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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři. 
Blíží se dušičky. Venku je chladno, dny 

se krátí – nastal zimní čas. Mnoho 
letních soutěží dosáhlo vrcholu a nastal 
čas závěrečných klání a hodnocení. 
Mnoho zimních regionálních soutěží 
naopak odstartovalo, nebo brzy zahájí 
svá klání. Klatovan bude rád informovat 
čtenáře o pestrobarevných aktivitách lidí 
v regionu. 

Ani Klatovan nezahálel. Při příležitosti 
odhalení pamětní desky Antonínu 
Krausovi v Předslavi, zahájil také činnost 
Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan, 
který touto svou první akcí navázal 
vzdáleně na tradici stejnojmenného 
spolku v historii. Akce, pořádaná ve spo-
lupráci s Obecním úřadem v Předslavi, 
byla úspěšná, o čemž svědčil zájem 
občanů.

Zveřejněné výsledky ankety o „Kla-
tovských vyhláškách“ připomínají také 
blížící se termín klatovského Zastupi-
telstva, které by se jimi mělo opět 
zabývat a to 15. 11. 2011. Uvidíme, zda 
je to ještě žhavým tématem.

V dnešním čísle také naleznete první 
příspěvek ze Sušicka, kam se Klatovan 
rozšiřuje a kde také máme své čtenáře. 
Rozhovor s energií nabitým mladíkem 
Vás jistě zaujme a co my víme, možná 
jednou bude slavným. 

Jsme vděční, že nadále zasíláte do 
redakce své podněty na vylepšení, či 
náměty pro reportáže a rádi přivítáme 
i další spolupracovníky Klatovanu.

Přeji Vám osobně klidný podzim, 
protože hektická část roku se nezadrži-
telně blíží a klidné chvilky až do Vánoc 
budou stále vzácnější.

Klatovská žlutá Škoda 110 R Václava Janči opět zazářila na letošním 20. jubilejním 
srazu v Běšinech, kde tentokrát získala 1. místo za „Nejhezčí vůz“ ve své třídě.
I když chod motoru nešel na 100% tak na její kráse to neubralo.

Klatovská žlutá Škoda 110 R Václava Janči opět zazářila na letošním 20. jubilejním 
srazu v Běšinech, kde tentokrát získala 1. místo za „Nejhezčí vůz“ ve své třídě.
I když chod motoru nešel na 100% tak na její kráse to neubralo. foto: Ivana Jančová 6
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V neděli 16. října se do Hořehled u Plzně 
sjela padesátka hráčů a hráček, aby ukončili 
a rozhodli jubilejní pátý ročník Pošumavské 
golfové ligy (PGL). Že nepůjde o žádnou 
formalitu, dával tušit žebříček, ve kterém 
hráče na předních příčkách dělilo jen několik 
bodů.

Vše totiž předchozí den zdramatizoval 
konec celoročního jamkového mistrovství 
PGL, které ovládl Pavel Mašek a poprvé 
v sezóně se vyhoupl do čela bodování.

Ranní mráz sice značně posunul start, 
ale alespoň se naplno mohla projevit 
společenská stránka PGL – „hecování“ 
u společné snídaně za stálého zahřívání 
grogem.

Sestavení flightů odpovídalo postavení 
v žebříčku, takže boj o titul byl tváří v tvář. 
Zatímco u žen se obhájkyně titulu na druhé 
devítce postupně přibližovala vítězství, 
loňský šampion Josef Majer ztratil na 
tříparové jedenáctce po dvou ranách do vody 
kontakt s Pavlem Maškem. Před turnajem 

druhý Roman Kobásko neměl den a z boje se 
prakticky odhlásil hned v úvodu.

Mašek nakonec potvrdil birdie na 
poslední jamce skvělý víkend a došel si pro 
vítězství v turnaji. V dámské kategorii výhru 
vybojovala Jitka Machová, před Hanou 
Majerovou.

Té druhé místo stačilo k obhajobě a re-
kordnímu zápisu – trofej PGL zvedla nad 
hlavu už popáté v řadě! I celkový triumf Pavla 
Maška byl rekordní – kromě titulu šampiona 
Pošumavské golfové ligy, vyhrál i jamkové 
mistrovství PGL, zimní Indoor tour v Kla-
tovech i indoorový jamkový šampionát. 
Zkompletoval tak unikátní pošumavský 
grand slam!

Pošumavská golfová liga letos při 
devatenácti turnajích zavítala na osm 
různých hřišť v Čechách i Německu. 84 
bodujících golfistů soutěžilo i o další 
ocenění: Nováčkem roku se stal Karel Bayer, 
skokanem roku se může pyšnit Miroslava 
Mojčáková, HCP Race ukořistil Rudolf Lang. 

Finále 5. Pošumavské golfové ligyFinále 5. Pošumavské golfové ligy

Výsledky internetové ankety: Měla by být omezena provozní doba restaurací vyhláškou?
Vůbec by neměla být omezována       74% 

Jak je stávající vyhláška - všední dny 08-24 h., Pá, So 08-03 h.      15% 
Měla by být regulována, ale měla by se prodloužit - např. všední dny 07-01 h., Pá, So 07-04 h.        1% 

Zpřísnit a ještě více zkrátit provozní dobu restaurací      10% 
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Možnost vyzkoušet a pořídit si chytrý telefon s rychlým při-
pojením k internetu, nebo si nechat nastavit výhodný tarif pro 
celou rodinu. To vše čeká na zákazníky, kteří zavítají do prodejny 
Vodafone v centru Klatov a na náměstí v Sušici. Navíc mohou 
využít speciální nabídky u příležitosti spuštění signálu rychlého 
mobilního internetu 3G ve městě. 

Obchod Vodafone najdou zákazníci přímo v centru města 
Klatovy v ulici Kpt. Jaroše a v Sušici na náměstí Svobody a pro 
nové telefony nebo informace o nových službách a tarifech 
Vodafone mohou přicházet ve všední dny od 9,00 do 17,00 hod., 
v sobotu má obchod otevřeno do poledne. 

Z nabídky telefonů si v našich prodejnách Vodafone vybere 
opravdu každý. Jak milovníci technických novinek, tak ženy nebo 
teenageři, kteří se třeba k vyzkoušení chytrého telefonu teprve 
odhodlávají. Pro ty může být ideální volbou Vodafone 858 Smart 
za skvělou cenu. Se správným výběrem všem zákazníkům rádi 
pomohou specialisté. Díky signálu 3G, který v Klatovech a Sušici 
Vodafone začne během listopadu poskytovat, si zákazníci mohou 
užít rychlé a pohodlné surfování přes mobil. V prodejnách si 
mohou zákazníci také zřídit nový a ojedinělý sdílený rodinný tarif, 
v jehož rámci si mohou členové rodiny výhodně telefonovat i psát. 

„Do 31. 12. 2011 si u nás zákazníci mohou pořídit 
mobilní internet na tři měsíce s padesátiprocentní 
slevou, dvojnásobným FUP limitem a navíc získat 

modem za cenu 77 korun.“

Chytrý telefon pro každého

Pro rodinný tarif a rychlý internet do prodejny Vodafonu
v Klatovech a Sušici

Ing. Václav
Beneš

Vodafone partner Klatovy a Sušice

KLATOVYKLATOVY SUŠICESUŠICE

 773 000 605 Tel.: 773 000 606

Speciální balíček s Internetem
v mobilu pro nefiremní zákazníky

Ušetříte 125 Kč

150 MB 50 50
internetu
v mobilu volných

minut
do všech

sítí

volných
SMS

do všech
sítí

362,-
původní cena

487,-

Kpt. Jaroše 107
/proti divadlu/

náměstí Svobody 168
/vedle občerstvení Mc Vítek/  Tel.: 

VODAFONE PRODEJNY 
NAVŠTIVTE NAŠE

Soutěžíme o mobilní telefon 
Vodafone 858 Smart!

Pravidla soutěže: 

Soutěžíme o mobilní 
telefon Vodafone 858 
Smart (viz. foto). Každý, 
kdo zakoupí v období 
1. 11. — 22. 12. 2011 
jakoukoliv službu na 
prodejnách v Klatovech 
a v Sušici, bude zařazen 
do slosování o výše 
uvedený mobil.

Až do Vánoc v prodejnách 
VODAFONE  v Klatovech a Sušici
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Dne 22. 10. 2011 ve 14 h. začala před 
budovou školy v Předslavi malá vzpomín-
ková slavnost na pilota narozeného ve 
zdejší obci, Antonína Krause (podrobný 
životopis viz Klatovan č. 7). Akce se 
zúčastnilo asi padesát osob, mezi jinými 
i pan Václav Toman, předseda Leteckého 
historického klubu v Plzni, v doprovodu 
známého plzeňského leteckého historika 
Hanuše Salze a dalších.

Během oficiálního programu promluvili 
starosta obce Petr Šindelář, ředitelka 
tamní školy Alena Kroupová a za spolek 
Klatovan Petr Novák. Poté následovalo od-
halení pamětní desky, kterého se zhostili 
starosta obce a za Zábavní a vzdělávací 
spolek Klatovan Rudolf Lang.

Účastníci akce vesměs kladně hodno-
tili fakt, že se poodhalilo několik střípků ze 
života tohoto zapomenutého průkopníka, 
pocházejícího z Předslavi a jak zaznělo 
v jednom z projevů: „…možná, že pamětní 
deska bude inspirovat některé z místních 

dětí…“. Součástí akce byla i malá výstava 
modelů letadel pilotovaných Antonínem 
Krausem, včetně obou historických a vý-
stava dětských prací na téma letectví, 
z nichž některé byly opravdu půvabné.

Prostě - každý národ má své hrdiny 
a jen ten, kdo na ně nezapomíná může být 
hrdý a sebevědomý. To bylo smyslem celé 
akce a zda se to povedlo, ukáže až čas.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
nápad instalovat pamětní desku neodmítli 
a byli při přípravě této akce nápomocni. 
Zvláště vstřícnému starostovi obce 
Předslav, vedení tamní školy, matrice 
v Měčíně, Kamenictví Toledo a dalším 
institucím i jednotlivcům. V neposlední 
řadě členům spolku Klatovan za morální 
i jinou podporu.

Klatovan odhalil!Klatovan odhalil!

Petr
Novák

letecký nadšenec

Další fotky z akce naleznete na straně 6.
foto na straně: Rudolf Lang a Klatovan
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LÉKÁRNA "U KLATOVSKÉ MADONY"

SLEVY
NAŠÍ KLIENTSKÉ KARTY

 NA DOPLATKY ZA RECEPT, NÁKUP VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV 
I OSTATNÍHO SORTIMENTU PRO DRŽITELE 
VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ ZA , ŠIROKÝ SORTIMENT LÉČIV, VITAMÍNŮ

 MĚŘĚNÍ KREVNÍHO TLAKU - DENNĚ 7,00 - 9,00 hod.
MOŽNOST  PŘÍMO U OBJEKTU LÉKÁRNY

 MHD A ČSAD 50m OD LÉKÁRNY

AKČNÍ CENY
ZDARMA

PARKOVÁNÍ
ZASTÁVKA

VÍDEŇSKÁ 87, KLATOVY 4 PO - PÁ  h.7,00 -16,30

WWW.UKLATOVSKEMADONY.CZ

Tel.: 376 383 219

NOVĚ OTEVŘENO - ul. Vídeňská 87, Klatovy 4
LÉKÁRNA   UROLOGIE   NEUROLOGIE

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE s.r.o.

www.neurologicka-ambulance.czTel.: 773 685 318

MUDr. Natália PalečkováMUDr. J. KotěšovecMUDr. V. Paleček
www.urocentrum-klatovy.cz

UROCENTRUM KLATOVY s.r.o.

Tel.: 376 311 655

Nám.
Míru

Plzeň

DomažliceDomažlice

Železná Ruda

Horažďovice
Sušice

BUSBUS

Otevřeno:  Po, St, Pá  8.30 – 17.00 h. 
Út, Čt  8.30 – 14.00 h. 

Sobota po předchozí domluvě 

Otevřeno:  Po, St, Pá  8.30 – 17.00 h. 
Út, Čt  8.30 – 14.00 h. 

Sobota po předchozí domluvě 

Šmilovského 39, tel. 608 380 208
http://www.beruskaklatovy.websnadno.cz/

Šmilovského 39, tel. 608 380 208
http://www.beruskaklatovy.websnadno.cz/

Komisní prodej dětského oblečení, 
bot, hraček, kočárků, postýlek,

kojeneckých a těhotenských potřeb

Komisní prodej dětského oblečení, 
bot, hraček, kočárků, postýlek,

kojeneckých a těhotenských potřeb

Miniškolička a baby club 
Sluníčko Klatovy
Miniškolička a baby club 
Sluníčko Klatovy

Miniškolička:   
Po + St  8.00 – 15.30 hod.
Út + Pá  8.00 – 12.00 hod.
Baby club (i maminky): 
Čt            8.00 – 12.00 hod.
jiné termínny po domluvě

D S B DĚ K CH ET Ý O Ů K  
BERUŠKA KLATOVY

Nabízíme hlídání dětí skupinové i individuální.
Dětský klub pro děti od batolat a výše, kterým chcete 

umožnit kontakt s dalšími dětmi, připravit je na dětský 
kolektiv a následný vstup do MŠ.

Nabízíme hlídání dětí skupinové i individuální.
Dětský klub pro děti od batolat a výše, kterým chcete 

umožnit kontakt s dalšími dětmi, připravit je na dětský 
kolektiv a následný vstup do MŠ.

Marcela VoráčkováMarcela Voráčková

Marcela Voráčková   tel 604 974 390Marcela Voráčková   tel 604 974 390
BABY VODNÍČEK KLATOVYBABY VODNÍČEK KLATOVY

Kurzy plavání rodičů s dětmi, 
obohacené o využívání atraktivních

plaveckých pomůcek 
a zajímavých hraček,

ale také některých hříček
ve vodě doprovázených říkadly.

Kurzy plavání rodičů s dětmi, 
obohacené o využívání atraktivních

plaveckých pomůcek 
a zajímavých hraček,

ale také některých hříček
ve vodě doprovázených říkadly.

Kateřina KobzováKateřina Kobzová

Sběrné místo ošacení pro Klokánek v Janovicích

Neváhejte a navštivte nás - denně nové zboží!

Šmilovského 124
tel.: 604 974 390
Šmilovského 124
tel.: 604 974 390
http://www.baby.klatovynet.cz/http://www.baby.klatovynet.cz/
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Klatovan odhalil!Klatovan odhalil!

fota na straně: Klatovan

Při přípravě výstavy.

Letos si připomínáme 60 let od úmrtí Antonína Krause 
a zároveň 65 let od památného prvního proudového letu. 

odhalena pam. deska na budově 
místní školy. Bylo možno shlédnout malou výstavu modelů 

a dokumentů o životě Antonína Krause.
Děti z předslavské školy připravily výstavku 

kreseb a modelů na téma létání.

22. 10. 2011 mu byla 

Návštěvníci doprovodné výstavy v sále tělocvičny.

Organizátoři - třetí zleva Petr Novák,  
starosta Petr Šindelář, Rudolf Lang a Milan Baier druhý zprava.

Alena Kroupová,
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email : indiana-klatovy@seznam.cz 

Klatovy - Luby 65 

www.indiana-kuchyne.com 

cenově nejdostupnější
kuchyňské linky

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

J.K. TRUHLÁŘSTVÍJ.K. TRUHLÁŘSTVÍ

Klatovy - Luby 65 

www.jktruhlarstvi.cz 

Nově otevřená provozovna
kuchyňské studio a zakázkové truhlářství:

AKCE - linka 180 cm + digestořová skříňka 
včetně pracovní desky

MARIE - lamino
17 barevných odstínů

5500 Kč
AKCE

POZOR:  Důležité pro kvalitu celé linky!
Vyrábíme z lamina o síle 18 mm.
Korpusy - skříňky i atypické, vše o síle 18 mm
Změřte si sílu lamina - jen 18 mm je KVALITA

tel. 774 856 925 tel. 774 856 925 

provozní doba: 

Po - Pá 9 - 17 hod  
So a ostatní termíny po tel. domluvě

najdete nás na hlavní ulici směr Železná Ruda, 
v blízkosti pošty v Lubech.

tel. 774 856 925 

Ještě do 30. ří jna byla 
prodloužena úspěšná podzimní 
výstava Michala Trpáka „Dialogy 
mikrokosmů“ v kostele sv. Vav-
řince v Klatovech, ze které vám 
přinášíme dvě fotografie vlevo. 

Dovolujeme si Vás pozvat na 
zimní sezónu, která pokračuje  
výstavou Jiřího Kornatovského 
„Meditace kresbou“ 

. 
Jiří Kornatovský, absolvent 

pražské Akademie výtvarných 
umění (1982 – 1987) patří k res-
pektovaným umělcům v České 
republice i v zahraničí. Výstava 
„Meditace kresbou“ obsahuje 
profil dílem v období posledních 
třiceti let a nabízí návštěvníkovi 
možnost ponoření se do auto-
rova transcendentálního vidění 
světa přeneseného přesnými 
tahy tužky na papír či plátno.

Výstava Jiřího Kornatovského 
potrvá do 27. listopadu tohoto 
roku.

v Galerii 
U Bílého jednorožce v Klatovech

GALERIE
KLATOVY - KLENOVÁ

foto: GKKJiří Kornatovský

2x z výstavy Michala Trpáka2x z výstavy Michala Trpáka
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Klatovan se rozšiřuje na Sušicko. A právě 
tam jsem potkal mladého nadšence do fil-
mování. Přinášíme pro čtenáře Klatovanu 
rozhovor s určitě budoucím režisérem 
Milanem Balkem z Pohorska o jeho prvním 
krátkometrážním filmu.

Jak jsi se dostal k filmu?

K filmu? K filmu jsem se popravdě zatím 
ještě nedostal, ale snažím se dostat. 
Samotný film a především práce s filmem 
mě přitahovala už od malička.

Nyní jsi natočil svůj první film. Jak bys nám 
ho přiblížil?

Film, který jsem nyní točil 8. a 9. října na 
Pohorsku, nedalo města Sušice, se jmenuje 
"Goodness of devil" (Dobro ďábla). Dobro 
Ďábla je příběhem o konfliktu dobra a zla 
uvnitř každého z nás, který se odehrává na 
pozadí nejstrašnějšího válečného konfliktu 
v dějinách lidstva. Hlavním hrdinou snímku 
je příslušník SS a příslušník Wehrmachtu, 
který ač je přesvědčen o nesmyslnosti války, 
plní perfektně svoje povinnosti ke třetí říši. 
Ale jen do chvíle, kdy se setká se skupinou 
zubožených, přebíhajících židů a uvědomí si, 
že jejich životy jsou v jeho rukou. Vše se ode-
hrává koncem roku 1944. Více vám zatím 
prozradit nemohu.

Jak samotné natáčení probíhalo?

No, popravdě natáčet jsme měli už minulý 
rok, ale stále něco nevycházelo, buďto 

nemohli herci v určitý termín a v termín kdy 
mohli, nemohli zase druzí a když už to vy-
padalo, že se bude natáčet, tak to dopadlo 
tak, že jsme museli natáčení zrušit kvůli 
lokaci, ve které začali pracovat lesáci. 
Upřímě to byla moje chyba, že jsem si ne-
zajistil dříve povolení k natáčení. Natáčení 

jsme tedy posunuli na podzim letošního 
roku. Jsem rád, že se to točilo až letos, 
protože scénář jsem musel ještě asi třikrát 
přepsat kvůli určitým nepřesnostem k této 
době. Je pravda, že jsem si jako svůj první 
film vybral těžké téma a celkem nákladný 
film, ale příběh jsem měl už dlouho napsaný 
a chtěl jsem především nějak začít. Hodně 
jsem se tohoto snímku bál, jak to celé 
dopadne, zda půjde vše jak má, zda vyjde 
počasí a zda to vůbec stihneme vše natočit. 
Udělat ale věc, které se bojíme, je první krok 
k úspěchu. Alespoň tohoto se držím já. 
Důležité je začít, jít za tím čeho chcete 
jednoho dne dosáhnout, je jedno jak, ale 
zkrátka začít a věřím tomu, ať už máme 
jakékoliv sny, já se přiznám, že mám velké 
sny a také věřím, že jich jednou dosáhnu.

Když už se tedy mělo znovu točit, vše se 
náhle začalo kazit. Už to vypadalo, že 
budeme muset snímek opět odložit, nepřálo 
nám počasí, dobová vozidla, které jsem měl 
domluvené nemohli přijet, dobová technika 
ale byla důležitá a tak jsme museli posunout 

opět termín. Kvůli změně termínu zase 
nemohl přijet herec Marián Roden, který měl 
v tomto snímku původně hrát hlavní roli a tak 
natáčení odřekl. Nakonec nemohli přijet ani 
vozidla a to vše jsem se dozvěděl týden před 
natáčením. V tu chvíli mne ani náhodou 
nenapadlo, že za týden seženu náhradního 
herce a náhradní dobovou techniku. 
Oddechl jsem si, že to celé nakonec dobře 
dopadlo, ale jen do soboty 8. října, kdy se 
začalo točit.

Ráno nám nejprve pršelo a pak začal padat 
sníh, na chvilku se počasí uklidnilo a tak 
jsme začali točit. Sice s tří hodinovým 
skluzem, ale já byl rád, že jsme vůbec začali. 
Nejprve jsme točili scény s hercem Petrem 
Lněničkou, který ale musel odpoledne zpět 
do Prahy a pak jsme měli v plánu dotočit 
scény, kde mu není vidět do obličeje s jeho 
dvojníkem. To byla ale chyba, jeho dvojník 
totiž nezvládl uřídit motorku se sidekárou, 
sjel z meze a spolu s hercem v sidekáře 
spadli z prudké meze do lesa, kde se 

GOODNESS OF THE DEVIL GOODNESS OF THE DEVIL 

pokračování na straně 9

Štáb.

foto: Josef Šustík

foto: Lukáš NeAsi

foto: Josef Šustík

foto: Josef Šustík

Na place. Detail scény na snímku dole.Na place. Detail scény na snímku dole.

(Dobro Ďábla)

Milan Balek
Pohorsko u Sušice
20 let
střední škola 
cestovního ruchu
FAMU a točení filmů

Jméno: 
Bydliště:

Věk:
Vzdělání:

Plány a sny:

Otázky pro ...
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motorka zastavila o strom. První věc co mě 
napadla byla ta, že nemohli vyváznout bez 
zranění a druhou věcí bylo to, že je film 
dotočen a nebude z něho nic, protože jsme 
potřebovali s touto motorkou točit i druhý 
den. Museli jsme mít velké štěstí, že herci 
vyvázli bez zranění a motorka měla 
promáčklé jen plechy. Teď jsem musel 
udělat dvě věci, buď říct lidem, že film končí 
a nebo během cca půl hodiny změnit scénář 
a natočit to tak, že motorka sice spadla do 
lesa, ale postava, kterou hrál Petr Lněnička 
nepřežije. Do půl hodiny jsme měli 
vymyšleno a zároveň i natočeno, ale úplně 
jinak, než bylo psáno v původní scénáři. 

Druhý den jsem byl mile zaskočen větou od 
jednoho z majitelů vozidel, který řekl: 
„Motorka je opravená rejžo, můžeme 

pokračovat v natáčení.“ Pokračovali jsme 
a dotočili scénu s již opravenou motorkou 
a mohli se tak pustil do natáčení s židy 
v lese, mezi kterými byla i známá herečka 
Bára Fišerová. Druhý den už nebylo tolik 
času abychom zvládli natočit vše co jsme 
chtěli, kvůli dnu před tím, který zbrzdil celé 
natáčení. Nakonec jsme ale natočili to 
nejdůležitější a dá se říct, že jsem s ko-
nečným snímkem spokojený, už jen z důvo-
du, že jsme to nakonec přes všechny tyto 
komplikace zvládli vůbec dotočit. Pro 
začátek, řekl bych, až moc zkušeností.

Kde a kdy budeme moci shlédnout tvůj 
snímek?

Vše je teď v postprodukci, kde musíme 
natočené záběry sestříhat a udělat z nich 
film. Mám již domluvenu premiéru v tra-

dičním Kloubu v Sušici a v Mazaném krá-
líčku v Praze. Počítám, že tento snímek bude 
k vidění začátkem listopadu, přesný datum 
zatím nevím, ale vše se včas dozvíte. 
Nečekejte do toho ale velkolepý film, stále je 
řeč o krátkometrážním studentském filmu 
začínajícího, doufám že jednou režiséra. 

Dobrá, věřím, že film diváky potěší. Jaký 
žánr filmu máš nejraději ty a co máš 
v plánu točit v budoucnu?

Mám rád komedie, historické filmy, drama, 
dá se říct že vše. Nejraději mám 30. a 50. 
léta. Jediné co mi zatím moc neoslovilo jsou 
kriminální filmy a sci-fi. Do budoucna mám v 
plánu točit spoustu filmů, ale musím na vše 
pomalu. Teď mám zrovna rozepsané tři další 
filmy, které chci natočit až v době, kdy už 
budu mít více zkušeností s filmovou režií, aby 
z toho mohl být opravdový a především 
kvalitní film a potom píši ještě dva krátko-
metrážní filmy, které budu točit už příští rok 
na jaře.

A stíháš ještě něco jiného, než točení 
filmů? 

Je spousta věcí, které mě baví a které dělám, 
jednou z nich je například imitování 
Michaela Jacksona, ale to bych nechal třeba 
na příště. (smích)

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.

A v Klatovech možná naviděnou:-)

dokončení ze strany 8

Generali  

Pojišťovna a.s.
Generali Pojišťovna v Klatovech? Kde ji nejdete?

Kontakty:
František Joachimsthaler, 
tel. 603264914
Helena Joachimsthalerová, 
tel. 603189236
e-mail: generali.klatovy@seznam.cz
www.pojisteni-klatovy.cz

agentura Klatovy:
Rybníčky 67
339 01 Klatovy

Kancelář Generali pojišťovny je na adrese Rybníčky 67
- vedle řeznictví Štěpánek. Možnost parkování přímo před kanceláří.

Nabízíme veškeré druhy pojištění, penzijního připojištění a dále bezplatný 
poradenský servis v oblasti pojištění včetně revize pojistných smluv. 
A to s tradicí již od roku 1994!

pobočka agentury v Sušici:
náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
342 01 Sušice

Otevřeno každý den
Po 8.00-12.00 13.00-17.00
Út 8.00-12.00 13.00-16.00
St 8.00-12.00 13.00-17.00
Čt 8.00-12.00 13.00-16.00
Pá 8.00-12.00 13.00-15.00

Rudolf
Lang

redaktor

foto: Tomáš JarýSkupinová fotografie celé party kolem filmu.Skupinová fotografie celé party kolem filmu.



KŘÍŽOVKA10  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 10 | ŘÍJEN 2011 www.klatovan.cz

KLATOVANKLATOVAN
Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271 
Redakce: Kličkova 286, 339 01  Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 15.000 výtisků | Zdarma | Evidenční číslo MK ČR E 19676
Grafika a sazba Rudolf Lang. Neoznačené fotografie a materiály archiv redakce. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. 
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.

Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 15. listopadu 2011. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Václav Krčma, Podhůrecká ul., Klatovy

Tajenka: ...poslali mi poslední upomínku.

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

Svou výhru z Klatovanu číslo 7 si do areálu 
Apartmánů Braníčkov přijela vychutnat 
Petra Kovaříková s přítelem.
Soutěžit s Klatovanem se vyplácí!

Svou výhru z Klatovanu číslo 7 si do areálu 
Apartmánů Braníčkov přijela vychutnat 
Petra Kovaříková s přítelem.
Soutěžit s Klatovanem se vyplácí!

TAJENKA: 
Pacient je na vyšetření u lékaře, 
který ho prohlíží a neustále brumlá: 
"To je dobře... to je dobře... to je dobře...!" 
Pacientovi to nedá 
a zeptá se: 
Doktor: 

"<...tajenka 2...>?"
"<...tajenka 2...>."



e-mail: lakakt@centrum.cz

oboustranný plnobarevný tisk
KALENDÁŘÍKY, VIZITKYKALENDÁŘÍKY, VIZITKY

výhodná cena

již od 0.90 Kč bez DPH

min. náklad od 1000 ks
608 950 660608 950 660tel.:

Nabízíme jedinečnou možnost 
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   

Délku TEXTU prosím dodržte do 
max. 200 znaků. Redakce si 
vyhrazuje právo inzeráty krátit, 
upravovat, nebo odmítnout.

inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Informujte se o výhodných 
podmínkách komerční inzerce

Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".
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příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

25. 11. 2011

15. 11. 2011

Osobní a komerční 
řádková inzerce
Prodám brambory na uskladnění. Bio 

produkt bez chemického ošetřování. 
5,90/kg, dovoz možný, tel. 376 382 428

Prodám kmín a mák - červený, modrý 
a bílý. Kontakt: 604 449 587

Pronajmu restauraci na Husově nám. 
Informace na tel. 775 121 597

Prodám železný sud 200 l od benzinu. 
Cena dohodou. Tel. 376 313 846

Nabízím doučování českého jazyka 
(pravopis, větný rozbor) pro žáky ZŠ. Klatovy 
Tel. 371 132 418

Prodám peřiny, nové, nepoužité. Celkem 
3 ks. Cena 200 Kč za 1 ks. Tel. 723 204 643

Prodám kuchyni vhodnou na chatu. Tel. 
720 489 297

Prodám, nebo pronajmu byt 1+1 
v centru Klatov. Tel. 603 50 43 98

Prodám pozemek na výstavbu rodinného 
domu 3 km od Klatov ve Štěpánovicích. Cel-

2ková rozloha 1757 m . Veškeré IS v dosahu. 
Při rychlém jednání sleva. Tel. 606 347 012

Prodám zahradu u Štěpánovic, cca 
2500 m , el.,voda, kůlna a dřevěná chatka - 

ihned, Tel. 607 504 228 - po 18 hod.

Pronajmu zahradu 12 arů 4 km od 
Klatov. Dobré spojení - vlak + bus. Levně, 
dlouhodobě. Tel. 777 581 207

Prodám transformační podíl v zeměděl-
ském družstvu v konkursu ve výši 220.000 
Kč. Cena dohodou. Tel. 777 581 207

Pronajmu garáž v KT na Domažlickém 
předměstí. Tel.: 376 323 700

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací 
            stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
Mochtín - konzum

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy, 
                 Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan? Napište do redakce.

739 471 936

PŮJČKU

Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz

Peníze kdykoliv potřebujete!

Jednoduše i během několika
hodin

Jasná pravidla

Flexibilní způsob splácení 

Žádné skryté poplatky

Malé věci dělají velký rozdíl

Daruji zdarma dřevo ze vzrostlého 
ořešáku za pokácení - ve Štěpánovicích. 
Tel. 606 539 636 večer

Koupím garáž v KT. Tel. 602 882 461

Hledáme zdravotní sestry a pečovatelky 
pro opatrování starých lidí do domácností do 
Německa. Ubytovaní a strava zdarma. 
Komunikativní znalost německého jazyka. 
Tel. 731 473 627
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V září probíhaly finální zkoušky na 
představení a několik veřejných vystoupení, 
na kterých děvčata získala i nějaké finanční 
prostředky od sponzorů. Cesta na ME nebyla 
zrovna levnou záležitostí, proto i takové akce 
byly velmi vítané. Poděkování patří za 
finanční pomoc všem sponzorům, nemalou 
měrou přispělo i město Klatovy.

Mažoretky se na „Evropu“ vydaly odpo-
ledne 29. září, do Anglie přes trajekt dorazily 
v pátek 30. září dopoledne. Mistrovství se 
konalo v ohromné sportovní hale velkého 
univerzitního komplexu Bath University. 
Mimochodem Bath University byla označena 
univerzitou Anglie roku 2011/2012. 

Celý komplex výukových, vědeckých, 
sportovních a ubytovacích kapacit by závi-
děla myslím každá naše univerzita.

V sobotu ráno proběhlo slavnostní za-
hájení Mistrovství Evropy NBTA. Mažoretky 
jednotlivých zemí postupně přicházely v čele 
se svým prezidentem svazu a národními vlaj-
kami na plochu. Atmosféra byla úchvatná, 
fanoušci na tribunách zpívali národní oslav-

né chorály (nejvíce byli slyšet Holanďané 
a Francouzi). Zazněly hymny jednotlivých 
účastnických zemí a hymna EU, při které byla 
vyvěšena slavnostně vlajka EU. Zahájení 
šampionátu provedl starosta města Bath 
a senátor oblasti North East Somerset Peter 
Edwards. (ještě před zahájením šampionátu 
jsem měl štěstí se s panem starostou setkat, 

klatovským mažoretkám popřál mnoho 
úspěchů). 

Do soutěže vstoupi ly  mažoretky 
MODERNu v nedělním odpoledni. Nejdříve 
se představily mladší děvčata s vystoupením 
„Mravenci“, předposlední v programu byly 
seniorky s vystoupením „Chicago“. Vystou-
pení se povedla, hůlky nepadaly, děvčata 
bojovala ze všech sil. Nebyl ani žádný 
karambol s „vypadlým“ kolenem, jak to holky 
pronásledovalo na soutěžích v ČR. I my di-
váci jsme se snažili, tribuna se jen otřásala 
při skandování „kdo neskáče, není Čech.“ 
I přes velkou přípravu a výborný výkon 
v Anglii obě skupiny skončili těsně pod stupni 
vítězů. Přes počáteční zklamání děvčat 
z výsledku si myslím, že na ME a celý výlet do 
Anglie budou v dobrém vzpomínat. 

Mažoretky z Klatov se jako reprezentace 
České republiky na ME v Anglii rozhodně 
neztratily. 

Holky, děkujem …

Klatovské mažoretky se v Evropě neztratily!Klatovské mažoretky se v Evropě neztratily!

MUDr. Miloš 
Chroust

dopisovatel

Mažoretky MODERN Městského kulturního střediska Klatovy pod vedením paní Dany Grünerové se ve dnech 30.září až 2. října 
2011 zúčastnily Mistrovství Evropy NBTA v anglickém lázeňském městě Bath. Cesta na ME nebyla jednoduchá, mažoretky se 
musely nejdříve prosadit v těžké konkurenci českých skupin na Mistrovství Čech ve Strakonicích a pak před prázdninami na 
Mistrovství republiky v Poděbradech. Právě zde dvě skupiny MODERNu 
získaly titul Mistr ČR a tím kvalifikaci na ME v Anglii.

Mažoretky MODERN Městského kulturního střediska Klatovy pod vedením paní Dany Grünerové se ve dnech 30.září až 2. října 
2011 zúčastnily Mistrovství Evropy NBTA v anglickém lázeňském městě Bath. Cesta na ME nebyla jednoduchá, mažoretky se 
musely nejdříve prosadit v těžké konkurenci českých skupin na Mistrovství Čech ve Strakonicích a pak před prázdninami na 
Mistrovství republiky v Poděbradech. Právě zde dvě skupiny MODERNu 
získaly titul Mistr ČR a tím kvalifikaci na ME v Anglii.

5x foto autor

Zleva: prezidentka NBTA England Di King 
a starosta BATH Peter Edwards.
Zleva: prezidentka NBTA England Di King 
a starosta BATH Peter Edwards.

Celá česká výpravaCelá česká výprava

Zleva: Zuzana Chroustová, Hana Hošková
a Michaela Lávičková
Zleva: Zuzana Chroustová, Hana Hošková
a Michaela Lávičková

Modern KlatovyModern Klatovy MravenciMravenci
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