Svrbí vás něco? Letos
se přemnožily blechy!
Letní parna zřejmě prospívají
hmyzu. Podle odborníků se
přemnožily blechy
a neobvyklé je i množství much.
• OD NAŠiCH ZPRAVODAJŮ

Západní Čechy - Hejna
much a přemnožené blechy dě lají
v posledních dnech obrov ské
problémy mnoha lidem na západě
Čech. Potíže mají v re stauracích,
jídelnách,
zeměděl
ských
podnicích, ale i v do mácnostech.
Dotěrnému hmy zu prospívá teplé
letní počasí, ve kterém se rychle
přemnožil.
"Pokud mají potravu, tak se v
horku množí opravdu velmi rychle,
" potvrzují odborníci na hubení
hmyzu. "Letos působí blechy a
mouchy velké potíže, " říká Martin

Zíka z plzeňské fir my, která se
dezinsekcí a dera tizací zabývá.
Její pracovníci se

proto v posledních dnech ne
zastaví. "Hmyz je všude. Hodně

den jsem se mohl uškrabat. Bylo
to strašné, " říká mladík.

much je ve vyvatovnách a ku
chyních. Blechy většinou do by tu
zavleče domácí zvíte nebo si je
lidé pfinesou ve věcech ze sklepa,
kam je zatáhly toulavé kočky. Pak
se blechy množí i v bytech,"

Mouchy vadí především v
restauracích. "Nikdy jich tady tolik

popisují
pracovníci
specializovaných firem.
Podle Karla Sochora z karlo
varské deratizační společnosti
jsou blechy přemnožené nejví ce
v kanálech, a největší prob lémy
tak mají lidé, kteří v pod zemí
pracují. "Škůdce ptenášejí hlavně
hlodavci a kočky, uvádí Sochor.
Blechy letos potrápily napří
klad dvacetiletého Plzeňana Ja na
Kováře. "5 partou jsme sla vili a

pisuje servírka restaurace v
centru Plzně Jana Zelenková.
V drogeriích si po chvalují
tržby z prodeje mucholapek a
repelentů. "Tohle zboží se teď

T'

trochu to ptehnali. Doma jsem si
místo do postele lehl na deku, kde
spínáš pes. Druhý

nebylo. Hosty, ktetí u nás
obědvají, hmyz samoztejmě štve.
Dělá
nám
to
ostudu,
ale
nemůžeme se much zbavit, "po

kupuje nejvíc za celý rok. Pro
dáváme i šampony hubící vši a
blechy," říká prodavačka Hele na

Javorská.
Kvůli dlouhotrvajícím vyso kým
teplotám stále přetrvávají i potíže s
přemnoženými vosa mi a sršni. "Je
to hrozné. Obtě žují naše hosty,
ktetí musejí M~ ... bezpečný hmyz
odhánět i pťi jídle," řekla servírka

ze soko lovské pizzerie Květa
Dočeka lová. Nebezpečné roje
hasiči té měř nestíhají likvidovat.
(vk, sk, dl, mac, dur)
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