo vlorrpání do
autoservisu, kam se zioděj
protáhl nedov enym oknem
na toaletě. odnesl si nové pne_
umatiky, rrizné autodíly a ťi
nanční hotovost' opět se ne"
našeljedin; svědek, ktery by

pátrač m pomohl. Policisté v
celém kraji byli v pohotovosti
a byla posílena sluŽba zejmé-
na v nočních hodinách.

Konečně tispěch
Jedna z policejnich hlíciek
zjistila p i kontrole malé pro_
dejny, Že se uvnit svíti a v
kancelári vedouciho je vypá_
čené okno. Uvnit byl však
klid a zdálo se, že zloďéj z mis"
ta uprchl' P esto se policisté
rozhodli povoiat posily z ne-
dalekého obvodu. Krátce poté
se začai z okna kancelá e ve-
doucÍho soukat neznám muž.
Jakmile se nohama dotkl ze-
mě, byl zadrŽen i s lupem.

U v1 slechrr se ukázalo, Že
jde o Lumíra Haternu, kter1i
bvd'li ve méstě vzdáleném asi
dvacet kilometr od místa či
nu. Zaměstnán byl v jednom
podniku jako straŽny, trestnÍ
rejsti'Ík měI čis| ' Bez veI-
h ch pr tah se p iznal k
vloupánÍ. p i kterém byl za-
držen. ,,ZkusiJjsem to poprvé
a hnerl takoq p,ech' Měl jsem
se raději držet poctivého e_

mesla," hrálDobrému na city.
Kriminalisté u něho zajis_

tili kabelu plnou rrizného ná_

adí včetně páčidel a vrtačky.
Policist m bylo jasné, Že se
musel k prodejně něČÍm do-
pravit. Jeho automobil se na-
Šel na polní cestě asi dva kilo_
metry od nÍsta činu. S kom_
pletně nov1 m obutím, coŽ vy_
volalo podez eni, Že Haterna
má na svědomí i vloupání do
autoservisu. A pod tíhou dti'
kazri to zadrŽen nakonec
p iznal.

Čtrnáct p ípadri
KdyŽ Dobr:ít získal povolenÍ k
provedení domovní prohlídky
v bytě již obviněného nruŽe,
bylo z ejmé, že nez stane u
těclrto dvou p ípad . V bytě
kriminalisté zajistili značné
množství zboŽi odcizeného z
prodejen, ale také r zn] elek-
tromateriál. Ten nemohl po'
cházet z vyšet ovan1ich krá-
deží. Tyto věci Háterna kradl
v závodě, kde pracoval jako
strážny',,VyuŽÍval jsem k to_
mu sluŽeb o vÍkendu, kdy v
podnÍku nikdo nenÍ' Vzal jsem
si klíče odjednotiiv1 ch objek_
t , sebral jsem materiá1 a po
šichtějsem sÍ ho odnesldom .

Jsem takovy domácí kutil,"
nechal zaprotokolovat. V prri-
běhu vyšet ování mu bylo
prokázáno celkem čtrnáct
p ípadrivloupání.

,,BlíŽily se vánoční svátky a
tak jsem si chtěl vyiepŠit fÍ_
nanČní situaci. KdyŽ mi první
vloupačka vyšla, dostal jsem
chuť na da]ší. ZdáIo se to tak
jednoduché. ManŽelka nic ne_
věděla. Když jsem vyráŽel na
lup' ekl jsem jí' Že jdu něco
kutit'do garáŽe. KdyŽ jsem
p inesldom nějakévěci, eki
jsem, že jsem je koupil za vel_
mi vÝhodnou cenu," dodal.

Krajsk: soud nepoctivého
strážtrého poslal do vězení na
sedmap l roku.

Mladft kraďl kabely i pily
Tepl - Kvrili krádeŽí zadrŽeli policisté v Teplé na Kar_
lovarsku dvacetÍIetého mÍstního muŽe. Je drivodně po'
dez e1y, že koncem minulého roku násilně vnikl do jed-
né z místních gatáži a odnesl si odtud motor:ové pí1y
a několik tašek kabelri obsahujícÍch měd'.,,Škoda, kte-
rou dvacetilet] muŽ zptisobii, byla p edběŽně odhad_
nuta na částku nep esahujÍcí 26 tisíc korun"' uvedl po-
licejnÍ mluvčí Pavel Valenta' 0š)

l{a západočesk ch silnicích krev netekla
Zdpudni Čechy - Bez mrtvych a zranényclt se obe-
šly čtvrtečnÍ dopravni nehody na západe Cechy. V Pl-
ze ském krají došlo ke t em a v Karlovarském kraji k
šestÍ nehodám. V celé republice se v tento den stalo
181 dopravních nehod, p i nichŽ dva lidé zahynuli a
pět lidí utrpěIo téžkázranéní. (iš)

Fiat skoněil ve svodldlech
Karlouarsko Mikrospánek zaskočil ve čtvrtek i-
diče za volantem fiatu jedouciho ve směru od Plzně
na Karlovy Yaty' ,'Za obcí Teplička vyjel osmaČty i
cetilety muŽ mimo komunikaci, kde uvedl vtlŽidlo do
smyku, p ejel do protisměru a následně narazil do svo_
didel. Zptisobená škoda byla p edběžně odhadnuta na
částku 35 tisíc korun," informoval o nehodě policejní
mluvčí Pavel Valenta' (iš)

Policisté hledají svědky nehody
Klatoa sko - V noci ze st edy 23. Iedna na čtvrtek 24. led_
na na místní komunikaci v obci Čínov narazil dosud
nezjiŠtén; Ídič s neznámym vozidlem do levé zadní
části zaparkovaného vozidla zn. Daewo Matiz a ujel.
Na poškozeném vozidle byl nalezen otěr černé barvy.
Po1icÍsté pátrají po idiči i vozidle a žáda1i p ípadné
svědky dopravní nehody, aby podali informace na te_
IefonnÍ číslo 974 334 111 nebo na dopravní inspekto-
rát: tel' číslo 974 334 25l. Informace je možno sdělit.i
na e-mai-lovou adresu ktdi@mvcr.cz' (iš)

Auto si odvezli, splátky však nehradí
Kar louar sko - Pro podvod jsou stíhanÍ dva muŽi ve vě-
ku Ótyricel a dvaactyricetlet' obaměli popredchozÍ do_
mluvě uvéstfÍnančnÍ spoiečnostv omyl',,Mladšíz mužri
měl s touto společností uzav Ít v autobazaru smlouvu
o věru na nákup vozidla' Úvěr mu byl poskytnut a
mužzaatobazaru odjel v novém vozidle, které pak měi
p edat k lžívání staršímu z muŽri. Ani jeďen z obvi-
něn ch splátky na vozidlo nehradí," vysvětlil policej-
ní mluvčí Pavel Valenta, podle něhoŽ zpťrsobená Ško_
da p esáhla částku 86 tisíc korun. 0š)
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Bez helmy se
m sjezdovce
mjím...

Moderní kovové
materiály se budou
roďit v Dob anech
ilníli l;lli'litLru;i*16iuliÚt' i*il.llil'iu,i' na v5ivoj a v\i'robu modernÍch kovov ch
materiál za zhruba čtvrt miliardy korun otevrela včera v Dobranech na jiŽním
Plzensku společnost Comtes FHT'

Birbora
Němcová
redaktorka
MF DNFS

rrr ožd^ou zimní sezonu se
K na sumave 7r ánl neko
f\ lik stovek lldr. zlrruba
leselina laz p ipadána
)ěžkaie, Většlnu fuo í sjezdďi
t snowboafdisté. BohuŽel s
ím, jak se zlepšuje jeiich vy-

'avení, 
se zvedá i iejich ryclr

3st. A závaŽnost íllaz se bo-
trtžel ta]<é pNclce zlJ/šuje.
'Ťeknapuje mě, kolik lidí na
veícl] jezdí bez ochlmné
u'ilby. Spadnout na lyžích
[]iže opŤavdu každ a zdale-
:a rremusí iít o vlastní nepo-
ornost. sruitvás milŽe kdo-
.o]iv jin . A vy to stěží ovli ní-
e. co ale ovlimit rnrižete, je
aše ochrana' Nosit p ilbu rni

'iiide to nejmenší, co pro své
tezpečí molru udělat. chlá
rit hlaw ie plávě to nejd leži-
ější. Úr@y hlalYpat í k těm
lejváŽnějším, často i smrtel-

' 
tn,
steině je podle mě mďič-

ost nosit s sebou na q;lety Da

'ěžkách či sněžnicíclr nabitt'f
[obilní telelbn' Počasí se
x že nep edvídaně změnit
,ěhem chví]c. Spadnout a zlo_
nit si končetinu bohužel ta}é
lení LiPlně nefeálné. Stát se
o m Že i zkušen m lyŽai m.

{nel{:*e
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l etáhla sousedku
ioštětem

t i loky věZe[í hlozi želrě,
terá 1' dorně v ]Jadfubech na
'aclrovsku ešila svérázně po-
unut}' kvčtináč na chodbě
,omu. sousedku p etáh]a koš_
ětem pŤes ruku a poranila ji.
,olicisté zpočátku ešili p ípad
ako piestupek, teď už je z
Lěho kuili zprlsobenému zra'
ěníublíženínazdravÍ. (pek)
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{uŽ vyhtožoval
lombou v kostele
.e čMtek ve-čer nablásil nezná-

DoBŘÁlY (Č'I'K) colntes FIIT a's'
ie ryze česk v zkumn]í podnik,
kÍery má n}nÍ 40 pracowíkťl. V ob _

las{i mateliálo\Ích ilal za numc-
ilckého modelování technologic_
k] ch ploces je špičkou v EWopě.
,,Na projekt Západočeského nate_
riálově metaluÍgického centra
(ZMMC) s Ioz,počten 430 milion
korun získala lirma dotaci z nU a
státnílro lozpočtu;" ek]a 

'i 
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shrbená ze ZMMC'
V Dob anech na jihu Plze ska

tak vzniká po Plzni druhá největší

[izkumná základna krajc' Podle
starosty Malka sJÍkory láká investi_
ce comtesu FHT da]ší investory.

ojedině|é za ízení
nemá v zémi obdoby
Nová experimentální hala na plo-
še 2500 n'zzahlnuje vakuovou tavi-
cí a orl] vací pec s kapacitou 300 ki_
logramť1, hydraulick:í lis o síle
25000 kN anamíruqŤobenou vá,l_

covací stolici' ,'Viilcovací linka pod-
statně rozšíŤí možnosti experimen-
tálního zpracování materiálu' Bu-
dou na ní q,ryíjeny válcovací lech-
nologie se speciálníni pr bě]ry
teplory a q'Ťáběny experirnentá]ní
polotovaly"' uveď vkonn)' editel
centra Libor Kraus.

Podle něj nebylo zaiÍzení shocl-
n chpalametI vzemiilstalo á'
no, Zkušební provoz skončí v prv-
nípolovině roku.

v aleálu comtes FHT lTrostly

areálu společnosti coMTEs FHT v Dob anech na Plze sku. Foto: Pek Eret, ČÍK

van ho titanuplo Zubníinplantá-
ty nebo kloubní náirady," uvedla
shrbená. Zhruba polovin trŽeb
centra má tvo it Úzkum na kon-
lc tníobjednávlgr. Zájemmají čes'
ké i za.h.aniční subjekty, nap íklad
ŽĎAs, s(ol]Á Js a rladnárodní
koncenl Benteler.

Piíští rok má ceiltrum změstná_

}9 Nová hala na ploše
25 tisíc metrrj
čtverečních zahrnuje
vakuovou tavicí a
odlévací pec s kapacitou
300 kg' hydraulickt' lís o
síle 25000 kN a
válcovací stolici'

&s, P íští rok má centrum
zaměstnávat nejméně
60 osob, z toho dvě
t etiny v1izkumníkri. S
cílem p ilákat nadané
vysokoškoláky a mladé
vědce nabízí laborato e
praktická cvičení a stáŽe
student a doktorand a
témata v zkumn; ch
pracÍ.

va1 neiinéně 60 osob, z toho dvě
tietiny q'zkunníkÍi' Poďe vědec-
kého editele Zbyška Novébo je
jich už nyní více než 60 procent
mladšíclr :J5 let. s cílem p ilátat na'
ddé vysokoškoláky a n]adé včdcc
nabízí laborato e praktická cviče-
ní astáže studentli a doktoÍandli a
t mata Úzkumn ch prací.

běhen] posledního Ioku dvě nové
budo!Y. (fomě metalurgické labo_
rato e t.ké dvoupatro\a objekt la_

bolato í určen}ich pro metalogra-
fické alďliŽy, počítačové nlodelo-
vání a konstlukční pláce' VZMMC
nyní pracu'je 40 lidí. Zkoumají lel-
mon]efhanjcke pÍocesy a u,vtjeji
konsl nlkéní Óceli a kovové mál PŤi_

á]y plo konkrétní pr myslové apli-
kace.

,,]de nap í]dad o novou nízkole-
govanou lysokopewou ocel pro
doP.amí techniku' o techno]ogii
záPustkového kování se sníženo
tep]otou kováDí, speciá]ní nik]o é
slitiDy PIojaderné Ieaktory IV. ge
nelace či profily z nanostÍukturo-

opild žena uvízla s autem v kolejích: Lidése z ch ipek už uzdravuiín
ptzEŇ (pek] Když poád pojedu v pÍpadu Malkéta Fidlová z kajské 

.u-ělih:l na Velk ch' kŤižowt i neivíc nemocnl ch ie v Plzni
autě za tramvají, nezabloudím. policcjnísplály. kác}rveméstěznatkujímimopl_ iautě za tramvají, nezabloudím.
Tenhle nápad se včera Iáno zlodil
v hlavě t icetilelé ženy v Plzni. A
myšlenl] se dželajako klíště.

V bec jí nevadilo, že cestou od
náměstí Rcpubliky mají auta do
poslední části solní ulicc zakázair]í

Auto z kolcjiš1ě q,prostili hasiči,
kteií mají stanici jerr páI desíaek
metrri od kiižovatky. Ále v Iannj
doprawí špičce se kvrlli tomuhle
kaskadérskému kousku zastavily
tramvajcdoskw an.

kác}r ve méstě znatkují mimopl_
zeiíš1í iidiči. Jak je p ed vjezdem
do kolejiště uplost ed autostád za_

stavit? ,,samotná značka nic nelT_
eší. Snad kdyby tam byly něja](é

závory jež bypouštěly jen ttamva-
jc," povzdcchl si jeden z doprav-

PI'ZEŇ (eTK) Další pokles počtu
lidí s respilačními infekcenri a
ch ipkou zaznamenali hygicnici
tento tyden v P]zeiiském klaii. v
poromání s rninulJjm R'dnem ne_
mocnost poklesla o t i procenta.

sala ná DomaŽicku, }catowku, Ro_
kycansku i'rachovsku, uaopak ná'
nist je v Plzni-městě a na sevel
ním a jiŽním Plze sku. ,,Neivíce
nemocn ch p ibylo na iižním Pl-
ze sku' oproli ninulému t'Ídnu

l{ovinka v Dob anech západočeské materiálově metaluÍgické centÍum zahájilo včera zkušebni provoz v


