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Amaterské divadlo!

Pro místní výtvarníky
vzkaz z MěKS:
Chcete trefit odstín?
Ještě trochu jim zbylo!

dříve
nyní

foto Klatovan | Rudolf Lang

Jen růžová to může být,
tydydada tydydada dip dip...
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Úvodník

Pietní akt Zhůří 5. 5. 2011

Anna Tomanová, Marie Pajerová, Aloisie Pauerová, František Windl,
Jaroslav Karl, Dr. Václav Pergner, Karel Hás

foto: Josef Mála

Za redakci Klatovanu položili květiny Rudolf Lang a historik Milan Baier.
foto: Josef Mála

Krásné voňavé jaro se pomalu přehouplo do teplých dní nasycených pyly
a květen nás tak pomyslně začal ve
svém konci „dráždit“.
Celý květen byly Klatovy a okolí plné
různých kulturních, společenských i sportovních akcí. Nemůžeme opomenout
začátek května a vzpomínku na výročí
ukončení II. světové války, kterého se
redakce Klatovanu zúčastnila uctěním
památky padlých a položením květů
k památníku padlých amerických vojáků
na Zhůří. Na klatovském náměstí jsme
mohli potkat účastníky srazu škodovek,
Rallye Wiesbaden, nebo se třeba aktivně
zapojit při 5. Mistrovství České republiky
veteránů v basketbalu v Klatovech.
V blízkém okolí jsme se mohli potkat
mezi několika tisíci účastníků při pochodu pohádkovým lesem ze Zdebořic
do Habartic.
Každý fanda hokeje podporoval naše
reprezentanty na MS v Bratislavě, kde
čeští hokejisté vybojovali krásné bronzové medaile. Mnoho fandů si mohlo po
utkání hokejistů o bronz takříkajíc odpočinout od fandění, ale nemálo regionálních patriotů mělo další vrchol před
sebou. Jsem rád, že jsem si mohl osobně
na stadiónu v Plzni zakřičet „MISTŘI“
a blahopřeji fotbalistům FC Viktoria Plzeň
k zisku fotbalového titulu.
Měsíc lásky se vydařil. Černá věž už
není černá a asi samou láskou zrůžověla.
Tento stav snad nebude mít dlouhého
trvání, na rozdíl od nemocnice v Klatovech, která snad přežije nejen květen,
ale i další měsíce a dočkáme se běžného
fungování pro další léta i po otevření
nového monobloku.
Školákům přeji úspěšné završení
školního roku a spolu s Vámi, milí
čtenáři, si můžeme přát krásný červen
a příjemné zážitky z akcí, kterých je
naplánováno v našem regionu mnoho a
na některých z nich se určitě potkáme.

Rudolf
Lang
editor

Pochod pohádkovým lesem ze Zdebořic do Habartic 7. 5. 2011

foto: Rudolf Lang
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VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS
zastoupení a servis
značek:

Po studeném období nám nastalo
krásné počasí. Můžeme se tak pustit do
stavebních prací jak v domácnostech, tak
na rozestavěných a nedokončených stavbách. Se slunným počasím však někteří
přestali přemýšlet nad nutnou údržbou,
případně opravami na svých nemovitostech. Nechají se unášet představami a plány na dovolenou. Léto se přehoupne, a
pak nastává shon. Nejvíce havárií a nutné
opravy se vyskytnou právě v období těsně
před zahájením topné sezóny. Naše firma
zajišťuje montáže nových rozvodů vody,
odpadů, topení, plynu a servis plynových
spotřebičů. Ale samozřejmě řešíme havárie a naléhavé opravy co možná v nejkratším čase. Z těchto důvodů, někdy nastane
situace, že jsme nuceni přesunout naplánovanou akci. Ale nezapomínáme. Snažíme se tuto dobu zkrátit na co nejméně.
Touto cestou se také omlouváme Všem,
kterým jsme museli měnit domluvený
termín.
Po období prázdnin a dovolených
zjišťujeme nedostatky v našich domácnostech. Sháníme řemeslníky na tyto opravy,
případně rekonstrukce. V této chvíli se na
nás můžete obrátit. Nabízíme služby s dodáním kvalitních materiálů, spolehlivé,
rychlé a kvalitní práce. Pokud zákazník
potřebuje, spolupracujeme i s firmami

Baselides

Zdeněk

foto: Rudolf Lang

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy
výrobci úzce spolupracujeme. Navrhneme
technologii od jednoduchých řešení, až po
několikanásobné regulace. Tuto flexibilitu
nám umožňuje spolupráce s firmou BAXI,
od které získáváme certifikáty na realizaci
topných a solárních soustav, včetně regulací. Společnost BAXI je na špici ve vývoji
kondenzačních kotlů pro byty, rodinné
domy, menší i velké provozovny. Společnost BAXI vyvíjí i kogenerační technologii
pro menší objekty.
V případě výměny topného zdroje
(kotle), upozorňujeme na nutnost dostatečného přívodu vzduchu. Z důvodů správného a bezpečného fungování tohoto

cích norem a předpisů. V prázdninovém
vydání Klatovanu se touto problematikou
budeme zabývat podrobněji.
Naše firma přeje Všem klientům
krásné a klidné prožití léta a dovoluje si
připomenout důležitost včasné přípravy
na sychravá období.

NEŽ SE ZIMA ZEPTÁ...
a živnostníky, kteří zajistí i jiné odborné
služby. V případě potřeb klienta dokážeme zprostředkovat vytvoření projektu,
individuálně vytvořit úsporné systémy
s následným servisem k plné spokojenosti
zákazníka. Jsme rádi, pokud dokážeme
klientovi splnit jeho představy (přání)
a pomoci. Používáme jedny z nejkvalitnějších technologií a materiálů. S těmito

zdroje. Nutno upozornit na otravu oxidem
uhelnatým. Chtěli bychom velice apelovat
na lidi, kteří si vyměnili okna. Po této
realizaci je byt naprosto těsný a lidé zapomínají na nutnost přívodu vzduchu.
V těchto případech je nejlepším řešením
použít zdroj s nuceným odtahem spalin
tzv. TURBO. Řešení těchto situací je vždy
individuální. Poradíme Vám dle stávají-

Tel. 602 646 989, 777 646 994
e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz

Prodejní doba:
Po-Pá 8.00 - 16.00
So: 9.00-12.00

Kondenzační kotel BAXI Luna3 Comfort HT
NOVINKA! Nová verze řady Luna HT
s odnímatelným ovládacím panelem

Zdeněk
Baselides
instalaterství
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Jak se dělá divadlo?

Amaterské divadlo!
Nevím, jak to vypadá jinde, u jiných
souborů – mám pocit, že co spolek, to jiný
způsob i jiná příčina vzniku. Zvlášť
v dnešní době, kdy amatérské divadelní
soubory (dále jen ADS) vyrůstají jako
houby po dešti, nemůže být zajisté
o nějaké uniformitě vzniku ani řeč.
V našem případě byl zrod následující.
Nepočítáme-li první nesmělé začátky
v souboru „Buřina“ při MěKS Klatovy,
v němž byli mladými zakládajícími členy tři
naši služebně nejstarší herci, odvíjely se
události následovně. V polovině sezóny
2007/2008 zaklepali herci oddělivší se od
Buřiny na dveře kanceláře ředitelky SDS
Klatovy. Byl to jen nesmělý pokus, od něhož
si moc neslibovali. O to větší bylo jejich
překvapení, když je přijalo divadlo v čele
s Mgr. Zdenou Koubovou s otevřenou
náručí. Šťastní herci založili spolek „ZA
OPONOU při SDS Klatovy“ a zkoušeli dál.
Jelikož byli pilní, ještě téhož roku sehráli na
prknech divadla hru „Krev šlechtice aneb
Vliv osikového kůlu na velikost populace
v jižních Karpatech“. Tato hra sklidila velký
úspěch. Ovšem ty, které následovaly po ní,
sklízely ještě více; byly to hry „Trucbáby“,
„Mrkvová roláda“, „Matčina náruč“ a hra
letošní „Vítejte v Ebersteinu –jídlo chutné,
ceny mírné- “.
To bylo tedy v kostce vyprávění o vzniku
našeho ochotnického spolku. Když však
člověk něco zakládá, neuvědomuje si, jaké
svízele mu založená věc může přinést.

foto: Johana Peková

Nemluvím o tom, že pak marně hledá, kam
ji založil – to je případ daňové upomínky, ale
ne spolku. Se spolkem je to ještě mnohem
horší. Najednou vám před očima vyvstanou
problémy v podobě nedostatku peněz
(s čímž se zatím naštěstí za vydatné podpory klatovského divadla úspěšně porovnáváme; takže stačí, když každý člen za jednu
sezónu investuje maximálně tisícovku),
nedostatku zájemců o technickou podporu
(všichni by chtěli jen hrát a předvádět se,
ale nikdo vyrábět, instalovat, udržovat, uklízet kulisy atd., čili to všechno zůstává na
hercích a nedivte se nám, že nás to poznamenává). A další a další problémy nám
komplikují život! Jsou zásadní, ale já si teď
na žádný nemůžu vzpomenout.
Když jsem popsal všechny svízele, asi si
říkáte, jak takový ADS může vůbec
fungovat. Tak se tedy podívejme, jak vypadá
sezóna pro spolek ZA OPONOU. Na počátku
října se sejde několik herců, navrátivších se
předčasně z prázdnin. V blízké restauraci se
pak probírá, co by se asi tak mohlo hrát –
přitom se musím přihlédnout ke ztrátám na
ansámblu, k nimž bohužel přes léto občas
dochází. Když se pak dohodne téma, počet
osob a časová náročnost, čekají všichni, až
principál (nebo jiná dobrá, naivní duše)
napíše požadovanou hru. Každý týden se
přitom spolek schází a zkouší ty kousky,
které jsou již napsané, takže autor příliš
prostoru na přepracování nemá. Do Vánoc
bývá hra napsaná a to je také čas, kdy
se začne přemýšlet o kostýmech, kulisách,
rekvizitách a podobných zbytečnostech –
vždyť divák by si měl užívat herecký koncert
a hru samu a nenechat svou pozornost odtáhnout lacinými efekty jako jsou velkolepé
kulisy či blyštivé kostýmy! O Vánocích se
nezkouší, pracuje jen propagační oddělení
SDS Klatovy, které urputně naléhá na udání
dne a hodiny premiéry. Nikdo však nezná
dne ani hodiny, a tak principál datum
vybere naslepo s předpokladem, že herci si

www.klatovan.cz

to nějak zařídí. Až později se zjistí, že někteří
nezodpovědní mají ještě v den premiéry
povinnosti několik kilometrů od Klatov. Ale
nepředbíhejme. Po vánočních svátcích je
potřeba konat zkoušky i v sobotu, jelikož
do premiéry zbývá jen pět týdnů. Stejně
nikdo nemá v lednu, když svítí slunce
a na Šumavě jiskří hromady sněhu, co
na práci, tak není důvod nestrávit celý den
zavřený v černém sále bez oken. Také se
začínají řešit plakáty – ty jsou vždy velkým
překvapením. Nejen pro veřejnost, ale i pro
herce, kteří je poprvé vidí až vylepené na
budově divadla. Čtrnáct dní před premiérou
jde do tuhého – začínají se šít kostýmy,
smolí se článek do novin, nahrává se
hudba, zkouší se s osvětlovačem a zvukařem. A právě tehdy se přijde na to, že
mnoho scén nelze provést tak, jak bylo
zamýšleno. Nu co naplat, musí se to
předělat, divák stejně nic nepozná. A už je
tu generálka! Tři herci, kteří se na ní sejdou,
vyrazí do hospody a ve sklíčeném stavu si
nad hrnkem kontušovky převypráví své
noční můry týkající se premiéry, která
následuje druhý den. A to je teprve něco!
Sraz herectva bývá hned po obědě. Připravuje se scéna, domlouvá se předání květin,
zkouší se děkovačka, žehlí se kostýmy, žehlí
se účesy, natáčí se účesy, dostehovávají se
nepadnoucí obleky a líčí se tvářičky, tváře
i ksichty. V sedm hodin se scházejí diváci.
Přijde vůbec někdo? Takovou otázku si mezi
běháním na toaletu pokládá snad každý
účinkující. Nakonec je sál přece jen přeplněn k prasknutí, zvoní se poprvé, podruhé, potřetí, opona jde vzhůru a ti herci,
kteří mají takovou smůlu, že jejich postavy
se vyskytují v příběhu jako první, jsou
vystaveni číhavému oku divákovu. Začíná
se hrát, děj se zaplétá a z herců i diváků
spadává počáteční nervozita. A zatímco
divák se začíná vydatně bavit, herec se
začíná vydatně potit – poskakování po
jevišti pod palbou silných reflektorů přece
jen není žádná lahoda.
Když je představení přes nečekané i čekané chyby (kterých si divák stejně nevšiml)
skončeno, potlesk je ohromující. To je ona
odměna za stres a práci, kterou si herec o
své vlastní vůli přidělává a jíž si komplikuje
život. A je to právě tato práce pro potěšení
jiných, která odlišuje amatérského herce od
prostého občana. Premiéra je úspěšně za
námi, můžeme jít oslavovat a v klidu
odpočívat. Než se přiblíží chvíle první
reprízy, která následuje za týden.
Srdečně Vás zveme na představení
naší nejnovější hry „Vítejte v Ebersteinu“
4. 6. v Lesním divadle v Nýrsku a 25. 6. se
na Vás těšíme na hradě Velhartice.

Tomáš
Javorský
principál
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Penzijní připojištění - důchodová reforma
Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...

Zabezpečení ve stáří, v případě
invalidity a při úmrtí živitele zajišťuje
systém důchodového pojištění, ten ale
už několik let potřebuje změny. Proto se
mluví o reformě důchodového systému
jako o klíčovém tématu. Proč je nutná
změna?
Základní důchodové pojištění je především v důsledku očekávaného demografického vývoje dlouhodobě finančně
neudržitelné. Současný důchodový systém
totiž nedokáže čelit dopadům demografického vývoje, kterými jsou především
prodlužující se střední délka života, růst
podílu starších osob na celkové populaci
(podíl osob starších 60 let by se měl
v následujících 50 letech zvýšit ze
současných 20 % na více než 35 %) a růst
počtu důchodců při současném poklesu
počtu ekonomicky aktivních.
Z výše uvedených důvodů proto
poslanci schválili tzv. malou důchodovou
reformu, která zvedne penze lidem s vyššími příjmy, jak požaduje Ústavní soud.
Kromě toho zvyšuje i věk pro odchod do
důchodu. Není však otázkou od věci, zdali
bude pracovní trh o sedmdesátníky stát, či
zdali jsou lidé vůbec schopni v tomto věku
ještě pracovat. Nyní se reformou zabývá
Senát. Předpokládá se, že ji pro převahu
levicových senátorů odmítne a vrátí zpět

do Sněmovny. Pokud poslanci navrhované
změny opět schválí, mohla by malá důchodová reforma začít platit po 30. září,
jak požaduje Ústavní soud.
A jak bude vypadat důchodová reforma ve třech etapách? První etapa - změna parametrického nastavení základního
důchodového pojištění (toho státního),
druhá etapa - změna financování základního důchodového pojištění a soukromých
důchodů (penzijní připojištění, životní
pojištění) a poslední, třetí etapa – možnost volby pojištěnců částečně se vyvázat
ze základního důchodového systému do
soukromého systému.
Jaké konkrétní úpravy mohou především obyvatelé České republiky čekat?
Lidé s vyššími příjmy mají brát v poměru
k platům větší penzi. Na změně vydělá
zhruba 20 procent nejbohatších, přibližně
70 procentům lidí se naopak důchody
sníží. Podle ministra práce a sociálních
věcí Jaromíra Drábka má tento rozdíl
smazat valorizace... J
Součástí malé
důchodové reformy je ovšem i návrh na
prodloužení věku pro odchod do důchodu,
který se setkal s ostrým nesouhlasem
opozice. Lidé narození v roce 1977 a později by měli odcházet do penze až v 67
letech. A v budoucnu se může důchodový
věk ještě zvýšit.

Makléř Ing. Zdeněk Konfršt sponzoruje muzikál Pomáda!

Šťastní výherci volných vstupenek na muzikál Pomáda. Výhercům blahopřejeme.
Z množství emailů se správnou tajenkou křížovky byli vylosováni paní Markéta
Turjanicová (na fotografii její manžel Pavel - vlevo) a Jiří Johánek (vpravo).
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Také Vám výše uvedené informace
přijdou absurdní? Jedním z nejvýhodnějších řešení finančního zabezpečení na
stáří je penzijní připojištění se státním
příspěvkem. Jde o formu dlouhodobého
spoření, které je významným způsobem
podporováno státem. Výhodu státního
příspěvku může klient využívat po celou
dobu spoření – tedy i po splnění podmínek
pro výplatu naspořených prostředků.
Finanční příspěvek od státu je odvislý
od výše příspěvku klienta. Při minimálním
příspěvku klienta 100,- Kč měsíčně je to
příspěvek 50,- Kč, při měsíční úložce
klienta 500,- Kč je to už 150,- Kč od státu.
Při měsíčním spoření nad 500,- Kč je
možné si o částku, která přesahuje tuto

hranici, snížit základ daně z příjmů – a to
až o 24.000,- Kč ročně. Další výhodou je
možnost poskytování příspěvku zaměstnavatelem (s benefity pro zaměstnance
i zaměstnavatele), podíl na zisku penzijního fondu a jistota investic se státním
dohledem.

Zajímají Vás podrobnosti o důchodových reformách a možnosti zabezpečení
finančních prostředků na stáří? Chcete
podrobně vědět, jak penzijní připojištění
funguje nebo kolik si můžete průměrně
naspořit do důchodu - spolu s přičtenými
státními příspěvky a výnosy fondů při
měsíčním příspěvku např. 500,- Kč? Jaké
jsou možnosti čerpání nakumulovaných
finančních prostředků a nebo Vás zajímají
jiné otázky? Neváhejte mne kontaktovat
– rád na Vaše dotazy odpovím.

Zdeněk
Konfršt
makléř
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ZÁBAVA

Michal Strnad

Václav Janča

Žlutá perla Škoda 110 R z Klatov.
Černí koně soutěže!

nahoře zleva: Vladimír "Usáma" Hála,
Zbyněk "Černej" Fait, Lukáš "Eiffel"
Havránek, David "Kosa" Janoušek, Petr
"Gedy" Kubový, Karel "Carlos" Janoušek,
Miroslav "Mrazík" Mráz, Tibor "Řepka"
Pytel.
dole zleva: Michal "Mengy" Frous, Pavel
"Kuba" Kubový, Tomáš "Placíra"
Hromada, Petr "Hami" Hamhalter, Tomáš
"Kantís" Kanta.

Známí recesisté z Týnce připravili
opět jeden za svých povedených
kousků a překvapili soupeře posilami
z nepokoji zmítané Afriky. Nevíme kolik
jich zde získá statut uprchlíka, ale
víme určitě, že disciplinární komise
považuje jednání za zesměšnění
druhé nejvyšší okresní soutěže
a klubu z Týnce hrozí sankce.

Rudolf
Lang
redaktor

Srazu škodovek v Běšinech se zúčastnila i klatovská posádka vozu Škoda
110 R Václav Janča a Michal Strnad.
Co Vás vedlo k tomu, že jste na srazu
Škodovek s tímto autem?
Vrak auta jsem zdědil po rodičích, kteří
ho koupili v roce 1982. Vždy jsem
obdivoval nadšence, kteří vlastní skoro
veterány takovýchto aut. A tak jsme
vyrazili na sraz Škodovek do Běšin
porovnat své úsilí s ostatními nadšenci.
Byli jste na srazu poprvé? Jak jste
dopadli?
Ano, byla to naše první účast. A hned na
poprvé cena - pohár pro 2. nejhezčí
Škodu kategorie 110 R - 130 RS
Každého napadne otázka kolik to
stálo času a prostředků?
Čas nelze počítat. Doslova každou volnou chvilku jsme věnovali rekonstrukci,
lakování, chromování. Nemálo času
stálo i shánění originálních součástek.
Prostředky? Odhadem bez práce hodně
přes 100 tis. Kč.
Díky za rozhovor a přejeme hodně
dalších úspěchů.

Plovoucí podlahy
Dveře

Jednička na renovace v Evrope

...Vše
z jedné ruky
Renovace dveří
Nové dveře během jediného dne!
Budete překvapeni tímto moderním prvkem na míru!

Rychlá a čistá montáž za jeden den!
Hodí se ke každému stylu zařízení!
Vyberte si z více než 1000 modelů!
Staré zachováme, nové uděláme!
Není nutné vyklízení pokojů!
Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!
Snadná údržba!

Vestavěné skříně
Sítě proti hmyzu

Schody

Stropní podhledy

Žaluzie

Kryty topných těles

Kuchyně
Domovní dveře

Koupelnový nábytek

Garážová vrata

Kvalita již více než 30 let!
Odborný závod PORTAS
Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:
Příbram, Domažlice, Plzeň-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, České Budějovice.

www.portasnovak.cz

602428264
Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

www.klatovan.cz

DĚTI
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Bolešinské polomakety

Dne 14. května se v pěkném koutku
přírody, na letišti leteckých modelářů
Bolešiny, uskutečnil již třetí ročník soutěže
„Bolešinské polomakety“. Předchozí dva
ročníky se nesly v deštivém a větrném duchu, ale i přes nepřízeň počasí oba ročníky
měly své odvážné účastníky a vítěze.
Letošní třetí ročník byly meteorologické
podmínky modelářům více než nakloněny.
Obloha pod mrakem, bezvětří, žádné ostré
slunce, zkrátka „ideál“. Piloti bojující o titul

nejlepší a nejhezčí Bolešinská polomaketa by se nechali spočítat na prstech obou
rukou, ale i přesto se bylo nač dívat.
Soutěž sestává ze dvou částí. V první
části soutěže se hodnotí modelářova
šikovnost a smysl pro přesnost. Při takzvaném hodnocení „na statice“ komisaři
porovnají model letadla s přiloženou
technickou dokumentací a fotografiemi či
obrázky, dále se posuzuje barevné
provedení, celkový vzhled a zpracování
stroje. V druhé části pak, ve třech kolech,
modelář musí prokázat své pilotní umění.
Létá sestavu povinných akrobatických
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prvků v přesném pořadí doplněnou
o prvky, které si sám vybere. Hodnotí se
přesnost provedení jednotlivých prvků,
reálnost letu a celkový dojem. Závěrem se
sečtou body získané v obou částech
dohromady a pilot, který získá nejvíce
bodů, vítězí. Tolik v kostce o pravidlech
soutěže.
Celkově je tato akce pojata spíše jako
příležitost k setkání příznivců maketového
modelaření, než jako ostrá soutěž. Organizátoři nezapomněli ani na návštěvníky,
kterých také rok od roku přibývá. Pro
všechny připravili občerstvení, koutek
pro dětičky a v neposlední řadě i pěknou
podívanou na nebi. Zkrátka, všichni si
přišli na své.
V letošním roce se v areálu letiště LMK
Bolešiny ještě uskuteční: 11. 6.- Sraz
historických modelů, 23. - 24. 7.- RC Show,
3. 9.-závěr léta a ukončení prázdnin a jako
poslední 15. 10.- zavírání nebe s drakiádou. Všech těchto akcí se může zúčastnit
každý, kdo si má chuť zalétat, a nebo jen
strávit příjemné odpoledne na čerstvém
vzduchu. Začátek je vždy ve 13 hodin.

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice

DĚTSKÝ
D
ĚTSKÝ O
OBCHŮDEK
BCHŮDEK BERUŠKA KLATOVY

Miniškolička a baby club Sluníčko Klatovy

Šmilovského 39, tel. 608 380 208

Šmilovského 124, tel 604 974 390
http://www.baby.klatovynet.cz/
Miniškolička:
Po – Pá 8.00 – 12.00 hod.
odpoledne po domluvě
Baby club:
čtvrtek (v červenci a srpnu úterý) 8.00 – 12.00 hod.

http://www.beruskaklatovy.websnadno.cz/

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 17.00 hod.
Sobota po předchozí domluvě

Komisní prodej dětského oblečení, bot, hraček,
kočárků, kojeneckých a těhotenských potřeb
Záměrem otevření prodejny komisního prodeje dětského oblečení
a potřeb bylo, aby maminky měly možnost své již nepotřebné věci prodat
a zároveň pořídit nové, potřebné. Z mnoha míst se ozývalo, co s malým
oblečením, v Klatovech moc možností není a přes internet to tolik nejde
(drahé poštovné) a ještě je s tím plno práce (nafotit, změřit, napsat
inzerát, zabalit…). Za pokus to stálo a podle ohlasu maminek budeme
určitě nadále pokračovat. Na prodejně je výběr od nejmenších věciček
po ty největší dětské velikosti. Pravda, těch větších je už méně, ale
vždy se pár pěkných kousků najde. Jsou tu značky NEXT, HaM, George,
GAP, Disney, Marks a Spencer, Rebel, Adidas,…
Pro velký zájem je potřeba se předem domluvit na příjmu do komise,
zvláště na větší věci jako jsou kočárky, postýlky, autosedačky, jídelní
židličky, tříkolky, chodítka, odrážedla apod.
Pro pravidelné návštěvníky jsou určeny věrnostní zákaznické karty
na slevu. Přímo naproti obchodu přes ulici se nachází miniškolička
Sluníčko, kde mohou maminkám po dobu nákupu dětičky pohlídat
V naší prodejně je sběrné
Kateřina
místo ošacení a hraček pro
dětské zařízení Klokánek
Kobzová
v Janovicích nad Úhlavou.

obchůdek Beruška

Chcete se seznámit s dalšími maminkami a dětmi?
Vyměnit si zkušenosti nebo si jen zpestřit mateřskou dovolenou?
Vyzkoušejte náš Baby club. Klub je určen pro všechny maminky s dětmi
staršími 4 měsíců. Přijít a zůstat můžete jakkoliv dlouho se Vám bude líbit.
Musíte nastoupit do práce a dítko nevzali do školky, chcete
osamostatnit mrňouska, chcete připravit Vašeho drobečka na „velkou“
školku nebo si jen potřebujete vyřídit něco na úřadech apod ?
Nabízíme Vám naši miniškoličku. Školička je určena pouze pro děti bez
rodičů. Snažíme se o nenásilné osamostatnění dětí a začlenění do dětského kolektivu.
Děti se seznámí se svými vrstevníky, naučí se první říkanky,
zatancují si, zazpívají, zacvičí
a vyzkoušejí si různé výtvarné
činnosti. Dopoledne trávíme
ve velké herně s kobercem
plné hraček a po svačině
jdeme na procházku nebo si
hrajeme na naší zahradě za
školičkou. Neváhejte se přijít
kdykoliv podívat.
Marcela
Na uvedeném telefonu je
Voráčková
možné domluvit i plavání pro
Vaše nejmenší ratolesti.
agentura Sluníčko
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FESTIVAL

Slavnostní koncert bude vrcholem!

Evropský festivalu duchovní hudby „ŠUMAVA-BAYERISCHERWALD“

v Klatovech v sobotu 4. 6.
v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce
Jubilejní XV. ročník Evropského
festivalu duchovní hudby „ŠumavaBayerischer Wald“, nesoutěžního setkání
pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu, probíhá
v tomto roce ve dnech 13. 5.–5. 6.
Na festivalové mapě se letos objevují na
bavorské straně vedle už známých lokalit
jako Zwiesel, Regen, Böbrach a Bodenmais
také Arnbruck, Plattling, Traitsching-Wilting
a Kollnburg. Celkem se v rámci 41 koncertních a liturgických vystoupení představí 27
pěveckých sborů a instrumentálních těles.
Letos tato setkávání proběhnou ve 26
lokalitách na obou stranách hranice, ale i
v Praze, Plzni a Boru u Tachova. V okolí
Klatov připomeňme koncerty v Žinkovech,

Dolanech, Dešenicích, Běšinech, Bezděkově, Chudenicích, Hamrech, Chlistově,
Janovicích n. Ú., Vřeskovicích.
Mottem celého projektu zůstává snaha
o vzájemná setkávání lidí na obou stranách
naší státní hranice při provozování hudby,
která rozezvučí staré i novější kostely
a vdechne těmto prostorám opět atmosféru, která jim po dlouhá léta náležela.
Festival vrcholí společným setkáním
jednotlivých sborů ve dnech 3. – 5. června
2011. Závěrečný slavnostní koncert
v kostele Neposkvrněného Početí Panny
Marie a sv. Ignáce v Klatovech v sobotu 4.
června 2011 bude uspořádán k oslavě
půlkulatého festivalového výročí. Spojené
česko-německé festivalové těleso zde

foto: autor

Liberecký Ještěd při provedení Dvořákovy Lužanské mše v klatovském jezuitském kostele.

provede díla českých i německých skladatelů konce 18. a 19. století. Kromě světoznámého Te Deum Antonína Dvořáka
(1841-1904), op. 103 zde zazní sborové
skladby jiných autorů.
Koncert přinese také dvě obnovené
premiéry, jež jsou svázány s místem konání
festivalu. Dva ze sborů – Laetitia Praha, jež
festival založila, a Kolegium pro duchovní
hudbu jako jeho současný organizátor p r o v e d o u d v o u s b o r o v é Te D e u m
německého skladatele Justina Heinricha
Knechta (1752-1817) z roku 1801, jež
autor věnoval rakouskému císaři Františku
II., ale také Napoleonovi Bonaparte. Tato
skladba byla počátkem 19. století
provozována také v Klatovech. Zajímavé je,
že v Evropě je tato skladba doložena ve 3
exemplářích, přičemž jeden z nich byl
nalezen ve sbírkách klatovského muzea a
zazní poprvé po 200 letech. Provedením
Žalmu 47 Josefa Kličky (1855-1937) pro
smíšený sbor a symfonický orchestr z roku
1892 uctí festival také tohoto významného
klatovského rodáka a v Klatovech se bude
jednat o historicky první provedení jeho
Žalmu 47.
Dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na
závěrečný slavnostní koncert 4. června od
19,30 hod. do Jezuitského kostela na
náměstí v Klatovech. Vstupné dobrovolné.
Více informací naleznete na adrese
www.fdh.sumavanet.cz

Mgr. Vít
Aschenbrenner
dramaturg festivalu

www.klatovan.cz
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Chytrý telefon si dnes může dovolit každý!
Sušice, Klatovy – Možnost vyzkoušet
a pořídit si chytrý telefon, vybrat si výhodný mix služeb nebo si nechat správně
nastavit internet v mobilu. To vše čeká
na zákazníky, kteří zavítají do prodejny
Vodafone v centru Sušice a v Klatovech
proti divadlu.
Nabízíme kompletní portfolio služeb
Vodafone prodejny a klademe důraz
zejména na spokojenost zákazníka. V současné době mohou u nás zákazníci využít
například speciální edici Tarifů na míru,
které výhodně kombinují volání, SMS
i Internet v mobilu. Mezi hity posledních
týdnů se řadí také tarif Student na míru,
který patří mezi nejvýhodnější nabídky pro
studenty na trhu.
Chytrý telefon pro každého
Z nabídky telefonů Vodafone v prodejně v Sušici a v Klatovech si vybere opravdu
každý, jak milovníci technických novinek,
tak ženy nebo teenageři, kteří se třeba
k vyzkoušení chytrého telefonu teprve
odhodlávají. Se správným výběrem všem
zákazníkům rádi pomohou specialisté,
kteří dokáží doporučit telefon přímo na
míru konkrétnímu zájemci.
Mezi ženami jsou populární hlavně
menší telefony, protože jsou i pro drobné
ženské ruce snadno a pohodlně ovladatelné. Nejprodávanějšími v této kategorii
jsou například Sony Ericsson Xperia X10
mini pro nebo HTC Wildfire. Vyberou si
také ženy, které hledají možnost pořídit
si telefon v zajímavějších barvách, než
bývá tradiční černá či šedá. Právě oblíbený
model Wildfire je k dostání v červené
a jeho nástupce, ještě o něco chytřejší
Wildfire S, nabízí Vodafone v atraktivním
bílém provedení. Možnost zvolit si zajíma-

vou barevnou kombinaci má také Nokia
C5–03, která je u Vodafonu k dostání
v bílo-fialové a zeleno-černé. Tento model
má navíc jednu podstatnou výhodu pro
milovnice velkolepé manikúry, protože se
ho majitelky nemusejí dotýkat bříšky
prstů, ale mohou ho snadno ovládat i dlouhými nehty. Svou příjemnou velikostí boduje u žen také Samsung Galaxi mini.

Speciální balíčky s Internetem
v mobilu pro nefiremní zákazníky
Ušetříte 225 Kč
150 MB
internetu
v mobilu

52,5
125
100
volných volných
ena
dní c
půvo 7,77

SMS
minut
do všech do všech
sítí
sítí

Ušetříte 375 Kč
600 MB
internetu
v mobilu

90,7
250
100
volných volných
ena
dní c
půvo 65,11

SMS
minut
do všech do všech
sítí
sítí

Ušetříte 535 Kč
600 MB
internetu
v mobilu

065,1
400
4
volných kamarádi
ena
dní c
půvo 00,16

v síti
minut
do všech Vodafone
sítí

Hitem léta bude určitě nový model
Vodafone 858 Smart, který bude nejlevnějším, a přitom velmi kvalitním chytrým
telefonem s operačním systémem Android
na trhu. Prodávat jej začneme během pár

NAVŠTIVTE NOVE
OTEVRENÉ PRODEJNY
Speciální balíček s Internetem
v mobilu pro nefiremní zákazníky
Ušetříte 125 Kč
150 MB
internetu
v mobilu

KLATOVY
Kpt. Jaroše 107
/proti divadlu/

62,3
50 50
volných volných

ena
dní c
půvo 7,8
4

SMS
minut
do všech do všech
sítí
sítí

Tel.: 773 000 606 Tel.: 773 000 605

SUŠICE
náměstí Svobody 168
/vedle občerstvení Mc Vítek/

týdnů, může se tedy stát například skvělým dárkem za vysvědčení!
Vyznavači posledních módních novinek
a technicky vyspělých telefonů si mohou
v prodejnách v Sušici a v Klatovech
prohlédnout například iPhone4 v černé
i bílé barvě, nejnovější modely značky HTC
či Nexus S.
Mobil poradí s nákupem i dopravou
Naši prodejci každému rádi poradí
a pomohou vybrat tarif, který se hodí právě
pro konkrétního zákazníka. Těm, kteří
s chytrými telefony teprve začínají, mohou
také doporučit užitečné aplikace, díky
nimž se chytré telefony stanou opravdu
neocenitelnými pomocníky.
Aplikace v chytrých telefonech dokáží
pomoct například s vytvořením nákupního
seznamu, vyhledají nejkratší spojení městskou hromadnou dopravou, informují
o novinkách ve světě, změří čas a délku
běhu nebo jízdy na kole, či vyhledají
recepty na rychlou večeři. Samozřejmostí
je možnost využívat v mobilu pohodlně
Facebook a další sociální sítě a také
pořizovat kvalitní fotografie.
Vodafone plánuje od května v Klatovech a v nejbližších měsících v Sušici
zavést vysokorychlostní signál 3G pro
připojení k internetu, takže obyvatelé
města budou moci surfovat v mobilu po
internetu ještě rychleji a pohodlněji.
Firemní zákazníci vítáni
Prodejna Vodafone v Sušici je otevřena
od letošního ledna a zákazníci jí najdou na
náměstí Svobody. Prodejnu v Klatovech
najdete na pěší zóně proti divadlu. Pro
nové telefony nebo informace o nových
službách a tarifech Vodafone mohou zákazníci přicházet ve všední dny od devíti
hodin ráno do pěti hodin odpoledne, v sobotu má obchod otevřeno do poledne.
Vodafone chce být co nejblíže zákazníkům ve všech regionech, aby si mohli
v prodejnách vše v klidu prohlédnout a vyzkoušet nebo si nechat poradit přímo od
vyškolených odborníků či se spojit s živým
operátorem. Prodejny v Sušici a v Klatovech se zaměřují i na firemní zákazníky,
kteří zde naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při výběru produktů
a služeb a na něhož se mohou obrátit v případě dotazu, či technického problému.

Václav
Beneš
Vodafone partner Klatovy a Sušice
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TAJENKA:
Aktuální událost
nadregionálního
významu:
„<tajenka 1>
<tajenka 2>!“
Gratulujeme,
děkujeme.
a přejeme mnoho
dalších úspěchů!

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Na žádost některých čtenářek
a kamarádek zařazuji lehkou křížovku.
Autor křížovky: Rudolf Lang

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka: Třikrát týdně??? Vzpamatuj se, proboha! Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
Z množství správných odpovědí byl
do pátku 17. června 2011.
vylosován výherce:
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
Vincent Horváth, Prusíkova ul., Klatovy
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní
údaje pro případ výhry.
GRATULUJEME!
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příští číslo vyjde:

27. 6. 2011

Pronajmu řadovou garáž v Klatovech,
u ČS OMW, elektřina, tel. 602 882 461
Pronajmu garáž v KT na Domažlickém
předměstí. Tel.:605 585 325
Počítače, notebooky, servis, služby,
servis mobilních telefonů. Klatovskou
pobočku najdete na adrese Vančurova 52 –
pod prodejnou Kodak. www.axes.cz
Pronajmeme, nebo prodáme garáž
v Klatovech u Čedíku. Tel: 737 477 842.
Prodám levně moštovač ke zpracování
většího množství jablek. Tel. 606 391 991
Hledáme pečovatelky a zdravotní sestry
pro opatřování starých lidí do domácností do
Německa. Ubytování, strava zdarma.
Ko m u n i ka t i v n í z n a l o s t N ě m č i ny.
Tel: 731 473 627.
Prodám cihlový byt 4+1, v Klatovech 1.p.
2
výměra 110 m tel. 603 214 202
Prodám cihlový byt 2+1 po rekonstrukci,
v Klatovech - přízemí, bezbariérový. tel
731 410 301
Prodám byt 1+1 v KT, po rekonstrukci mezonet, cihla tel 604 589 229
Prodám RD v Klatovech o 4 bytech,
vhodný pro větší rodinu, nebo ke komer.
využití tel 734 384 017
Prodám RD ve Štěpánovicích, se 2 stav.
parcelami, slunné místo. tel 603 214 202
2

Prodám stodolu 250 m , 3 km od Klatov
se zahradou. tel. 604 589 229
Levné vytápění, levná tepelná čerpadla,
klimatizace. Montáž, opravy, servis a revize
chlazení. tel. 602 165 862,
www.klimatizacetepelnacerpadla.wz.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do
max. 200 znaků. Redakce si
vyhrazuje právo inzeráty krátit,
upravovat, nebo odmítnout.

Informujte se o výhodných
podmínkách komerční inzerce

uzávěrka:

17. 6. 2011
DĚTSKÝ DEN
OBYTCE
5. června 2011
od 14.00 hod
na fotbalovém hřišti
* Nafukovací skákací hrady,
párty hrad,
párty dobrodružná země
* Soutěže + sladké odměny
* Tancování s Machem
a Šebestovou - TURBOŠKOLA
* Možnost projížďky na poníkovi
* Dětský koutek pro nejmenší
* OBČERSTVENÍ

ATRAKCE
ZDARMA

ÚVĚRY

Přerůstají Vám dluhy přes hlavu?
Nabízíme:

bez prokazování příjmů

źOddlužení dle insol. zákona
źKonsolidace źOsobní bankrot

zprostř. je oprávněn uzavírat
smlouvy o úvěru pro více věřitelů

Denisova 105, Klatovy 339 01

volejte 603 214 202
finanční kancelář:
Klatovy, Kpt. Jaroše - 1. patro
nad textilní galanteriií

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí
Luby - Jídelna Kloud
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Svrčovec - konzum
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan? Napište do redakce.

Tel. 739 471 936

ÚVĚRY

Denisova 105, Klatovy 339 01

DO 20 tisíc
pro zaměstnance
a starobní důchodce

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

Tel. 739 471 936
Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz
tel. 608 950 660

739 471 936
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Rozhovor s ...
Michalem Strakou

asistentem trenéra HC Plzeň 1929
Michal Straka hrál na postu útočníka od
sezóny 2007/08 do 2009/10 za druholigový hokejový tým Klatov. Během této
doby odehrál celkem 57 zápasů, v nichž
dal 12 gólů a připsal si 24 asistencí. V sezóně 2010/11, ve které Klatovy obsadily
po základní části třetí příčku v tabulce
a dostaly se až do semifinále play-off,
působil v klatovském týmu jako asistent
trenéra Radka Mužíka. V nadcházející
sezóně bude působit jako asistent trenéra HC Plzeň 1929 Mariana Jelínka.
Michale, vraťme se o rok zpět. Zajímalo by
nás, co tě vedlo k tomu, že jsi ukončil svou
hráčskou kariéru a usedl jsi na lavičce
jako asistent trenéra Radka Mužíka?
Bylo to zejména ze zdravotních důvodů, měl
jsem problémy s koleny. V té době jsem také
trénoval pátou a šestou třídu v Třemošné.
Nebylo to tedy zrovna lehké, dost mě to
vyčerpávalo. Proto jsem třeba nějaký čas
nehrál, abych se z toho dostal a hrál jsem,
když mě to zejména zdravotní důvody dovolovaly. Ke konci mé hráčské kariéry jsem se
na hru díval spíše z pozice trenéra, tudíž mě
to už tak nenaplňovalo, jak bych chtěl.
Nemrzelo tě sledovat zápasy, donedávna
spoluhráčů, pouze z lavičky? Neměl jsi
občas chutě nazout si brusle a jít jim na
led pomoci?
Ani ne. Po skončení sezóny 2009/10 jsem
hodil tašku s výstrojí do kouta a už mi to
opravdu neláká ji znovu oprášit. Ty zdravotní
problémy s koleny byly znatelné a díky nim
jsem ke hře měl spíše nechuť.
Jak bys hodnotil spolupráci s Radkem
Mužíkem?
Určitě velice kladně. S Radkem jsme si
hodně rozuměli, máme s ním stejný pohled
na hokej i na sport celkově. Vždycky jsme se
spolu na všem shodli, ať už to byl výběr
hráčů, nebo typy tréninku. Takže jsem byl
s naší spoluprácí maximálně spokojen.
S klatovským týmem jste to dotáhli až do
semifinále, ve kterém vás zastavil Most.

foto: Josef Moravec

Michal Straka a Radek Mužík.

Myslíš si, že měl klatovský tým na to, dotáhnout to dál?
Našim hlavním cílem bylo postoupit přes
první kolo play-off, což se nám povedlo. Ale
v semifinále jsme narazili na Most a to
musím sportovně uznat, že byl o něco lepší.
Je to ale škoda. V tu dobu jsme měli dost
oslabený tým, na první zápas nám chyběl
náš klíčový hráč Miloš Kajer, během posledního zápasu se Sokolovem se zranil také Jiří
Maxa, chyběl nám také Patrik Petruška. Ale
těžko říci, jestli bychom dokázali Most porazit, kdyby mohli tito hráči nastoupit.
Myslíš, že by Klatovům slušela 1. liga?
Určitě by jim slušela a chtělo by bojovat za
to, aby se to povedlo. Ale je to opravdu
pouze o té finanční stránce a ty peníze se
v současné době shání opravdu těžce.
Samozřejmě bych si to moc přál, musíme
tomu věřit a snad se někdy dočkáme.
V současné době již probíhá letní příprava
plzeňských indiánů. Zapojuješ se do ní
aktivně i ty?
Sám se podílím na sestavování typu tréninku s Mariánem Jelínkem, ale abych se do
něho zapojoval nějak aktivně, tak to ne.
V realizačním týmu Plzně již pár měsíců
působíš. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi tím
dělat asistenta trenéra v Klatovech
a v Plzni?
Tak ten rozdíl je samozřejmě znatelný.
V Klatovech se trénovalo většinou večer, až
když měli kluci po práci. Kdežto v Plzni je to
úplně o něčem jiným, zde už jsou všichni
profesionálové, tudíž se tréninkům věnujeme podstatnou část dne. Takže se to
opravdu nedá srovnávat.
Klatovské hokejisty často doplňovali hráči
Plzně. Mohou se Klatovy spolehnout na to,
že tato výpomoc bude pokračovat, nebo
se dokonce zlepší?
Samozřejmě budeme chtít ve spolupráci
nadále pokračovat, ne-li to trošku zlepšit.
Uvidíme, jaké Radek Mužík postaví na
nadcházející sezónu mužstvo. Všechno se
tedy ještě uvidí, ale Klatovy se na naši
výpomoc budou moci určitě spolehnout.
V Klatovech jsi působil celkem čtyři roky.
Přirostly tě Klatovy během té doby nějak
k srdci? Nebo jsi stoprocentní „Plzeňák“?
Klatovy mi určitě k srdci přirostly, když jsem
zde působil tak dlouho. Byl jsem zde velice
rád. Klatovský hokej, zejména ty naše hráče, které k vám budeme posílat, budu i nadále sledovat. Jsem v kontaktu s některými

foto: Michal Lepší

Jméno:
Narozen:
Bydliště:
Povolání:
Sport:

Michal Straka
20. dubna 1971
Plzeň
asistent trenéra
hokej

kluky z Klatov, takže tam budu i nadále
jezdit.
Většina klatovských fanoušků je velkými
fandy plzeňského hokeje. Pro většinu
Klatováků by bylo velkým potěšením
spatřit na klatovském ledě tvého bratra
Martina Straku, je to vůbec reálné, byť
třeba jen na jeden zápas?
To je těžké říci. Já osobně mám představu
o tom, že by bylo možné spíše uspořádat
nějakou exhibici spojenou s dobročinností,
ve které by si Klatovy zahrály s Plzní. Pro nás
je ale sezóna opravdu časově náročná, tak
nemohu stoprocentně nic slibovat, zda se
k realizaci takovéto exhibice vůbec dostaneme.
Co bys vzkázal fanouškům klatovského
hokeje?
Určitě bych si přál, aby na hokej chodili v co
největším počtu i v další sezóně. Hráči hrají
především pro fanoušky, a když jich je na
stadiónu málo, hraje se jim hůř. Naopak
když je jich tam hodně a dokážou utvořit
bouřlivou atmosféru, tak to je pro ty hráče
taková odměna.
Děkuji moc za rozhovor a přeji za redakci
Klatovanu tobě i celému týmu HC Plzeň
1929 hodně úspěchů v nadcházející
sezóně.

Jiří
Zavřel
Fanklub HC Klatovy

