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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Krásné voňavé jaro vážení čtenáři 
Klatovanu. 

Máme za sebou krásný prodlou-
žený sváteční velikonoční víkend. Pro 
mnoho z nás tak končí měsíc duben, 
který přinesl rekordně teplé počasí 
a pomohl nám načerpat, po náročné 
zimě, energii důležitou pro překonání 
jarní únavy. 

Každé hezké odpoledne v přírodě, 
na zahradě, s rodinou nám pomáhá 
zapomenout na všední starosti. 
Sluníčko nám pomáhá překonávat 
lépe smutné okamžiky a události a to 
doslova okamžitě s prvními ranními 
paprsky. Většině z nás vykouzlí na 
rtech úsměv a nemůžeme si ani 
vzpomenout na mediální důležitosti ve 
vládě, ve světě.

Ještě teď, koncem dubna, nás 
čekají oblíbené „čarodějnice“ a v mě-
síci květnu se možná potkáme na 
vzpomínkových akcích k oslavám 
osvobození, nebo na kulturních akcích 
v našem regionu, třeba na těch, které 
propaguje náš měsíčník. 

Přeji Vám, milí čtenáři, krásný 
měsíc lásky.

Počátek měsíce byl smut-
ný z pohledu tragické smrti jezdce při 
Rallye Šumava, a také např. nešťast-
nou nehodou řidiče Velorexu u Klatov.

14. 5. 
Sobota, 18,00 hod.

Areál na Hůrce, Klatovy
První divadelní představení v letošní 

sezoně v upravené zřícenině kostela sv. 
Anny na Hůrce v Klatovech se bude hrát 
v sobotu 14. května od 18 hodin. Farní 
divadelní spolek z Plánice představí 
komedii Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
Hlava proti Mihuli. Děj hry je založený na 
souboji nesmělého pana Mihuleho s 
tvrdohlavým panem Hlavou o jeho 
schovanku Máničku. Děj komedie je o 
náhodě provázené nepřekonatelným 
humorem. Zveme všechny zájemce. 
Otevřeno bude občerstvení.

Pochod pohádkovým lesemPochod pohádkovým lesem

Jde se ze Zdebořic do Habartic. 
Pořadateli jsou Farní divadelní spolek 
Plánice, Farnost Plánice, MAS Pošumaví 
a Mikroregion Plánicko. Pochod spolu-
pořádá i SDH Habartice. V 16.00 pak na 
návsi v Habarticích bude Pohádková 
diskotéka pro děti a od 17.00 Zpívejte s 
námi (zpívání lidových písní).

Sobota 7. 5. od 14.00 hod.

Městská knihovna Klatovy a The Language School of English Martina Searles
pořádají u příležitosti Dne dětí zábavně vzdělávací akci

Den pro dEti s angličtinou

Dárky pro děti věnovaly: VZP Klatovy, Okula, a. s. Nýrsko, Zihos, s. r. o. Švihov, 
Dětský sekáč Bimbo Ivana Hlaváčková Klatovy, Školní bufet Hellerová Marie, ZŠ Čapkova Klatovy
mediální partner regionální informační měsíčník Klatovan.

Co vás čeká? 
Přečteme si ukázky z knížky Roalda Dahla Matylda, 

při tom se naučíme pár slovíček, 
zahrajeme si nějakou hru a pak si zasoutěžíme. 

A to všechno dvojjazyčně.

Pro všechny děti od 6 do 12 let, které se učí angličky.
Vstup zdarma. Registrace nutná v knihovně.

v pátek dne 3. 6. 2011 od 17.00 – 20.00
sál Městské knihovny Klatovy

Jaro plně propuklo. 
Obrázky od Davida Štefla se vracíme
do uplynulých Velikonoc a připomínáme
si krásný sváteční prodloužený víkend
plný sportu, grilování, pohody a tradic.
Na snímku vpravo sám fotograf při 
pletení pomlázky se synem Adamem.
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Ne 2 roky, ani 3 roky, ale 
 Síť elektroprodejen 

EURONICS nabízí zákazníkům při koupi 
televizoru a dalších velkých spotřebičů 
mimořádnou záruku 40 měsíců. 

Cílem EURONICS prodloužené záruky 
je poskytnout zákazníkům maximální 
jistotu při nákupu elektra v prodejnách 
EURONICS. Nabízíme jistotu, kdy zákazníci 
vědí, že se o ně postaráme, když se dosta-
nou do potíží

EURONICS 
ZÁRUKA 40 měsíců!

Za tuto 
prodlouženou záruku nezaplatíte ani 
korunu.

Výrobková paleta, na kterou můžete 
uplatit prodlouženou EURONICS záruku 
40 měsíců zahrnuje tzv. velkou bílou 
techniku, tedy velké spotřebiče do do-
mácnosti a také televizory. Jsou to:

televizory
ledničky a mrazničky
pračky, sušičky a jejich kombinace
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

(trouby, varné desky, myčky nádobí)
V praxi to znamená, že se jedná o nej-

delší záruku v oblasti prodeje spotřební 
elektroniky a domácích spotřebičů, jaká 
se v rámci České republiky nabízí.

spustil n  a vztahuje 
se na nákup televizorů všech úhlopříček, 
vestavných spotřebičů, chladniček, 
praček, sušiček, myček i sporáků. O zájmu 
zákazníků svědčí tisíce vydaných certi-
fikátů EURONICS záruky 40 měsíců.

Stačí, když v prodejně nakoupíte 
elektrospotřebič, na který se vztahuje pro-
dloužená záruka, a do třiceti dnů od náku-
pu se zaregistrujete na . 

ź
ź
ź
ź
ź
ź

 
 
 
 
 
 

Již v září minulého roku EURONICS 
adstandardní službu

Jak získat EURONICS záruku?

www.euronics.cz

Po zaregistrování vám bude zaslán email s 
odkazem na „Certifikát EURONICS záruky 
40 měsíců“. Pokud nemáte přístup k 
internetu, stačí se obrátit na náš vyškolený 
a profesionální personál přímo v prodejně.

Snažíme se zákazníkům nabízet 
maximální služby, kromě již zmiňované 
prodloužené záruky, za kterou byste jinde 
zaplatili 15 procenty z kupní ceny výrobku, 
je pro nás samozřejmostí výrobek zdarma 
zákazníkovi odvézt a zdarma nainstalovat. 
Starý spotřebič pak necháme zdarma 
ekologicky zlikvidovat. Každý týden kon-
trolujeme ceny v celém regionu, abychom 
nabízeli zákazníkům výrobky vždy za 
nejlepší ceny.

Naším cílem je vždy spokojený 
zákazník, který se na nás může kdykoliv 
obrátit!

Naše prodejny naleznete v Klatovech 
u Bílé věže a proti nákupnímu centru 
Albert, dále v Sušici a v Domažlicích na 
náměstí.

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!

ELEKTRO MARKET v nákupním centru Albert v Klatovech, ul. 5. května.

ELEKTRO MARKET v centru Klatov.
U Bílé věže, Křížová ulice 162.

Václav
Beneš

ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ
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Milan 
Baier 

amaterský historik

Za třicetileté války bylo obyvatelstvo 
sužováno rekvírováním potravin a krmiva 
pro vojáky a jejich koně. Například v říjnu 
1631 musely být vypraveny potahy s obilím 
z Vrhavče a Lub do Chebu pro Valdštejnovo 
vojsko v Sasku. V květnu 1633 byl opět 
požadován proviant a potahy do Plzně. Pro 
velké zadlužení Klatov bylo povoleno 
zastavení několika poddaných, kromě 
jiných i pacholka Václava Slívky z Lub, 
Vilému Albrechtovi Krakovskému na Týnci. 

Nadále bylo utužováno nevolnictví, až na 
několik výjimek. Tak například byla 30. 
listopadu 1658 sepsána žádost pána 
Sobětic, Jakuba Longina z Longinu o 
propuštění Judity, dcery Jana Slívky z Lub, 
z důvodu sňatku s Václavem Lhotou. 
Žádost však byla klatovskými radními 
zamítnuta. Dále 29. 10. 1642 klatovští 
žádal i  hraběte Heřmana Černína 
z Chudenic za propuštění Zuzany, vdovy po 
Martinu Hanzlovi, za manželku Janovi 
Kličkovi ze vsi Lub. Roku 1691 žádala 
Kateřina Kličková z Lub obec Klatovy o 
polehčení roboty. Roku 1703 Tomáš Nový, 
osazený na zpustlém gruntu v Lubech, 
žádal klatovskou vrchnost o odpuštění 
roboty. V obou případech vrchnost 
dočasně snížila robotní povinnost. 
Pomohla též poddanému v Lubech 
Šimonu Boškovi na spravení dvora 
Hodanovského dřívím, 400 cihlami a 
slámou na došky (123 otepí) a „též aby byl 
prázden roboty a kontribucí na jeden rok“. 

Podobně poddanému Burianovi v Lubech, 
který byl dán na pustý grunt, byla vrchností 
poskytnuta pomoc dřívím a obilím, slamou 
(30 otepí) a polehčením roboty na jeden 
rok. Roku 1674 si klatovští stěžovali na 
rytmistra Jana Ladislava Běšína z Běšin na 
Makově, že svými lidmi naverboval 
poddaného Jana Pavlovic z Lub, který 
sloužil v obecním dvoře při špitálu 
(chudobinci). Roku 1693 se Jan Šebesta 
poddal klatovské vrchnosti co svobodný a 

vzal si za manželku vdovu po bývalém 
šafáři v Lubech Vrabcovi. Stejně učinil 
Matěj Štefl, když si vzal Annu Bodaňovou. 
Roku 1740 zamítl klatovský úřad žádost 
Jana Urbana z Lub o propuštění  
z poddanství pro vyučení z mlynářského 
řemesla. Roku 1697 byl ovčák v Lubech 
Frydrych Tošlar propuštěn ze služby pro 
nedbalost. Jeho místo zaujal ovčák z Kalu. 
Tošlar byl osazen na uprázdněný dvůr 
Bayerlův a roku 1701 mu na jeho žádost 
pomohla klatovská obec se zrním na jarní 
setí. Ale v zimě 1702 se rada usnesla, že 
pro nedbalost bude dvůr osazen synem 
ostřetického rychtáře Šimona Kličky. 

Tresty a prohřešky
V roce 1700 byl 25. října odsouzen 

k trestu trdlicí Slívka z Lub za zbití sedláka  
a jeho těžké poranění. V roce 1701 byl 
rychtářem přiveden před soud syn Buriana 
pro podezření z krádeže pšenice. Byl 
potrestán třídenním trestem v trdlici a 
potom dostal sto ran karabáčem přede 

všem sedláky k výstraze. Dne 6. května 
1701 byl pro nemravnost odsouzen cihlář 
z Lub k trestu trdlicí na 8 dní a jeho 
nevěstka na 14 dní.

Vojsko a rekruti z Lub
V únoru 1700 bylo v Lubech ubytováno 

154 vojáků a důstojníků, a pro množství 
spotřebované potravy žádali Lubští o 
pomoc. Roku 1734 měla klatovská 
vrchnost do konce března dodat 3 rekruty. 
Bylo rozhodnuto, aby jedním z nich byl syn 
ovčáka z Lub. Ten však ujel na koni a otec 
ho bránil s holí v ruce. Jak vše dopadlo, 
není známo. Roku 1744 se za rekruta 
nabízelo 100 zlatých. V květnu 1744 bylo 
v Lubech ubytováno 66 mužů a 76 koní.

Provoz hostinců, poplatky a daně
V roce 1708 bylo stanoveno vybírat 

poplatky z muzik po hospodách a šencích 
s tancem. Roku 1734 byly vybírána 
mimořádná daň z kapitálu a ročních platů, 
přesahujících 20 zlatých ročně. V roce 
1709 byly v Klatovech muziky s tancem ve 
4 hospodách a vinárnách a 20 šencích 
piva, dále také v krčmách v Beňovech, 
Ostřeticích a v Lubech. 

Majetek v roce 1655
Dle soupisu byla v Lubech 2 pustá 

hospodářství, 8 sedláků, 7 chalupníků a 1 
zahradník. Hospodařili na 103 ha orné 
půdy. Z dobytka bylo 31 potahů, 23 krav, 
50 jalovic, 12 ovcí a 101 vepřů. 

Vývoj počtu obyvatel v Lubech

Stavba železnice
Velký význam měla stavba železnice 

Klatovy-Sušice v letech 1884 – 1888. 
Vznikla železniční stanice Luby, která byla  
v roce 1890 přejmenována na Týnec, 
později Luby – Týnec. V roce 1931 byl 
zrušen název Týnec a byla zrušena 
telefonní stanice, která spojovala týnecké 
panství s nádražím. Od roku 1898 byl na 
nádraží poštovní úřad, který byl roku 1923 
přenesen do Lub.

Obyvatelstvo a povolání 
v Lubech v minulosti
Obyvatelstvo a povolání 
v Lubech v minulosti

dokončení z minulého čísla
2. část

foto: archiv autora



ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ DUBEN 2011 | ČÍSLO 4 | ROČNÍK II | STRANA  5www.klatovan.cz

Poslední dobou jste možná zazna-
menali v souvislosti s debatou o možném 
rozšíření hasičské zbrojnice v Lubech, za 
deset miliónů, časté postesknutí nad tím, 
že není v Lubech společenská místnost 
pro spolkovou činnost. 

Pro mnohé je stále novinkou, že již dva 
roky, takřka uprostřed Lub, je k dispozici 
perfektně a moderně vybavená spole-
čenská místnost s celkovou kapacitou 
100 míst. 

Hlavní místnost s kapacitou 65 míst 
k sezení a přilehlé místnosti jsou nejen 
obyvatelům Lub k dispozici za opravdu 
symbolických podmínek. V našich spole-
čenských prostorách naleznete dostatek 
místa pro pořádání oslav kulatých výročí, 

dětských párty, rodinných oslav a setkání. 
Posezení s přáteli v každém věku. Neku-
řácké prostředí tak vyhovuje nejen dětem, 
ale také našim seniorům pro jejich 
setkávání a posezení. Spolky u nás mohou 
pořádat setkání, výroční schůze, dětské 
zábavy, prostě široké spektrum akcí 
s jejichž pořádáním rádi pomůžeme. 

Nemůžeme zapomenou na nabídku 
prostor pro firmy na uspořádání firemních 
akcí a večírků a nebo pracovních školení.

U objektu je dostatečné velké, zpev-
něné parkoviště. Hlavní společenská 
místnost je nekuřácká a přiléhá jí kuřácký 
salónek s kapacitou 20 míst a separé sa-
lónek vhodný k oddělenému jednání, nebo 
může sloužit jako šatna. Návštěvníci ocení 

Kamil
Kloud

řezník a uzenář

Luby mají zázemí pro spolkovou činnost! 
Již 2 roky!

Luby mají zázemí pro spolkovou činnost! 
Již 2 roky!

Lubské špekáčky

89,- / kg

AKCE KVĚTENAKCE KVĚTEN

Řeznictví a jídelna Luby 71
Obchodní centrum Škodovka Klatovy

Řeznictví a jídelna Luby 71
Obchodní centrum Škodovka Klatovy

nové moderní toalety. Celý objekt je bez-
bariérový a je vybaven velkou LCD TV 
obrazovkou a pokrytím signálem WIFI Free 
pro připojení k internetu.

K dispozici je zázemí naší přilehlé 
vlastní kuchyně.

Lubští se mají kde scházet, mají 
k dispozici moderní společenské pro-
story v centru Lub a my se těšíme na Vaši 
návštěvu!

Hlavní společenská místnost s kapacitou 65 míst. foto: Rudolf Lang Kuřácký salónek.

Ručně vázané, 
Tradiční receptura!

Otevírací doba Luby: Po - Pá od 6,OO h.
So od 7,00 h.

Otevírací doba Škodovka:Po - So od 8,00 h.

Otevírací doba Luby: Po - Pá od 6,OO h.
So od 7,00 h.

Otevírací doba Škodovka:Po - So od 8,00 h.

15,-

Novinka LUBY
Káva na cestu

Snídaně při cestě 
na Šumavu.

Denně vlastní výrobky,
např.  teplá sekaná

Snídaně při cestě 
na Šumavu.

Denně vlastní výrobky,
např.  teplá sekaná

GRILL speciality!GRILL speciality!
vlastní výroby: 
Lubské špekáčky, párky, 
klobásy různých druhů a příchutí.
Marinovaná masa - pečeně, bůček.
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Muzikál Pomáda se zrodil na jaře roku 
1970 v Chicagu. Jim Jacobs a Warren Casey 
se jednoho rána po náročném mejdanu roz-
hodli udělat muzikál s písněmi z nostalgic-
kých 50.let, který by vypovídal o jejich životě, 
o spolužácích ze školy, jejich problémech, 
snech a láskách. A tak vznikla Pomáda. Již 
samotný název vypovídá o stylu života, cho-
váním mladých lidí té doby, jejímiž symboly 
byly napomádované vlasy, americká dlouhá 
auta (cadillacy), hamburgery a samozřejmě 
rock and roll. Waren napsal písničky, Jim 
zase nápěvy. Tak vznikal muzikál Pomáda, 
který se stal nejdéle hraným muzikálem na 
Broadwayi.

V roce 1978 byla Pomáda zpracována do 
filmové podoby, v hlavních rolích s Johnem 
Travoltou a Olivii Newtin-John. Tento muzikál 
vzdává hold muzice plné energie, napětí 
a rock´n´rollu. Písně Pomády se dlouhou 
dobu držely na prvních místech hitparád, 
a tím se odstartovala dlouholetá historie 
tohoto neobyčejného představení.

Po uvedení úspěšného amatérského mu-
zikálu Mamma Mia v Klatovech přemýšleli 
hlavní aktéři o tom, jaké téma zpracovat pro 
další rok. Vzhledem ke složení skupiny, 
daným možnostem a zájmům byla jasnou 
volbou Pomáda. Parta nadšenců, která se 
rozhodla na daném muzikálu pracovat, tak 
trochu připomíná život hlavních hrdinů 

Pomády. Je to dobrá parta, která drží 
pohromadě, umí se bavit a s chutí se pouští 
do projektů, kde zúročí svůj talent a své 
zájmy – zpěv, tanec, hudbu a divadlo.

Ne náhodou jsou těmito nadšenci žáci 
a učitelé Základní umělecké školy Josefa 
Kličky v Klatovech.

Nápad vytvořit muzikál pramenil z touhy 
propojit jednotlivé obory Základní umělecké 
školy a nastolit mezioborovou spolupráci 
nejen mezi žáky, ale i kantory této školy, říká 
Markéta Kubecová, učitelka Literárně 
dramatického a Tanečního oboru ZUŠ, která 
se ujala role scénáristy, 
d ramaturga ,  rež ie  
a hlavního tanečního 
c h o r e o g r a fa  o b o u  
muzikálů. Tento projekt 
byl  p lně podpořen 
ředitelem školy panem 
Josefem Gabrielem a 
d o  s p o l u p r á c e  s e  
s chutí pustil i učitel a 
sbormistr pan Jaroslav 
Pleticha, který se ujal i 
pro letošní rok hudební 
a pěvecké stránky.

Stejně jako loni 
připravuje muzikál Pomáda Základní 
umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech ve 
spolupráci s taneční skupinou Modern 

MěKS Klatovy  a  
Pošumavským Big 
Bandem. V muzi-
kálové show dále 
účinkuje pěvecký 
sbor Fialky a Literár-
ně dramatický obor 
ZUŠ Klatovy, hu-
dební skupina The 
Shower a vokální 
seskupení Greased 
Lightning. V hlavních 
rolích Dannyho a 
Sandy se představí 

Jan Pleticha a Veronika Řezníčková.
Přípravy muzikálu začaly již v létě 2010, 

kdy vznikl pracovní scénář a část tanečních 
choreografií. Zkoušet začala taneční 
skupina a herci v listopadu téhož roku a nyní 
v dubnu 2011 nabízí muzikál svoji konečnou 
podobu. Zbývá jen propojit taneční a di-
vadelní část se složkou hudební a muzikál 
může být uveden. 

Člověk by si mohl říct, jak jednoduché je 
udělat amatérský muzikál. Ovšem omyl! Za 
vším se skrývá ochota všech aktérů obětovat 
veškerý svůj volný čas, energii a nespočet 

hodin, kdy trpělivě a stále dokola opakují 
tytéž divadelní i taneční scény. Každá neděle 
a někdy i celý víkend tak znamená pro 
každého účastníka ne odpočinek, ale 
pomádové šílenství.

Samotný muzikál je sám o sobě i dosti 
finančně náročný, říká Markéta Kubecová. 
Mnoho výdajů je spojeno s tvorbou kostýmů, 
scény, osvětlením, technikou a tvorbou 
rekvizit. Také reklama je velmi důležitá a též 
něco stojí. Proto se taneční skupina Modern 
rozhodla udělat muzikálu reklamu a vyjela 
tak na „předpomádové“ turné. Ukázky z mu-
zikálu mohli lidé shlédnout již na klatovském 
Plese Škoda team, V Mariánských Lázních 
na tradičním Jarním plese akordeonového 
orchestru ZUŠ Fryderyka Chopina a v Plzni 

Muzikál Pomáda roztančí KlatovyMuzikál Pomáda roztančí Klatovy

Rudolf
Lang

redaktor

Příběh Dannyho, Sandy a jejich party obletěl snad celý svět a nyní zavítá 
v podání klatovských tanečníků, herců, hudebníků a zpěváků i do Klatov. 

Po půl roce tak protagonisté muzikálu „Mama Mia!“ plní slovo a představí se 
Klatovanům v premiéře Pomády. Klatovan, jako mediální partner, oslovil hlavní 
organizátorku Markétu Kubecovou ohledně zasvěcených informací.

Příběh Dannyho, Sandy a jejich party obletěl snad celý svět a nyní zavítá 
v podání klatovských tanečníků, herců, hudebníků a zpěváků i do Klatov. 

Po půl roce tak protagonisté muzikálu „Mama Mia!  plní slovo a představí se 
Klatovanům v premiéře Pomády. Klatovan, jako mediální partner, oslovil hlavní 
organizátorku Markétu Kubecovou ohledně zasvěcených informací.

“

dokončení na straně 7
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Cestovní pojištění pro turistické i pra-
covní cesty v zahraničí – zahrnuje pojištění 
lékařského ošetření, úrazové pojištění, 
ztrátu zavazadel, odpovědnost za škodu, 
ale i extrémní sporty a různá další 
připojištění. Cestovní pojištění je nutný 
doplněk Vaší cesty do ciziny... Výdaje za 

zdravotní péči v zahraničí mnohonásobně 
převyšují náklady za léčbu v ČR. Z pojištění 
léčebných výloh v zahraničí jsou na rozdíl 
od veřejného zdravotního pojištění 
hrazeny náklady za zdravotní péči v plné 
výši v místních cenách a včetně případné 
spoluúčasti.

Cestovní pojištění zahrnuje širokou 
paletu možností - jak pro organizovanou 
turistiku – např. pobytové zájezdy, poz-
návací zájezdy, lázně, tak pro pracovní 
cesty, popřípadě sportovní turistiku 
a aktivní pobyty - zimní sporty, turistika, 
cykloturistika a další.

Pojistné plnění zahrnuje zejména krytí 
nákladů za nemocniční ošetření v za-
hraničí (umíme sjednat i bezlimitní plnění), 
ambulantní ošetření,  nákup léků, 
bezplatný převoz do vlasti, obsahuje 
úrazové pojištění, pojištění trvalých 
následků, pojištění odpovědnosti za 
škodu, pojištění ztráty zavazadel, pojištění 
storna zájezdu, repatriaci a další.

Pojištění poskytuje skutečně širokou 
paletu krytí rizik za různé ceny a při 
různých podmínkách jednotlivých pro-
duktů. Z tohoto důvodu doporučuji jeho 
výběr konzultovat s nezávislým makléřem - 
dle individuálně nastavených požadavků 
a náročnosti zákazníka.

Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...
Cestovní pojištění

Zdeněk
Konfršt

makléř

na 4. Plese učitelů Plzeňského kraje. Ne 
vždy se najde nějaký sponzor, který finančně 
takový projekt podpoří. V letošním roce se 
aktérům tohoto muzikálu podařilo získat 
hned několik sponzorských darů, za které 
velmi děkují.

Vstupenky budou v prodeji již během 
měsíce dubna v MěKS Klatovy, kde bude 
taktéž uvedena premiéra muzikálu ve dnech 
21. 5. - 23. 5. 2011. V sobotu můžete 
shlédnout představení od 18.30 a od 20.30 
hod., v neděli od 18.00 a od 20.00 hod. 
(Vstupenky je možno zamluvit na tel. 
724 823 466)

Celému týmu přejeme mnoho tvůrčích 
úspěchů a divácké podpory.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA POMÁDU

věnují do soutěže s křížovkou 2x 2 vstupenky 
na premiérová představení.

Klatovan - mediální partner a Ing. Zdeněk Konfršt

Vyluštěte si POMÁDU

Makléř Ing. Zdeněk Konfršt sponzoruje muzikál Pomáda!
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I velmi smutné kapitoly přinášely dějiny 
našeho královského města. Jednu z nejhor-
ších spolunapsal muž, který se narodil 14. 
ledna před 109 lety. Pocházel z rodiny pekař-
ského dělníka z bavorské metropole Mnicho-
va a jmenoval se Heinrich Winkelhofer. 

Do historie Klatov vstoupil jako velitel 
místního gestapa. Kdo by neznal bývalou vilu 
továrníka Singera naproti dnešnímu gymná-
ziu. A kdo nikdy nenavštívil ono velmi smut-
né místo ve Spáleném lese, kde za heydri-
chiády umírali nejlepší lidé tohoto národa. 
Klatovské gestapo se zapsalo do dějin 
protektorátu jako jedno z vůbec nejhorších. 
Jeho obrovská územní působnost, která 
sahala velmi daleko do jižních Čech, způ-
sobila velké množství zatčených, vězněných, 
popravených, mrtvých.

Heinrich Winkelhofer vstoupil již ve svých 
16-ti letech k bavorské policii jako čekatel. 
Řady SS rozšířil v roce 1934, členem NSDAP 
se stal o tři roky později. Velitelem gestapa 
v Klatovech byl určen předem, ještě před 
obsazením zbytků naší republiky 15. března 
1939. Avšak vinou logistických potíží na-
stoupil do funkce až 10. května téhož roku. 
Za šest let činnosti prošlo vyšetřováním ven-
kovní služebny gestapa Klatovy pod vedením 
SS-Hauptsturmführera (od 30. ledna 1945 
SS-Sturmbannführera) kriminálního rady 
Heinricha Winkelhofera celkem 3.268 osob. 

Jeho klatovská kariéra se odráží v soud-
ním procesu z roku 1947, který pro něj nako-
nec znamenal oprátku. Na konci války dal 
Winkelhofer příkaz k propouštění vězňů, 
v posledním dubnovém týdnu roku 1945 pak 

už služebna nepracovala. Winkelhofer se 
5. května převlékl do civilních šatů a z Klatov 
uprchl. Ovšem skončil v internačním táboře 
v Nattenburgu v Bavorsku. V červnu 1946 
byl Američany předán do Plzně a následně 
putoval do vazby v Klatovech.

Soud s ním proběhl ve dnech 28. 
a 29. dubna 1947 u Mimořádného lidového 
soudu v Klatovech. Winkelhofera činila 
obžaloba (žalobce dr. Zeno Fifka) především 
odpovědným za smrt 73 lidí v době heydri-
chiády (zastřelených ve Spáleném lese) 

a svými nesprávnými obviněními měl také 
způsobil smrt stovek dalších lidí. Předseda 
senátu Dr. Josef Švec se bývalého velitele 
klatovského gestapa tázal, zda se cítí vinen. 
Winkelhofer odpověděl: „Necítím se vinen, 
vyjma toho, kdy jsem konal svou povinnost, 
…stavěl jsem se vždy proti zločineckým 
nacistickým nařízením. Byl jsem však malým 
kolečkem v nacistickém stroji, takže moje úsilí 
bylo často bezvýsledné.“ Typická výpověď 
nacistického zločince a snaha hodit veške-
rou vinu na systém či na nadřízené. 

Rozsudek byl vynesen ještě 29. dubna 
1947, konkrétně v půl desáté večer 
a Winkelhofer byl odsouzen k trestu smrti 
provazem za své členství v SS, podporu na-
cismu a především za to, že svým počínáním 
zavinil smrt stovek osob. Konkrétně 
můžeme mluvit o 834 lidech, za jejichž smrt 
bylo přímo či nepřímo zodpovědné klatov-
ské gestapo, jemuž Heinrich Winkelhofer 
velel prakticky po celou dobu protektorátu. 
Popraven byl 30. dubna 1947, 37 minut po 
půlnoci na dvoře klatovského soudu. 

Velmi zajímavé a také krutě tragické byly 
osudy Winkelhoferovy manželky a jeho dvou 
dcer. Adelhaid Wilkelhoferová pobývala na 
konci války v hájence na Srní, odkud ji 
převezli do vazby do Sušice. Přestože byla 
přísně střežena, dokázala během krátké 
chvíle (snad po vzoru Magdy Goebbelsové) 
zabít svou osmiletou dceru Elzu a starší 
třináctiletou Hertu přinutit k sebevraždě. Tu 
se pak rozběhnutím proti stěně a radiátoru 
pokusila neúspěšně spáchat i ona sama. 
Klatovský soud ji posléze odsoudil ke 20 
letům vězení.

Lukáš
Kopecký

dopisovatel
foto: archiv redakce

Klatovské gestapo: 1 Obrmajer, 2 Pffaf, 3 Ruprecht, 4 Winkelhofer, 5 Schmidt, 6 Friedl,
7 Staube, 8 Votava, 9 Lindner, 10 Liebel, 11 Vodička, 12 Seeholzer, 13 Schamberger,
14 Polzer, 15 Wimmer, 16 Schindler, 17 Harmanck.

Heinrich Winkelhofer Heinrich Winkelhofer * 14. ledna  1902 + 30. dubna 1947

Sídlo klatovského gestapa - Singerova vila.
Dnes školka v ulici Národních mučedníků 192.

Sídlo klatovského gestapa - Singerova vila.
Dnes školka v ulici Národních mučedníků 192.
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Slovíčka

forgotten
sprout
leaves
bloom
bright
daffodil
dandelion
daisy
violet
fragrant
consequent
crucifiction
rose (min.čas or rise)
custom
blessed

zapomenutý
rašit, pučet
listy
kvést
zářící, jasný (barvy)
narcis
pampeliška
sedmikráska
fialka
voňavý
následný
ukřižování
vstát, zvednout se
zvyk
požehnaný

Dear readers,
A t  l a s t ,  t h e  

spring has arrived. 
The  weather  i s  
s u n n i e r  a n d  
warmer, and finally, 
the snow and ice of 
the long cold winter 
is  f in ished and 
forgotten. Spring is 
a wonderful time 
and for me, it is the 
best time of a year. 
In spring, plants and trees sprout new leaves 
and flowers bloom. Grass is getting bright 
green, parks and gardens are full of 
beautiful multicolor spring flowers like 
daffodils, dandelions, daises, hyacinths, 
crocus, tulips or violets; the air is fragrant 
and fresh. The days are getting longer during 
spring, and in many countries, people 
celebrate all kinds of spring festivals. 

One of the most important and widely 
celebrated is a Christian festival of Easter. It 
is a celebration of Jesus Christ’s death and 
his consequent rebirth on the third day after 
the crucifixion. The Holy week starts on Palm 
Sunday, and then we have Ash Wednesday, 
Maundy Thursday, Good Friday and Easter 
Sunday, when Jesus rose from the dead. In 
the Czech Republic we have a national 
holiday also on Monday. These days, Easter 
is celebrated with a church service on Good 
Friday, and the giving of small Easter Gifts on 
the Sunday. Typical is the chocolate Easter 
Bunny (Easter Hare).

 There are many different Easter 
traditions and every country has its own 
customs. In Britain and USA, people play 
‘egg hunting’ games in their gardens (eggs 
are hidden around the house or in the 
garden and children try to find them when 
they wake up in the morning). People even 
organize famous ‘egg rolling’ public compe-
titions, when they roll the eggs down the hill. 

In many European countries people paint 
eggs in beautiful bright colors and prepare 
all kinds of special traditional foods. 
Although colored hard-boiled eggs are 
probably the first Easter foods to come to our 
mind, other foods factor into the traditional 
Easter meals around the world. In many 
areas, the special blessed sweet cakes, 
such as “Hot Cross Buns” or our “beranek” 
or “bochanek” are the Easter favorites. 

People in Europe often eat roast lamb 
dinner on Easter Sunday, in America they eat 
traditional Easter ham.

And as the Easter time is the time of 
games, here is also one word search for you. 
You can go any direction to find 15 words 
from the text hidden in puzzle. 

Have a great spring everyone !

Answers for the word search : dandelion, 
holiday, hyacinth, chocolate, crocus, 
tradition, daffodil, daisy, tulip, violet, 
flower, spring, Christian, Easter, festival

Den Matek
Kalendář květináře:

8. 5. neděle otevřeno 
od 9,00 -12,00
8. 5. neděle otevřeno 
od 9,00 -12,00

neděle

květen

8.

KERAMIKA
DÁRKY

KVĚTINY

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

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

- sadba: jahody, angrešt, rybíz    - okrasné keře, stromy
- široký výběr balkónových květin
- sadba: jahody, angrešt, rybíz    - okrasné keře, stromy
- široký výběr balkónových květin

Martina
Searles

English teacher

SPRING 

foto: Rudolf Lang

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

Květinářství v Nádražní ulici 
u zdravotní školy.

Tomáš
Červenka

květinář
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 16. května 2011. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

D. Petrusová, Klatovy

Tajenka: nebyl za černocha převlečený

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

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 12.000 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.

Autor křížovky: Rudolf Lang

Muž se večer přitulí 
k manželce a chce 
se s ní milovat.
Manželka mu povídá: 

Dnes ne, bolí mě hlava...
Druhý den se muž 
pokouší znovu.
Žena ho odstrčí a říká: 

Nech mě, jsem unavená...
I třetí den se manžel 
přitulí ke své ženě.
Manželka na něj ale vyjede: 

<tajenka 1>??? 
<tajenka 2>!

„ “

„ “

„
“

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 

TAJENKA:

Tato navíc o 2x 2vstupenky 
na muzikál Pomáda!
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příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

24. 5. 2011

16. 5. 2011

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

Osobní a komerční 
řádková inzerce

ÚVĚRYÚVĚRY DO 20 tisíc

pro zaměstnance
a starobní důchodce

např.: 20.OOO/36 měs. splátka 986,- Kč

Tel. 739 471 936

Tel. 739 471 936

Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?
Nabízíme:
ź 
ź ź

Oddlužení dle insol. zákona
Konsolidace  Osobní bankrot

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.

přijmeme sezónního kuchařepřijmeme sezónního kuchaře

Dopřejte luxus svým 
nohám!

Čs. Legií 36 (nad pizzerií Paleta) tel: 737 502 096 

Soňa Jarešovádámská i pánská pedikúra 
SPA PEDIKÚRA za 200 Kč

2Pronajmu byt 2+KK, 62 m , Praha-
západ, Jinocany, novostavba, balkon, 
zařízený, internet, krásný výhled a lokalita, 
metro B-Zličín 10 min. autobusem, 
výborná dostupnost od Plzně (dálnice D5). 
Tel. 606 404 912

Mladý pár hledá práci v zemědělství 
KT a okolí, pište na tel číslo 723 074 710

Překvapení a dárek pro oslavence, 
"promítněte oslavenci jeho život", z 
dodaných fotek pro vás na DVD vytvoříme 
digitální fotoalbum podkreslené hudbou. 
tel. 606 404 912

Pronajmu byt o vel.4+kk s balkonem 
v I. patře RD v KT v blízkosti centra. Volejte 
na 606356867 mezi 16-19 hod.

Pronajmu garáž v Klatovech u fotbalo-
vého hřiště (i jako sklad). Tel.: 376315086

Prodám  sklokeramickou varnou 
desku, nová se záručním listem, velmi 
levně. Tel: 602 726 756

Zkušená maminka dvou holčiček 
pohlídá vaše dítě, případně pomůže 
v domácnosti, zn. spolehlivost. Kontakt na 
tel. 371 021 006

Komisní prodej dětského oblečení, bot, hraček, 
kočárků, kojeneckých a těhotenských potřeb.
Neváhejte a navštivte nás - denně nové zboží!
Sběrné místo nepotřebného ošacení pro Klokánek v Janovicích

D S B DĚ K CH ET Ý O Ů K  
BERUŠKA KLATOVY
Šmilovského 39, tel. 608 380 208
http://www.beruskaklatovy.websnadno.cz/

Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz

tel. 608 950 660

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

Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum

Dolany - konzum
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Luby - Jídelna Kloud 

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat
Klatovan? Napište do redakce.
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2x foto:  leteckaposta.cz

Úvodní RZ 
na Čínovském okruhu 

byla v obležení fanoušků 
i zástupců médií.

Začátek letošního 46. ročníku Mogul 
Šumava Rallye Klatovy probíhal jako 
každý rok. Trať byla organizátory kvalitně 
připravena a celá armáda dobrovolných 
pořadatelů s maximálním nasazením 
konala vše pro zdárný průběh akce.

Natěšení diváci zaplnili náměstí při 
slavnostním startu a následně i tradiční 
Čínovský okruh. Velký počet moto-
ristických nadšenců postával zejména na 
špici a nadšeně tleskal při každém 
průjezdu závodních vozů. Takto čtyřikrát 
projela špicí i posádka se startovním 
číslem 22. V té době ještě nikdo netušil, co 
přijde hned v následující rychlostní 
zkoušce, Buková - Kdyně. Řidič Jiří Skoupil 
s navigátorem Jiřím Volfem vyrazili na tuto 
divácky atraktivní trať, ostatně jako již 
mnohokrát předtím. Ani jeden z nich 
netušil, že to budou poslední kilometry 
jejich společné závodní kariéry. Přišel 
jeden „vracák“, možná nepozornost, 
možná technická závada, ale život Jiřího 
Skoupila pod Korábem navždy vyhasl. 
Spolujezdec Volf musel být transportován 
vrtulníkem do nemocnice a jakmile se 
alespoň částečně zotavil, ohlásil přímo 
odtud (po konzultaci s rodinou) ukončení  
závodnické kariéry. 

Vedení rallye zrušilo zbytek celé páteč-
ní etapy a po následné bouřlivější podve-
černí debatě se s jezdci dohodlo i na zru-
šení sobotní části, což znamenalo letošní 
definitivní konec. Právě toto rozhodnutí 
rozdělilo jak diváckou, tak i závodnickou 
obec na dva tábory. Spousta lidí a většina 
jezdců považovala za správné rallye 
z pietních důvodů předčasně ukončit. 
Menší, ale přesto dosti početná skupinka 
diváků to naopak považovala za chybu 
a chtěla rallye odjet, avšak s větším 
důrazem na bezpečnost ze strany řidičů. 
Tím vzdát hold jezdci Skoupilovi a na jeho 
památku sobotní etapu dojet. Z jezdců byl 
dle nepotvrzených informací pro pokračo-
vání Václav Pech. 

Nakonec se tím, že se nejela sobotní 
etapa, nemohly ani vyhodnotit konečné vý-
sledky. Později se také ukázalo, že řádně 
nebyla dojeta ani první rychlostní zkouška 
(Čínovský okruh), též z důvodu nehody. 

Zrušení prakticky celého podniku by 
mohlo pořadatelům a zejména vedení 
PAMK v budoucnu nadělat velké problémy 
v organizaci příštích ročníků. Dá se očeká-
vat menší náklonnost a pomoc od obcí, 
kde se letos nejelo, menší zájem spon-
zorů, stejně jako úpadek zájmu fanoušků 
motoristického sportu o „Šumavu“. 
Nicméně pro Klatovy by to byla velká ztráta 
tradice a tak nezbývá než doufat, že 
nejstarší česká rallye toto nelehké období 
překoná a připíše si ještě mnoho 
šťastnějších a krásných ročníků.

Petr Mates
Matějka

dopisovatel

Pojede se ještě?
Mogul Šumava Rallye Klatovy?
Pojede se ještě?
Mogul Šumava Rallye Klatovy?
Ohlédnutí za posledním 46. ročníkem. foto Klatovan | Pavel Šintler

Černý Pátek 
Rallye Šumava
Posloupnost událostí vedoucí 
k ukončení rallye.

4x foto Pavel Šintler

Jiří Skoupil. Čest jeho památce.Jiří Skoupil. Čest jeho památce.
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