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Úvodník

Milan Baier
* 19. 12. 1963 + 30. 9. 2012
Jsou zprávy, které člověk bere na vědomí jen stěží, a pak jsou i takové, jimž už se
nedá věřit vůbec. Jedna taková k nám
dorazila v neděli 30. září v ranních hodinách. Zakládající člen spolku Klatovan
a jeho sekretář Milan Baier zemřel.
Zajímal se o historii okolí, ve kterém
bydlel a jeho záběr byl velmi široký. Stejně
jako v životě, i v badatelské práci byl
neuvěřitelně poctivý, a co by jiný přešel
mlčením, či pouhým konstatováním, Milan
potřeboval znát a do posledního detailu
pochopit. Obcházel pamětníky, pořádal
výstavy, navštěvoval nejrůznější semináře
a vzpomínkové akce. Objevil-li něco, nikdy
si to nenechal pro sebe. Ne proto, aby se
chlubil, to neměl v povaze. Potřeboval se
podělit o svou radost z nálezu, a byl-li
požádán, vždy ochotně výsledky svého
bádání půjčil, nebo dokonce i nezištně
poskytl. Vzhledem k jeho pečlivosti, a krutému osudu, zůstala řada jeho prací ve
stádiu příprav, či nedokončena.
Rozumem jsme tu špatnou zprávu vzali
na vědomí. Ale v skrytu duše pořád
doufáme, že zazvoní telefon a ozve se:

www.klatovan.cz

INFORMACE

Vážení čtenáři.
Jsou dny a období, které nám přináší
i smutné chvíle v našich životech. Je
tomu již měsíc, co nás navždy opustil náš
spolupracovník a dopisovatel pan Milan
Baier. Bude nám chybět a za kolektiv
spolupracovníků vyjadřuji hlubokou
a upřímnou soustrast rodině.
Milane, děkujeme za vše, čím jsi nás
obohacoval v životě i na stránkách
Klatovanu.

“Kdy budeš doma? Mám něco, co by Tě
mohlo zajímat…“
Milane, zanecháváš nám po sobě
veliké prázdno. Mnohem větší než bylo Tvé
srdce, které v poslední zářijový den navždy
přestalo tlouct. Čest Tvojí památce!
Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan

Většina měsíce října se pak nesla ve
znamení voleb do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu
Parlamentu České republiky. Hlasovací
lístky jsou sečteny, výsledky vyhlášeny.
Blahopřejeme vítězům voleb a zvoleným
zastupitelům a věříme, že nás budete
zodpovědně zastupovat a prosazovat
zájmy našeho regionu z titulu svých
nabytých funkcí.
Klatovany celý měsíc doprovázely
uzavírky silnic z důvodu oprav komunikací. Do toho všeho nás zima
překvapila svým brzkým příchodem.
Přesto nám všem přeji zvládnutí všech
překážek s klidem, jsou na světě
důležitější a závažnější věci.

Rudolf
Lang
editor

„Starat se máme pouze o lidi, kteří jsou městu ochotni také něco dát!“
- vzkázal starosta města Rudolf Salvetr na adresu nepřizpůsobivých.
V pátek 26. října se zaplnila horní část
klatovského náměstí. Proběhl zde „Tichý
protest“ jako reakce na údajný masový
příliv nepřizpůsobivých obyvatel do Klatov.
Po internetu a facebooku se šířila zpráva, že
město připravuje nové ubytovací prostory pro
tyto lidi. Celá kauza propukla těsně před
volbami, do kterých kandidoval i starosta
Klatov Mgr. Rudolf Salvetr. Právě ten byl
nařčen z toho, že tuto činnost podporuje.

Klatované sem přišli vyjádřit svůj nesouhlas,
ale hlavě se přesvědčit, zda je vše pravda.
Před zhruba 400 hlavý dav předstoupili
zástupci radnice v čele s panem starostou.
Celá diskuse, kdy se odpovídalo na dotazy
a konkrétní problémy místních občanů, se
nesla v poklidném duchu. Pan starosta přednesl pádné argumenty, že celá kauza je
smyšlená a že město v žádném případě nerozšiřuje ubytovací kapacity a nepodporuje

přistěhování nepřizpůsobivých. Přibližně po
hodině se všichni v klidu rozešli. Padly zde
i dotazy ohledně bezpečnosti ve městě. Na
toto téma odpovídal i velitel městské policie.
Naše redakce společně s televizním studiem
FILMpro, které provozuje regionální vysílání
z Klatovska, zde byla od začátku až do
samotného konce. Pokud chcete vidět průběh a to nejzajímavější z „Tichého protestu“,
můžete sledovat speciální pořad s tímto
záznamem. Vysílán bude na kabelových
a digitálních televizních okruzích v Klatovech
a ve Vrhavči v tomto týdnu až do neděle, a to
vždy v 9:00, 13:00, 18:30 a 21:30 hodin.
Ti z Vás, kteří kabelovou televizi nemají, mohou tento pořad „živě“ sledovat na internetu.
Ve spolupráci s informačním serverem
ŠumavaNet.CZ se totiž dokončují práce na
tom, aby i ti, kteří nemají kabelovku, mohli
regionální vysílání sledovat. Online TV ale již
nyní můžete sledovat na internetu například
přes stánky www.filmpro.cz. Nenechte si
tedy utéct speciální pořad na toto téma. Ať
jste v obraze, co se děje ve vašem městě.
<RKL>

www.klatovan.cz

ELEKTRO
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Již 20 let s Vámi!
Letos slavíme 20 let od otevření. DoKaždý týden kontrolujeme ceny na
volte mi při té příležitosti, připomenout si všech prodejnách v oblasti, nabízíme
s Vámi naší historii. Firma Elektromarket výrobky za nejlepší ceny a na toto dáváme
otevřela první prodejnu v listopadu roku garanci nejnižší ceny.
1992 v Křížové ulici v Klatovech na ploše
Zboží rozvážíme zdarma až k zákazní2
cca 40 m . Zpočátku zde byl pouze prodej kovi, kde mu zboží odborně nainstalujeme
černé techniky /TV, audio,videa/. V roce a samozřejmě zdarma odvážíme zpět staré
1995 byla otevřena druhá prodejna spotřebiče k ekologické likvidaci.
Jsme partnery společnosti Skylink.
v Chebu v obchodním domě Ton. V roce
1996 došlo ke zvětšení prodejny v Křížové Montujeme za bezkonkurenční ceny již 20
2
let satelitní komplety. U nás je možné platit
ulici na současných cca 200 m .
V srpnu 2002 jsme otevřeli prodejnu nejenom servisní poplatky, ale i si předv Domažlicích na náměstí a v říjnu 2003 plácet programové balíčky této společnosti.
jsme otevřeli svou druhou prodejnu Vždy zákazníkovi doporučíme, co je pro něj
v Klatovech u obchodního domu Albert v daném okamžiku cenově nejvýhodnější.
s prodejem 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Nesnažíme se zákazníkovi nabízet vždy jen
V Sušici jsme svou prodejnu otevřeli to nejdražší. Snažíme se navázat se
zákazníkem vztah, na kterém můžeme do
v listopadu 2007 v ulici T. G. Masaryka.
Své kamenné obchody jsem v roce budoucna stavět.
Od roku 2004 jsme členy největší
2010 doplnili o internetový obchod
evropské
sítě prodejců elektro - sítě
s kompletním sortimentem elektro Euronics.
Vzhledem k tomu, že máme
WWW.LEPSIELEKTRO.CZ
Můžeme se pochlubit 50.000 obslou- zastoupení ve statutárních orgánech této
společnosti, můžeme se podílet na
žených a spokojených zákazníků.
Jako jediní v oblasti poskytujeme zákaz- klíčových rozhodnutích této společnosti ve
níkovi zdarma prodlouženou záruku na 40 prospěch našich zákazníku.
Od roku 2011 jsme se stali partnery
měsíců při prodeji v kamenném obchodě.
Zákazníkovi tím jasně chceme ukázat, že s p o l e č n o s t i Vo d a f o n e p ro p ro d e j
na prodejnách prodáváme pouze výrobky v Klatovech a v Sušici.
Od listopadu 2012 budeme našim
a značky, u kterých jsme si jisti, že zákazníkovi budou sloužit skutečně dlouhou zákazníkům u příležitosti 20. výročí
dobu a že nevydrží pouze zákonnou záruku otevření prodejny každý týden nabízet
24 měsíců, a tím chceme dokázat, že jim bezkonkurenční nabídku - ať už cenovou,
nebo s jakoukoliv přidanou hodnotou.
prodáváme skutečně to nejlepší!!!
NAKUP SLEVU - Kupón vystřihněte a předložte při nákupu

KLATOVY
SUŠICE
DOMAŽLICE

již t
le

20 trhu
na

ELEKTRO MARKET v centru Klatov.
U Bílé věže, Křížová ulice 162.
Dále se rozběhne Velká vánoční soutěž
o velice hodnotné ceny. Jako předkrm
k těmto nabídkám Vám dnes nabízíme
kupón na slevu 100 Kč při nákupu nad
500 Kč, což představuje až 20 procent
slevy z Vašeho nákupu.
Proto se rozhodně vyplatí nás v průběhu měsíců listopad a prosinec pravidelně
navštěvovat, aby Vám nabídka výhodná
právě pro Vás neunikla!

Ing. Václav
Beneš
Klatovan

Rok 2001.

Tým Elektromarketu 2002 zleva:
Jar. Kraus, L. Lapka, J. Danec, M. Vacovský,
Vl. Beneš, V. Beneš. V popředí P. Hošťálek

ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

ELEKTRO MARKET U Bílé věže, Křížová ulice 162. Rok 2012.
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DRACI A LETADLA
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Konečně se na nás usmálo slunce
Třinácté říjnové ráno bylo studené a mokré. Když jsme se v 9 hodin sešli, abychom
společně připravili letiště na „Zavírání nebe
s drakiádou“, pozvolna vstupovalo sluníčko
na blankytně modrou oblohu. „Konečně budeme mít letos na akci pěkné počasí,“ pronesl někdo z kolegů. V boudě bylo zatopeno,
občerstvení připraveno, ceny nachystány
a očekávali jsme příchod prvních účastníků.

Po desáté hodině se objevili první nedočkavci a takřka hned po příchodu vypustili
své draky k obloze. Postupně se do soutěže
draků zaregistrovalo 30 dětí v kategorii
koupených a 10 v kategorii doma stavěných
draků a těch co se přišli jen podívat, nebo si
jen tak zalétat s drakem bylo také hodně. (dle
mého úsudku účast velmi pěkná)
První jmenovanou kategorii jsme rozdělili
do dvou soutěžních kol z obavy, aby se nám
děti moc nemotaly a aby každý měl dostatek
prostoru k předvedení co nejlepšího výkonu.
Těsně před dvanáctou hodinou se na start
postavila první patnáctičlenná skupina
s koupenými draky. Náčelník klubu Pepík
Frána odpočítal do startu a … jako na povel
přestal foukat vítr! V tu chvíli nastoupili
tatínkové, maminky, babičky a dědečkové
a všemožně se snažili udržet draky ve vzduchu, protože každý kontakt draka se zemí se
hodnotil jedním trestným bodem. Deset minut trvající kolo mnohé rodiče a prarodiče připravilo o všechny síly, velké množství tekutin
a v závěru pak i o teplé svršky. Ve stejném
duchu proběhlo i druhé kolo této kategorie.
Když se na start připravila letka doma
stavěných draků, vítr se o mnoho nepolepšil,
a tak se po celých deset minut ve vzduchu
udržely jen draci lehkých konstrukcí, jednoduché hvězdy ze špejlí a draci „krabičáci“
měli zkrátka smůlu. Ani neustálé pobíhání
nepomohlo udržet tyto fešáky ve vzduchu.
Přesto, že šlo víceméně o legraci, malí bo-

jovníci brali soutěž velmi vážně a proto se tu
a tam ozvala slova smutku a dokonce i pláč,
když ten který drak nelétal podle představ
závodníka a nebo když některý rodič „tahoun“
odmítal běžet dál. Protože jsme jako zkušení
organizátoři počítali i s alternativou, že něco
nevyjde jak má, připravili jsme pro každého
malého závodníka „poděkování za účast
v drakiádě“ a malou sladkou odměnu.
Stupně vítězů kategorie koupených
draků: 1. místo Anička Kantová (nejmladší
přihlášená soutěžící) a Štěpán Kopp, 2. místo
Kačka Kobzová a Petr Pacák, 3. místo
Martinka Hrudičková a Denis Havlíček.
Kategorie doma stavěných draků:
1. místo Radeček Rája-Brno, 2. místo Ellenka
Davidovič- Plzeň a 3. místo připadlo Nelince
Langové z Klatov. Zbytek sladkých odměn si
děti rozebraly po skočení vyhlašování vítězů,
neboť si je za své nasazení plně zasloužily.
Když byl z plochy sebrán i poslední bonbon, vydaly se do vzduchu létající stroje k zavírání nebe. Jako první se do vzduchu vřítil
vrtulník SAB Goblin 630 pilotovaný Andreou
Buriánkovou. Její sestava plná lopingů, přemetů, výkrutů, tic-taců, visení, letů na zádech
a…. Zkrátka předvedla, že v oboru pilotáže
není nováčkem a ví zcela přesně, co její stroj
dokáže. Následovaly letové ukázky historických modelů Jirky Veinfurta z Plzně, který se
divokými starty pokoušel ve vzduchu sestřelit
právě létající vrtulníky. Díky pozornosti
a zkušenosti pilotů se podařilo předejít
zbytečným karambolům. Vrtulníkáři mu pak
vzkázali: „Když nás nemáte rád, stačí když
nám to řeknete!“ Velmi milé překvapení nám
přichystali Radovan a Radeček Rájovi z Brna,
kteří si do Bolešin přijeli pustit draka a jen tak
si zalétat. Poprvé jsme je u nás přivítali na
letní RC MODEL SHOW, kde čtyřletý talent
Radeček udivoval všechny přítomné perfektně zvládnutou pilotáží hornoplošného FUN
CUBA a nezklamal ani tentokrát. Předvedl jak
precizně dokáže vodit, na ovládání mnohem
složitější, akrobatický speciál DIABLOTIN
a proudovou stíhačku MIG-15 poháněnou
elektrickým dmychadlem. (Prý se jim tady na
Šumavě natolik zalíbilo, že si museli ještě letos dopřát malý přídavek a proto neváhali ujet
400 kilometrů, aby se k nám podívali). Dále
mohli diváci obdivovat obrovský SPITFIRE,
s nímž Míla Kristl předvedl, jak to „asi“ vypadalo při náletech za II. světové války. Silueta
a zvuk Mílova Spita budila respekt i dnes a ve

zmenšené verzi. TORNÁDO, CHIPMUNK,
větroně, MUSTANG, ZLÍN Z50, to je jen malý
výčet z toho, co bylo na bolešinském nebi k vidění. Ovšem závěr patřil Andree Buriánkové,
Phillipu Artwegerovi a jejich společnému
akrobatickému vystoupení s vrtulníky SAB
Goblin 630 a SAB Goblin 700, které zde na
„place“ ještě nikdy veřejně k vidění nebylo.
Kdo toto viděl, určitě mi dá za pravdu, že v některých okamžicích jsme zapomínali i dýchat.
Borci na konec! Děkujeme.

Draci i létající stroje dosedli na travnatou
plochu a tím se uzavřela kapitola roku 2012
modelářského letiště v Bolešinech. Některé
akce se vydařili více, jiné zase méně, každá
se však nějakým způsobem zapsala do historie klubu, ale i do pamětí Vás návštěvníků
a účastníků. Rádi bychom vám touto cestou
poděkovali za přízeň a podporu a doufáme,
že to, co se letos moc nepovedlo, bude rychle
zapomenuto a všichni se k nám na letiště
v příští sezóně rádi vrátíte. DĚKUJEME
a těšíme se na shledanou.
Pokud byste si chtěli připomenout některé
události, nebo shlédnout obrázky z akcí,
kterých jste se nemohli zúčastnit, navštivte
galerii fotografií na stránkách našeho klubu,
kde najdete spoustu obrázků.
http://modelklubbolesiny.cz

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice

www.klatovan.cz
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Co vše si lze na vozidle pojistit?
- střet se zvěří
- všechna skla bez spoluúčasti (čelní,
boční i zadní)
- škody způsobené hlodavci
- živelní události
- přepravu zavazadel a nářadí
- asistenční služby pro případ nehody
i poruchy po celé Evropě
- náhradní vozidlo po dobu opravy
- havarijní pojištění, odcizení
- minikasko (střet se zvěří, vandalismus, požár, výbuch, živelní pohromy)
- právní ochranu
- úrazové pojištění přepravovaných
osob
V novém bonusovém systému a systému slev si vybere každý variantu,
která odpovídá nejen jeho požadavkům
na pojištění, ale i požadavkům na cenu.

Příklady ceny povinného ručení na kanceláři Rybníčky 67, Klatovy (vedle řeznictví Štěpánek)
Muž, věk 47 let, bydliště venkov, obsah vozidla 1143 ccm,
bonus 153 měsíců = roční pojistné 1.031,- Kč – 500,- Kč karta Benzina =

531,- Kč

Muž, věk 65 let, bydliště Klatovy, obsah vozidla 1595 ccm,
bonus 153 měsíců = roční pojistné 1.645,- Kč – 500,- Kč karta Benzina = 1.145,- Kč
Žena, věk 67 let, bydliště venkov, obsah vozidla 1781 ccm,
bonus 153 měsíců, průkaz ZTP = roční pojistné 1.293,- Kč – 500,- Kč karta Benzina =

793,- Kč

Pro držitele průkazu ZTP navíc ještě sleva 20% !!!
Asistenční služby pro případ nehody i poruchy již v základním pojištění.

Pro zjištění bližších informací využijte naše 18-ti leté zkušenosti z pojišťovnictví.
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UNIVERZITA SLAVIA V KLATOVECH
OP SLAVIA Praha - odbočka Klatovy,
byla poctěna možností uspořádat přímo
v Klatovech ojedinělou akci, která umožní
nám příznivcům stávajícím i budoucím
(a to ve všech věkových kategoriích) poznat prostřednictvím různých forem (film,
mluvené slovo písemné materiály, písemná dokumentace atd). bohatou historii
SLAVIE od založení v r. 1892 do dnešních
dnů, kdy slaví 120 výročí založení.
„Univerzita SLAVIA“ tak historicky
poprvé zahájí svou činnost mimo EDEN,
což je odměnou pro klatovské slávisty za
jejich věrnost červenobílým barvám, ať již
přímo z Klatov, tak i z okolí zejména ze
Strážova, Kolince, Sušice, Přeštic, Lub atd.
Druhá největší odbočka v republice
uspořádá „univerzitu SLÁVIE“ v pátek
9. 11. 2012 od 18 hod. v místě konání
pravidelných valných hromad v jídelně
hotelu Beránek v Klatovech.
Vedle bohatého programu spojeného
s návštěvou významných hostů je zajištěna přítomnost pracovníků fanshopu
SLAVIE z Edenu, což umožní na místě
nákup event. objednávku věcí nebo
suvenýrů ze sortimentu tohoto klubového
zařízení. Vzhledem k blížícím se Vánocům

U N I V E R Z I TA S L AV I A
OJEDINĚLÝ PROJEKT O HISTORII NEJSTARŠÍHO A NEJSLAVNĚJŠÍHO
FOTBALOVÉHO KLUBU V DĚJINÁCH ČESKÉ KOPANÉ

SE KONÁ V PÁTEK 9. 11. 2012 V 18 HOD.
V JÍDELNĚ HOTELU BERÁNEK V KLATOVECH
SRDEČNĚ ZVEME ČLENY ODBORU PŘÁTEL SLAVIE V KLATOVECH,
NOVÉ ZÁJEMCE – PŘÍZNIVCE
A CELOU KLATOVSKOU SPORTOVNÍ VEŘEJNOST

se jedná o ojedinělou možnost nákupu.
Srdečně zveme nejen naše členy, ale
i klatovskou sportovní veřejnost a další
zájemce o vstup do řad červenobílých
příznivců.

Milan
Zajíček
1. místopředseda
OP Slavia Klatovy

Zahájení badmintonové sezóny v Klatovech
s reprezentantem Ing. Petrem Koukalem

Motokros Hoštičky 13. 10. 2012

Výsledky:
MX1
1. Bezděk Radek
2. Ludvík Martin
3. Matějka Jan

Petr Koukal nejen radil, ale ochotně se i fotografoval.
Na snímku Jirka Máca, 6.A ZŠ Plánická.

MX2
1. Duchek Luboš
2. Ludvík Josef
3. Staněk Miroslav

www.klatovan.cz

FILM
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NOVÝ STUDENTSKÝ SNÍMEK ZÍTRA: HYLEBRANT JAKO SCHIZOFRENIK A KERESTEŠOVÁ V PRÁDLE
Už 16. listopadu se v nově zrekonstruovaném
kině v Sušici na plátně poprvé objeví studentský
film Zítra režiséra Ladislava Plecitého. Na co
všechno se v něm můžete těšit?
Sušický rodák Ladislav Plecitý je již třetím rokem
studentem režie a scenáristiky na Filmové
akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Za sebou
má už dva výraznější počiny – krátkometrážní
snímky Růže a Překvapení!. Stojí také za celostátní kampaní Napištejim.cz, ve které celebrity
přesvědčují diváky, aby se víc angažovali v české
politice. Tentokrát se Plecitý rozhodl pro adaptaci
dosud nepublikované povídky Vítězslava Jareše,
která nese název Láska je sobecká.
Práva na temný thriller stála pouhou korunu
„Dostal jsem se k ní přes šéfdramaturga České
televize,“ vysvětluje Ladislav Plecitý, který je
zároveň i autorem scénáře. „Zamiloval jsem se
především do úvodní scény, kde mysteriózní
slepec přináší tajemný vzkaz hlavnímu hrdinovi.
Zároveň se mi líbilo, jak ´filmově´ je povídka napsaná a vypointovaná.“ Za zmínku stojí, že autor
povídky Jareš prodal práva na zfilmování svého
díla jen za jednu korunu a prohlásil, že do scénáře
nebude zasahovat.
Snímek Zítra, který se natáčel převážně v prostorách psychiatrické léčebny v Bohnicích a v centru
Plzně, je thrillerem s temnou atmosférou. Hlavní
hrdina Viktor Kostka (Jarek Hylebrant) prožívá
svůj happyend: právě se vyrovnal se zákeřnou
psychickou nemocí a zjistil, že čeká dítě se svou
osudovou láskou (Andrea Kerestešová). Setkává

se ale s neznámým slepcem (Marian Roden),
který mu předá tajemný vzkaz. Viktor netuší, že
v tom okamžiku začíná nejtragičtější den jeho
života.
Zábava podle Kerestešové: Téměř nahá uprostřed krvavé kaluže
Natáčení napínavého dramatu zabralo celkem
5 dní, kterým ale předcházelo skoro půl roku
příprav. Ty se týkaly především scénáře (točilo se
podle 15. verze). Na natáčení se ale samozřejmě
připravovali i herci, kteří ve studentském filmu
hrají bez nároku na honorář. Kupříkladu takový
Jarek Hylebrant, jehož jste mohli vidět třeba
v dramatu Hodinu nevíš či v Chlumského novince
7 dní hříchů, se na svou roli chystal opravdu
poctivě – nejenže s psychologem konzultoval
chování schizofrenních pacientů, ale dokonce
společně s režisérem vytvořil pro ústřední roli
Viktora Kostky specifickou mimiku a gestikulaci.
Zajímavou roli ve filmu ztvárnila Andrea Kerestešová, známá především díky seriálu Vyprávěj
a komedii Rafťáci. „Celý štáb byl nervózní z toho,
jak se bude Andrea Kerestešová tvářit, až jí
vysvléknou do krajkového prádla, polejí umělou
krví a nasypají na ni peří,“ vzpomíná na práci
s herečkou Ladislav Plecitý. Podle Kerestešové to
prý ale byla „skvělá zábava“.
Ve filmu se objeví i další známé tváře, jejichž
jména stojí za zmínku: například Martin Dejdar,
který sám přišel s nápadem, že by jeho postava,
kapitán Plichta, měla mít na psacím stole knihu
Jekyll a Hyde od R. L. Stevensona, k níž film v ně-

kterých svých momentech odkazuje. V thrilleru si
také zahraje Dana Morávková, Jan Kříž nebo
Marian Roden, který už s Ladislavem Plecitým
spolupracoval na snímku Růže. Herecký soubor
ale netvoří jen profesionálové; ve filmu si zahraje
třeba i student herecké konzervatoře Petr Slavík.
Premiéra v novém kině
Rozhodně největší a nejnáročnější projekt štábu
Ladislava Plecitého, který čítal zhruba 100 lidí, se
dočká i slavnostní premiéry, což je pro studentský
snímek celkem nezvyklé. Galavečer se uskuteční
16. listopadu ve 20:00, v nových prostorách kina
v Sušici. Diváci se mohou těšit nejen na samotný
thriller Zítra, ale také na film o filmu, tzn. pohled
do zákulisí natáčení. Kromě toho se na pódiu
představí herci a tvůrci snímku a také zahraje
hudební skupina UG – Strýčkova zahrádka. Celým
večerem bude provázet moderátor Radek
Nakládal. (vstupné 70,- Kč, rezervace vstupenek
na www.kinosusice.cz)
Zítra - Drama/Thriller, Česko, 2012, 25 min,
nepřístupný mládeži do 12 let
Režie: Ladislav Plecitý,
Hrají: Jarek Hylebrant, Martin Dejdar, Vlastimil
Vik, Andrea Kerestešová, Dana Morávková, Jan
Kříž, Marian Roden, Hynek Chmelař, Petr Slavík

Rudolf
Lang
redaktor

okna
KLATOVY

KLATOVY, Vančurova 52
Tel.: 378 609 779, mobil: 773 904 508, e-mail: klatovy@LDstav.cz
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3. ročník festivalu Týden hispánské
kultury v Plzni tentokráte ve znamení
Argentiny je za námi! Pro plzeňskou veřejnost jej opět připravilo klatovské Centrum
španělské kultury a vzdělávání. 4. 10. 2012
na FF ZČU zavítala česká hispanistka a romanistka, překladatelka Anežka Charvátová,
kde se studenty Gymnázia Luďka Pika u kulatého stolu debatovala nad argentinskou
literaturou v českých překladech. Téhož dne
odpoledne v prostorách Francouzské Aliance
v Plzni byla za přítomnosti kulturního rady
Velvyslanectví Argentiny v Praze otevřena
výstava cestopisných fotografií argetinské
výtvarnice Betiany Bellofatto. První den
festivalu završil unikátní koncert v divadélku
Jonáš věnovaný spisovateli Jorge Luis
Borgesovi fenomenálního kytaristy Julia
Santillána, v jehož skladbách se současně
prolínají jazz, tango, klasická a folklorní
hudba. Svojí přítomností zahajovací akci
podpořila náměstkyně primátora pro kulturu,
paní Eva Herinková a místostarosta Klatov,
pan ing. Václav Chroust. V sobotu 6. 10.
proběhl Argentinský večer v Měšťanské
besedě – koncert Sin Rumbo Tango, taneční
exhibice Julia Martinéze, argentinské
imprese v podání pražské taneční školy
Buenos Aires Tango a milonga pro všechny
milovníky argentinského tanga.

KULTURA

V týdnu 8. - 12. 10. bylo možné denně od
15:00 do 17:00 zdarma navštívit jazykovou
pohotovost v kavárně Měšťanské besedy. Byli
zde připraveni rodilí mluvčí k aplikaci základů
španělštiny v otevřené ordinaci.
9. 10. zavítal do Plzně populární herec
Lukáš Hejlík se scénickou úpravou knihy
Roberta Fulghuma Drž mě pevně, miluj mě
zlehka. Vyprodané hlediště se přesvědčilo o
tom, že tango není jen tanec, ale životní styl..
Pro studenty škol s výukou španělského
jazyka a Filmový klub Plzeň byly určeny
projekce argentinského fantasy filmu Antena
a premiéra španělského filmu Baztán, kterou
CŠKV přivezlo do Plzně pouhé dva týdny po
jeho světové premiéře v San Sebastianu
společně s jeho režisérem Iňaki Elizaldem.
Diváci tak měli výjimečnou příležitost sdílet
své dojmy na místě přímo s autorem.
K oslavě Dne hispánských národů 12. 10.
se vypravil do ulic města v 15:00 z Kopeckého sadů již tradičně průvod studentů,
tentokráte za doprovodu rytmů argentinské
folklorní kapely Igual de Igual. Slavnostní den
byl zakončen koncertem mezzosopranistky
Edity Adlerové s nejslavnějšími hudební kusy
se španělskou tématikou jako je Bizetova
Carmen, písně G. F. Lorky, nebo M. De Fally.
13. 10. večer v kavárně Měšťanské besedy jsme měli možnost nahlédnout do umění

Viva Argentina! Viva Espaňa!

Přípravy průvodu - gymnázium Sušice

PhDr. Anežka Charvátová - přednáška na FF ZČU

www.klatovan.cz
vyprávět. Španělské Cuentacuentos v podání
Any Castellano a Olgy Alfonsel byly otevřeny
veřejnosti zdarma – v češtině a španělštině.
V letošním roce jsme v rámci festivalu
nezapomněli ani na nejmenší diváky, kterým
byly určeny nedělní pohádky, říkanky
a písničky Lucecitas s Luces de Bohemia.
Poněvadž ke kultuře národa nepochybně
patří také gastronomie - argentinskou kuchyni bylo možné po dobu festivalu 4. - 16. 10.
2012 ochutnat v restauraci El Cid Corso.
Putovní výstava fotografa Romana
Muchky „Flamenco po česku“ je do konce
měsíce října umístěna v prostorách partnerského Gymnázia Luďka Pika v Plzni a v prosinci se na ni můžeme těšit v Klatovech
v kostele sv. Vavřince, kde bude vystavena
v rámci 4. ročníku festivalu Dny španělské
kultury v Klatovech. Vernisáž je plánována na
4. 12. 2012 v 16:00.
Plzeňský festival se konal pod záštitou
Velvyslanectví Španělska v Praze, Velvyslanectví Argentiny v Praze a za podpory
Statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje,
Plzně 2015 o.p.s. a Ministerstva kultury ČR.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

www.klatovan.cz

HOKEJ KLATOVY
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Po první čtvrtině jsou Klatovy na první příčce tabulky
Vstup hráčům druholigového týmu
SHC Klatovy do letošní sezóny vyšel na
výbornou. Po její první čtvrtině jim po
zásluze patří první příčka tabulky. Z devíti
odehraných zápasů vyhráli osmkrát.
Nestačili pouze na domácím ledě na
Děčín, kterému podlehli 4:6.
Mezi největší tahouny týmu doposud
patří Ondřej Steiner, který má v průměru
bilanci na zápas dva body. Konkrétně jich
během devíti utkání nasbíral 19 a řadí se
ve svých 39 letech mezi nejlepší střelce
druhé ligy. Dobře si vede také mladý
a nadějný talent Jan Topinka, který si
z devíti zápasů odnesl 14 bodů. Střelecky
se velmi dobře prosazují i další útočníci, Martin Pouska, Jakub Kocman, Jiří
Maxa atd. Mezi nejproduktivnější obránce
patří Lukáš Martinec, který do Klatov
přišel se svými loňskými zkušenostmi
z první ligy. Během devíti zápasů má už na

svém kontě 12 bodů. Výborně si vede
i klatovský navrátilec z Rokycan Václav
Fiala, díky svým dělovkám od modré atd.,
si z devíti zápasů zapsal již 11 bodů.
Branku nejčastěji hájí loňský juniorský
gólman Vladislav Pravda, který má
prozatím průměr vstřelených gólů na
zápas 3,25. Naposledy se do branky
v Bílině dostal i jeho kolega, taktéž loňský
i letošní juniorský gólman, Filip Smejkal.
Svůj podíl na dosavadních výsledcích má
zajisté i trenér Radek Mužík a celý
realizační tým SHC Klatovy.
První čtvrtinu sezóny mají za sebou
také klatovští junioři. Ti z devíti
odehraných zápasů v juniorské lize
prohráli pouze dvakrát, za což jim patří
průběžné 3. místo. Áčko klatovské juniorky
má v letošní sezóně velké ambice, netají
se chtíčem zabojovat o špičku ligy,
popřípadě i o baráž extraligy.

Jan Topinka v popředí po vstřeleném gólu
A tým mužů
3. listopadu
Klášterec nad Ohří
10. listopadu
Řisuty
Tým juniorského A týmu
2. listopadu
Most
16. listopadu
Kobra Praha
zápasy začnou cca od 17:30 h.

Střela Lukáše Martince (Klatovy vs. Milevsko)

Věřme, že tyto výborné výsledky budou
Klatováky doprovázet i nadále. My
fanoušci, se jim za to odvděčíme jedině co
největší návštěvou především na
domácích utkáních. Mužskému A týmu
můžeme přijít zafandit 3. listopadu, kdy
hrají proti Klášterci nad Ohří a 10.
listopadu zabojují proti celku z Řisut,
zápasy začínají v 17:30. Tým juniorského A
týmu se doma představí 2. listopadu,
soupeřem jim bude Most a 16. listopadu,
kdy přijede Kobra Praha, zápasy začnou
cca od 17:30.
Více info na: www.fanklubhcklatovy.cz

Jiří
Zavřel
fanklub HC Klatovy
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Live dia show Leoše Šimánka
DOMAŽLICE (Čt) 1. 11.,
11., 19.00 hod.
Opět večeři pro dva!
KLATOVY (Pá) 2. 11.,
11., 15.30 a 19.30 hod.
PLZEŇ (So) 3. 11.,
11., 18.00 hod.
TAJENKA:
(Ne) 4. 11.,
11., 15.00 a 19.00 hod.
Přijde pomodrákovaná žena do manželské

Křížovka o cenu!

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> LEOŠ ŠIMÁNEK
<tajenka 2> NOVÝ ZÉLAND

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.

poradny a stěžuje si, že ji ten její vždycky,
když dojde z hospody, strašně zmlátí.
Poradce si ji prohlédne a poradí, aby vždy,
když manžel přijde, usilovně hodinu bez
přestání kloktala heřmánek.
tel. +420 733 12 11 11
Po týdnu přijde žena znova, bez modřin
www.branickov.cz
a v pořádku a poradce ji spatří a prohlásí:
„<tajenka 1>,<tajenka 2>“
Autor křížovky: Rudolf Lang
Knihu a vstupenku na velkoplošnou
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
panoramatickou live dia show
na adresu tajenka@klatovan.cz
cestovatele Leoše Šimánka vyhrává
do pátku 23. listopadu 2012.
Josef Koller
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
Klatovy, Luby
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.
GRATULUJEME!

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 17.000 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.

www.klatovan.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech
u pekárny - pod Domažlickým předměstím.
Tel. 602 882 461.
Nabízím servis Ski a Snowboard.
Tel. 720 312 920.
Prodám selský nábytek, rohová lavice,
stůl, 2 židle. Ruční práce, vyřezávaný, masiv modřín. Tel. 732 228 696.
Prodám kamna zn. PETRA, horní
násypka, velmi pěkná. Váha 144 kg.
Neznašovy. Tel. 603 721 963.
Pronajmu garáž na Domažlickém předměstí, Mánesova ulice. Tel. 606 404 912.
Přijmu kuchařku a servírku - brigáda
víkendy, nejlépe z okolí Velharticka a Běšin.
Tel. 733 12 11 11.
Půjčky pro zaměstnance, důchodce,
ženy na MD i pro podnikatele! Nyní nová
půjčka 4.999,- (stačí jen 2 doklady totožnosti), pro podnikatele 30.000,- (bez
dokládání DP). Konsolidace nevýhodných
půjček, pomoc s výběrem bankovních
a nebankovních hypoték. Solidní jednání,
volejte: 603 711 818

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
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!!! OSOBNÍ BANKROT !!!

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

Máte problémy se splácením?
ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací
stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy,
Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.
Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

příští číslo vyjde:

26. 11. 2012
uzávěrka:

Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

19. 11. 2012
Výstavní areál Českého svazu chovatelů
„Na Pazderně“ v Klatovech

BLEŠÁK

Pořadatelé této akce děkují všem zúčastněným za jejich zájem o tyto trhy
a zároveň zvou širokou veřejnost na poslední letošní „ BLEŠÁK“, který se uskuteční

3. listopadu 2012
Druhý ročník bleších trhů bude zahájen 6. dubna 2013 a bude pokračovat opět
každou první sobotu v měsíci za stejných podmínek jako letos.

Všem našim příznivcům přejeme příjemné
prožití vánoc a těšíme se na další spolupráci.
Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242

Pro návštěvníky vstup zdarma

PORADNA

Děkuji Vám za podporu ve volbách!

Na stránkách Klatovanu - www.klatovan.cz -jsme
pro Vás připravili bezplatnou finanční poradnu.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy

Z množství správných odpovědí z volebního speciálu
Domažlicko - Klatovsko byli vylosováni:
Milan Holub
K Čínovu, Klatovy

Hana Matějcová
Klatovy

Výherci budou v nejbližší době kontaktováni.
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LETECTVÍ

Stalo se před 100 lety.
Dne 27.října uspořádal český aviatik
Eug. Čihák z Pardubic na vojen. cvičišti
u Chaloupek veřejný vzlet na svém
jednoplošníku systému Blériotova.
Byl to prvý aeroplan v Klatovech viděný.
Přesně takto zní, poněkud strohý, zápis
v městské kronice z roku 1912. Kdo a kdy
vstoupil do jednání s bratrancem našeho
prvního vzduchoplavce ing. Kašpara,
a nejpilnějšího českého letce Eugena
Čiháka, nevíme. Je známo, že v září oznamuje organizátorům, místnímu Sokolu
a dobrovolným hasičům, své uzdravení
a připravenost vykonat vzlet v Klatovech.
Datum bylo stanoveno na poslední
říjnovou neděli a v případě nemožnosti
letu, na první neděli listopadovou. Zajímavou perličkou je zpráva, v níž oznamuje
svůj vzlet na stejné datum v nedaleké Plzni
další český pilot František Šimůnek.
Uspořádat takovouto produkci nebylo
vůbec jednoduché. Politickému úřadu
muselo být nahlášeno nejméně 150
spolehlivých osob, jakožto pořadatelů,
a kvůli bezpečnosti uzavřena oblast o několika kilometrech. Okresní hejtmanství
určilo jako jedinou přístupovou cestu
okresní silnici vedoucí do Nepomuku
a celá oblast musela být uzavřena od 13.
hodiny až do ukončení produkce.
Přesto se vyskytly další překážky. První
bylo, ne zrovna ideální, počasí. Ale Eugen
Čihák už nabyl dostatečných zkušeností,
aby si s jeho nepřízní poradil. Mnohem
horší bylo, že vlakem přepravovaný letoun
se nacházel z neznámých příčin v jihočeských Ražicích a na místo vzletu dorazil
teprve v půl dvanácté. Okamžitě se letadlo

Rekonstrukce letounu Čihák E.
Tento letoun byl použit v Klatovech.

E. Čihák u letounu použitého k vzletu v Klatovech
začalo sestavovat a připravovat na vzlet,
což zabralo více než tři hodiny. Jednalo se
o stroj vlastní konstrukce bratří Huga
a Eugena Čiháků využívající díly z jejich předchozích letadel a dokonce i továrního Saulniera, jehož zakoupili v roce
1910. Poháněl jej sedmi válcový rotační
motor s výkonem 50 koňských sil,rozpětím
křídel necelých 9 metrů a stejnou délkou.
Prázdný vážil 250 kg a do nádrže se vešlo
30 kg benzínu. Označení z kroniky musíme
chápat spíš jen jako popis konstrukce letounu. Byl slavnému Blériotu opravdu velmi podobný svým řešením, ale s továrnou
slavného pokořitele kanálu La Manche
neměl vůbec nic společného.
Na 15. hodinu byl stanoven čas vzletu.
K letounu přistupuje Ing. Jan Kašpar,který
byl vzletu přítomen, a protočením vrtule
nastartuje motor. Po jeho prohřátí vzlétá
E. Čihák směrem ke Křesťanskému vršku

Aviatické družstvo Zábavního a vzdělávacího spolku Klatovan nastoupené ve složení
zleva: Rudolf Lang, Zdeněk Baselides a Petr Novák a připravené k provedení
jubilejního letu na letišti Pošumavského aeroklubu Klatovy.
Smutnou náladu celého družstva z aktuálního počasí znemožňujícího let narušovala
lepší nálada předsedy spolku Klatovan Rudolfa Langa, u kterého je známa obava
z létání a měl to býti jeho prvý vzlet. Rekonstrukci historického letu budeme díky
vstřícnosti Pošumavského aeroklubu absolvovat při nejbližší příležitosti.

a obloukem se vrací nad letiště. Letí ve
výši asi 150 metrů rychlostí 80 km/h, míjí
davy diváků směrem ke Klatovům. Zde se
otáčí a vrací se zpět k Točníku. Nad letištěm opíše ve vzduchu osmičku a přistane.
Celý let trval 13 minut a pilotovi se dostává
nadšených ovací početného publika. Poté
je letadlo zataženo do han-gáru a produkce je ukončena. Vstupenka na veřejný
vzlet stála 2-4 koruny a dělnický, studentský a vojenský lístek 50 haléřů. Prohlídka
letounu pak stála dalších 60 haléřů. Čtyři
koruny přitom byla celodenní mzda
zedníka a za korunu se dal koupit třeba
kilogram tlačenky.
A když se probírám dobovým tiskem,
informujícím o úspěšném českém letci
s vlasteneckým nadšením, je mi to trochu
líto. I dnes dosahují naši vzduchoplavci
unikátních výkonů a skvělých vítězství
v evropském i světovém měřítku. Zatímco
zahraniční výrobci se těmito českými výsledky chlubí ve svých reklamních kampaních, naši novináři o nich taktně mlčí.
Pouze v případě poruchy, či havárie se protrhne hráz a všichni se předhánějí v senzačních odhaleních. Věřme, i to se změní,
a snad to nebude trvat dalších sto let.

Počasí rekonstrukci vzletu nepřálo.

Petr
Novák
dopisovatel

