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PLZEŇ (ban) Už od poloviny květ-
na má oblíbené Košutecké jezírko
zhoršenou kvalitu vody. Správa ve-
řejného statku i kvůli tomu vybu-
dovala protierozní zábrany na
jeho březích. Mají zamezit spla-
chům organického materiálu z
příkrých břehových partií při sil-
ných deštích. Podle Správy veřejné-
ho statku však kvalitu zhoršují i
sami lidé. Tím, že tu krmí kachny.
„Tito vodní ptáci se zde v minu-

losti zabydleli a i teď se jim tu ná-
ramně líbí. Hlavně proto, že je sem
lidé chodí hojně krmit. Je třeba si
však uvědomit, že kvůli jejich tru-
su ve vodě přibývá živin, a tím vzni-
ká ideální prostředí pro růst a vý-
voj sinic,“ upozorňuje Lucie Niža-
radzeová z oddělení urbanistické
zeleně Správy veřejného statku.
Kromě toho je trus kachen bak-

teriologickým rizikem. Kachny

jsou navíc hostiteli motolic, a hro-
zí tedy riziko, že se prostřednic-
tvím kachních exkrementů nakazí
vodní plži, z nichž se následně bu-

dou uvolňovat cerkárie. Ty způso-
bují svědivé pupínky na kůži.
Správa veřejného statku se při-

tom snaží prostředí Košuteckého

jezírka vylepšovat. Splachům při
silných deštích v jižním svahu
nyní brání masivní kamenné bloky
na třechmístech. „Naplavené orga-
nické látky zvyšovaly obsah živin,
a tím bylo ve vodě daleko větší
množství řas a sinic,“ uvedla Niža-
radzeová a dodala, že se také u je-
zírka objevila nová zeleň.
„K plážím se vysadily vlhkomil-

né olše, přibyly nové keře, jež
svýmkořenovým systémempomo-
hou zpevnit svažité partie nad bře-
hy a zároveň zvýší biologickou roz-
manitost lokality,“ sděluje Lucie
Nižaradzeová. Nové rostliny přiby-
ly i do jezírka a do dvou zón poblíž
pláží. Jedná se o vodní rostliny, kte-
ré výrazně pomáhají čistit vodu a
zlepšovat její kvalitu. Současně se
zlepšilo i rekreační zázemí parku.
Celkové náklady dosáhly částky

2,3 milionu korun.

DOMAŽLICE Pořádně živo bylo v so-
botu vDomažlicích. V ulicích se po-
hybovaly tisíce lidí, zaparkovat au-
tomobil se stalo takřka nadlidským
úkolem. Ve stejný den se totiž ve
městě konaly věhlasné Chodské
slavnosti i hudební festival
Chodrockfest.
„Ve městě je pořádná tlačenice.

Ale nemyslím si, že je to nějaký vel-
ký problém. Jednou za rok se to dá
určitě vydržet. Navícmístní jsou na
svoje slavnosti opravdu hrdí. Já to
zase až tak neprožívám, protože
sem jezdím jenom za prací. Každo-
pádně je vtipné, když na ulici po-
tkáte najednou rockery i dudáky,“
svěřil se MF DNES muž, který se v
sobotu odpoledne procházel po
jedné z ulic města. Velké návštěv-

nosti obou akcí přispělo i příjemné
počasí, které v sobotu panovalo.
„Na festivaly jezdím rád. Tenhle

rok už jsem byl například v Holýšo-
vě na Pekelném ostrově. Líbilo se
mi tam, ale to bláto nic moc. Tady
je to zatím v pohodě,“ pochvaloval
si Jan Křižan. Chodrockfest se tak
stal jednou z mála hudebních akcí,

které nepůsobilo problém ani vel-
ké vedro, ani déšť.
„Jsem rád, protože vminulých le-

tech jsme se s počasímpotýkali. Na-
příklad loni nám v Domažlicích
propršel skoro celý pátek, kdy hrál
Kryštof,“ uvedl pořadatel Jan Ha-
lík. Spokojený je i s celým průbě-
hem festivalu.

„Všechno klaplo, jak mělo,“ po-
chvaloval si Halík. Zájem měli fa-
noušci například o koncert China-
ski, na ktrý přišlo velké množství
lidí. Ale s asi největším ohlasem se
setkalo vystoupení Walda Gangu.
„Tuhle kapelu mají lidé v Domažli-
cích hodně rádi. Stejně jako v před-
chozích případech na ni bylo
plno,“ konstatuje Jan Halík.

Ladislav Vaindl

Jezírko Plzeňany oblíbené místo pro odpočinek i plavání prošlo řadou
úprav, má však stále problémy s kvalitou vody. Foto: Pavel Němeček

Kachny zhoršují vodu v Košuteckém jezírku

»Zájem měli fanoušci
například o koncert
skupiny Chinaski.
Asi s největším ohlasem
se ale setkalo vystoupe-
ní Walda Gangu.

Krátce
PLZEŇ

Galerie láká
na prohlídku
Západočeská galerie v Plzni
zve zájemce na komentovanou
prohlídku výstavy Sekal a Ja-
ponsko. Uskuteční se zítra od
17 hodin v Masných krámech,
výstavou provede její kurátor-
ka Marie Klimešová. Výstava je
zaměřena na vztah mezi tvor-
bou Zbyňka Sekala a vizuální
estetikou tradiční japonské kul-
tury. Umělec měl v posledním
desetiletí svého života dvakrát
příležitost navštívit Japonsko a
nalezl v němhluboké souznění
se svou tvorbou. Výstava trvá
do 21. září. (ban)

Chodové si umí
užít tradiční
klasiku i bigbít

P oprvé jsme spolu dělali
rozhovor před třemi
lety, když odjížděl s dal-

šími horolezci na svou druhou
osmitisícovku Manaslu. Když
se Honza Trávníček vrátil, poté
co tam skutečně vystoupil, hlá-
sil, že si dá od podobných vý-
šek pauzu. O pouhý rok později
vystoupil na obávanou Anna-
purnu. A co byste řekli? Další
„osma“ ho nelákala. O K2, na
kterou se jeho parťák z Anna-
purny chystal, prohlašoval, že
je moc lezecká. Rok se s rokem
sešel a plzeňský horolezec se
může pochlubit i výstupem na
tuhle osmitisícovku. Za ty tři
roky se podle mě moc nezmě-
nil. Pořád se směje, dělá si legra-
ci skoro ze všeho a je na něm vi-
dět, že dělá, co ho baví. Co se
změnilo, jsou ale jeho plány do
budoucna. Dokonce ještě před
odletem do Pákistánu avizoval,
že příští rok do Himálaje zase
vyrazí. Buď s kamarády na Cho
Oyu, nebo chystá „dvojkombi-
naci“ Broad Peak a Ga-
sherbrum II. Tak hodně štěstí!

PLZEŇ (ČTK, iDNES.cz) Dvě smrtel-
né nehody motorkářů vyšetřují od
sobotního rána policisté v Plzeň-
skémkraji. V prvnímpřípadě nalez-
li mrtvého 23letého motorkáře v
příkopu u silnice na Domažlicku.
Druhý řidič motocyklu, ročník
1950, zemřel po srážce s osobním
vozem na Tachovsku.
První nehoda se stalamezi obce-

mi Klenčí pod Čerchovem aCapar-
ticemi. Vedle mladého muže ležel
motocykl, s nímž mladík zřejmě
narazil do stromu. Druhá tragédie
se v sobotu dopoledne odehrála
mezi obcemi Kočov a Janov, kde se
srazilmotocykl s osobním automo-
bilem značky BMW. Motorkářova
spolujezdkyně utrpěla těžká zraně-
ní a byla převezena do nemocnice.

plzen.idnes.cz

Nemovitosti-koupě
RD, Plzeň , do 2,7 mil. Kč, 603 331 682

Koupím
Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

60. Chodské slavnosti Domažlická událost roku vyvrcholila v letním kině pořadem Tenkrát poprvé, kde se představili muzikanti i tanečníci z Chodska. Foto: Yvetta Chmelová, MAFRA

Chodrockfest
Jednou z hvězd sobotního
programu byla
na Chodrockfestu kapela
Krucipüsk (nahoře).
Energickou show předved-
la na Chodrockfestu skupi-
na V3SKA (uprostřed).

Foto: Ladislav Vaindl, MAFRA

Černý víkend pro
motorkáře. Dva
v kraji zemřeli

Zápisník
Je vidět, že
dělá to,
co ho baví

Barbora
Němcová,
redaktorka
MF DNES

Dvěma významným akcím letošního léta v Plzeňském kraji přálo počasí.
Návštěvníky letošního ročníku Chodských slavností a festivalu Chodrockfest
letos netrápilo velké vedro ani déšť.


