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Předpověď počasí
pro vaše město

Deštník, bunda nebo jen lehký
svetr? S výběrem pomůže nová
předpověď počasí přímo pro vaše
město. Více na plzen.idnes.cz

PLZEŇ, KLATOVY, ROKYCANY, DOMAŽLICE, TACHOV

PŘÍBĚH Z kómatu k maturitě
Musela se znovu učit mluvit i
chodit. Za rok maturuje Strana B3

Počasí v kraji

FOTBAL Plzeň v Rakousku
Viktoria nestačila na šampiona
z Ázerbajdžánu Strana B4

26°C/29°C
16°C/18°C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz
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Výstava
Eva Roučka: Macatky aneb Dívám
se a vidím. Strana B3

Světovar proti sobě staví »
lidi z vedení kraje a Plzně

Byla by škoda, kdyby ten
plán skončil fiaskem. Mohl
by z toho být v podstatě evropský
průšvih, který by ublížil projektu
Evropské hlavní město kultury 2015.
Václav Šimánek, náměstek hejtmana

Problematický plán na využití areálu, kde býval
pivovar nebo kasárna, zásadně komplikují už
i dohady o prodloužení termínu na dokončení.
Spor přímo souvisí s šancí na stomilionovou dotaci.
PLZEŇ Pár týdnů se držela při životě naděje na přežití, ale už ji vystřídaly ty nejčernější vyhlídky. Čtvrtmiliardový projekt Světovar zahrnující plán na vybudování víceúčelové Kulturní fabriky a nového sídla městského archivu Plzně, znovu
míří ke dnu. A příliš mu nepomáhá, že se jedná o plán sledovaný

Dva čelní nárazy
a dva řidiči
přišli život
STOD, PLASY (ned, ČTK) Dva lidé
přišli o život při nejvážnějších dopravních nehodách, které se odehrály od pátku do neděle na území Plzeňského kraje.
Krátce před půlnocí z pátku na
sobotu do sebe čelně narazila dvě
auta na silnici mezi Stodem a Holýšovem. Třiadvacetiletý cizinec
ve voze značky Audi jel od Holýšova, před Stodem začal předjíždět
a v plné rychlosti přitom narazil
do protijedoucího vozu Opel Vectra. Řidič Audi utrpěl vážná zranění, kterým při převozu do nemocnice podlehl a další čtyři pasažéři
byli lehce zraněni. Řidička opelu
utrpěla těžká zranění.
Další tragédie se potom odehrála v sobotu dopoledne v nechvalně známých serpentinách u Plas.
Na silnici mezi Plasy a Kralovicemi se střetlo nákladní auto značky Volvo s osobním vozem značky
Fiat. „Devětatřicetiletý řidič osobního auta zraněním podlehl.
Sedmačtyřicetiletý řidič nákladního auta vyvázl bez zranění. Alkohol byl u řidičů vyloučen,“ sdělila
policejní mluvčí Martina Kohoutová.

Bruselem, kde je považovaný za
jednu z klíčových záležitostí pro
akci Evropské hlavní město kultury 2015.
Odlišné pohledy na Světovar přitom proti sobě staví zástupce vedení Plzeňského kraje a radnice Plzně. Vedení města se totiž pokouší
plán přes komplikace způsobené

objevem škodlivých materiálů a časovou tísní dotáhnout. Kvůli tomu
radnice schválila, že na odstranění
kontaminovaného odpadu dá 60
milionů korun navíc.
Aby si Světovar udržel šanci na
zisk stomilionové evropské dotace, bez které se neobejde, potřebuje zpožděný projekt získat souhlas
zástupců Regionální rady operačního programu Jihozápad s prodloužením termínu dokončení do
září 2015. Šéf výboru regionální
rady náměstek hejtmana Ivo Grüner (ČSSD) je ale proti. Tvrdí, že
dát Světovaru možnost uzavřít

„Teď je projekt v zásadním ohrožení. Nevidím jako reálné to zvládnout,“ konstatoval.
Zastánci plánu pro Světovar ale
za postojem Grünera vidí jeho zaujatost vůči projektu a snahu dotaci
přesměrovat do škol. Grüner tvrdí,
že proti plánu na vyžití Světovaru
nic neměl a že mu připadal dobrý.
Primátor Plzně Martin Baxa
(ODS) upozorňuje, že dotované
projekty mohou být hotové až do
prosince roku 2015.
„Už jsem poslal dopis do Bruselu, informoval jsem, že požádáme
o prodloužení realizace,“ uvedl

Baxa. Primátor se myšlenky na dokončení Světovaru nevzdává a prohlásil, že magistrát prověřuje možnost, jak lze v projektu postupovat.
Náměstek hejtmana Václav
Šimánek (ČSSD) není v případě
Světovaru tak kategorický jako
Grüner. „Budu se snažit iniciovat
setkání regionální rady se zástupci
města. Byla by škoda, kdyby ten
plán skončil fiaskem. Mohl by z
toho být v podstatě evropský průšvih, který by ublížil projektu Evropské hlavní město kultury 2015,“
konstatoval Šimánek.
Jaroslav Nedvěd

PŘEDSTAVÍ PAMÁTKY V Plzeňském kraji začal festival 6 týdnů baroka

Středověký ohňostroj Kostel Jana Nepomuckého v Nepomuku, barokní krajina u Spáleného Poříčí a zázračná studánka ve Vrčeni. Na tato místa zájemce o víkendu zavedl festival 6 týdnů
baroka, akce propagující netradičním způsobem unikátní barokní památky v Plzeňském kraji. Postupně díky němu do 24. srpna o šesti prodloužených víkendech ožijí zámky, kláštery, kostely i
Foto: Ladislav Němec, MAFRA
krajina na 24 místech. Díky festivalu mohli lidé vidět i nefalšovaný středověký ohňostroj na zámku v Nebílovech, kde festival začal. (ČTK)

Kavárnu nad Plzní měla jako ateliér

PLZEŇ (ban) Ráda maluje v přírodě,
nyní ale často kreslila v centrech
měst nebo v hospodách. I její poslední místo, kde malovala, je poměrně neobvyklé. Svůj stojan umístila pětačtyřicetiletá Doris Windlin
do šestnáctého patra Business Centra Bohemia v Plzni. Malířka pochází
ze Švýcarska a už dvacet let žije v
Česku v Poděvousích na Domažlicku.
Doris pracovala na terase kavárny CrossCafe po pět dní, malovala
centrum města. Obraz je určený pro
společnou výstavu na téma Plzeň a
Regensburg, kterou připravuje nezisková organizace Ateliéry fara
Úboč. Zahájena bude v pondělí 21.
července v mázhauzu plzeňské radnice a potrvá do 8. srpna.
Podmínky na terase kavárny nebyly právě nejkomfortnější. V místě,
kde Doris pracovala, byly totiž rozbité dveře a ona se na svůj prostor o
velikosti zhruba 1 krát 2 metry musela dostávat přes zábradlí z jiné části
terasy. Vůbec jí to nevadilo. „Jsem
ze statku, to není žádná překážka,“

smlouvy až do září nelze. Ivo Grüner prohlašuje, že pro Světovar platí, stejně jako pro podobné dotované akce, termín dokončení 30. červen 2015. „Bez výjimky. Pokud se
ovšem objeví objektivní příčina,
jako je například povodeň, můžeme protáhnout realizaci do konce
září,“ uvedl Grüner.
Náměstek hejtmana říká, že pokud Plzeň nebude mít smlouvy na
Světovar s datem dokončení do
června příštího roku, peníze z dotace půjdou jinam. Tvrdí, že s rekonstrukcí Světovaru se mělo začít o
rok dřív a problém by nevznikl.
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Generální partner

Hlavní mediální partneři

Hlavní partneři

18. – 19. 7.
Švihov
Na ochozu Malířka Doris Windlin při tvorbě obrazu Plzně pro
výměnnou výstavu Plzeň-Regensburg.
Foto: Ladislav Němec, MAFRA
směje se. Problémem prý nebylo
ani to, že tudy musela přinést veškeré potřeby i materiál. „Nemusela
jsem to nosit každý den, mohla
jsem si tu všechno nechávat,“ říká
Doris Windlin. Když ve čtvrtek odnášela hotový obraz, nikdo jí s ním nepomáhal. „Jsem zvyklá být samostatná,“ krčí rameny.

A proč vůbec zvolila tak neobvyklé místo? Bylo to především kvůli velkému rozměru plátna, 120 x 100 centimetrů, který byl požadován na výstavu. „Když se maluje venku, stačí
trocha větru a obraz spadne. Přemýšlela jsem, kde by to bylo jednodušší,“ vysvětluje žena, jejíž obrazy naposledy mohli lidé vidět v Basileji.

Tomáš Klus l Chinaski
Wanastowi Vjecy l Divokej Bill l Rytmus

Horkýže Slíže l No Name l Monkey Business l Miro Žbirka
Visací zámek l Vypsaná fixa l Sto zvířat l Abraxas l Portless l Ben Cristovao l Rybičky 48
předprodej:

®

www.ceskehrady.cz

HRADY CZ TOUR: 11. – 12. 7. Točník – Žebrák l 18. – 19. 7. Švihov l 25. – 26. 7. Kunětická hora l 1. – 2. 8. Rožmberk nad Vltavou l 22. – 23. 8. Bezděz
8. – 9. 8. Veveří l 15. – 16. 8. Hradec nad Moravicí l 29. – 30. 8. Bouzov

areál otevřen: pátek 18:00; sobota 10:30

