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Česká televize 

(monitorovány kanály ČT 1 a ČT 24) 

 

1. Rok 2012 

Plzeň: některé volební místnosti nestačí 
Téma: Magistrát města Plzně 

15.11.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jiří PETROVIČ, moderátor 
-------------------- 
Další problémy provázejí referendum o stavbě referendum o stavbě obřího obchodního domu v centru Plzně, 
které se bude konat současně s prezidentskými volbami. Ve volebních místnostech musí zasednout dvě 
komise. Do některých se ale nevejdou a může se stát, že lidé budou muset volit na dvou místech. 
 
Roman MATOUŠEK, vedoucí odboru správních činností magistrátu města Plzeň 
-------------------- 
Celkově volebních okrsků pro volby máme 184 a takovýhle problém předpokládáme zhruba u pěti, maximálně 
deseti. 
 
Petr VANĚK, člen přípravného výboru referenda 
-------------------- 
Magistrát musí zajistit co nejvyšší účast v tom referendu, v tom lidovém hlasování a je samozřejmé, že když 
budou muset jít lidé na dvě různá místa, aby vhodili svůj hlas do prezidentské volby nebo do referenda, tak to 
nemůže tu účast navýšit, ale s velkou pravděpodobností ji sníží. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/11/15/2ad56cd357de12939d0e1016216c530c.asp 
 

Plzeňané si o obchodním centru rozhodnou sami 
Téma: Magistrát města Plzně 

5.11.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Plzeňský krajský soud rozhodl, referendum o obchodním centru bude a to v termínu prezidentských voleb. 
Před měsícem se na soud obrátili aktivisté poté, co magistrát veřejné hlasování odmítl a to přestože petici proti 
jeho výstavbě podepsalo téměř 20 tisíc Plzeňanů. Obchodní centrum má vyrůst na místě zbouraného domu 
kultury. 
 
Mirka VEJVODOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
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Aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat nejméně 35 % obyvatel Plzně a to není nemožné. Dá se totiž 
předpokládat, že prezidentské volby, které se konají 11. a 12. ledna, přilákají velké množství voličů. 
 
Petr VANĚK, člen přípravného výboru referenda o OC Corso 
-------------------- 
My jsme nadšeni tím rozhodnutím soudu, protože potvrdil to, co chtělo 20 tisíc Plzeňanek a Plzeňanů. Žádali 
jsme, aby se referendum konalo v celém termínu prezidentských voleb, v obou dnech a soud té naší žádosti 
vyhověl, takže jsme velmi rádi. 
 
Mirka VEJVODOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Soudci měli na rozhodnutí 30 dní, vedení města podle nich nejednalo správně, když referendum zamítlo. 
 
Václav ROUČKA, místopředseda plzeňského krajského soudu 
-------------------- 
Město mělo stejnou pravomoc, jako má soud a ta pravomoc byla prakticky usnesena na krajský správní soud, 
ale od toho ta instituce tady je k dispozici, aby i tyto situace byly zajištěny. 
 
Mirka VEJVODOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Původní návrh referenda počítal se dvěma otázkami. První se týkala toho, zda Plzeňané souhlasí se stavbou 
obchodního centra. Druhá řešila změnu územního plánu v lokalitě kolem anglického nábřeží. Druhou otázku 
soud zamítl. 
 
Petr VANĚK, člen přípravného výboru referenda o OC Corso 
-------------------- 
My se budeme zabývat tím, proč ji zamítl, ale každopádně ta první otázka je pro nás ta zásadní. 
 
Václav ROUČKA, místopředseda plzeňského krajského soudu 
-------------------- 
Učinili jsme tak proto, že v podstatě v současné době není k dispozici žádný návrh na vyhlášení územního 
plánu nebo na jeho změnu a z tohoto důvodu to je otázka, která nemůže být občanům položena. 
 
Martin BAXA, primátor Plzně 
-------------------- 
Rozhodnutí krajského soudu vítám. Toto rozhodnutí umožňuje Plzeňanům, aby projevili svůj názor. 
 
Mirka VEJVODOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nyní tedy bude záležet na tom, kolik lidí přijde v lednu vyjádřit svůj názor. Mirka Vejvodová, Česká televize, 
Plzeň. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/11/05/e68d6cb359abea9105b9d134eb331fb0.asp 
 

Referendum o stavbě obchodního centra v historickém jádru Plzně 
Téma: Magistrát města Plzně 

5.11.2012 19:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Referendum o stavbě obchodního centra v historickém jádru Plzně bude, a to v termínu prezidentských voleb, 
rozhodl tamní Krajský soud. Na ten se obrátili aktivisti potom, co magistrát nejdřív veřejné hlasování zamítl, 
přestože nesouhlas s projektem dalo najevo skoro 20 tisíc místních. 
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http://archiv.newton.cz/tvr/2012/11/05/ddca65cd8cb10ec5b0cf8d9f4c9add03.asp 
 

Stavba obřího obchodního centra Corso Americká 
Téma: Magistrát města Plzně 

8.10.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Kvůli nevyhlášenému referendu podali dnes občanští aktivisté žalobu na město Plzeň. Přípravný výbor chtěl 
zabránit stavbě obřího obchodního centra Corso Americká. Zastupitelé ale referendum odmítli. Krajský soud teď 
do 30 dnů rozhodne, jestli ho nevyhlásí sám. Aktivisté navrhují termín společný s prezidentskými volbami, tedy 
11. a 12. ledna. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/10/08/321d5814638d136d9d81c75b8da164c2.asp 
 

Zastupitelé se bojí dluhů, referendum odmítli 
Téma: Magistrát města Plzně 

17.9.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Plzeňské referendum o stavbě obřího obchodního centra zastupitelé zamítli. Obávají se, že město by se mohlo 
dostat do miliardových dluhů, pokud by lidi rozhodli, že ho nechtějí. Majitelé pozemků totiž hrozí sankcemi v 
případě zmařených investic. Zastupitelé tak odmítli návrh, pod který se podepsalo téměř 20 tisíc obyvatel Plzně. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Byla to poslední šance, jak vyhlásit referendum společně s krajskými volbami. Zastupitelé nepřesvědčili ani 
petice s téměř 20 tisíci podpisy. Někteří konšelé jsou totiž toho názoru, že lidé ani neví, co podepsali. 
 
Irena ROTTOVÁ, radní města /ODS/ 
-------------------- 
Nikdo neřekl ani jedním slovem lidem, že se jedná o soukromý dům, soukromé pozemky. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Přípravný výbor prý neinformoval občany o tom, že pokud referendum bude úspěšné, bude muset město 
vlastníkům pozemkům zaplatit za zmařené investice, a to řádově v miliardách korun. 
 
Martin ZRZAVECKÝ, náměstek primátora /ČSSD/ 
-------------------- 
Město Plzeň nemá a mělo by velký problém se s tímto závazkem, velkým závazkem vypořádat. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Poslední šancí petičníků je teď soud. Ten by ještě mohl referendum vyhlásit. Majitelé pozemků ale vzkazují, 
park tady nikdy nebude. 
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Jan PETŘÍK, Amadeus 
-------------------- 
Je to úplný nesmyl, protože město ty pozemky nevlastní. Ty pozemky jsou soukromé. Tak, aby dosáhlo toho 
vybudování parku, tak by muselo ty pozemky nejenom vykoupit, ale ten park tam na své vlastní náklady 
vybudovat. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Aktivisté se přesto chystají podat správní žalobu ke krajskému soudu. 
 
Petr VANĚK, člen přípravného výboru referenda 
-------------------- 
Nemáme žádný důvod si myslet, že soud rozhodne jinak, než, že vyhlásí referendum. 
 
Martin BAXA, primátor Plzně /ODS/ 
-------------------- 
My to samozřejmě musíme respektovat, to referendum proběhne, ale my budeme před průběhem referenda 
poctivě informovat občany o rizicích, která z toho vyplývají. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Plzeňané se tak budou moct rozhodnout, zda chtějí město s novým parkem ale miliardovými dluhy a nebo, zda 
chtějí městskou kasu ušetřit a smíří se s dalším obřím obchoďákem. David Havlena, Česká televize, Plzeň. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/09/17/857b3c4c7bd5b73c966c1f19d0c3ca27.asp 
 

Plzeň by mohla platit miliardovou sankci 
Téma: Magistrát města Plzně 

6.9.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
Plzni hrozí, že bude muset platit miliardovou sankci. Varují před ní investoři, kteří chtějí stavět obří obchodní 
centrum Corso Americká. Pokud totiž bude úspěšné referendum, po kterém volají místní, na pozemcích se 
nebude dál stavět a firma bude žádat odškodnění za znehodnocení svých pozemků. Toho se ale město nebojí. 
Referendum vlastním návrhem podpořil i plzeňský primátor. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Úspěšné referendum a Plzeň bez obchodního centra, nebo miliardové sankce za zmařené projekty. O tom dnes 
hlasovali plzeňští zastupitelé. Primátor Martin Baxa totiž předložil vlastní návrh na vyhlášení referenda. 
 
Martin BAXA, primátor Plzně /ODS/ 
-------------------- 
15 tisíc Plzeňanů se chce vyjádřit k tématu výstavby na území bývalého Domu kultury Inwest. Já jsem 
přesvědčen o tom, že tento názor má zaznít. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Hlasování o referendu předcházela více než pětihodinová diskuse. Návrh primátora Baxy ale zastupitelstvo 
zamítlo. Ve hře je ale stále návrh na referendum občanských aktivistů. Ten chce změnu územního plánu, a to 
takovou, aby se na pozemcích kolem bývalého Domu kultury Inwest nedalo stavět. V takovém případě ale hrozí, 
že město bude platit stamilionové sankce. 
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Jan PETŘÍK, investor, Amadeus 
-------------------- 
By všichni vlastníci v dané oblasti měli ze zákona nárok na náhrady za znehodnocení pozemků, které podle 
našich předběžných kalkulací mohou přesáhnout až miliardu korun. 
 
Martin MAREK, zmocněnec přípravného výboru referenda 
-------------------- 
Náhrada podle stavebního zákona, která je nejčastěji zmiňována, je pouze na dobu, dokud ten pozemek je 
nezastavitelný. Jakmile se změní zpátky na zastavitelný, musí investor celou částku zpět vrátit městu. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Podle magistrátu je ale vadný i opakovaný návrh referenda občanských aktivistů. Ti se teď obrátí na soud. 
David Havlena, Česká televize, Plzeň. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/09/06/baab643cd8a85c0549ca6609f6b7c06a.asp 
 

Návrh na referendum o stavbě obchodního komplexu v centru Plzně 
Téma: Magistrát města Plzně 

28.8.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Dalších 4200 lidí podepsalo návrh na referendum o stavbě obchodního komplexu v centru Plzně. Na vypsání 
lidového hlasování by to mělo stačit. Zítra zamíří aktivisté s archy na radnici. Téměř 15 tisíc podpisů dostal 
magistrát už na začátku srpna. Část ale neuznal, pokud se návrh nedostane na zářijové řádné jednání 
zastupitelů. Požádá plzeňská TOP 09 o svolání mimořádného. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/08/28/ea19e51f760df1e46a9f8cf34ae66de8.asp 
 

Návrh na referendum má podle úřadů chyby 
Téma: Magistrát města Plzně 

22.8.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
Návrh na referendum proti stavbě obřího obchodního centra v Plzni je vadný. To tvrdí úředníci magistrátu. Má 
podle nich tři obsahové vady. Navrhovatelé se ale bouří. Magistrát prý porušuje zákon a snaží se manipulovat s 
termínem referenda vadí jim také, že den po stanoveném termínu neví, co je v návrhu vlastně špatně. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
15 dnů měl plzeňský magistrát na to, aby vyhodnotil návrh na referendum. Úředníci museli zkontrolovat více 
než 14,5 tisíce podpisů. Některé z nich prý mají vady. Kolik jich je a proč jsou neplatné, to nám ale úředníci ani 
den po stanovené lhůtě nedokázali říct. 
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Roman MATOUŠEK, Odbor správní činnosti 
-------------------- 
My se opravdu nechceme bavit o obsahových stránkách toho návrhu. 
 
Martin MAREK, navrhovatel referenda 
-------------------- 
Nám odmítl to číslo sdělit, když jsme byli domluveni, že nám ho ráno řekne, zapřel se nám v kanceláři. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Úředníci z magistrátu tvrdí, že mají ještě tři dny na to, aby mohli chyby specifikovat. Proč je návrh na 
referendum špatný, to se přípravný výbor dozví až v pátek. Jenže podle právníků je postup magistrátu 
nestandardní. Pokud totiž úředníci našli v návrhu vady, musí o nich navrhovatele neprodleně informovat. 
 
Radka PAVLIŠOVÁ, právnička Transparency International 
-------------------- 
Magistrát se měl rozhodně zachovat tak, že měl rovnou vyzvat zmocněnce přípravného výboru k tomu, aby 
odstranil nedostatky návrhu, pokud je tam shledal. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Občanští aktivisté chtěli referendum spojit s krajskými volbami. Teď ale hrozí, že se to nestihne a účast na 
referendu tak bude mnohem nižší. 
 
Martin MAREK, navrhovatel referenda 
-------------------- 
Magistrát zdržuje vlastně návrh na vyhlášení referend atak, aby nebylo možno stihnout krajské volby. Jiné 
vysvětlení není. Porušuje zákon. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Zákon o místním referendu totiž ukládá městům, aby na referendu zajistili co nejvyšší účast hlasování, přípravný 
výbor tak zvažuje, že na postup magistrátu podá žalobu. David Havlena, Česká televize, Plzeň. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/08/22/3fb7441ecdf0bf5285b9f2d6a24464af.asp 
 

Referendum proti obchodnímu centru 
Téma: Magistrát města Plzně 

6.8.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
14 760 obyvatel se zatím připojilo k požadavku referenda proti stavbě obřího centra v Plzni. Je to o 1300 víc, 
než říká zákon. Archy plné podpisů dnes aktivisté předali tamnímu magistrátu. Ten musí do 15 dnů stanovit, 
jestli počet podpisů vyhovuje. Pokud budou podmínky splněny, půjde o první referendum ve velkém českém 
městě. Lidé by tak nakonec sami rozhodli, jestli se v Plzni stavba za 2,5 miliardy korun vůbec uskuteční. 
 
Martin MAREK, mluvčí přípravného výboru referenda 
-------------------- 
Netýká se referendum pouze místa po domu kultury, ale týká se celého trojúhelníku vymezením ulicemi 
Americká, Sirkova, Denisovo nábřeží, kde je teďka neuspořádaná výstavba, není tam žádná regulace, plánuje 
se rozšíření Tesca. Čili my zahraňujeme tento celý prostor pro Plzeň a pro další rozvoj urbanistiky a odpovědné 
architektury v Plzni. 
 



 

Plné znění zprávy  7 

 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/08/06/36fd78a8d1b8cd29b4f88b0653473799.asp 
 

12000 podpisů proti multifunkčnímu centru 
Téma: Magistrát města Plzně 

29.6.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Přes 12 tisíc Plzeňanů už podepsalo petici za vyhlášení referenda proti stavbě nového multifunkčního centra na 
Americké třídě. A aktivisté to nehodlají vzdát. Nový objekt má vyrůst na místě bývalého domu kultury, který už je 
v podstatě srovnaný se zemí. 
 
Mirka VILDOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Někomu byl Dům kultury trnem v oknu, jiným přirostl k srdci. S jeho demolicí ale i přes veškerou snahu nic 
nemohli. 4. dubna se začalo bourat. Ani teď ale ustoupit nehodlají. Když nezachránili dům hrůzy, chtějí alespoň 
zabránit stavbě dalšího obchodního centra. 
 
Martin MAREK, člen výboru Kultura(K)vítězí, o.s. 
-------------------- 
My si myslíme, že nemá takový velký obchodní dům být v centru Plzně a myslí si to s námi spolu dalších 12 
tisíc Plzeňáků. 
 
Mirka VILDOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Připomínky ke stavbě má i radnice. Dokud firma Amadeus nesplní regulační podmínky, nebude s ní jednat o 
pozemcích, které k realizaci ještě potřebuje. 
 
Zdeňka KUBALOVÁ, mluvčí, Magistrát města Plzně 
-------------------- 
Musí se ta budova rozčlenit, protože ten objekt tvoří jednu velkou hmotu. 
 
Mirka VILDOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podle investora nejsou obavy na místě. Chce vyhovět přání Plzeňanů, korzo Americká má být centrem volného 
času, sportu a kultury. Stavba za stovky milionů korun má obsáhnout téměř 3,5 hektaru. Obchody budou podle 
investora tvořit jen 40 %. Aktivisté jsou přesvědčeni, že mají na své straně většinu Plzeňanů. Podle firmy 
Amadeus je to nesmysl. Její průzkum mluví o opaku. 
 
Jan PISKÁČEK, mluvčí, Amadeus Plzeň 
-------------------- 
Profesionální výzkum, které jsme si nechali zpracovat, vychází, že občané Plzně vítají, když na místě bude 
stánek pro volný čas. 
 
Martin BAXA, primátor města Plzně /ODS/ 
-------------------- 
Já respektuji soukromé vlastnictví, pozemek i objekt, který tam byl, jsou v soukromém vlastnictví. 
 
Mirka VILDOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na prosazení referenda potřebují aktivisté 13,5 tisíce podpisů. Sbírat je budou až do 5. srpna. Aby mohlo 
případné hlasování proběhnout spolu s krajskými volbami. Mirka Vildová, Česká televize. 
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http://archiv.newton.cz/tvr/2012/06/29/b13f32bea7e98cfb04d3831354366b32.asp 
 

Rada rozhodovala o prodeji klíčových pozemků 
Téma: Magistrát města Plzně 

31.5.2012 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jan ZIKA, moderátor 
-------------------- 
A rada města Plzně dnes rozhodovala o prodeji klíčových pozemků pro výstavbu nového multifunkčního centra 
Corso Americká. To má být postaveno na místě zbouraného Domu kultury Invest. Pokud by město pozemky 
investorovi neprodalo, firma by centrum postavit nemohla. Dnešní jednání rady sledoval taky kolega David 
Havlena. Davide, jak tedy rada rozhodla? 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Hezký den, tak podle očekávání rada města schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Amadeus 
Plzeň do 2019 a po uplynutí doby by pak mělo jít o nájem na dobu neurčitou. V podstatě je to standardní 
postup, kdy, který předchází tomu, že investor pak dostane smlouvu o budoucí smlouvě kupní. To znamená, že 
rada města dala projektu Corso Americká zelenou. Jenže proti vybudování centra bojují občanští aktivisté, kteří 
proti výstavbě nasbírali přes 10 tisíc podpisů. Nejprve aktivisté bojovali proti zbourání Domu kultury Invest. 
Neuspěli a kulturním domě se slehla zem. Teď bojují proti centru Corso Americká. Nechtějí uprostřed města 
nákupní centrum. Apelovali na město, ať pozemky neprodává. A znovu neuspěli. 
 
Martin MAREK, aktivista 
-------------------- 
Před rokem nám tvrdili, vlastně na zastupitelstvu, že nemají žádný  nástroj, jak by tomu mohli zabránit, ale 
evidentně tím nástrojem je právě vlastnictví těch pozemků.Helena MATOUŠOVÁ; radní, Plzeň 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Jsou to jednak pozemky, které jsou dnes už před bývalým Domem kultury a jednak jsou to pozemky, které jsou 
na Denisově nábřeží. A právě o těchto pozemcích dnes rada města rozhodla, že je investorovi pronajme. 
 
Helena MATOUŠOVÁ, radní, Plzeň 
-------------------- 
To znamená, že firma Amadeus uzavře s městem Plzní nájemní smlouvu na pozemky, které jsou dosud ve 
vlastnictví města. 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
Radní tak dali projektu Corso Americká zelenou. A to i přesto, že investor nesplňuje 2 takzvané regulační 
podmínky. 
 
Helena MATOUŠOVÁ, radní, Plzeň 
-------------------- 
Mezi těmi regulačními podmínkami bylo, jak má být objekt veliký, jak má zasahovat do té uliční vpusti, jak má 
být dělena ta fasáda, neboli hmota a mají tam být doplněny další technické věci. 
 
Jan ZIKA, moderátor 
-------------------- 
Davide, mě by zajímala ještě jedna věc. Jak na to dnešní rozhodnutí reagují právě třeba občanští aktivisté? 
 
David HAVLENA, redaktor 
-------------------- 
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Tak pro ně je rozhodnutí rady města překvapující, protože, jak zaznělo v reportáži, aktivisté se spoléhali na to, 
že právě poslední pozemky město neprodá. Nicméně situace bude v budoucnu vyhrocená, protože pronájem 
pozemků musí ještě v červnu schválit zastupitelstvo a právě tam chtějí aktivisté vystoupit. Současně mají 
nasbíráno tedy více než 10 tisíc podpisů a usilují o vyhlášení referenda. Hlavní úder pak chystají aktivisté v září, 
kdy by měli mít více než 13 tisíc podpisů. Současně referendum chtějí spojit s krajskými volbami, kdy by měli 
mít zajištěnou minimální účast voličů a právě v té chvíli musí být brán na referendum zřetel. To tedy znamená, 
že boj proti Corsu Americká ještě nekončí. 
 
Jan ZIKA, moderátor 
-------------------- 
Davide, díky. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2012/05/31/8674b7965a8879c6899dbccf04eccd99.asp 
 
 

2. Rok 2011 
 

Z centra Plzně by měl zanedlouho zmizet obří kulturní dům 
Téma: Magistrát města Plzně 

20.2.2011 18:00    ČT 24    Zpráva      
             

 
Petr TOMÍČEK, moderátor 
-------------------- 
Ze samotného centra Plzně by měl zanedlouho zmizet obří kulturní dům, megalomanská stavba z dob 
socialismu. Jeho současný majitel zažádal o demolici. Proti té ale zvedla, se ale zvedla vlna protestů, protože 
tak strategicky položené místo by ztratilo kulturní zázemí. Investor chce postavit nové obchodní centrum, uvnitř 
slibuje v reakci na petici kulturní a společenský sál, nebo zázemí pro malé divadelní formy. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Teď se jmenuje Dům kultury Inwest, ale v Plzni mu lidé neřeknou jinak než "dům hrůzy u Radbuzy". 
Megalomanský kousek socialistických stavitelů v přesném středu města by mělo časem nahradit nové nákupní 
centrum. 
 
Ladislav SEVERA, generální ředitel Inwest-K, a. s. 
-------------------- 
Stav toho objektu je takový, že nám neumožňuje dál zajistit za prvé bezpečný prostředí a za druhý kulturní 
prostředí pro prodejce i zákazníky. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
A tak obchody i Divadlo Miroslava Horníka končí. Jeden z největších kulturních domů v zemi stojí v Plzni 25 let. 
 
obyvatelka Plzně 
-------------------- 
To, co stojí, bych se snažila z toho udělat co jde, no. 
 
obyvatelka Plzně 
-------------------- 
Je určitě spousta lidí, kteří by to rádi zbourali. 
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obyvatelka Plzně 
-------------------- 
Bude se zavírat celý dum kultury 30. 6., to je všechno zatím, co víme. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Občanská sdružení a iniciativy ale jen pouhý obchodní dům odmítají, protože nákupních ploch je víc než dost, 
ale prostory pro kulturu chybí. 
 
Filip KASTL, autor petice /natočeno 22. 2. 2010/ 
-------------------- 
Obchodních bloků už je tu přehršel a už teď prostě se zavírají. 
 
Pavel DOMANICKÝ, Národní památkový ústav v Plzni 
-------------------- 
Rozlehlé nákupní centrum s 800 parkovacími místy pro centrum města rozhodně prospěšné není. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Investor tvrdí, že hledá cestu, jak cenné místo využít jak pro obchod, tak kulturu. 
 
Ladislav SEVERA, generální ředitel Inwest-K, a. s. 
-------------------- 
Dovedu si představit divadlo malých forem nebo jakýsi kongresovo-společenský sál. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Demolice betonového monstra přímo uprostřed města bude složitá. Tisíce náklaďáků a hluk, investor si ale věří, 
že všechno půjde rychle. Začít se má hned, jak dají úřady souhlas. Karel Vovesný, Česká televize, Plzeň. 
 
 

3. Rok 2010 

Plzeň: protesty proti nákupnímu centru 
Téma: Magistrát města Plzně 

22.2.2010 18:00    ČT 1    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Osud obřího plzeňského kulturního domu z dob socialismu se naplňuje. Jeho vlastník připravuje demolici a pak 
stavbu velkého nákupního centra. Zvedla se ale vlna protestů, lidem se nelíbí, že by původní stánek kultury 
mělo nahradit sídlo konzumu. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Teď se jmenuje Dům kultury Inwest, ale v Plzni mu už od poloviny 80.let nikdo neřekne jinak než "dům hrůzy u 
Radbůzy". Megalomanský projekt socialistických stavitelů v úplném středu města má ale podle místních jednu 
velkou výhodu. I když nevypadá skvěle, slouží kultuře a nejenom nákupům. 
 
obyvatel Plzně 
-------------------- 
Já si myslím, ten sál je docela neobvyklej. 
 
obyvatelka Plzně 
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-------------------- 
Byla jsem tady když ho stavěli, takže by mě to mrzelo. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Mladí plzeňští architekti bojují už i peticí proti dalším nákupním plochám a hlavně chtějí zachovat kulturní tradici 
ojedinělého místa. 
 
Filip KASTL, autor petice, architekt 
-------------------- 
Není třeba prostě rušit Divadlo Miroslava Horníčka a pokud rušit, pokud bourat Dům kultury, tak zanechat 
kulturní funkci. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Také plzeňský památkář Pavel Domanický s peticí souhlasí. 
 
Pavel DOMANICKÝ, Národní památkový ústav, Plzeň 
-------------------- 
Rozlehlé nákupní centrum s 800 parkovacími místy pro centrum města rozhodně prospěšné není. 
 
Filip KASTL, autor petice, architekt 
-------------------- 
Obchodních ploch už je tu přehršel a už teď prostě se zavírají. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Útvar koncepce a rozvoje města nemůže firmě nařizovat, jak má se svým majetkem naložit, protože obchodní 
domy do centra patří. Jen do konečné podoby promluvit může. 
 
Irena VOSTRACKÁ, Útvar rozvoje a koncepce města Plzně 
-------------------- 
Budeme ještě hodně diskutovat jak s architekty, tak s investorem o konečné podobě. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Autoři petice tvrdí, že jim nevadí jak demolice Domu kultury, tak podoba nové stavby. Bojují jen za lepší využití 
cenného místa. Karel Vovesný, Česká televize, Plzeň. 
 
 
 
http://archiv.newton.cz/tvr/2010/02/22/c2cc2dd5599c6c8eb22d6ff3f723f84f.asp  
 
 
 

Plzeň: protesty proti nákupnímu centru 
Téma: Magistrát města Plzně 

22.2.2010 18:00    ČT 24    Zpráva      
             

 
Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Osud obřího plzeňského kulturního domu z dob socialismu se naplňuje. Jeho vlastník připravuje demolici a pak 
stavbu velkého nákupního centra. Zvedla se ale vlna protestů, lidem se nelíbí, že by původní stánek kultury 
mělo nahradit sídlo konzumu. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
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-------------------- 
Teď se jmenuje Dům kultury Inwest, ale v Plzni mu už od poloviny 80.let nikdo neřekne jinak než "dům hrůzy u 
Radbůzy". Megalomanský projekt socialistických stavitelů v úplném středu města má ale podle místních jednu 
velkou výhodu. I když nevypadá skvěle, slouží kultuře a nejenom nákupům. 
 
obyvatel Plzně 
-------------------- 
Já si myslím, ten sál je docela neobvyklej. 
 
obyvatelka Plzně 
-------------------- 
Byla jsem tady když ho stavěli, takže by mě to mrzelo. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Mladí plzeňští architekti bojují už i peticí proti dalším nákupním plochám a hlavně chtějí zachovat kulturní tradici 
ojedinělého místa. 
 
Filip KASTL, autor petice, architekt 
-------------------- 
Není třeba prostě rušit Divadlo Miroslava Horníčka a pokud rušit, pokud bourat Dům kultury, tak zanechat 
kulturní funkci. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Také plzeňský památkář Pavel Domanický s peticí souhlasí. 
 
Pavel DOMANICKÝ, Národní památkový ústav, Plzeň 
-------------------- 
Rozlehlé nákupní centrum s 800 parkovacími místy pro centrum města rozhodně prospěšné není. 
 
Filip KASTL, autor petice, architekt 
-------------------- 
Obchodních ploch už je tu přehršel a už teď prostě se zavírají. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Útvar koncepce a rozvoje města nemůže firmě nařizovat, jak má se svým majetkem naložit, protože obchodní 
domy do centra patří. Jen do konečné podoby promluvit může. 
 
Irena VOSTRACKÁ, Útvar rozvoje a koncepce města Plzně 
-------------------- 
Budeme ještě hodně diskutovat jak s architekty, tak s investorem o konečné podobě. 
 
Karel VOVESNÝ, redaktor 
-------------------- 
Autoři petice tvrdí, že jim nevadí jak demolice Domu kultury, tak podoba nové stavby. Bojují jen za lepší využití 
cenného místa. Karel Vovesný, Česká televize, Plzeň. 
 
 
 


