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Úvodník

Možná se Vám bude únorové číslo 
Klatovanu zdát již podle titulní stránky 
a tématům trochu morbidní. Události v únoru 
však samy přinesly daná témata a mne 
„vyprovokovaly“ ke komentáři. 

Přijel jsem z pracovní cesty do Plzně a při 
projíždění Plánickou ulicí mne „upoutaly“ 
panely před obchodní akademií. Hned jsem si 
vybavil oč jde a vzpomněl na článek na 
internetu o konfliktech na této „výstavě“ a nu-
tilo mne to zastavit. Otřesné panely ohradily 
celou „ekonomku“ a vystavovaly se na obdiv 
přímo do oken prvních ročníků ZŠ Plánická. 
Děti, které sotva byly vidět za aktovkou, stály 
a šokované hleděly na morbidní panely 
zobrazující věci, o kterých se ještě ani neučily, 
natož aby chápaly smysl protestu.

Žijeme sice ve dvacátém prvém století, 
užíváme si 20 let svobody a demokracie a já 
tyto hodnoty osobně velmi ctím. Ale jistá orga-
nizace nahlásila konání demonstrace „Stop 
genocidě“ a Město Klatovy v takovém případě 
bere oznámení pouze na vědomí. Nejenom 
mne však forma a obsah vedly k tomu, že po 
neúspěchu domluvit se s organizátory akce, 
vlastně hlídači panelů, aby akci ukončili, jsem 
ohlásil na Policii ČR podezření na páchání 
trestného činu ohrožování mravní výchovy 
mládeže. Asi nejvíce mne nadzvedl postoj 
mladíka z pořadatelské dvojice, který tvrdil, 
že akci pořádá agentura, tedy právnická 
osoba a tudíž on, který tam prezentuje to a to 
a rozdává osobně morbidní materiály dětem, 
nemůže být ani podezřelý z páchání byť jen 
přestupku. Schován za papír, že je brigádník 
si snad myslel, že může vše.

Přeji Vám, milí čtenáři, hezký přelom 
února a března při čtení Klatovanu a luštění 
populární soutěžní křížovky. A našim dětem 
a studentům krásné a klidné jarní prázdniny.

Rudolf
Lang

editor

Devátého února před polednem se 
objevily na chodníku před Obchodní 
akademií v Klatovech nevkusné panely 
organizace 

Městský úřad obdržel od Občan-
ského sdružení Stop genocidě oznámení 
o konání shromáždění za účelem demon-
strace za zastavení umělých potratů s tím, 
že během demonstrace bude probíhat 
petiční akce. Akce nebyla ze strany úřadu 
zakázána, neboť k tomu nebyly zákonné 
důvody - povolení se v tomto případě nevy-
dává. Vzhledem k tomu, že v průběhu shro-
máždění nastaly okolnosti, které odůvod-
nily jeho následný zákaz, zejména proto, že 
jeho účastníci ohrožovali mravní výchovu 
dětí a mládeže a působili hrubě neslušně 
ve smyslu zákona o právu shromaž-
ďovacím. Shromáždění bylo na základě 
výzvy oprávněné úřední osoby rozpuštěno.

„Stop genocidě“, která 
„protestuje“ proti umělým potratům. 

Tato hrubě nevybíravá forma protestu 
šokovala většinu procházejících lidí, větši-
nou studentů, ale ještě hůře školáků z pro-
tějšího prvního stupně ZŠ Plánická Klatovy. 

Zástupci „demonstrující organizace“, 
najatí brigádníci v úborech pořadatele 
akce, nechtěli vyhovět domluvě se 
zástupcem ředitelky školy Jiřím Burešem 
z obchodní akademie na přesunutí akce na 
jiné, méně kontroverzní místo. Nehodlali po 
mnoha telefonických konzultacích se 
skutečnými pořadateli se dohodnout ani s 
přítomnou Městskou policií Klatovy na 
klidném ukončení. Nepřesvědčila je ani 
následná přítomnost přivolané hlídky státní 
Policie ČR.

Některé děti byly nucené nechtěně 
shlédnout odporně a nemravně vyhlížející 
fotografie a vypadaly značně šokované. 
Naštěstí sice ohlášená, ale opravdu velmi 
nevkusná demonstrace netrvala celou na-
hlášenou dobu a byla městem ukončena.

Jaroslava Valešová z hospodářského 
odboru v Klatovech nám sdělila stanovisko 
města: „

“

Na závěr je třeba poděkovat Městské 
policii, za klidné a vstřícné 
jednání vedoucí nakonec k úřednímu 
zákazu akce. Organizace se prý chystá brá-
nit soudní cestou, ale my, občané Klatov 
jsme zajisté rádi, že se dokážeme bránit 
podobným nesmyslným akcím a hlavně 
nedovolíme narušovat klidnou výchovu 
našich nejmenších dětí. 

Naše společnost je civilizovaná a stále 
více informovaná o problémech, na které 
se snažila akce upozornit, ale nepotřebuje 
podobné formy upozorňování procháze-
jících školáků, kteří ještě neumějí pořádně 
ani číst. Každá zodpovědná rodina a škola 
na tato choulostivá témata připravuje děti 
a dospívající zajisté lépe, než agentura ži-
vící se provozováním šokujících výstav. 
Nejsme prvním městem, které akci zrušilo, 
někde rodiče dokázala akce, panely plné 
krve a obsahující např. hákový kříž, foto-
grafie oběšence, apod. a samotní organi-
zátoři vyprovokovat i fyzickým incidentům.

Polici ČR a úřadu 

KLATOVY ŘEKLY
STOP

  AKCI „STOP GENOCIDĚ
!!!

“KLATOVY ŘEKLY
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AKCI „STOP GENOCIDĚ“

„ “
Vlevo pak brigádník neustále telefonující a konzultující s pořadatelskou právnickou osobou.

Demonstrace  dvou brigádníků kryjících se za pořádající právnickou osobu.

Foto: Rudolf Lang a MÚ Klatovy
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Kvalitu pojišťovny a rozsah pojistného 
krytí svého pojištění ověříte jedině tehdy, 
nastane-li škoda. Ta musí být vyřešena 
rychle, s co nejmenší administrativní nároč-
ností a hlavně k plné spokojenosti klienta. 
Také přístup Vašeho zprostředkovatele pojiš-
tění si spolehlivě ověříte, pokud s ním začnete 
řešit první pojistnou událost. Ovšem i Vy sami 
můžete velkou měrou přispět k rychlému 
vyřešení Vaší škody. Co máte a nemáte 
v případě škody na vozidle, majetku či zdraví 
udělat, se dozvíte v následujících řádcích.

Pokud Vám vznikla jakákoliv škoda, 
o které se domníváte, že byla způsobena 
pojistnou událostí krytou Vaším pojištěním, je 
dobré dodržet několik základních zásad. 
První, a nejdůležitější zásada je, se ještě před 
tím, než se rozhodnete pro nahlášení škody 
na pojišťovnu, dostatečně přesvědčit o tom, 
že se Vaše pojistné krytí skutečně vztahuje na 
škodu, která Vám byla způsobena. Je třeba 
vzít do úvahy různé výjimky, či výluky z pojiš-
tění, o kterých se dočtete v pojistné smlouvě, 
resp. v přiložených pojistných podmínkách 
produktu. Tyto pojistné podmínky jsou při ře-
šení pojistných událostí nejdůležitější a měly 
by být poskytnuty ke každé pojistné smlouvě 

. Orientace v nich je po-
měrně obtížná a ne vždy a pro každého jsou 
informace v nich uvedené zcela srozumitelné. 
Klienti mnohdy ani nemají potuchy o tom, že 
všeobecné a doplňkové pojistné podmínky, či 

zprostředkovatelem

smluvní ujednání k pojištění, jsou nedílnou 
součástí jejich pojistné smlouvy.

V případě, že si nejste jisti rozsahem krytí 
Vaší pojistné smlouvy nebo máte-li jakékoli 
nejasnosti ve způsobu vyřizování Vaší pojist-
né události, rozhodně doporučuji kontak-
tovat pojišťovacího zprostředkovatele, který 
Vaši pojistnou smlouvu zprostředkoval. Ten 
totiž pojištění nejen sjednává (nakonec 
vypsat pojistku umí každý, že?), ale zejména 
poskytuje veškerý klientský servis po 
uzavření pojistné smlouvy - spojený např. s 
úpravami stávajícího pojistného krytí, a to po 
celou dobu platnosti Vašeho pojištění! Změ-
ny, které zprostředkovatel pro klienta vyřizuje, 
jsou mimo jiných např. připojištění, či naopak 
vyloučení některých rizik do stávající pojistné 
smlouvy (např. zrušení havarijního pojištění u 
starého vozidla a ponechání pouze povinné-
ho ručení), veškeré administrativní záležitosti 
– např. změna adresy bydliště, jména, až po 
připojištění nově narozeného dítěte k ostat-
ním sourozencům do životního pojištění sjed-
naného rodiči. Nejdůležitější službou pro 
klienta je ovšem výše zmiňované poradenství 
při řešení škodních událostí.

Správně sjednané pojištění by mělo 
pokrýt veškerá rizika, která pojištěnému 
potencionálně mohou hrozit a naopak by 
nemělo obsahovat rizika, která jsou pro 
klienta zbytečná (např. pojištění živelního 
rizika – povodeň / záplava – u objektů 

umístěných na kopci apod.). Pokud je 
pojistné krytí skutečně sjednáno dle těchto 
zásad, klient i zprostředkovatel mohou klidně 
spát. Opačný případ může nastat, pokud je 
krytí nedostatečné (hrozící rizika nejsou 
sjednána), či pokud je krytí „předimenzo-
vané“ (klient platí za zbytečně sjednaná rizika 
zbytečně moc peněz). 

Každá vzniklá pojistná událost je ve své 
podstatě originál a má u různých druhů 
pojištění specifické zásady řešení. Při 
škodách na majetku je např. důležité pořídit 
fotografie poškozených objektů, či věcí – a to 
celkový pohled i detaily. Dále je nutno 
majetek alespoň provizorně zabezpečit tak, 
aby se škody nezvětšovaly (např. provizorní 
zakrytí objektu plachtou proti zatečení - při 
poškození střechy apod.). Připravit si pro 
pojišťovnu soupis poškozených a zničených 
věcí spolu s doložením jejich stáří a pořizovací 
ceny (účtenky, faktury, smlouvy, příp. čestné 
prohlášení dokládající stáří a pořizovací 
cenu). 

I náklady související s odstraňováním 
a likvidací škod jsou ve většině případů pojiš-
ťovnou propláceny – proto i za tyto činnosti 
vždy uschovejte účtenky nebo faktury. Napiš-
te jmenný seznam poškozených stavebních 
součástí, včetně druhu materiálu (např. druh 
a metry - poškozené malby, střešní krytiny, 
okapů, obkladů stěn apod.), případně počet 
poškozených kusů atd. Poškozené věci pokud 
možno nelikvidujte, ale uchovejte je pro ná-
slednou prohlídku likvidátorem pojišťovny. Při 
podezření ze spáchání přestupku, či trest-
ného činu (vloupání, vandalismus, krádež, 
náraz dopravního prostředku) vždy volejte 
Polici ČR a důrazně trvejte na sepsání proto-
kolu, který je v uvedených případech nutný 
k vyřešení pojistné události pojišťovnou.

Kvalitní hlášení pojistných událostí obsa-
hující veškeré náležitosti výrazně zkracuje 
čas potřebný pro jejich bezproblémové 
vyřízení. Proto doporučuji pojištění uzavírat 
a následné pojistné události řešit prostřed-
nictvím nezávislého pojišťovacího makléře. 
Ten má totiž právo, dle Zákona č. 38/2004 
Sb., O pojišťovacích zprostředkovatelích a sa-
mostatných likvidátorech pojistných událostí, 
spolupracovat v oblasti řízení likvidace škod 
přímo s likvidátorem škodních událostí 
konkrétní pojišťovny. Klientovi připraví 
bezplatně všechny potřebné podklady pro 
ur ychlené vyř ízení  škody a pomůže 
s nahlášením. Vždy přitom hájí oprávněné 
zájmy klienta. 

Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...
Řešení škod a pojistných událostí

Zdeněk
Konfršt

makléř
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AUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPF
Koldinova 166, Klatovy 339 01 (bývalá STS), tel.: 777 104 461, autosluzbykempf@seznam.cz

podle nové vyhlášky, platí od 2011

jen 
180 Kč

www.autosluzby-kempf.com

44 Ah 
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180 Ah AU
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2.200 Kč
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15W40 TURBO DIVINOL ......
10W40 DIVINOL ....................
5W40 DIVINOL ......................

65 Kč/1l
79 Kč/1l

119 Kč/1l
399 Kč/1lCASTROL SLX LONG LIFE III 5W30 .........

OS
TA

TN
Í
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PA
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NY - 80°C nemrz. chladič K11 ......

- 80°C nemrz. chladič K12 ......
- 80°C nemrz. ostřikovače ......

59 Kč/1l
69 Kč/1l
50 Kč/1l

AKTUÁLNÍ NABÍDKA !!!

AUTOLÉKÁRNIČKA 

AUTODÍLY    AUTOSERVIS    PNEUSERVIS

Martina
Košanová

Indoor Golf Klatovy

V jeden víkend na jed-
nom hřišti měli hráči v celé 
České republice možnost 
zapojit se do turnaje a zjistit, 
jak si na tom stojí v celostát-
ním měřítku. Turnaj proběhl 
v 15 městech ČR na hřišti 
Harbour Town. V Indoor 
Golfu Klatovy se do národ-
ního turnaje zapojilo 22 
golfistů. V interní soutěži 
v regionu Klatov zvítězil 
Pavel Král s výsledkem 
(82/69,95), druhé místo 

obsadil Milan Šnor (80/72,75), třetí 
příčka patřila Michalu Královi (84/72,95). 
Mezi ženami byl souboj daleko těsnější, 
první místo si rozdělily stejným netto 
výsledkem Kateřina Vaňková (91/75) 
a Alena Šnorová (93/75), stříbro získala 
Martina Košanová (93/79,15), bronz si do 
Horažďovic odváží Marie Sládková 
(90/80,55). 

V celonárodním měřítku obsadil 
Pavel Král 10. místo, Indoor Golf Klatovy 
v soutěži družstev získal místo čtvrté. 

Velký indoor turnaj 
19. 2. - 20. 2. 2011

Jeden víkend, jedno hřiště!Jeden víkend, jedno hřiště!

Na horním snímku Tomáš Petrů
a Milan Šnor v zápalu hry.
Vlevo společné posezení při 
vyhlášení vítězů.
Na detailním snímku vítěz 
klatovského klání Pavel Král.
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Tomáš
Červenka

květinář

Květinářství v Nádražní ulici 223. foto: Rudolf Lang

Mezinárodní 
den žen

Kalendář květináře:

- řezané květiny
- květinové vazby
- hrnkové květiny

úterý

březen

8.

- HYACINTY
- NARCISY
- PETRKLÍČE
- TULIPÁNY

- HYACINTY
- NARCISY
- PETRKLÍČE
- TULIPÁNY

od
19,-
od
19,-

Květinářství s 10letou tradicí!Květinářství s 10letou tradicí!

Provozní doba:
pondělí  pátek

8.30–12.30
13.00 17.30

Sobota
9.00 12.00

–

–

–

Provozní doba:
pondělí – pátek

8.30–12.30
13.00–17.30

Sobota
9.00–12.00

KERAMIKA
DÁRKY

KVĚTINY

Nádražní 223, Klatovy
tel./fax: 376 32 33 35

Slučování škol v Plzeňském krajiSlučování škol v Plzeňském kraji
Ve věkové skupině 15-18 let, která tvoří 

podstatnou část žáků středních škol, 
začalo v současné době období prudkého 
poklesu počtu obyvatel. Podle výsledků 
provedených studií dojde do roku 2014 
k poklesu až o 1/4. V důsledku tohoto 
nepříznivého demografického vývoje a tím 
klesajícího počtu žáků ve středním školství 
Plzeňský kraj sloučí 12 škol do 6 silnějších 
subjektů. 

K 1. červenci letošního roku je navrho-
váno sloučení Střední odborné školy profe-
sora Švejcara se Střední průmyslovou ško-
lou strojnickou v Plzni, Gymnázia a Střední 
odborné školy v Plasích, v Plané se sloučí 
do jednoho subjektu základní škola se 
Středním odborným učilištěm, stodská 
Integrovaná střední škola se sloučí se 
Středním odborným učilištěm v Domaž-
licích, v Klatovech se sloučí Střední zdra-
votnická škola s Vyšší odbornou školou, 
obchodní akademií a jazykovou školou.

Sloučení Integrované střední školy 
Klatovy se Střední průmyslovou školou 
Klatovy se připravuje až k 1. červenci 
2012 s tím, že zároveň dojde k převedení 
gastronomických oborů na Střední školu 
zemědělskou a potravinářskou. Pro letošní 

žáky z 9. ročníků základních škol a další 
uchazeče o střední vzdělávání se nic 
nemění, budou podávat přihlášky na 
nabízené obory do současných škol.

„Plzeňský kraj má zájem na zachování 
kvality výuky, vzdělávacích nabídek a po-
třebného rozložení oborů vzdělání v celém 
kraji. Pro žáky se sloučením škol ve výuce 
nic podstatného nezmění. Sloučením 
vzniknou ekonomicky silnější víceoborové 
školy, které zajistí zvýšení kvality vzdě-
lávání, rozšíření nabídky volitelných 
předmětů a dojde také k snadnějšímu 
zajišťování zastupitelnosti pedagogů,“ řekl 
náměstek Jiří Struček.

O slučování škol bude ještě rozhodovat 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje  na svém 
zasedání 7. 3. 2011.

Pro letošní žáky z 9. ročníků základních 
škol a další uchazeče o střední vzdělávání 
se nic nemění, budou 
podávat přihlášky na 
nabízené obory do sou-
časných škol. Po slou-
čení škol budou obory 
vyučovány nástupnic-
kými školami.

Plzeňský kraj.

V Klatovech budou moci policejní 
vyšetřovatelé a další organizace využít 
nové místnosti v budově Klatovské 
nemocnice. Klidné a nenucené prostředí 
odlišné od policejních kanceláří pomůže 
navázat s dítětem neformální vztah. Jedná 
se o ucelený komplex tří sousedících 
místností - výslechová, technická a 
odpočinková, monitorovací. Výslechová 
místnost je vybavena tak, aby se zde dítě 
cítilo co nejlépe a nebylo zbytečně 
stresováno. Její součástí je sedací 
souprava, televize, hračky, knížky, 
pastelky, obrázky apod. 

Nová výslechová místnost 
pro dětské  svědky a oběti
trestné činnosti

Nová výslechová místnost 
pro dětské  svědky a oběti
trestné činnosti
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Milan 
Baier 

amaterský historik

Více záznamů o majitelích lubské tvrze 
máme od 15. století. V letech 1400–1408 
vlastnil Luby, Novou Břízu a Vrhaveč Oldřich, 
příbuzný rytířů z Klenové. Byl pravděpo-
dobně synem majitele středního horního dílu 
Vrhavče Bohuslava. Další jeho příbuzný 
vlastnil v této době Vrhaveč a bratr Přibík pak 
Javor. Oldřich byl praotcem rodu Loubských 
z Lub a Ježovských z Lub. Asi roku 1413 byl 
již majitelem celých Lub a dále vlastnil 
Novou Břízu a dolní díl Vrhavče. Ty pak předal 
synu Vilémovi. Smrt Oldřichova je datována  
roku 1415. Roku 1413 koupil kněz-oltářník 
Václav, řečený Palček z Klatov, od synů 
Oldřicha z Lubu za roční plat 5 kop grošů ve 
vsích Bříza a Vrhavči tak, aby po jeho smrti 
byl plat obrácen na vydržování kněze
střídníka ve farním kostele v Lubech. Je tedy 
prvním známým knězem v lubském kostele. 

V období husitských válek není o Lub-
ských nic známo. Až roku 1486 jsou přesně 
známí feudální páni lubského zboží bratři 
Jan, Mikuláš  a Petr Loubští z Lub a ti přiku-
pují téhož roku Lomec od Půty Děpolta 
z Rýzmberka a Švihova. Roku 1489 zemřel 
Jan, Mikuláš roku 1496 a Petr pak umírá 
v Lubech před rokem 1505. Po něm vlastnil 
všechny statky Chval Loubský z Lub. Jan 
Loubský z Lub prodává roku 1508 Lomec 
Janu Hasištejnskému z Velhartic a v kostele 
sv. Mikuláše nechal zhotovit cenné nástěn-
né malby. Stejný umělec pak vytvořil malby 
v kostelech v Křištíně a ve Štěpánovicích. 
Chval Loubský však mezi roky 1518-1520 
zemřel. Z důvodu nezletilosti synů Viléma a 
Ladislava za ně hospodařil na lubské tvrzi 
strýc Jan Ježovský z Lub na Zalužanech.

1. září 1522 byla lubská tvrz vypálena 
Heřmanem Janovským z Janovic. Jan 
Ježovský se jen stěží zachránil po provaze. 
Záškodníci mu zapálili dvůr, stodolu s právě 
svezeným obilím, chlévy a tvrz. Učinili tak 
škodu za 600 kop grošů, škoda písaře a če-
ledi pak byla za 40 kop. K dalšímu přepadení 
došlo hned 15. září a Janovi byl sebrán zby-
tek dobytka. V květnu 1523 přednesl Jan 
Ježovský v Praze žalobu na město Klatovy, že 
Heřmana Janovského pustilo z vězení na 
svobodu. Jan Loubský zemřel pravděpo-
dobně do roku 1530, kdy se dcera Johanka 
společně s Chvalovými syny Vilémem a Ladi-
slavem již stávají majiteli dalších zboží. Vilém 
se stal pánem na Zalužanech a Ladislav 
vládl v Lubech. Roku 1531 násilím vyhnal 
mlynáře a osadil mlýn svým člověkem 
Linhartem. Zemřel doku 1540 a zanechal 
nezletilou dceru Kristýnu. Jejím poručníkem 
se stal Vilém Loubský ze Zalužan. Během tří 
let jeho dluhy narostly, takže po dohodě 
s okolní šlechtou a zemským soudem musel 
Luby předat svému největšímu věřiteli, 
městu Klatovy. Celkový dluh byl 1760 kop 
grošů míšeňských. Následně 8. ledna 1544 

 

došlo k prodeji celého majetku za 5 tisíc kop 
grošů míšeňských. Patřila sem tvrz Luby 
s dvory kmetcími, krčmou, mlýnem, valchou, 
s podacím kostelem svatého Mikuláše v Lu-
bech, s platem dvou lotů šafránu a s celtou. 
Znamenalo to také roční plat za udržování 
jezu a mlýnské stoky u tvrze. Další částí pro-
deje byla tvrz Březsko, vsi Vrhaveč, Lhotka 
a majetek s poddanými na těchto statcích 
a tvrzích.  

Ve smlouvě si Jan Loubský vymínil: pobyt 
na lubské tvrzi s čeledí a uložení nutného 
oděvu a nábytku, těžbu dřeva na topení, 
čeleď, krčmářku Muchkovou z Lub s nále-
žitým vybavením a věnem. Prodán byl i mlýn 
Baťkovský, zvaný také Smysl, na Lubském 
předměstí nad čp. 16 u vodárenské věže. 
Roku 1586 mlýn odkoupilo město za 1200 
kop grošů. Jeho pozdější název byl obecní 
nebo mlýn u vodárny. 

Od roku 1544 do roku 1850 byl vrchností 
pro Luby klatovský magistrát, který rozho-
doval o správě obecních statků. Stanovoval 
také pro Luby úředníka-hejtmana a správce 
cihelny a pily. Hospodaření bylo každoročně 
kontrolováno a úředník-hejtman plnil funkci 
rychtáře. Z opuštěných hospodářství byl 
postupně vytvořen panský dvůr v čele se 
šafářem. Byl také zřízen ovčín.

V historii správy města došlo k několika 
přestávkám. Za účast na stavovském po-
vstání roku 1547 byly Klatovy odsouzeny 
k pokutě a ztrátě městských statků. Správou 
byli pověřeni královští komisaři Sezema 
z Vrtby na Jindřichovicích a Mikuláš z Kadova 
sezením na Střeziměři. Za necelé dva roky 
mohlo město statek zpět zakoupit za 4500 
kop grošů míšeňských (2250 kop českých) 
a 5. července 1549 odkoupilo město 
rybníky, lesy, háje a chmelnice. Králem však 
bylo vymíněno z lesů loubských, pokud by 

bylo k tarasům rybničním a struhám. třeba to 

Bylo to učiněno na základě stížnosti, že nebyl 
odváděn povinný podíl. 

Druhé přerušení vlastnictví města bylo za 
třicetileté války, kdy v roce 1622 jako pokuta 
za účast ve stavovském odboji byly odňaty 
statky a důchody obecní. Mezi nimi obec 
a tvrz Luby s podacím kostelním a dalšími 
majetky. Neoprávněně si všechny statky 
přisvojil Přibík Jeníšek z Újezda, tehdy 
královský podkomoří. Neprávem přisvojený 
majetek roku 1627 císař Ferdinand II: 
pronajal městu Klatovům za roční nájem 
1200 zlatých. Ale pro žaloby české komoře 
byl Přibík Jeníšek přinucen statky vrátit 
městu koncem roku 1629. V roce 1642 půj-
čil Vilém Albrecht Krakovský Klatovům 2000 
zlatých na zaplacení útrat Myslíkovského 
pluku. Přijal za to z majetku lubského statku 
vsi Malou Vísku a Vrhaveč a dvůr ve Lhotce 
Hořejší. Tento majetek pak se svolením císa-
ře od Klatov odkoupil za 4300 zlatých a byl 
součástí velkostatku Týnec až do roku 1850. 
Město Klatovy tak vlastnilo z původního ma-
jetku pouze hospodářský dvůr, pilu, valchu, 
mlýn a cihelnu v Lubech. Panský dvůr v Lu-
bech si po roce 1848 klatovský magistrát 
dlouho nepodržel. Zpočátku jej pronajímal 
a později prodal podnikatelům. Statkářem 
Bedřichem Katzenbauerem byly Luby po 
roce 1885 přičleněny ke statku Veselí. Po 
pozemkové reformě 1922 a 1926 vlastnil 
Veselí a Luby ing. L. Schamberger. Zbytkový 
statek Luby o výměře 52 ha byl prodán 
Zemské vyšší hospodářské škole. Část po-
zemků v Lubech patřila také k Sobětickému 
dvoru, či k panství Týnec a Běšiny.

Luby v dalších stoletíchLuby v dalších stoletích

archiv rodiny Haisů
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Pokud si pořizujete novou podlahu, může Vás 
trápit otázka hamletovského typu "Mít, či nemít" 
plovoucí podlahu. Většinou se zájemci o dřevěnou 
podlahu rozhodují, zda si pořídit parkety nebo 
plovoucí podlahu. Proto jsme připravili srovnání 
kladů obou zmíněných řešení: 

Dřevěná plovoucí podlaha (3-vrstvá konstrukce) 
trvanlivá a stabilní (důležité je správné vyrovnání 
podkladu) 
rychlá pokládka 
vybrané druhy dřevin u dílců jsou vhodné pro
systém podlahového vytápění 
větší rozměry podlahových dílců 
již s povrchovou úpravou 
možnost renovace 

Parkety
masivní materiál 
možnost mnohonásobné renovace 
možnost různých variant pokládky (stromeček 
apod.) 
montáž celoplošným lepením 
možnost moření 
možnost volby povrchové úpravy 

Rozhodnutí, zda si vybrat plovoucí podlahu nebo 
parkety, je tedy jen na Vás. Na základě předložených 
argumentů se můžete rychle rozhodnout. 

ź

ź
ź

ź
ź
ź

ź
ź
ź

ź
ź
ź

Michal
Frous

prodejce

Parkety nebo plovoucí podlahu?Parkety nebo plovoucí podlahu?

Součástí naší prodejny je prodej 
sportovní obuvi a oblečení renomo-
vaných značek Adidas, Nike, Everlast, 
Puma, atd. V případě, že si u nás 
v obchodě nevyberete z vystaveného 
zboží, můžete si sportovní oblečení 
a boty objednat přes internet na 

. Těšíme se na Vaši 
návštěvu, Váš Mengy-shop s.r.o.
www.mengy-shop.cz

Ochotně Vám poradíme 
s výběrem.PODLAHY Pavel Jakšl 

Klatovy, tel.: 608 128 540
PODLAHY Pavel Jakšl 
Klatovy, tel.: 608 128 540

www.podlahy-klatovy.czwww.podlahy-klatovy.cz

tel.: +420 608 128 540

Výprodej skladových zásob 
obuvi končí 10. 3. 2011
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V poslední době se opět začíná mluvit o 
klatovských katakombách. Z nedávné 
minulosti si většina Klatovanů možná 
vzpomene pouze na období, kdy média po 
dobu téměř tří let plnily zprávy o sporu mezi 
městem Klatovy a zdejší farností kvůli pro-
vozování této významné turistické památ-
ky, který dospěl až před soud. Nakonec se 
obě strany sporu dohodly na založení 
občanského sdružení Klatovské kata-
komby, které tedy památku od roku 2006 
provozuje. V dnešních dnech pak většina 
občanů možná zaregistrovala nějakou 
zprávu o stěhování mumií, ale možná ne-
víme ani proč a zajímalo by nás třeba kam 
a co s nimi bude.

Obrátíme se společně na osobu asi 
nejpovolanější –  
předsedu o. s. Klatovské katakomby.

Pojďme si v krátkosti připomenout vlastní 
vznik o. s. a jak jste k tomu „přišel“ Vy?

Občanské sdružení Klatovské katakomby 
vzniklo v roce 2005 a jeho vznik symbolicky 
ukončil několikaleté spory o to, kdo a jakým 
způsobem bude provozovat klatovské 
katakomby. O ty se nové sdružení stará od 
ledna roku 2006 – tedy již pět let. Ptáte-li se 
m ě  o s o b n ě ,  j a k  j s e m  „ p ř i š e l “  ke  
katakombám, pak bych odpověděl, že téměř 
náhodou. V době, kdy spory vrcholily, jsem 
oběma stranám doporučoval smír a aby se o 
katakomby staraly společně. Nakonec se tak 
stalo. No a já jsem byl přizván, abych 
napomohl onu dohodu realizovat. Jen pro 
pořádek připomenu, že členy sdružení jsou 
tři (slovy zákona) fyzické osoby, a to paní 
Kateřina Žáková, pan Luboš Smolík a já a 
dvě právnické osoby- tj. Město Klatovy 
zastoupené panem starostou Rudolfem 
Salvetrem a římskokatolická farnost Klatovy 
zastoupená panem děkanem Antonínem 
Bachanem. Fyzické osoby nemají žádný 
nárok na jakékoliv majetkové hodnoty, které 
případně sdružení získá, a nepobírají za svoji 
činnost žádný plat, právnické osoby si 
případný majetek dělí napůl.

Ing. Václava Chrousta,

Od samého začátku nebylo naší snahou nic 
jiného než řádná péče o katakomby a snaha 
lépe a nově je představit nejen klatovské 
veřejnosti. Respektujeme duchovní rozměr 
tohoto místa, i proto se již od roku 2006 stalo 
tradicí každoroční requiem, které zde 
v Klatovech za zvuků barokní hudby slouží 
jezuitský provinciál. I proto jsme počínajíce 
rokem 2007 přišli s projektem Barokních 
jezuitských Klatov, které mají připomenout 
nejen historické, společenské, duchovní a 
kulturní tradice a souvislosti. Je skvělé, že 
Barokní jezuitské Klatovy našly odezvu v 
klatovské veřejnosti. Představily se na nich 
významné osobnosti české i zahraniční, za 
všechny bych jmenoval historiky Doc. 
Čornejovou, Doc. Mikulce, filosofy Prof. 
Halíka a Prof. Sokola. Podpora veřejnosti a 
materie, kterou Barokní jezuitské Klatovy 
přinesly, nám umožnily přijít s projektem 
nové expozice klatovských katakomb. Tento 
projekt opakovaně uspěl v řízení o dotaci 
z evropských fondů a bude v letošním roce 
realizován. 

Projekt je poměrně rozsáhlý a pokud bychom 
měli hovořit jen o něm, přesáhli bychom 
snadno možnosti tohoto rozhovoru. Dovolte 
mi proto jen zdůraznit, že jej lze definovat 
slovy KLATOVY – BAROKO – JEZUITÉ. Každé 
z těch slov evokuje kouzlo a tajemství a jejich 
kombinace nás logicky vede do 17. A 
18.století. Nevěříte? Pak si nahlas vyslovte 
Klatovy, poté baroko a jezuité a nechte své 
myšlenky plynout … budete překvapení, co 
vše se Vám vybaví. Šerosvit, z něhož 
vystupují jásavé barvy barokních obrazů? 
Tordované sloupy, až hříšná smyslnost 
b a ro k n í c h  s o c h  p a r a d o x n ě  č a s t o  
zobrazujících biblické náměty? Dramaticky 
promyšlená duchovní hudba? Racionalita 
smísená s mystikou? 

Výborné je, že můžeme využít možnosti 
financování z dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad.

Proč tento projekt a co je jeho náplní?

Mumiím se dostane důstojnější prostředí a občané se více dozvědíMumiím se dostane důstojnější prostředí a občané se více dozvědí

MUMIE SE VRÁTÍ!MUMIE SE VRÁTÍ!

Otázky pro 
Ing. Václava Chrousta

Tak doposud „odpočívaly“ mumie v neveřejných prostorech.Tak doposud „odpočívaly“ mumie v neveřejných prostorech.

Zajímavé srovnání „před“ a „po“ vystěhování stávající expozice.Zajímavé srovnání před  a po  vystěhování stávající expozice.„ “ „ “

Rudolf
Lang

editor
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Jak projekt změní katakomby?

Kromě naučných, duchovních a kulturních 
parametrů, má nová expozice klatovských 
katakomb nesporně výrazný parametr 
marketingový. Má totiž pozvat do našeho 
města nové návštěvníky. Má být jakýmsi 
prvním a výrazným signálem „sem stojí za to 
přijet, je tu cosi významně unikátního“. 
Podaří-li se, a to je nyní v rukou těch, kteří ji 
budou připravovat, pak bude v dobrém slova 
smyslu nejen pro turisty „důvodem, proč do 
Klatov jet“. Stejně důležité však je i to další v 
„nabídce“ - dobré stravování, ubytování, 
kulturní a sportovní vyžití – prostě „důvody, 
proč v Klatovech zůstat o chvíli déle a proč se 
vracet“

Určitě se ale jedná i o samotnou záchranu 
mumií?

Ano, mumie jsou sice nyní ve výborném 
stavu, ale to je dáno tím, že je o ně řádně 
pečováno. Jsou předmětem pravidelné 

kontroly a drobných restaurátorských 
zásahů, v intervalu přibližně jednou za pět 
let je potřebná tzv. větší re- konzervace. Ten 
čas nyní nastal. K jejich dobru, mohu-li to 
takto říci, přispěje i to, že budou opět uloženy 
do nových dřevěných rakví ( replik těch 
barokních) a že bude v rámci projektu 
obnoven i systém tzv. průduchů, které 
zajišťují přirozenou ventilaci v kryptách. A co 
je podstatné, do souboru začleníme i 8 
mumií, které byly doposud uloženy v kryptě 
bez přístupu veřejnosti. Jde o ostatky lidí, 
které byly v minulosti nějakým způsobem 
poškozeny, často bohužel vandalským 
chováním některých návštěvníků (  
naposledy zřejmě v roce 1983). Nyní jsme 
nalezli způsob, jak i tyto ostatky uložit spolu 
s ostatními důstojným způsobem do nově 
rekonstruovaných krypt.

Měl jsem loni tu možnost navštívit s Vámi 
prostory, kde doposud byly umístěné 
veřejnosti nepřístupné mumie. Mne jako 
laikovi připadaly ve špatném stavu a 
umístěné v nevhodných prostorech. Odtud 
ostatně pochází i titulní snímek Klatovanu.

O tom jsem právě hovořil, ovšem ani tyto 
mumie nejsou ve špatném stavu, jejich 
handicap je jiný - jedné např. chybí chodilo. 
V nepřístupné kryptě byly dlouhodobě 
uloženy tzv. „volně“, jen lehce přikryté 
papírem, to jsme zhruba před dvěma lety 
změnili. Konzervátorky přivezly jakési vaky 
ze speciální tkaniny, v nich jsou nyní tyto 
ostatky uloženy. Konzervátorky nás navíc 
přesvědčily, že nejsou-li tyto mumie ve 
veřejném prostoru, je lepší nechat je tzv. 
„mimo rakve“. To se ovšem nyní změní.

Při pohledu na stav kostela mnohé 
Klatovany napadne, zda se projekt týká i 
jeho opravy?

Kromě projektu o.s. Klatovské katakomby 
bude realizován i projekt místní farnosti – 

rekonstrukce krovu a střechy jezuitského 
kostela. Ovšem kostel by si zasloužil opravu 
a rekonstrukci celý. Z architektonického 
hlediska je to možná nejcennější budova ve 
městě, bohužel je nyní poněkud zchátralá. 
Na jeho stavbě se podíleli významní 
stavitelé, jistě můžeme jmenovat Domenica 
Orsiho a Carla Luraga. Dr.  Herold,   
talentovaný jezuitský historik, argumentuje i 
ve prospěch podílu Dientzenhoferů při jeho 
dostavbě, téměř jistě lze uvažovat o průčelí 
chrámu. Interiér – kromě zajímavé duchovní 
kompozice kaplí, která sama by stála za stať 
– obsahuje výtečné barokní varhany, 
úžasnou kazatelnu, obrazy od malířů Jana 
Jiřího Heinsche, Ignáce Raaba, F.X. Palka, 
ale zejména barokní iluzivní malbu od Jana 
Hiebla. O té a o jejím autorovi pojednávala 
část  programu minulých Barokních 

jezuitských Klatov. Závěr? I zde je třeba 
opravy a rekonstrukce. 

Jste teď novým místostarostou města 
Klatovy. Bude se město nějak angažovat?

Ptáte-li se na roli města, pak musím říci, že 
jezuitský kostel patří farnosti, nicméně 
město i farnost výborně spolupracují na 
současných projektech, např. opravu střechy 
město Klatovy podpoří částkou 700 tis. Kč. 
Nicméně prioritou města je nyní dokončit 
rekonstrukci bývalé jezuitské koleje. Věřím, 
že se podaří z bývalého refektáře vybudovat 
víceúčelové prostory (sál, zázemí), které 
budou sloužit klatovským seniorům a nejen 
jim. 

Na závěr nám tedy připomeňte, kdy se 
můžeme těšit ze znovuotevření expozice 
Klatovských katakomb?

Pokud proběhne vše podle plánů, mělo by to 
být v září tohoto roku.

Děkuji za rozhovor a poskytnuté fotografie.foto: Rudolf Lang a Klatovské katakomby

Aktuální TÉMAAktuální TÉMA

Důkladná evidence v dočasném depozitu.
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V poslední době se opět začíná mluvit o 
klatovských katakombách. Z nedávné 
minulosti si většina Klatovanů možná 
vzpomene pouze na období, kdy média po 
dobu téměř tří let plnily zprávy o sporu mezi 
městem Klatovy a zdejší farností kvůli pro-
vozování této významné turistické památ-
ky, který dospěl až před soud. Nakonec se 
obě strany sporu dohodly na založení 
občanského sdružení Klatovské kata-
komby, které tedy památku od roku 2006 
provozuje. V dnešních dnech pak většina 
občanů možná zaregistrovala nějakou 
zprávu o stěhování mumií, ale možná ne-
víme ani proč a zajímalo by nás třeba kam 
a co s nimi bude.

Obrátíme se společně na osobu asi 
nejpovolanější –  
předsedu o. s. Klatovské katakomby.

Pojďme si v krátkosti připomenout vlastní 
vznik o. s. a jak jste k tomu „přišel“ Vy?

Občanské sdružení Klatovské katakomby 
vzniklo v roce 2005 a jeho vznik symbolicky 

ukončil několikaleté spory o to, 
kdo a jakým způsobem bude 
provozovat klatovské katakomby. 
O ty se nové sdružení stará od 
ledna roku 2006 – tedy již pět let. 
Ptáte-li se mě osobně, jak jsem 
„přišel“ ke katakombám, pak 
bych odpověděl ,  že téměř 
náhodou. V době, kdy spory 
vrcholily, jsem oběma stranám 
doporučoval smír a aby se o 
katakomby staraly společně. 
Nakonec se tak stalo. No a já 
j s e m  b y l  p ř i z v á n ,  a b y c h  
n a p o m o h l  o n u  d o h o d u  
realizovat. Jen pro pořádek 
připomenu, že členy sdružení 
jsou tři (slovy zákona) fyzické 
osoby, a to paní Kateřina Žáková, 
pan Luboš Smolík a já a dvě 
právnické osoby- tj .  Město 
Klatovy zastoupené panem 

s t a r o s t o u  R u d o l fe m  S a l v e t r e m  a  

Ing. Václava Chrousta,

Od samého začátku nebylo naší snahou nic 
jiného než řádná péče o katakomby a snaha 
lépe a nově je představit nejen klatovské 
veřejnosti. Respektujeme duchovní rozměr 
tohoto místa, i proto se již od roku 2006 stalo 
tradicí každoroční requiem, které zde 
v Klatovech za zvuků barokní hudby slouží 
jezuitský provinciál. I proto jsme počínajíce 
rokem 2007 přišli s projektem Barokních 
jezuitských Klatov, které mají připomenout 
nejen historické, společenské, duchovní a 
kulturní tradice a souvislosti. Je skvělé, že 
Barokní jezuitské Klatovy našly odezvu v 
klatovské veřejnosti. Představily se na nich 
významné osobnosti české i zahraniční, za 
všechny bych jmenoval historiky Doc. 
Čornejovou, Doc. Mikulce, filosofy Prof. 
Halíka a Prof. Sokola. Podpora veřejnosti a 
materie, kterou Barokní jezuitské Klatovy 
přinesly, nám umožnily přijít s projektem 
nové expozice klatovských katakomb. Tento 
projekt opakovaně uspěl v řízení o dotaci 
z evropských fondů a bude v letošním roce 
realizován. 

Projekt je poměrně rozsáhlý a pokud bychom 
měli hovořit jen o něm, přesáhli bychom 
snadno možnosti tohoto rozhovoru. Dovolte 
mi proto jen zdůraznit, že jej lze definovat 
slovy KLATOVY – BAROKO – JEZUITÉ. Každé 
z těch slov evokuje kouzlo a tajemství a jejich 
kombinace nás logicky vede do 17. A 
18.století. Nevěříte? Pak si nahlas vyslovte 
Klatovy, poté baroko a jezuité a nechte své 
myšlenky plynout … budete překvapení, co 
vše se Vám vybaví. Šerosvit, z něhož 
vystupují jásavé barvy barokních obrazů? 
Tordované sloupy, až hříšná smyslnost 
b a ro k n í c h  s o c h  p a r a d o x n ě  č a s t o  
zobrazujících biblické náměty? Dramaticky 
promyšlená duchovní hudba? Racionalita 
smísená s mystikou? 

Výborné je, že můžeme využít možnosti 
financování z dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad.

Proč tento projekt a co je jeho náplní?

Mumiím se dostane důstojnější prostředí a občané se více dozvědíMumiím se dostane důstojnější prostředí a občané se více dozvědí

MUMIE SE VRÁTÍ!MUMIE SE VRÁTÍ!

Otázky pro 
Ing. Václava Chrousta

Tak doposud „odpočívaly“ mumie v neveřejných prostorech.Tak doposud „odpočívaly“ mumie v neveřejných prostorech.

Zajímavé srovnání „před“ a „po“ vystěhování stávající expozice.Zajímavé srovnání před  a po  vystěhování stávající expozice.„ “ „ “

Rudolf
Lang

editor
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Jak projekt změní katakomby?

Kromě naučných, duchovních a kulturních 
parametrů, má nová expozice klatovských 
katakomb nesporně výrazný parametr 
marketingový. Má totiž pozvat do našeho 
města nové návštěvníky. Má být jakýmsi 
prvním a výrazným signálem „sem stojí za to 
přijet, je tu cosi významně unikátního“. 
Podaří-li se, a to je nyní v rukou těch, kteří ji 
budou připravovat, pak bude v dobrém slova 
smyslu nejen pro turisty „důvodem, proč do 
Klatov jet“. Stejně důležité však je i to další v 
„nabídce“ - dobré stravování, ubytování, 
kulturní a sportovní vyžití – prostě „důvody, 
proč v Klatovech zůstat o chvíli déle a proč se 
vracet“

Určitě se ale jedná i o samotnou záchranu 
mumií?

Ano, mumie jsou sice nyní ve výborném 
stavu, ale to je dáno tím, že je o ně řádně 
pečováno. Jsou předmětem pravidelné 

kontroly a drobných restaurátorských 
zásahů, v intervalu přibližně jednou za pět 
let je potřebná tzv. větší re- konzervace. Ten 
čas nyní nastal. K jejich dobru, mohu-li to 
takto říci, přispěje i to, že budou opět uloženy 
do nových dřevěných rakví ( replik těch 
barokních) a že bude v rámci projektu 
obnoven i systém tzv. průduchů, které 
zajišťují přirozenou ventilaci v kryptách. A co 
je podstatné, do souboru začleníme i 8 
mumií, které byly doposud uloženy v kryptě 
bez přístupu veřejnosti. Jde o ostatky lidí, 
které byly v minulosti nějakým způsobem 
poškozeny, často bohužel vandalským 
chováním některých návštěvníků (  
naposledy zřejmě v roce 1983). Nyní jsme 
nalezli způsob, jak i tyto ostatky uložit spolu 
s ostatními důstojným způsobem do nově 
rekonstruovaných krypt.

Měl jsem loni tu možnost navštívit s Vámi 
prostory, kde doposud byly umístěné 
veřejnosti nepřístupné mumie. Mne jako 
laikovi připadaly ve špatném stavu a 
umístěné v nevhodných prostorech. Odtud 
ostatně pochází i titulní snímek Klatovanu.

O tom jsem právě hovořil, ovšem ani tyto 
mumie nejsou ve špatném stavu, jejich 
handicap je jiný - jedné např. chybí chodilo. 
V nepřístupné kryptě byly dlouhodobě 
uloženy tzv. „volně“, jen lehce přikryté 
papírem, to jsme zhruba před dvěma lety 
změnili. Konzervátorky přivezly jakési vaky 
ze speciální tkaniny, v nich jsou nyní tyto 
ostatky uloženy. Konzervátorky nás navíc 
přesvědčily, že nejsou-li tyto mumie ve 
veřejném prostoru, je lepší nechat je tzv. 
„mimo rakve“. To se ovšem nyní změní.

Při pohledu na stav kostela mnohé 
Klatovany napadne, zda se projekt týká i 
jeho opravy?

Kromě projektu o.s. Klatovské katakomby 
bude realizován i projekt místní farnosti – 

rekonstrukce krovu a střechy jezuitského 
kostela. Ovšem kostel by si zasloužil opravu 
a rekonstrukci celý. Z architektonického 
hlediska je to možná nejcennější budova ve 
městě, bohužel je nyní poněkud zchátralá. 
Na jeho stavbě se podíleli významní 
stavitelé, jistě můžeme jmenovat Domenica 
Orsiho a Carla Luraga. Dr.  Herold,   
talentovaný jezuitský historik, argumentuje i 
ve prospěch podílu Dientzenhoferů při jeho 
dostavbě, téměř jistě lze uvažovat o průčelí 
chrámu. Interiér – kromě zajímavé duchovní 
kompozice kaplí, která sama by stála za stať 
– obsahuje výtečné barokní varhany, 
úžasnou kazatelnu, obrazy od malířů Jana 
Jiřího Heinsche, Ignáce Raaba, F.X. Palka, 
ale zejména barokní iluzivní malbu od Jana 
Hiebla. O té a o jejím autorovi pojednávala 
část  programu minulých Barokních 

jezuitských Klatov. Závěr? I zde je třeba 
opravy a rekonstrukce. 

Jste teď novým místostarostou města 
Klatovy. Bude se město nějak angažovat?

Ptáte-li se na roli města, pak musím říci, že 
jezuitský kostel patří farnosti, nicméně 
město i farnost výborně spolupracují na 
současných projektech, např. opravu střechy 
město Klatovy podpoří částkou 700 tis. Kč. 
Nicméně prioritou města je nyní dokončit 
rekonstrukci bývalé jezuitské koleje. Věřím, 
že se podaří z bývalého refektáře vybudovat 
víceúčelové prostory (sál, zázemí), které 
budou sloužit klatovským seniorům a nejen 
jim. 

Na závěr nám tedy připomeňte, kdy se 
můžeme těšit ze znovuotevření expozice 
Klatovských katakomb?

Pokud proběhne vše podle plánů, mělo by to 
být v září tohoto roku.

Děkuji za rozhovor a poskytnuté fotografie.foto: Rudolf Lang a Klatovské katakomby

Aktuální TÉMAAktuální TÉMA

Důkladná evidence v dočasném depozitu.
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MUMIE SE VRÁTÍ!MUMIE SE VRÁTÍ! FOTOREPORTÁŽ 
ZE STĚHOVÁNÍ MUMIÍ

FOTOREPORTÁŽ 
ZE STĚHOVÁNÍ MUMIÍ

Příprava na transport.Příprava na transport.

„Únikový“ prostor byl „těsný“.„Únikový“ prostor byl „těsný“.

Při převozu.Při převozu.

Opatrná manipulace byla nutností.Opatrná manipulace byla nutností.

„Konečná - Vystupovat“„Konečná - Vystupovat“

Pečlivá kontrola po transportu.Pečlivá kontrola po transportu.

V dočasném domovu. Přesun úspěšný! V dočasném domovu. Přesun úspěšný! 
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Antonín
Fukal

INTERIER - BYT

V současné době, se to zdá spíš 
jako exkluzivní záležitost, jenže po-
stupně dochází ke změně životního 
stylu a volba nábytku z kvalitního dře-
va se stále více stává jeho viditelným 
vyjádřením. Dřevěný masiv je tradič-
ním materiálem, který lidstvo provází 
od nepaměti. Je to nádherný dar příro-
dy, příjemný na pohled, dotyk i pro vní-

mání. Hodnotu 
pravého dře-
va si zpravidla 
neuvědomí-
me hned při 
výběru, ale i 
při dalším sou-
žití. Odlišnosti 

jsou nejen v po-
hledu ale i v do-

teku. To je dáno 
fyzikálními a biolo-

gickými přednostmi 
– dřevo má hřejivou 

povrchovou teplotu, příjemně voní a stále žije – 
dynamicky se přizpůsobuje vzdušné vlhkosti. Dřevo tedy 
vytváří přívětivé a vstřícné prostorové klima. Proto se lidé 
v soužití se dřevem cítí jako doma a dřevěný nábytek 
příznivě ovlivňuje jejich psychiku. Jelikož nábytek 
z masivu nepatří mezi zboží, které bychom kupovali příliš 
často, požadujeme, aby jeho životnost byla při každo-
denním použití . Z tohoto důvodu je důležitá 
kvalita provedení, i použitého materiálu. 

Pro zakázkovou výrobu se používají jen kvalitní 
dřeviny: buk, dub, jasan, smrk, modřín, borovice a od 
těchto dřevin  desky lepené vodovzdornými lepidly na 
výrobky, které se používají i v exteriéru.

Každý výrobek z těchto materiálů je originálem 
vyrobeným jenom pro Vás. 

Základem kvalitního nábytku je vždy dřevěná 
konstrukce poctivě spojená lepením, čepováním, 
i šroubovanými spoji.

Jeho výjimečnost je dána neopakovatelnou kresbou 
dřeva, zvýrazněnou povrchovou úpravou, na kterou se 
používají přírodní vosky a oleje.

Nabízíme výrobu židlí a stolů,skříní, komod, postelí, 
nočních stolků a jiného nábytku a doplňků pro interi-
éry, restaurační zařízení, zahradní posezení a vybavení 
komerčních prostor.

co nejdelší

Antonín Fukal INTERIER - BYT
Dr. Sedláka 889
339 01 Klatovy

Tel., fax: 376 317 987
Mobil: 602 441 961
e-mail: interier.byt@tiscali.cz
www.fukal.cz

ZIMNÍ AKCE

Fólie dub

Fólie javor

Fólie buk

Fólie jasan bílý

Standard LA fólie buk Standard fólie dub5 barevných variant

Dveřní komplet Dveřní komplet
4978,- Kč 3599,- Kč

3700,- Kč3700,- Kč 2700,- Kč2700,- Kč
Ceny za komplet dveří se zárubní, 

cena bez DPH a kliky.

Ceny tají!
Ceny tají!

Akce platí do 31. 3. 2011

Infolinka tel: 376 317 987

www.prum.cz

F
INTERIER  -  BYT
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Výroba nábytku z masivuVýroba nábytku z masivu

... co kus to originál!... co kus to originál!



KLATOVAN LEARNS ENGLISH12  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 2 | ÚNOR 2011 www.klatovan.cz

Dear readers,
Month of February is famous for the world 

wide celebrations of the Chinese New Year. 
The traditional Chinese calendar is very 
different from our calendar. There is a cycle of 
twelve years and every year is a different 
animal; first rat, then ox, tiger, hare, dragon, 
snake, horse, goat, monkey, rooster, dog and 
a boar. Remember, the Chinese New Year is 
not on January 1st , but its near the beginning 
of February each year. This year it was on Feb 
3rd.

The animals’ race
Chinese legends say that the animals 

argued about who would be the first , second 
and so on. To decide, they organized a race 
across a river. The pig was very lazy and so 
was last. The ox was strong and was a very 
good swimmer, but the rat was very clever 
and sat on the ox’s back, jumping off at the 
last moment to win the race. That is why the 
pig is last and the rat is first in the cycle.

What does it mean?
Each animal tells us something about the 

people born in that year. Animals all have 
positive and negative characteristics and if 
you know your animal, you can learn 
something about yourself. Some of the 
characteristics are surprising: we do not 
usually think of rats as hard-working, horses 
as wise and goats as artistic, for example.

The Chinese Zodiac is very popular across 
the world and most people know their animal. 
For most people , though, it is just fun. So why 
don’t you try to find your sign and decide for 
yourself!

The animals and their characters 
HORSE loyal and wise, but also impatient
RAT clever and hard working, but also quick 

tempered
ROOSTER wise and talented, but also emotional
BOAR curious and brave, but quick tempered
OX calm and eloquent, but also stubborn
TIGER strong and sensitive, but also quick

tempered
SNAKE wise and helpful, but also selfish
GOAT wise and gentle, but also pessimistic
MONKEY talented and clever, but also impatient

DOG loyal and hard working, but also selfish
DRAGON strong and brave, but also stubborn 
HARE artistic and curious, but also fond of

gossip

Now match the pictures of animals to their 
names : 

(The matching task should be quite easy, 
though there may be some differences in the 
names used here and those used in Czech 
language, for example (sheep or ram instead 
of goat, pig instead of boar etc.)

You are used to get the translations of the 
most difficult vocabularies. Today we will 

Dragon? Snake? Rat? Which animal are you?
make it a little different. Instead of easily 
served translations we will try a little effort 
and do a simple vocabulary practice to find 
the meaning of some words describing 
characters of personality.  If you need, use 
your dictionary or check the answers at the 
end.

Match the adjectives to the definitions :
emotional brave fond of gossip helpful
gentle wise clever loyal
quick tempered sensitive artistic strong
stubborn curious hard working selfish
eloquent impatient calm pessimistic
talented

1. you won’t change your mind, even when people think you are wrong ……………………
2. you get angry very quickly and suddenly ……………………
3. you don’t like to wait and you get angry when things are not how you would like ……………………
4. you like talking about other people and what they say or do ……………………
5. you feel very strong emotions and do not always control them ……………………
6. you always think things will be bad or go wrong ……………………
7. you only think about yourself ……………………
8. you are usually relaxed and quiet, not angry, nervous, or upset ……………………
9. you do not stop even when there are big problems ……………………
10. you are good at painting, drawing, music etc. ……………………
11. you are sensible and do not make stupid decisions ……………………
12. you can speak very well ……………………
13. you do not get frightened easily ……………………
14. you are naturally good at something ……………………
15. you always want to know about things ……………………
16. you are kind and careful not to hurt other people ……………………
17. you always support your friends, family, country etc. ……………………
18. you try very hard to do your work ……………………
19. you understand what other people think or feel ……………………
20. you make things easier for other people ……………………
21. you are quick at learning things ……………………

According the Chinese calendar, this year of 2011 is the year of the hare (rabbit). The rabbit is the 4th 
in line and it is a symbol for mercy, elegance and worship of beauty. People born in this year are kind, 
speak gently, peaceful, quiet and loving persons. They like to live easy lives. They are reserved 
persons, love arts and have a strong sense of justice. Whatever they do, they will start well and end 
well. 
Adapted from materials of Pearson Education Polska , personalized and rewritten by Martina Searles

Animals:
1 rat, 2 dog, 3 tiger, 4 hare, 5 dragon, 6 snake, 7 horse, 8 goat, 9 ox, 10 rooster, 11 monkey, 12 boar.
Characters:
1 stubborn, 2 quick tempered, 3 impatient, 4 fond of gossip, 5 emotional, 6 pessimistic, 7 selfish,
8 calm, 9 strong, 10 artistic, 11 wise, 12 eloquent, 13 brave, 14 talented, 15 curious, 16 gentle, 
17 loyal, 18 hard working, 19 sensitive, 20 helpful, 21 cleveAnswers:

Martina
Searles

English teacher
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Před námi je březen, měsíc s prvním 
jarním dnem. Ale jak pranostika praví: 
„Březen, za kamna vlezem, duben…. „   
Přísloví je to určitě pravdivé, což potvrzují 
stále ještě zimní akce a aktivity na 
Železnorudsku. Byť se jejich seznam již 
blíží ke konci a mnozí  očekávají zábavu a 
sport v akcích již jarních, zastavme se 
alespoň u jedné z nich, kterou je již 
tradičně ve Sportovním areálu na Špičáku 
„Jízda přes velkou louži“ na čemkoliv. 
Přímo u nástupu na lanovku ve Ski areálu  
bude postaven bazén o délce zhruba 20m. 
Tento bazén je zapotřebí překonat na 
lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu 
a vlastně na čemkoliv. Do dalšího kola 
postupují jen ti borci, kteří přejedou vodní 
plochu celou, až na pevnou zem. S každou 
jízdou se zkracuje délka nájezdu, z čehož 
je jasné, že pouze vítěz může vyjít z této 
akce suchý. Zkrátka zábavné odpoledne, 
doplněné i hudbou a občerstvením.

Další akce – viz seznam – jsou také 
většinou v duchu sportu a zábavy. Pokud 
ale sluníčko na sněhové vrstvy zapůsobí 
dříve a silněji, není třeba se obávat 
situace, že by Vás Železnorudsko nemělo 
čím bavit! Seznam akcí a možností, jak na 
Železnorudsku strávit volný čas, najdete 
vždy na .

Hezké prožití zbytku zimy a radostný 
vstup do jarních měsíců Vám přeje ITC.

www.sumava.net/itcruda

Železnorudsko Vás baví!Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí konce zimy 2011Kalendářní přehled akcí konce zimy 2011

5. 3. Vladimír Mišík Penzion „U zlomené lyže“

12. 3. Slalom ÚKZ SA Špičák

5. 3.

4. 3.

Horsefeathers slope style

Závody pro nejmladší - lyž e i snowboardy
Dětská maškarní diskotéka

SA Špičák

LŠ Alpinka / Alpalouka
Disko clip

5. 3.

5. 3.

KO slalom

4x4 Škoda PARK - Škoda auto

SK Špičák / LA Belveder

SA Špičák

Datum Akce 2011: Pořadatel / místo

12. 3.

26.-27.
3.

Marek Ztracený

Šumavský pohárek

Penzion „U zlomené lyže“

SA Špičák

19. 3. Jízda přes louži SA Špičák

2.-3.4. KO slalom SA Špičák

2. 4. Jiří Schmitzer Penzion „U zlomené lyže“

Javorská 154, 340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Výstavy a expozice - Železnorudsko 
Historické motocykly, geologická expozice
 – stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku 
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter 
– geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa 
a Pivovarské muzeum 
– stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete 
na www.sumava.net/itcruda/

Šebelík
ITC Železná Ruda

Václav 

březen
duben

p.Václav Vetýška - Výstava 
100 let NPR Černé a Čertovo jezero

Muzeu Šumavy Železná Ruda



Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 14. března 2011. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Pavla Baborová, Hlávkova ul., Klatovy

Tajenka: ohýbají a svlékají!

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
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KLATOVANKLATOVAN
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Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.

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 

Tchyně je žena, která dává svou krásnou 
a hodnou dceru hnusnému a odpornému 
mužskému, aby spolu ... <viz. tajenka>
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Na Chmelnici 286, Klatovy 4, tel./fax: 376 313 845, mob.: 603 420 711, 777 044 345, e-mail: info@shadowline.cz
Komunardů 31, Praha 7 - Holešovice, mob.: 603 420 711, tel./fax: 376 313 845, e-mail: stanek@shadowline.cz

PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE
PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE
PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE

5, 6 a 7 komorové 
prof i ly GEALAN, 
ALUPLAST a REHAU 
vyráběné německou firmou, 
patří mezi absolutní špičku na 
trhu. Plastové profily jsou 
vyráběny z čistého plastu, není použit recyklovaný 
plast, a tím zaručují 100% pružnost výrobkům 
vyráběným z těchto profilů. Kování MAKO Multi 
Trend, Winkhaus je absolutní jedničkou na trhu 
a umožňuje svojí multifunkčností doladit a ovládat 
jednotlivé výrobky ke spokojenosti zákazníka.

www.shadowline.cz

Přeprava dřeva - MAN s hydraulickou rukou - kontakt: 605 914 430Přeprava dřeva - MAN s hydraulickou rukou - kontakt: 605 914 430

SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ - Nepožadujeme 
zálohu - platíte až po předání díla.

Možnost zajištění úvěru.

Žaluzie vertikální, horizontální
předokenní rolety, okenní sítě
shrnovací dveře, markýzy, látkové rolety
plovoucí podlahy laminátové - dřevěné
garážová vrata

Žaluzie, parapety, rolety PVC, ALU
ZDARMA kalkulace, zaměření, doprava, poradenství

VHODNÁ DOBA
K OBJEDNÁNÍ OKEN!!

KLATOVANKLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz | E-mail: redakce@klatovan.cz

Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří

Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01  Klatovy

Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

Oslovte zákazníky prezentací 
v plnobarevném měsíčníku, který 
má tvář. Klatovan je informačním 
periodikem, kde zajímavé články 
mapující regionální dějiny, kulturu, 
sport, pomáhají šířit komerční 
sdělení po regionu. Každé číslo ob-
sahuje populární soutěžní křížovku. 
Plnobarevná inzerce v Klatovanu

 levněji než výroba vlast-
ních letáků a jejich nákladná 
distribuce! Klatovan se dostane 
ZDARMA do schránek v regionu 
Klatov a okolí! Roznášku zajišťuje 
Česká pošta. 

Inzerce se tak stává dostupnou 
i malým živnostníkům, kterým 
výhodná cena umožní častější 
a dlouhodobější prezentaci, oproti 
výrazně dražší konkurenci.

 
vychází

příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

25. 3. 2011

16. 3. 2011

Klatovan připravuje nabídku 
tištěné řádkové inzerce a zá-
roveň umístění na interne-
tových stránkách. Nabízíme 
jedinečnou možnost vyzkou-
šení osobní inzerce do příštího 
čísla ZDARMA. 

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

Délku TEXTU prosím dodržte 
do max. 200 znaků. 

inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Redakce si vyhrazuje právo 
inzeráty krátit a odmítnout.

Těšíme se na Vaše návrhy na 
PŘIJATELNOU cenu inzerátů, 
případně formu a zpracování.

www.branickov.czwww.branickov.czApartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Poskytujeme ubytování v jedenácti apartmánech s komfortně vybavenou kuchyní
a vlastním sociálním zařízením, lednící, myčkou, TV a terasou.

Poskytujeme ubytování v jedenácti apartmánech s komfortně vybavenou kuchyní
a vlastním sociálním zařízením, lednící, myčkou, TV a terasou.

NABÍDKA PRÁCE - přijmeme:
kuchař/ka, barman/ka, uklízečka a ostatní pomocné práce.

NABÍDKA PRÁCE - přijmeme:
kuchař/ka, barman/ka, uklízečka a ostatní pomocné práce.

Informace na provozovně nebo email: branickov@email.cz    Nástup dle dohody.Informace na provozovně nebo email: branickov@email.cz    Nástup dle dohody.
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V pořadí třetí valná hromada po 
znovuzrození kdysi agilní odbočky Odboru 
přátel (OP) Slavia Praha v Klatovech v roce 
2009 se konala v sále hotelu Beránek 
v Klatovech dne 22. ledna 2011.

Členové výboru odbočky věnovali jako 
obvykle velké úsilí přípravám této události. 
Vyplatilo se. Jak ve zdárném průběhu 
valné hromady, tak v hojné účasti hostů. 

Z pozvaných hostů se dostavil starosta 
města Klatovy Mgr. Rudolf Salvestr, 
poslanec PČR MUDr. Michal Janek, 
internacionálové Slavie př. Karel Rada 
a Pavel Řehák, tiskový mluvčí SK Slavia 
Mgr. Ondřej Zlámal, za hlavní republikový 
výbor OP Dr. Dobiáš, p. Moulis. 

Po přivítání hostů, členů odbočky i nově 
příchozích, seznámení s plánem práce na 
rok 2011 a zprávě o hospodaření, vystou-
pil starosta Klatov a popřál, ač sparťan, 
lepší časy pro Slavii a též pro jednání 
a akce klatovské slávistické odbočky.

Poté vystoupil s velmi fundovaným 
příspěvkem předseda odbočky p. Jeroným 
Junek. Zaměřil se na historii odbočky od 
jejího založení v roce 1965 přes její zánik 
po 30 letech plodného období, až do doby 
jejího znovuzrození. Vzpomněl bývalých 

předsedů a významných akcí. Zdůraznil 
několik zásad, proč se stát slávistou a k 
čemu tato příslušnost zavazuje. Současně 
vyzval všechny přítomné, aby uctili 
minutou ticha odchod jednoho z předsedů 
odbočky, středoškolského profesora p. 
Jaroslava Tauera, který odešel do slávi-
stického nebe ve věku 86 let. Předseda 
p. Junek a první místopředseda p. Zajíček 
se dne 13. ledna rozloučili s tímto odda-
ným slávistou položením věnce dekorova-
ného červenobílými květy a červenobílou 
stuhou v místním krematoriu.

Dále promluvil k zúčastněným posla-
nec PČR MUDr. Michal Janek, za hlavní 
výbor OP (Odbor přátel) Dr. Dobiáš a 

p. Moulis. Příspěvek Dr. 
Dobiáše přiblížil dění v re-
publikovém kontextu a Dr. 
Moulis zdůraznil dobrou spo-
lupráci s klatovskou odboč-
kou. Příspěvky doprovázela

 
Karel Rada, vicemistr Ev-

ropy z roku 1996, 40násobný 
reprezentant, v současné 
době trenér ženské kopané 
ve Viktorii Plzeň, vedle výřezu 
svým fotbalovým životem, 
zodpověděl řadu dotazů 
týkajících se např. působení 
ve Slavii, Turecku, Německu, 
v reprezentaci, včetně dotazů 

na trenéry, pod kterými působil. Svou 
skromností a obsahem příspěvku si získal 
sympatie všech. Na závěr slíbil členství 
v naší odbočce, což bychom považovali za 
velkou poctu.

Mgr. Ondřej Zlámal seznámil přítomné 
se situací v A týmu: přestupy, současný 
kádr, eventuální změny, přípravu před 
zahájením jarního kola. 

Poslední příspěvek přednesl interna-
cionál Pavel Řehák, bývalý asistent u A 
družstva, nyní hlavní trenér B mužstva. 

Jeho účast jsme si všichni 
přáli a nutno konstatovat, že 
nezklamal zejména svým 
otevřeným a kritickým po-
stojem, kterým dokázal, jak 
velkým a věrným slávistou je! 
Se vším, co bylo obsahem 
jeho příspěvku, lze jenom 
souhlasit: 

Mládež - po odchodu 
sušického agenta p. Říčky 
a příchodu p. Šrámka chybí 
koncepce, např. od dob Radka 
Černého nebyl pro A mužstvo 

 
diskuse.

vychován ani jeden brankař. Naprostá 
absence skromnosti, výhledových cílů, 
komunikace směrem k A mužstvu. 
V současné době se po příchodu Davida 
Šmejkala situace lepší.

A mužstvo - je dobré jít cestou vlastních 
odchovanců, avšak z pohledu vrcholové 
kopané nelze s tímto trendem vystačit. Při 
té příležitosti poukázal na řadu odchodů 
a hostování, někdy beze smyslu a ade-
kvátních náhrad, např. nadějný brankař 
Diviš a jeho odchod do Prešova, dnes o něj 
jeví vážný zájem Anglie.

Rozpočet - plýtvání, peníze i dorosten-
cům, kalkulace s něčím, co ještě nebylo 
pod střechou (Tiraspol).

Úplným závěrem poděkoval výbor 
odbočky OP Slavia Klatovy za účast všem 
slávistům i nově se hlásícím členům, 
zejména pak hostům. Upozornil na naše 
vlastní webové stránky  
a pravidelná setkání ve slávistické 
hospodě POHODA (bývalá vinárna Pod 
Černou věží), která se konají po celý rok 
každé první pondělí v měsíci.

www.slaviakt.jex.cz

Valná hromada odboru přátel 
SK SLAVIA PRAHA v Klatovech

Milan
Zajíček
místopředseda 
OP Slavia Klatovy

Hosté - zleva: Pavel Řehák, Ondřej Zlámal, Karel Rada.

Pohár Mistra ligy v Klatovech. 
U poháru Zdeněk Holý.

foto: OP Slavia v Klatovech


	1: titul
	2: uvodnik
	Stránka 3
	4: Zábava
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	11: informace
	Stránka 12
	Stránka 13
	14: tiráž křížovka
	Stránka 15
	16: sport

