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Hruškův plán Plzně
z roku 1840
Západočeské muzeum v Plzni zve
v úterý 15. února na další přednášku z cyklu Příběhy předmětů aneb
co skrývají sbírky Západočeského
muzea v Plzni. Tentokrát se návštěvníci seznámí s Hruškovým
plánem Plzně z roku 1840. Přednášku povede Mgr. Tomáš Bernhardt. Začátek je od 17 hodin.
(kol)
PLZEŇ

Na Horníčkovu Malou
noční inventuru
Divadelní soubor SOFRANZA, člen
plzeňské neprofesionální scény Dialog o.s., zve v úterý 15. března od
19 hodin na reprízu představení z
pera plzeňského rodáka Miroslava
Horníčka v režii Františka Zatloukala s názvem „Malá noční inventura“. Komedie plná laskavého autorova humoru se odehrává při inventuře kostýmů, při které se tři
muži baví o svých ženách a ženách
obecně.
(red)
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Bretterschachten - zážitek
pro běžkaře kousek za Rudou
» Tip na výlet Tentokrát se s MF DNES vydáte na běžkách za hranice, a to do bavorského areálu Bretterschachten
BRETTERSCHACHTEN Pro běžkaře
je bavorský areál Bretterschachten (oficiálně Nordic Aktiv Zentrum Bodenmais) jakousi zemí zaslíbenou. Aspoň na Šumavě. Areál
leží vysoko - parkoviště je 1 118 m
nad mořem a stopy vedou krásnou horskou krajinou pod Velkým
Javorem a jsou vždy dobře upravené.
Výhledy při dobrém počasí jsou
mimořádné. Toto běžkařské centrum platí za jedno z nejlepších v
Německu a má stabilní sněhové
podmínky. Denně se tu upravuje
116 km běžeckých tratí a 102 km
tratí pro skating (většinou jsou
společné). Nejoblíbenější tratě
jsou dlouhé 4 - 16,3 km.

žecké trati a je vzdálená 8,5 km z
Bretterschachten. Jen pro zajímavost: v roce 2010 byl kladně projednán v řízení EIA (hodnotícím dopady na životní prostředí) její celoroční provoz. O tom si u nás můžeme
nechat jen zdát, takže na bývalou
Juránkovou chatu na Svarohu budeme muset kvůli nalezenému tetřevímu trusu i nadále chodit jen
přes německé území, budeme-li
chtít jít po značené turistické cestě. Ale o tom až někdy jindy.

Tratě i pro začátečníky

25 km od Železné Rudy
PLZEŇ

Kontejnery na sedmnácti
místech trojky
V centrálním plzeňském obvodu
jsou lidem nově k dispozici kontejnery na elektroodpad, které byly
umístěny celkem na 17 místech v
obvodu. Červené kontejnery jsou
určeny pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. „Elektrospotřebičů se tak obyvatelé mohou zbavit přímo v místě jejich
bydliště a nemusejí je odnášet do
sběrných dvorů. Je to určitě další
posun v třídění odpadů, malé elektrospotřebiče a baterie často končily ve směsném odpadu,“ uvedl místostarosta obvodu Radislav Neubauer.
(ban)
KAZNĚJOV

Děti si vyrobí
jarní truhlíček
Jarní květinový truhlíček si mohou
přijít vyrobit děti do kaznějovského Radovánku o prázdninové středě od 9 do 12 hodin. Každé dítě zaplatí 120 korun.
(red)

To nejkrásnější na Bretterschachten je, že si tu zajezdíte přímo pod
stěnou Javorského jezera a pod Velkým Javorem (1 456m). Na Bretterschachten se dostanete ze Železné
Rudy silničním přechodem do Bavorské Rudy, hned za čárou vpravo nahoru na Brennes, na křižovatce Brennes vlevo pod Velký Javor
a dál směrem na Bodenmais. Celková vzdálenost ze Železné Rudy
na Bretterschachten je 25 km.
Běžkařský areál Bretterschachten leží jen 5 km od význačného
bavorského letoviska Bodenmais.
Bretterschachten jsou původně
pastviny, vykácené na svazích nejvyšší hory bavorské Šumavy.

Musíte zaplatit
Hned na začátku důležitá informace: v sedle Bretterschachten,
kde je k dispozici velké parkoviště, se platí. Platí se za automobil
i za osobu. To je novinka. V automatu u parkingu zaplatí řidič 6
eur na den plus 2 eura za každou
osobu, která bude na okruzích
areálu běhat. Funguje to na principu důvěry, žádné turnikety

Parádní výlet Na Bretterschachten na vás čekají kvalitní tratě.
(jak se u nás proslýchalo) tu nejsou.
Zázemí běžkařského areálu je
solidní. Je tu převlékárna, toalety,
místnost pro voskování lyží, místnost pro lékaře s defibrilátorem (ta
je zamčená a klíč od ní je ve skřínce s rozbitným sklem). Dále jsou
tu skřínky pro uschování osobních věcí, bistro a také dřevěná informační budka, kde můžete zdarma získat plány tratí nebo také za-

Fórum čtenářů
» Ad. Sporné stavby mají požehnání, kritici je zdrželi ale nezarazili, článku otištěném 2. února v regionální mutaci MF
DNES

„Jaký další důkaz
město ještě chce?“
V článku o záměru výstavby bytového domu Krašovská na Košutce
radní Matoušová (ODS) tvrdí, že
nikdo neprokázal, že se záměr do
sídliště nehodí.
Když v roce 2007 zpracoval ÚKR
tzv. Projekt regenerace sídliště Košutka, tak jeho výsledkem byla
mimo jiné bilance počtu parkovacích míst. Z té vyšlo najevo, že při
realizaci bytového domu Krašovská, supermarketu Plus Studentská na parkovišti pod Remusem a
budoucím zastavění všech zbývajících volných ploch na sídlišti Košutka objekty halových garáží, zůstane na stávající počet automobilů deficit parkovacích a garážových míst, který přesáhne číslo
dva tisíce (přesně 2 060).
Nevím jaký další důkaz, že bytový dům Krašovská zamezuje trvale
udržitelnému rozvoji území, je ještě nutný.
V minulém roce přišli obvodní
radní s nápadem postavit na druhém konci sídliště 82 bytových jednotek Manětínská. Tím by se navýšil neodstranitelný územní deficit
parkovacích míst o dalších zhruba
150 míst.
31. ledna 2011 vydal stavební
úřad MMP územní rozhodnutí na
dostavbu hypermarketu Albert na
stávajícím parkovišti. Tím vzroste
územní deficit parkovacích míst
na sídlišti Košutka o 62 zabraných parkovacích míst novou výstavbou obchodních ploch.

výběr z dopisů, kráceno
Domnívám se, že by své názory
měli radní obhájit ve veřejné diskuzi, zejména pak radní pro dopravu Ing. Miloslav Šimák (ČSSD) by
měl vysvětlit, proč v roce 2010 opakovaně v květnu, červnu a září nepodpořil návrh rady na prodloužení nájemní smlouvy a budoucí
kupní smlouvy na pozemky pod
bytový dům Krašovská. Nyní se
svými spolustraníky „prohlédl“.
Dál by měl říci, jak chce vyřešit dopravu v pohybu a klidu na sídlišti
Košutka v budoucích 80 letech životnosti bytových domů za dosud
trvajícího rozvoje počtu aut.
Od roku 2006 do 30. 6. 2010
stoupl počet osobních automobilů i přes krizi o 13,5 %.
Připomínám, že v roce 2001
zpracoval ÚKR projekt regenerace
sídliště Košutka, který byl kladně
projednán s občany (na rozdíl od
projektu z roku 2007) a v tomto
projektu je na místě záměru bytového domu Krašovská navržen
park s vodním dílem a na místě
parkoviště pro nový bytový dům
je parkoviště pro stávající rezidenty.
Když v roce 2004 rozhodovala
obvodní rada ve „výběrovém řízení“ komu pozemek přidělí, tak se
rozhodla pro developera údajně
proto, že jako jediný nabídl současně i výstavbu dvou objektů halových garáží. Nyní to vypadá, že
výsledkem celého záměru bude,
že místo parkovacího domu si developer vybuduje privátní administrativní budovu na městském
pozemku s parkovacími místy na
povrchu, kde má podle územního
plánu být na veřejné ploše občanská vybavenost sídliště.
Ing. Václav Ženíšek

Patřím mezi ty šťastlivce, kteří
mají doma psa. Téměř šest let
mám fenku německého špice a
prostě miluju ty okamžiky, kdy
spolu můžeme vyrazit ven. Bydlím kousek od Borského parku v
Plzni, takže naše procházky tam
také často směřují.
Není to ale jen tak, mít psa. Člověk má i spoustu povinností, mezi
něž patří třeba i to, že musí sbírat
exkrementy. Já patřím do té skupiny chovatelů, která tohle opravdu
důsledně dodržuje. Vemte si to nemilé překvapení, když přijdete
domů s ošklivě olepenou a navoněnou podrážkou. Už se mi to několikrát stalo, a ty lajdácké pejskaře vždycky proklínám. „Já tady sbírám kousky po desetikilovém psíkovi, ale majitel čtyřikrát většího
vlčáka nebo labradora se na to
klidně vykašle!“ probleskne mi hlavou, když „to“ vidím.
Představte si, že na facebooku je
několik skupin proti pejskařům, které rozčilení lidé založili prostě proto, že je štvou ty špinavé ulice a trávníky, kde si hrají děti. A tyhle skupiny jsou i poměrně dost početné.
Lze se tomu vůbec divit? Asi ne...
Ale prosím vás, neházejte nás
všechny do jednoho pytle! Hodně
mě mrzí, že od svých známých často slýchám: „To je zas venku nas...
Lidi jsou prasata!“ A přitom já běžím s každým kouskem do popelnice, a to už nikoho nezajímá. I
když práce nás sběračů není vidět
(a to je dobře), mohli by ji lidé
více ocenit a ne jen nadávat. Anebo se o to aspoň pokusit.
Andrea Heřmánková,

Toužimská ulice, Plzeň

Plzeň-Bory

platit parkovací a vstupní poplatky, ale je to o 1 euro dražší než v automatech. Ten, kdo navštíví Bodenmais a zakoupí si jednodenní
lázeňskou kartu města, nemusí na
Bretterschachten platit poplatky
za vstup na tratě. Navíc má bezplatnou účast v tzv. zážitkovém
klubu pro děti a slevy do některých zařízení v Bodenmaisu.
Pokud jde o tratě, doporučuji zejména dvanáctikilometrový modrý

Foto: Jiří Koptík

okruh, patnáctikilometrový červený a osmnáctikilometrový oranžový. Nejsou zas až tak náročné, jsou
to tak říkajíc okruhy pro celou rodinu. Poslední dva vedou až do javorského sedla a jsou skutečně unikátní. Pěkným turistickým cílem je
historická chata Malý Javor v sedle mezi Velkým a Malým Javorem
(1 300m), znovuotevřená v roce
2009. Chata se dříve jmenovala
Chamer Hütte. Leží přímo na bě-

Na Bretterschachten jsou i tři
malé okruhy pro začátečníky s minimálním převýšením (žlutý, zelený a fialový). Jsou tu ale i skutečně těžké a dlouhé okruhy (tzv. tetřeví loipy). Jedna trasa vede až na
vrchol Velkého Javoru a lze ji doporučit jen zkušeným běžkařům.
V tomto případě je dobré nechat
auto zdarma zaparkované pod lanovkou na Velký Javor a pokračovat autobusem na Bretterschachten za 2 eura (bus jezdí každou hodinu).
Pro cestu dolů z Velkého Javoru
je nejlepší použít lanovku nebo
sjet na běžkách tzv. Familienstrecke (nejlehčí sjezdovka) přes Sonnenfelsen na Thurnhof. Při jízdě v
areálu Bretterschachten platí následující symboly: modrá barva je
pro lehčí tratě, červená pro středně těžké a černá pro obtížné (tetřeví loipy). Každý ukazatel na trati je
složený ze dvou barev: jedna ukazuje obtížnost tratě a druhá konkrétní trať.
V zimě na tratě nesmí chodci, a
to ani na turistické cesty určené
pro letní provoz. Psi na loipy v Bretterschachten také nesmějí. Do
úpravy tratí a infrastruktury včetně skibusů a letního provozu (nordic walking, bikerské tratě) investuje město Bodenmais 200 000
Euro ročně.
Radovan Holub

Vaším objektivem Vernisáž obrazů plzeňského lékaře Tomáše Kunce v galerii Visio Art na Roudné

Sběrači a lajdáci aneb
pejskaři a pejskaři

Stařec bez moře Plzeňský lékař
Tomáš Kunc (uprostřed) prezentoval
v úterý v galerii Visio Art v Plzni na
Roudné výstavu svých malovaných
děl „Obrázky do tmy“. Vernisáž
hudebně doprovázelo volné
alternativní sdružení Stařec bez
moře (fagot, kytara, bicí), jehož duší
Snímky: vlkrivka,
je sám Tomáš Kunc.
vlkrivka.rajce.net

Všehochuť „Jedná se o průřez
tvorbou od roku 2005 do současnosti.
Obrazy přecházejí od úplně abstrakce
až po realitu podle autorova
rozmanitého duševního rozpoložení,“
informuje galerie o výstavě, již je
možno navštívit do 24. února.

