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Mercandinovy sady budou zase
chloubou Klatov. Potrvá to léta

Zápisník

Komunistickou
chátru v Plzni
nepotřebujeme
Jitka
Šrámková

Přejeme si, aby lidé
»
porozuměli tomu, co v
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Č

sadech chceme změnit,
a ne že jim jen řekneme,
kolik stromů chceme
pokácet. Přirozeností
člověka je totiž
konzervativnost.

eši se jako největší pivní skauti na světě vyznamenali i v sobotu,
kdy vytvořili rekord v návštěvnosti plzeňského Pilsner Festu. Do Prazdroje jich dorazilo
kolem 45 tisíc, což bylo dvakrát víc než loni.
V Prazdroji byla doslova hlava na hlavě, a není tedy divu,
že akci využil k předvolební
agitaci i Karel Schwarzenberg.
Jeho kampaň byla opravdu
kontaktní.
Na konání festu vydělali i atleti, kteří chytře ve stejný den
zorganizovali v Mlýnské strouze v Plzni mistrovství Plzeňského kraje v půlmaratonu mužů
a žen. A diváků měli více než
při jiných ročnících.
Na vysoké návštěvnosti v
centru města se bohužel přiživili i čeští a němečtí skalní komunisté, kteří na plzeňském
náměstí Republiky uspořádali
akci, kde propagovali boj proti
světovému imperialismu. Kdybych vycházela z hesel v jejich
tiskovině, tak by si zasloužili
podobnou asistenci policie, jakou měli nedávno v Plzni neonacisté, kvůli kterým se do Plzně sjelo na 700 strážců zákona.
Pamětníci tato hesla znají z
dob totalitních. Boj proti imperialismu, třídní boj, boj za světový mír. Nemůžeme se tedy
divit, že nesklidili jen nadšení.
„Wir brauchen in Pilsen kein
ausländisches komunistisches
Gesindel,“ křičel jeden z Plzeňanů. V překladu to znamená:
My v Plzni nepotřebujeme žádnou zahraniční komunistickou
chátru.

»

Kdyby nebylo
přírody, nebylo by
možné takový park
vytvořit, ale je to celé
uměle vybudované, ať
už jde o tvarování
terénu, o výsadby nebo
uměle vytvořený rybník.
Ve své době musel být
park opravdu nádherný.
Jakub Chvojka
architekt

Prokoukne V Klatovech začala revitalizace Mercandinových sadů, která potrvá několik let.

Po několikaleté přípravě začala v Klatovech
rozsáhlá úprava Mercandinových sadů, pro kterou
v červnu zvedli ruku zastupitelé. Revitalizace
jedenáctihektarové plochy potrvá několik let.
KLATOVY I když snem krajinářského architekta Jakuba Chvojky, jehož plzeňský ateliér má obnovu
plochy na starosti, je co nejvíce
park přiblížit konceptu jeho zakladatele hraběte Františka Mercandina, není to podle něj zcela možné.
Do největší rekreační zóny Klatov,
kterou hrabě vytvořil kolem roku
1850 na ideách přírodně krajinářského parku, byly totiž hlavně za

plzeňský

minulého režimu dosázeny další
stromy. Ty sice neodpovídají původní koncepci, ale orgán ochrany
přírody je pokácet nepovolil.
„Přejeme si, aby lidé porozuměli tomu, co v sadech chceme změnit, a ne že jim jen řekneme, kolik
stromů chceme pokácet. Přirozeností lidí je totiž to, že jsou konzervativní a brání se změně,“ vysvětlil
Chvojka, který si přeje, aby se do

PLZEŇ (ban) Dětští vodáci se o víkendu v Plzni slavnostně rozloučili s
letošní sezonou. V sobotu se jich
více než pět desítek zúčastnilo závodu Po plzeňských tocích, v neděli
sjížděli Mži, kterou poté symbolicky
Neptun zamkl. „Je to poslední akce
pro děti v této sezoně,“ říká Jaroslav
Hlaváček z TJ Union Plzeň, která
akci pořádá s Přístavem Omaha a
93. oddílem vodních skautů Delfín.
K sobotnímu závodu se přihlásila
desítka posádek dětí do 15 let, které
doprovázel vždy jeden starší a zkušenější vodák na kajaku. „Letos poprvé jsme jeli pouze na Radbuze,
dřív se závod jmenoval Po šesti plzeňských tocích, ale program se ča-

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

Hop Nejadrenalinovější částí loučení se sezonou byl sjezd jezu U
Mráčku, který má na výšku 4,5 metru.

INZERCE

25. sezóna
Adventní zájezdy

LYŽOVÁNÍ VE FRANCII

Poznávací zájezdy

1d – 990
1d – 1090
4d PP 5890
5d S 5190
6d S 6990
3d PP 3690

Zájezdy za zábavou

Autobusem do Tropů
15.11.
Trop. ostrovy, Moritzburg 16.11.

Wellness

Termály Bad Füssing

02.11.

1d
2d

–
–

790
890

1d

–

590

PRONÁJEM AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
– kapacita 16, 26, 46, 50, 54, 70 míst
www.intertransplzen.cz
d – počet dní, PP – polopenze, S – snídaně

parku ještě více zasáhlo a mohlo
se zde vysázet ještě více stromů.
„Zároveň je zde ale pohled
ochranářů, proto se při povolování
kácení dbalo i na jejich názor,“ popsal Chvojka. Oba tábory se prý
shodly na odstranění náletových
dřevin. „Necháváme tam ale partie
kolem Drnového potoka, které
mají hodně přírodní charakter a
dnes je tam ucelený vodní ekosystém – ptactvo, hmyz i obojživelníci,“ dodal Chvojka. Byl by prý ale
rád, kdyby do těchto partií při potoce více zasáhl. Argumentuje tím, že
když je park hlavní rekreační plocha pro město, tak by měl být Drnový potok více zpřístupněný lidem.

„Mohla by tam vzniknout odpočívadla, aby se lidé k vodě mohli dostat. Ale toto pojetí je zatím otevřené,“ představuje architekt svůj pohled.
Dnes se podle něj podobné parky vnímají jako příroda. „Nevnímáme rozdíl mezi přírodně krajinářským parkem třeba u zámku nebo
ve městě a národním parkem třeba v Krkonoších, který se snažíme
zákonem chránit, aby příroda
měla prostor a my jsme se ji nesnažili formovat. Ale v Mercandinových či jiných sadech je to přesně
naopak. Ty byly vytvořené s nějakou vizí, která se ale bohužel postupně vytratila a zapomnělo se na

ni. Samozřejmě, že kdyby nebylo
přírody, že by nebylo možné takový park vytvořit, ale je to celé uměle vybudované, ať už jde o tvarování terénu, o výsadby nebo uměle
vytvořený rybník. Ve své době musel být park opravdu nádherný,“
vysvětluje Chvojka, který se prý v
nové koncepci alespoň zčásti snažil k původní vizi vrátit, protože
chce potomkům předat to, co vytvořili předkové.
Nyní se podle něj pracuje na vegetační složce parku. V budoucnu
bude třeba se zabývat i vodním režimem, například tím, jak bude řešený přítok do rybníku či odvodnění některých ploch.
Následovat by měly návrhy na
cesty, mobiliář či stavební prvky.
Jitka Šrámková

Loučení malých vodáků: adrenalin na vodě i sněhu
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Tech. muz. Sinsheim
19.10.
Technické muz. Speyer 19.10.
Řím
24.10.
Paříž a Versailles
25.10.
Londýn, Windsor
25.10.
Za rychlými vozy do Itálie 27.10.

Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Tignes
07.12.–14.12.
od 6530 Kč
Puy Saint Vincent 14.12.–21.12.
od 3390 Kč
Vars
14.12.–21.12.
od 3980 Kč
Serre Chevalier
14.12.–21.12.
od 5390 Kč
Tignes
14.12.–21.12.
od 6530 Kč
Val Thorens
14.12.–21.12.
od 7330 Kč
Menuires
14.12.–21.12. od 5440 Kč
Les 2 Alpes
14.12.–21.12.
od 5490 Kč
Chamrousse
11.01.–18.01. od 4400 Kč
V ceně: ubytování 7 nocí, 6denní skipas, služby
delegáta. Za příplatek doprava bus.

S Viktorkou do Manchesteru
25.–28.11.

4790,- Kč/os.

s návštěvou Old Trafford a muzea Beatles
v Liverpoolu
V ceně: dopravu LUX busem, 1 x nocleh se
snídaní, průvodce.
za příplatek: vstupenka

CK Intertrans – to je ta správná volba

Salzburg a průvod čertů
Nezapomenutelná Vídeň
Advent v Drážďanech
Würzburg a Rothenburg
Kouzelný Regensburg
Advent v Berlíně
Pasov a lázně Füssing
Salzburg a průvod čertů
Advent v Drážďanech
Adventní Londýn
Bayreuth, Bamberk
Nezapomenutelná Vídeň
Advent v Mnichově
Advent v Budapešti
Norimberk, Bamberk
Vánoční Paříž
Pasov a lázně Füssing
Kouzelný Regensburg
Steyer a Linec

23.11.
30.11.
30.11.
30.11.
30.11.
30.11.
30.11.
01.12.
01.12.
04.12.
07.12.
07.12.
07.12.
07.12.
08.12.
12.12.
14.12.
14.12.
14.12.

2d
2d
1d
1d
1d
2d
1d
2d
1d
5d
2d
2d
1d
2d
1d
4d
1d
1d
1d

S
PP
–
–
–
S
–
S
–
S
PP
PP
–
PP
–
S
–
–
–

2390
2590
650
990
690
2130
680
2390
650
5570
2140
2590
890
2660
790
3560
680
690
790

CK INTERTRANS
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň
tel.: 377 246 995, 377 431 337
ck@intertrans.cz, www.intertrans.cz
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sově protahoval,“ zdůvodňoval Hlaváček letošní novinku. Pro děti byla
po cestě připravena různá stanoviště, zaměřená buď na vodáctví, nebo
outdoorové aktivity. „Začínalo se
vodním slalomem pod Borskou přehradou, připravena byla také obří
houpačka na laně na Tyršově mostu
nebo slaňování z jezu u Mráčku,“ vyjmenoval některé aktivity.
Právě houpačka na Tyršově mostu byla pro závodníky jedním z největších zážitků, prověs lana byl více
než pět metrů. „Houpačka se mi líbila nejvíc, to je zážitek, který se jen
tak nenaskytne. Z výšek mám trochu strach, ale stálo to za to,“ hodnotil desetiletý Florián Liška. Pro Vero-

niku Čechurovou, která vedla pětičlennou posádku 93. oddílu vodních skautů Delfín, byl nejadrenalinovější částí sjezd v kajaku jezu u
Mráčku, který má na výšku 4,5 metru. „V kajaku jsem seděla podruhé,
ale říkala jsem si, proč to nezkusit.
Sice se mi to nepodařilo a plavala
jsem, ale byla to zábava,“ říkala.
Desetiletý Ondra Lávička jez u
Mráčku slaňoval. „Trochu jsem měl
strach, ale nakonec se mi to líbilo,
stejně jako houpačka na Tyršáku,“
říkal Ondra. Neopomněl pochválit i
překvapení, které si letos organizátoři pro závodníky přichystali. Na homoli U Ježíška navezli sníh a děti ji v
kajaku sjížděly.

