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Klub jen při táborech
Tachov – Tachovský Klub otevřených dveří pro
děti a mládež v komunitním centru KAT funguje
o letních prázdninách pouze v rámci příměst-
ských táborů v odpoledních hodinách. (red)

Muž naletěl, objednaný
telefon nedostal
Stříbro – Už v květnu zaplatil zákazník ze Stříbra
za objednaný telefon, doposud ale žádné zboží
neobdržel. „Na stříbrské policisty se obrátil 55letý
muž s tím, že na jednom internetovém portálu
projevil zájem o inzerovanýmobilní telefon, za
který prodejce požadoval částku 4100 korun. Tu
zaslal převodem na účet prodávajícího, se kterým
se následně dohodl na koupi jiného typu telefonu
s tím, že za něj doplatí částku ve výši jeden tisíc
korun,“ popsala situaci policejní mluvčí Dagmar
Jiroušková. Jak dále uvedla, i tuto částku zaslal
převodem na účet prodejce. „Do současné doby
však telefon nemá a prodejcemu uhrazené pení-
ze nevrátil. Stříbrští policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přeči-
nu podvodu. Případem se nyní zabývají,“ doplni-
la. (jk)

Zprávy z Tachovska

Mladík na Bezdružicku
porušil zákaz řízení
Bezdružicko – Zákaz řízení motorových vozidel
nedokázal dodržet mladýmuž, který usedl za vo-
lant ještě před skončením tohoto opatření. „Poli-
cisté z obvodního oddělení v Konstantinových
Lázních v sobotu kolem 22 hodin zastavili a kon-
trolovali osobní vozidlo značky Volkswagen
Passat, které jelo od Pačína směrem na Loučky.
Při kontrole zjistili, že vozidlo řídí třiadvacetiletý
muž, kterémuměstský úřad vyslovil zákaz čin-
nosti spočívající v zákazu řízení všechmotoro-
vých vozidel do prosince letošního roku,“ infor-
movala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková a do-
dala, že policisté muže zadrželi, další jízdumu za-
kázali a následně zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání přečinumaření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání. (jk)

Tachovská jiskra s tipy
na klidné prožití léta
Dovolená je za dveřmi a ať už letos vyrážíte kmoři
nebo na chalupu, přečtěte si naše tipy a rady pro
klidné prožití léta, nebo se podívejte, kam lidé od
nás jezdí v létě nejraději. Týdeník vychází tradič-
ně ve středu jako součást vydání Deníku a od
čtvrtka je pak samostatně na stáncích včetně TV
přílohy. A pozor – celé léto budou naše týdeníky
přinášet zábavné kvízy, hádanky, osmisměrky,
přesmyčky a další chytáky. Letní projekt Dětské
luštění s JUNIOREM startuje v týdeníku už 3. čer-
vence a poběží do konce letních prázdnin. Kromě
toho si pak budetemoci v létě na pokračování
přečíst výsledky našeho průzkumu na pikantní
téma – JAKMILUJÍ
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Dálniční přivaděč k exituMlýnec
je kompletně dokončen
Tachovsko – Přestřižením
pásky byla včera oficiálně
otevřena rekonstruovaná
silnice z Pernolce do Přimdy.
Po opraveném úseku se ale
užměsíc jezdí a dálniční při-
vaděč k exituMlýnec nabízí
širší a bezpečnější silnici.
Vozovka na posledním

opravovaném úseku už podle
Správy a údržby silnic Plzeň-
ského kraje nevyhovovala,
navíc byla příliš úzká. Povrch
silnice byl vyměněn včetně
podkladů i všech konstrukč-
ních vrstev a silnice byla
rozšířena. Upravena byla ta-
ké hráz rybníka, propustky,
sjezdy, příkopy, silnicemá
nová svodidla amnoho dal-
šího.

Dálniční přivaděč se po
etapách opravoval několik let.
Už v roce 2014 byl opraven
první úsek od pernolecké kři-
žovatky k Úšavě. Později to
byla část od exitu Mlýnec do

Přimdy. Poslední úsek byl
z technického hlediska nej-
náročnější. Závěrečná etapa
stála 80milionů korun, s fi-
nancováním pomohl program
IROP Evropské unie. (jk)

PŘI REKONSTRUKCI silnice byla rozšířena hráz rybníka. Foto: Deník

Léto v Plzni je ve znamení oprav
KRISTÝNA ŽÍTKOVÁ

Plzeň –Od 10. července se
motoristům otevře 1120me-
trůměřící přeložka silnice
I/26 na Domažlické třídě, je-
jíž součástí je i most přes že-
lezniční trať a navazující
kruhová křižovatka. Kvůli
technickým potížím se ter-
mín zprovoznění posunul
z 1. července na 10. července.
„Díky kontrolnímu systé-

mu jsme přišli na problémy
včas. Závady by se jinak od-
straňovaly až za provozu a to
by bylomnohem obtížnější,“
řekl prokurista společnosti
a vedoucí odštěpného závo-
du Dopravní stavby Západ
Swietelsky Pavel Brůžek.
Vybudoval se novýmost,

okružní křižovatka i přeložka
části Domažlické silnice.

Mělo by to významně ulevit
dopravě v Plzni.
Komunikace a nadjezd

umožní průjezd trolejbusů
po Domažlické třídě až na
Borská pole a později elek-
trifikaci trati, která se stane
tranzitní železniční tepnou
do Bavorska. Během červen-
ce na stavbu komunikace
a nadjezdu naváže přeložka
části domažlické trati do no-
vé polohy. Na ní vznikne
bezbariérová železniční za-
stávka Plzeň-Skvrňany.
Od včerejška je zhruba na

šest týdnů zcela uzavřený
Wilsonůvmost v Plzni.
„Opravit semusí nevyho-

vující stav vozovky, která se
zvlnila po pětiletém užívání
po poslední rekonstrukci,“
řekl technický náměstek
primátora Pavel Šindelář.

Do druhé etapy vstoupila
rekonstrukce Rooseveltova
mostu, který se opravuje
kvůli zhoršenému stavu
mostní konstrukce.
„Ukázalo se, žemost je

v horším stavu, než jsme si
mysleli. I když je to nepří-
jemné, rekonstrukce je
opravdu nutná a nevyhnu-
telná a pustili jsme se do ní
právě včas,“ sdělil náměstek
primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Michal
Vozobule.
Mezi další významné re-

konstrukce v Plzni patří pře-
stavba tramvajové trati na
Borská pole a přestavba kři-
žovatky s Klatovskou třídou
nebo opravy na úseku Slo-
vanské třídy až k náměstí
Milady Horákové a zcela
uzavřenáMalostranská ulice.

Studentimedicíny jsou dnes
racionální, říká Zbyněk Tonar
Bez mikroskopu a počítače se
plzeňský lékař a pedagog neobejde.
V laboratoři tráví mnoho času.

BARBORAHÁJKOVÁ

N
edávno jmenovaný pro-
fesor medicíny a držitel
CenyWernera von Sie-
mense za výuku Zbyněk
Tonar z Ústavu

výuku
Ústavu
výuku

histologie
a embryologie Lékařské fakulty v Plzni
se ve volném čase věnuje rodině, četbě,
hudbě a sportu.

V červnu jste byl jmenován profeso-
rem. Jakémáte pocity?
V první řadě jsem vděčnýmým rodi-

čům, kteří mě vedli k tomu, abych si
vážil vzdělání, a naučili mě, že vzdělání
je něco, do čeho stojí za to investovat.
Při samotné promoci v Karolinu jsem
vzpomínal na své studenty, učitele,
spolupracovníky a nadřízené, kteří mi
velice pomáhali.

Bez jakých pomůcek se ve své práci ne-
obejdete?
Můj základní pracovní nástroj je mik-

roskop připojený k počítači zaznamená-
vajícímu obraz, který podmikroskopem
vidíme. Pomocí počítače jsme schopni,
pokudmáme dostatečnémnožství
vzorků, zrekonstruovat původní troj-
rozměrnou informaci o stavbě a uspo-
řádání tkání, která byla v tkáních dřív,
než jsme ji zpracovali a dali podmikro-
skop. K výzkumu využíváme kombinaci
statistiky, geometrie a histologie.

Než jste se začal věnovatmedicíně,
vystudoval jste pedagogickou fa-
kultu. Co vás zavedlo od učitel-
ství k lékařství?
V závěru studia učitelství jsem

se v diplomové práci začal zabý-
vat studiem vývoje před naro-
zením. Proto jsem vyhledal
Ústav histologie a embryolo-
gie na plzeňské lékařské fa-
kultě, abych si mohl vyrábět
vzorky, mikroskopovat
a učit se. Začal jsem chodit
na přednášky s mediky a tak
semi tu zalíbilo, že jsem tam
pak přešel jako student.

Mohl byste z pohledu pedago-
ga srovnat dnešní studenty se
studenty z vaší generace?
Hlavní rozdíl spatřuji v tom, že vmi-

nulosti byl výklad učitele hlavním
zdrojem informací. Učebnice byly
mnohdy nedostatkové, internet nebyl.
Dnes je nabídka studijních podkladů
obrovská. Studentmůže být pár klik-

nutími na počítači najednou zahlcen
nepřebernýmmnožstvím informací.
Učíme proto studenty odlišovat pod-
statné od podružného, přemýšlet a
zejména to nejtěžší: používat naučené
k řešení nejprve zjednodušených, poté
skutečných problémů. Ostatně studenti
se chovají racionálně a chodí jen na ta-
kovou výuku, která jim přinese přida-
nou hodnotu oproti tomu, co si mohou
sami najít v dostupných zdrojích.

Co tedy zůstává stejné?
Ve výuce jsou zásady, které platí už od

Komenského. Například studentmusí
při výuce vyvíjet aktivitu. My jako uči-
telé děláme souběžně se studenty tytéž
úkony, které chceme, aby se naučili.
Například kreslíme stavbu lidského těla,
mikroskopujeme stejné orgány a další.
Ukazujeme jim názorně, jak na to,
a přitom od nich vyžadujememaximál-
ní zapojení a přípravu.
Tento tradiční způsob
výuky je nadčasový,
přestože k němu
využíváme nových
technologií.

Jste pracovně
vytížený, jak se
vám daří sklou-
bit práci s osob-
ním životem?

Myslím si, že v tomto navázat rovno-
váhu je úkol na celý život. Stále hledám
udržitelnoumíru, se svými blízkými
jsme zvyklí si vycházet vstříc, spolupra-
covat a tolerovat se. Důležité pro nás je
také odreagování, bez kterého bychom
nemohli existovat, což je promě napří-
klad sport a hudba.

Slyšela jsem, že hrajete na baskytaru.
Jak dlouho už hrajete?
Hře na baskytaru se věnuji od pat-

nácti let, dnes hraji v tanečním or-
chestru na společenských akcích. V další
kapele hrajeme jak autorské zhudeb-
něné básně, tak převzatou hudbu, která
nás baví. Do třetice působím ve swin-
gové kapele. Baví mě střídat žánry,
v každém je něco zajímavého a oboha-
cujícího.

Kam se chystáte o letošních prázdni-
nách?
Má práce je závislá na dokončení
konkrétního úkolu. Kdyžmám roz-
plánovaný experiment nebo jeho
hodnocení na rok dopředu, je pod-
statné ho dodělat. Momentálně pra-
cuji na tom, abych vše dokončil
a mohlmít dovolenou. Rád bych
vyrazil na chatu v Brdech nebo se
podíval na Lipno a opravdumoc se
těším na hudební jazzový seminář.

Rád čtete historické romány – jaký autor
a kniha jsou pro vás nejoblíbenější?

Mám čtyři nejoblíbenější au-
tory. Prvním jeMikaWalta-
ri, jehož knihy nutí k za-
myšlení. RádmámRo-
berta Merleho a jeho
ságu Dědictví otců, od
Irvinga Stonea si rád
přečtu věrné živo-
topisy slavných
osobností. Čtvrtým

slavných
Čtvrtým

slavných

oblíbencem je Dan
Simmons a jeho
nejznámější
kniha Terror,
což už je spíše
historické sci-fi.

Zbyněk
Tonar
* 18. 5. 1976

P Je ženatý amá tři děti
P Vystudoval pedagogickou fa-

kultu a poté Lékařskou fakultu UK
v Plzni

P Zabývá se histologií a embryologií
P Vyučuje na Lékařské fakultě UK
v Plzni

P V roce 2019 získal CenuWernera
von Siemense v kategorii Nej-
lepší pedagogický pracovník

32. července 2019 Deník
www.denik.cz


