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Zprávy z měst

pondělí: Klatovy, Sušice,
Železná Ruda

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Jaroslavu Nedvědovi
(jaroslav.nedved@mfdnes.cz,
tel.: 374 333 220).
» Inzertní poradce pro Plzeň je Jindra
Kvapilová
(jindra.kvapilova@mafra.cz,
tel.: 374 333 311).

Lidé od nás

Všude dobře,
doma nejlíp.
Ale je co zlepšovat
Lukáš Ptáček
26 let
Klub českých turistů
v Plzni-Bolevci

ivím se vším možným, ale
hlavně jako externí redaktor Českého rozhlasu. Jinak
práce všeho druhu jako Ferda Mravenec. Zajímá mě sport, a pokud
sportuji aktivně, vyhovují mi netradiční sporty a rád zkouším novinky. Nedávno jsem například zkoušel skákací boty.
Věnuji se aktivitám, které souvisejí s Klubem českých turistů. Za
jeden den jsem dosud dokázal ujít
asi padesát kilometrů. Jsou lidé,
kteří za den ujdou i sto kilometrů
a proti nim jsem břídil.
Bydlím v Plzni a jsem s ní celkem spokojený. Myslím, že u mě
funguje: Všude dobře, doma nejlíp. Určitě je ale ve městě pořád co
zlepšovat. Pokud to vezmu například po turistické stránce, myslím,
že by bylo zapotřebí v Plzni a okolí
dobudovat další cyklotrasy a vylepšit i pěší trasy. Už delší dobu se
snažíme dostat značení pěších
tras do centra města, což se nám
nedaří.

Ž
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pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Na křižovatku U Jána se bude
najíždět z více pruhů. Kvůli Aréně
Další stovky parkovacích míst v centru Plzně, rozšíření
důležité křižovatky U Jána a podstatně zvýšený
provoz na nábřeží Radbuzy. To má přinést nové
nákupní centrum Aréna na Americké třídě v Plzni.
PLZEŇ Obchodní centrum Aréna
má začít růst už příští rok v místě
dnešního Domu kultury Inwest.
Už teď je jasné, že v centru krajské
metropole výrazně zhoustne doprava.
Obří komplex pojme 500 parkovacích míst, čímž se jejich počet v
oblasti více než dvojnásobí. Shodli
se na tom zástupci města, dopravní odborníci, policisté i investor, firma Amádeus Real. V původním plánu se počítalo dokonce s 800 místy, ale to vyvolalo rozhořčené reakce odpůrců stavby a ani vedení
města s tak velkým navýšením počtu parkovacích míst nesouhlasilo.
„Došlo k radikální redukci. Jestli-

že jsou tyto počty akceptovány odborníky i lidmi z dalších stran, tak
nemám důvod proti tomu vystupovat,“ nechal se slyšet náměstek primátora pro dopravu Miloslav Šimák (ČSSD) s tím, že vedení města
je spokojeno. Počet parkovacích
míst v nových objektech závisí na
koeficientech, kterými se podle zákona musí město i investor řídit.
Ředitelka Útvaru koncepce a
rozvoje města Plzně Irena Vostracká prosazuje, aby se tyto koeficienty v širším centru snížily na úroveň
historického jádra. To znamená,
že počet nutných parkovacích
míst domu na náměstí Republiky
a například stavby v Sirkové ulici

by byl stejný. Tím by se také jasně
definovaly dosud nejasné hranice
plzeňského centra. Vostracká však
na druhou stranu připouští, že 500
míst pro Arénu není tak hrozné.
„Nezatíží to celou oblast tolik jako
původní plán,“ tvrdí kompromisně ředitelka.
Snížení počtu míst oproti původnímu návrhu přinesla především změna ve vnitřním využití
Arény. Investor ustoupil od čistě
obchodního a administrativního
střediska a do projektu podle mediálního zástupce Arény Jana Piskáčka zahrnul i další služby, kulturu a
sportovní aktivity.
„Ten dům musí reagovat na okolí. Je třeba, aby jeho využití bylo široké. Proto by tam měly vzniknout
třeba i byty,“ míní plzeňský architekt Jan Soukup, který zasedá v
nově vzniklé městské komisi architektů. Tu svolal na konci května
technický náměstek primátora

Petr Rund. Architekti se stali jeho
vou, Tyršovu ani Pražskou ulici.
poradním sborem a měli by mu poPřes Rokycanskou ulici se dostamoci hájit zájmy Plzeňanů v jednánou jedině na pivovarské lávce.
ní s firmou Amádeus Real.
Tento nedostatek způsobil, že
Vedle komise archichodci tu nebezpečně
tektů začala pracovat i
přebíhají mezi auty.
dopravní skupina od„Bylo by samozřejmě
borníků a policistů, ktedobře, kdyby se vytvoří by měli zhodnotit celřily regulérní pěší trakový dopad Arény na
sy. Ale když tam dáme
dopravní situaci v obúrovňové přechody,
lasti. „I přesto, že tam
tak kapacita té křižo„Na křižovatce
bude jenom 500 míst,
vatky se trochu sníží,
U Jána půjde
jsou nezbytně nutné
což zase odporuje poo rozšíření
úpravy na křižovatce U
třebám Arény,“ vysvětkapacity přidáním
Jána. Půjde o rozšíření
lil Šimák. A potřeby
jízdních pruhů.“
kapacity přidáním jízdArény patrně dostaních pruhů,“ uvedl nánou přednost.
Miloslav Šimák,
městek Šimák.
Zda se na nezbytnáměstek primátora
Rozšíření frekventoných dopravních opatvané křižovatky U Jána tak zřejmě
řeních v souvislosti s otevřením noznemožní dlouho požadované zřívého multifunkčního centra na
zení přechodů pro chodce ve
Americké třídě bude podílet také
všech směrech. Lidé teď nemají
jeho investor, dosud není jasné.
možnost přejít na křižovatce SirkoJan Novotný

Otevřený dopis plzeňským zastupitelům
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 16. 6. 2011 se Vám otevírá
poslední možnost, jak vyslyšet
obyvatele Plzně, Vaše voliče, kteří
Vás žádají, abyste nedovolili navždy znehodnotit naše město výstavbou obchodního centra na
Americké třídě, na místě k tomuto záměru zcela nevhodném.
Argumentů, proč nelze změnit
územní plán, jsme slyšeli několik.
Zakládaly se však spíše na domněnkách než na platných práv-

ních předpisech. Na tom, že město nemá možnost měnit územní
plán, dnes snad již nikdo netrvá.
Zákon jasně říká: „má“! A další argument - časového prodlení? Ano,
je zde velké časové prodlení v řádech měsíců i let. Časové prodlení, které však způsobili svou nečinností paradoxně právě ti zastupitelé a úředníci, jež se nyní na nedostatek času odvolávají! (...)
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, na rozdíl od investora si ne-

potřebujeme nechávat dělat placený průzkum s několika desítkami
respondentů. S námi jich mluvily
stovky. A své mínění v posledních
dnech sdělují i Vám. Pevně věříme, že Vás názory občanů neobtěžují. Berte to jako dárek našeho
občanského sdružení, průzkum veřejného mínění zdarma.
Náš mailový formulář byl přístupný každému, každý mohl vyjádřit
svůj názor. A jak to dopadlo? Kolik
se ozvalo příznivců nakloněných

redakčně kráceno
výstavbě OC Aréna? Čtyři z tisíce?
Co více ještě potřebujete slyšet
než přímé apely obyvatel, kteří
jsou nákupními centry již přehlceni a kteří si přejí své město krásné
a kulturní s kvalitní architektonickou zástavbou?
Psali Vám senioři, kteří chtějí ve
svém městě dýchat, nikoliv zahušťovat dopravu, psali Vám mladí
lidé, kteří se chtějí bavit na kulturních akcích nikoliv bloumat po obchodech, psali Vám matky, které

chtějí své děti vychovávat k jiným
hodnotám, než je konzum. Psali
Vám architekti, úředníci, lékaři,
dělníci, živnostníci, učitelé, důchodci, studenti… Lidé, kterým
na Plzni záleží. A ti všichni nyní čekají na Vaše rozhodnutí.
Za občanské sdružení KULTURA(K)
VÍTĚZÍ o.s. členové výboru:
Martin Marek
Barbora Ottová
Bc. Filip Kastl
Martin Potůček

Krátce
Gratulace na radnici
PLZEŇ-CENTRUM

Profesorovi přál
primátor Plzně

Policie otevírá dveře
Do policejního zákulisí bude možné v Plzni nahlédnout v sobotu 18.
června. K dvacátému výročí založení Policie ČR se totiž uskuteční v
budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v Nádražní ulici Den otevřených dveří.
Od 10 hodin program zahájí policisté ze zásahové jednotky ukázkou záchranné akce, následovat
bude ukázka služební kynologie a
ukázka bojové techniky.
Od 13 hodin je na programu ukázka práce na koních hipologie a nakonec zadržení pachatele ve vozidle. K vidění bude obrněný transportér, vybavení potápěčů i štěňata z Chovné stanice policejních
psů v Domažlicích.
(ned)

K pětaosmdesátým narozeninám
blahopřál včera profesoru Jaroslavu Slípkovi primátor Plzně Martin Baxa. Histolog a embryolog
Slípka působí na Univerzitě Karlově i na Západočeské univerzitě.
Nyní do češtiny překládá svou
učebnici embryologie, která vyšla anglicky. Profesor Slípka je členem pěti zahraničních anatomických společností a autorem více
než dvou set vědeckých publikací. Je spoluautorem knihy s názvem Hlavový problém, která potvrzuje teorii Johanna Wolfganga
Goetha, že lebka je pokračováním páteře. „Přál bych si dokončit věci, které mám v šuplíku. K
tomu mám ještě spoustu nápadů,“ uvedl Jaroslav Slípka. (ned)

PlZEŇ-ČERNICE

Poradí, jak zdravě žít
Sportovně naučný den o zdravém
životním stylu se uskuteční v sobotu od 10 do 15 hodin v obchodním
centru Olympia v plzeňské čtvrti
Černice. Návštěvníci si budou moci
vyzkoušet nové sporty a nevšední
pohybové aktivity. Odborníci poradí lidem, co dělat s nadváhou, a doporučí zdravou výživu. Návštěvníci
si budou moci nechat změřit krevní
tlak nebo hladinu cukru v krvi. Akci
pořádá VZP.
(ned)

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Profesor Slípka (vpravo) a primátor Plzně. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Hrákula se po letech přestěhoval
PLZEŇ Je to neobyčejné stěhování.
Od jezu v plzeňském Hradišti do loděnice u Papírenské lávky pod Mikulášským hřbitovem. A po jedenáctileté historii se takhle přestěhoval populární filmový minifestival
Hrákula. Ten včera večer nabídl divákům v loděnici TJ ČSAD Román
pro muže, což bylo první z jedenácti představení v letošní druhé části
festivalu. Na novém místě organizátoři navíc nabídnou lidem předfilmy s plzeňskou tématikou. První letošní část Hrákuly se již uskutečnila od 30. května do 4. června na tradičním místě v Hradišti.
A co přimělo organizátory zavedené akce k přesunu? Byla to v podstatě snaha změnit alespoň na čas
lokál. Pořadatelům se totiž zdálo,
že v Hradišti neměli diváci dostatečné zázemí. A nemalou roli
ovšem sehrála i snaha najít pro
akci výhodnější polohu.

PROGRAM

Hrákula 2011 - „Dvojka“
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

Román pro muže
Big Lebovski
Hon na čarodějnice
Já, padouch
Počátek
127 hodin
Kick-Ass
Habrmannův mlýn
Obchodník se smrtí
Samotáři
Čtyři lvi

Více info k programu: www.hrakula.cz

„Do Hradiště chodí kvůli odlehlosti stále méně lidí,“ uvedl organizátor Hrákuly Martin Kubeš. Nyní
místo konání festivalu leží nedaleko tramvajových linek 1 a 2 nebo
trolejbusové linky 13, a pořadatelé
proto očekávají větší návštěvnost.

Navíc přepokládají, že diváci nudou mít v loděnici větší komfort
včetně lepších pohostinských služeb. „Už v minulých dvou třech letech byl servis vůči návštěvníkům
festivalu horší než v prvních ročnících. Letos jsme ale vzhledem k
tomu, že si veřejnost permanentně stěžuje na obsluhu, nabídku i
péči o areál, očekávali, že by se zázemí mohlo ještě zhoršit. Proto
jsme část festivalu přesunuli do jiných prostor,“ vysvětlil Kubeš.
Ten připomněl, že letos divákům v Hradišti po jednom z představení dokonce chyběla místa k
sezení, protože někdo ukradl sedl
lavic.
Minifestival Hrákula v prvních
deseti letech své existence promítl
1176 filmů, které vidělo bezmála
25 tisíc lidí. Výtěžky z akce tradičně jdou na dobročinné účely.
Jaroslav Nedvěd

Vaším objektivem Snímky, které jste uložili na rajce.net

Tosca pod širým nebem
V rámci Viva Europa 2011 se 13. 6.
uskutečnil na plzeňském náměstí
Republiky přímý přenos opery od
Giacoma Pucciniho Tosca. Bylo
obsazené každé místečko. Počasí
ideální a někteří posluchači se
nechali tak unést, že zpívali také.
Foto: Milan Svoboda,
fotograf-milan-svoboda.rajce.net

Historický víkend
Během uplynulého víkendu se
Plzeň ponořila do minulosti.
Foto: Jan Štěrba, jjenda.rajce.net

