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Sušická premiéra filmu „Zítra“ režiséra Ladislava Plecitého.
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Ryan Hollweg a Marek Ztracený U Košile

S Markem Ztraceným

Ryan Hollweg

www.klatovan.cz

INFORMACE

V pátek 9. listopadu vystoupil v Music
clubu U Košile zpěvák Marek Ztracený se
svou kapelou.
Hostem večera byl americký hokejista týmu HC Škoda Plzeň Ryan
Hollweg. Ten je proslulý svým bitkařským
uměním, ale též hrou na kytaru, která je
jeho velkým koníčkem. Úžasný večer, ve
kterém byl Ryan ústřední postavou, si
všichni moc užili a zpestřením byla rovněž
účast dalších plzeňských hokejistů Nicka
St. Pierra, Nickyho Johnsona, Jakuba
Jeřábka a Michala Dvořáka. Všichni se
ochotně podepisovali a fotili se s fanoušky.
Lukáš Kopecký
4x foto: Petr „Cartman“ Jindra

Úvodník
Vážení čtenáři.
Tak to vypuklo. Bezodkladně nastává čas
Vánoc. Z regálů obchodů mizí zboží, šatníky
a jiné úkryty se plní a leckde dokonce již
zabalenými dárečky.
Je smutným paradoxem, že po 23 letech
od listopadu 89 nám ve většině krajů dali
noví krajští zastupitelé ještě před adventem
dárečky v podobě nových krajských koalic
s podporou komunistů. Je pravdou, že
v jiných krajích mají dárečky ještě větší, a to
dokonce komunistického hejtmana. Ale ani
ustavením všech krajských vlád nám setkání
s politikou nekončí. I v době Vánoc nám totiž
bude vrcholit „taškařice“ s názvem přímá
volba prezidenta České republiky. A tak mezi
stromečky a ozdobami na nás tu a tam
vybafnou osobnosti, které se hodlají ucházet
o volné místo na Pražském hradě a státi se
státníkem. Jak zatím pozoruji, není moc osob,
které by se jím mohli a chtěli stát. Nejenže
jsme všichni ve zpravodajství nuceni slyšet
dohadování zda je správné sčítání, nebo
průměrování, ale mám obavu, že tahanice
budou dlouhé a nový rok nám nového
prezidenta jen tak nepřinese.
Nebudu zde odtajňovat své preference
kandidátů, ale pro odlehčení se podělím
s představou, kdy jsem si vybavil novou
známku s případným zvoleným kandidátem
panem Franzem. Pak by stačilo rozdat všem
občanům známky a všichni bychom měli
rázem „modrý český mauricius“. Ještě tak
zařídit, aby ta známka byla také vzácnou.
Přeji Vám poklidné zvládnutí předvánočního shonu, bohatou nadílku a veselé
prožití vánočních svátků.

Rudolf
Lang
editor

Autor s Ryanem Hollwegem

Michal Dvořák uprostřed

Přátelé plastikových modelů
a Klub přátel Klatovska pořádají
8. 12. 2012
Mikulášskou soutěž plastikových
a papírových modelů
pro děti a mládež od 6 do 18 let,
která se koná v ZŠ Tolstého v Klatovech.

Zasláno do redakční pošty:
Sběrači kovu? Nebo zlodějíčci?
Nahlášeno i na Městskou policii v Klatovech.

Je pořádána k 70. výročí zahájení noční
bojové činnosti čs. letců za 2. světové války.
Od každého účastníka budou do soutěže přijaty
max. 2 modely. Přejímka soutěžních modelů je do 10
hod, vyhlášení výsledků v 15 hod. 7. 12. od 8 do 17
hod a 8. 12. do konce soutěže bude ke zhlédnutí
výstava modelů místních modelářů.
Info: J. Sedláček, tel. 721939115, P. Novák, tel. 736685992

www.klatovan.cz
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Topná sezóna je opět tady!
Úspory za energie
Většina z nás je znepokojena
rostoucími cenami a životními náklady.
Nemalou část výdajů domácnosti tvoří
náklady na topení a za energie. Naskýtá
se otázka: Dá se s těmito náklady něco
dělat? Odpověď je ANO!
Přestože je topná sezóna v plném
proudu, je možná nejlepší čas k za-

Kondenzační kotel
Baxi Duo-tec
s regulací

Baselides

myšlení, jak se lépe připravit na tu příští.
Jsme připraveni Vám poradit.
Nyní na začátku topné sezóny
můžeme společně začít kontrolovat
spotřebu energií této sezóny a tato data
nám při podrobném vyhodnocení pomohou určit vhodnou novou technologii
nebo úpravu a vylepšení současného
stavu a v konečném důsledku přinést
očekávané úspory a snížení výdajů na
topení a energie až o 30%.
Je mnoho technologií, ze kterých je
možno vybírat. Základním ukazatelem
je výše případné investice a její
návratnost! Poradíme Vám vhodné
varianty zlepšení Vašeho dosavadního
stavu a předložíme podrobné cenové
nabídky. Samozřejmostí a výhodou je
námi poskytovaný stálý servis topných
systémů.
Akumulační nádrže, krbová kamna,
solární systémy, automatické kotle na
tuhá paliva – uhlí, pelety, štěpky,
úsporné kotle na plyn – kondenzační
kotle, tepelná čerpadla, kogenerační
technologie. To je jen stručný nástin
technologií, ze kterých dokážeme
vybírat a vhodně kombinovat.

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

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

Například nová úsporná mokroběžná čerpadla třídy A na topení
(mimochodem dle směrnic EU od 1. 1.
2013 se budou vyrábět jen tato) nabízí
zajímavé úspory energie. V naší
nabídce naleznete kotle, které jsou
těmito úspornými čerpadly vybaveny
standardně již řadu let. Jsou to kotle
firem Baxi a De Dietrich.
S ohledem na několik případů
přiotrávení se spalinami z plynových
spotřebičů, které se přihodili v našem
okolí, opět připomínám, že bychom
neměli zapomínat na bezpečnost
provozu plynových spotřebičů. Překontrolujeme Vám stav spotřebičů, zda
odpovídají zvýšeným nárokům na
bezpečný provoz a případně opravíme
s ohledem na ochranu zdraví a životů
pro Váš klidný spánek.

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

Kondenzační kotel
De Dietrich Innovens
s regulací

foto: Rudolf Lang

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

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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KATAKOMBY
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Před rokem byly znovuotevřeny klatovské katakomby
Přesně jeden rok dnes uplynul od
znovuotevření klatovských katakomb. Od
26. listopadu 2011, kdy byly katakomby
slavnostně otevřeny, navštívilo tyto unikátní
prostory na 50 tisíc návštěvníků. „Z našeho
pohledu je projekt Klatovské katakomby
2010 nesporně úspěšným. Dostalo se mu
pozitivního hodnocení nejen ze strany
veřejnosti, ale i odborníků. Klatovské
katakomby se staly Stavbou roku 2011
Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí.
Projekt je také absolutním vítězem 5. ročníku
celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy
organizovaného Památkovou komorou pod
záštitou Ministerstva kultury ČR,“ hodnotí
projekt Ing. Václav Chroust, místostarosta
města Klatovy a předseda sdružení Klatovské
katakomby.
Na rekonstrukci katakomb a vytvoření
nové expozice bylo vynaloženo 23.186 tis. Kč.
Dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ROP Jihozápad) uhradila 17.326 tis.
Kč, v rámci vlastních zdrojů poskytlo sdružení
Klatovské katakomby 5.859 tis. Kč, z toho
příspěvek města Klatovy činil 3.500 tis. Kč.
Samostatnou kapitolou projektu bylo
vybudování nového spojovacího můstku
(prampouchu), navrženého architektkou
Evou Jiřičnou, mezi bývalou jezuitskou kolejí
a bývalým jezuitským gymnáziem, které si

vyžádalo 3.100 tis. Kč. Tato stavba byla
realizována v rámci projektu, byla však
následně prodána městu Klatovy. „Koncem
září 2012 jsme, díky doúčtování dotace,
splatili celý úvěr na realizaci projektu. Jsme
rádi, že jsme mohli městu Klatovy a místní
římskokatolické farnosti (tj. ručitelům úvěru)
předat oznámení banky o tom, že úvěr je plně
uhrazen a že končí ručení, které sdružení
Klatovské katakomby poskytli,“ dodává
Václav Chroust.
Projekt byl připravován v letech 2009
a 2010. Jeho cílem byla nejen obnova
původní funkce ventilačního systému,
rekonstrukce krypt tak, aby mohly být nejen
důstojným pohřebištěm pro mumifikované
ostatky 38 lidí, ale aby vznikly i prostory
vhodné k vytvoření expozice o barokních
jezuitských Klatovech. Součástí projektu byla
i re-konzervace ostatků, která zabránila jejich
hrozící zkáze.
Kr ypty pod kostelem zasvěceným
Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv.
Ignácovi, byly vybudovány v letech 1656 až
1676. Staly se pohřebištěm příslušníků
jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad
místní šlechty, vojska a měšťanů. V letech
1676 až 1783 sem bylo uloženo více než 200
zemřelých. V roce 1784 Josef II. zakázal
pohřbívání v kryptách, a tak posledním zde

pohřbeným se stal v roce 1783 Antonín
Weichs. Zřejmě nejznámějším z pohřbených
je Pater Adalbert Chanovský z Dlouhé Vsi,
misionář působící v jihozápadních Čechách
v první polovině 17. století. Těla položená na
hoblinách v dubových rakvích byla údajně
obložena chmelem. Působením vzduchu
vedeného do krypt důmyslným systémem
větracích kanálů došlo k jejich mumifikaci
tak, že dnes váží 8 až 10 kg. Větrací systém,
jež ústil na střeše kostela, zajišťoval stálou
teplotu a vlhkost vzduchu. Po dlouhá léta byla
těla prakticky nedotčena. Při opravě střechy
kostela ve 30. letech minulého století
zasypali dělníci stavebním odpadem větrací
šachty. Tím se zcela změnilo prostředí
v kryptách a převážná část mumií se
rozpadla. Celkem 140 zničených mumií bylo
pohřbeno do hromadného hrobu na hřbitově
sv. Jakuba v Klatovech.
V rámci projektu Klatovské katakomby
2010 byla, jak jsme zmínili, obnovena funkce
průduchů a tím i původní systém ventilace.
Dnes tedy katakomby fungují tak, jak před
staletími. Jsou důstojným místem posledního
odpočinku zbývajících 38 těl a zároveň
i místem, kde se lze poučit nejen o barokní
minulosti našeho města. Jsou i mementem
mori - připomínkou smrti, která nemá děsit.
„Pohled do majestátu smrti má člověka vést
k tomu, aby lépe žil a uvažoval v kategoriích
vyšších běžného denního stereotypu. Jsou
věci, které nás přesahují, naší nadějí i jistotou
je víra ve vzkříšení,“ říká plzeňský biskup
Mons. František Radkovský, který se dnes
jako před rokem zúčastnil události
v katakombách.
<RKL>

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ i na internetu

Provinciál českých jezuitů P. František Hylmar.
V pozadí: Ing. V. Chroust, Mons. Fr. Radkovský a Mgr. R. Salvetr.

V prostorách katakomb.

2x foto: Karel Nováček

Nyní máme dobrou zprávu pro všechny, koho zajímá dění
v našem regionu. Na Vaše četná přání rozšířila nyní svůj okruh
vysílání klatovská televize FILMpro. Až dosud mohli zprávy
a nejrůznější filmy z dění na Klatovsku sledovat pouze diváci, kteří
mají kabelovou televizi ve Vrhavči a v Klatovech. V těchto dnech
probíhá zkušební vysílání i na internetu. Pokud tedy i Vy máte
přístup k internetu, můžete také sledovat „živě“ televizní program.
Je to velmi jednoduché a hlavně dostupné z kteréhokoli místa, kde
je alespoň průměrně r ychlý internet. Stačí zadat
www.sumavanet.cz, a tam již naleznete „živé TV vysílání“. Pokud
se chcete dozvědět
podrobnější informace o
jednotlivých pořadech,
můžete se podívat na
www.filmpro.cz.
Na některých reportážích a projektech
Klatovan s touto televizí
spolupracuje, a tak
budete včas a podrobně
informováni o tom, co se
v našem kraji děje.
<Filmpro>

www.klatovan.cz
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Rozsvícení vánočního stromu
Zvonkový průvod
PŘIJDTĚ SI ZASPÍVAT SPOLU
S Železnorudským
Smíšeným Sborem, o.s.
a ohřát se nad
kalíškem „svařáčku“

2. 12. 2012 - 17:00 U kostela
1. 12. Setkání u kaple sv. Barbory
Tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením

Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - prosinec 2012
Datum

Kaple svatého Antonína a svaté Barbory
Kapli najdete pod železniční zastávkou
Železná Ruda - město, při silnici směrem na
Špičák. Typická stavba pro zdejší kraj je prvně písemně doložena v letech 1836-1839,
kdy se provádělo vyměřování katastrálního
území Železná Ruda. Již tehdy se jednalo
o zděnou stavbu, která patřila k vedle stojícímu Kopperlovu statku.

Při výstavbě špičáckého tunelu sloužila
kaplička k pohřebním obřadům obětem neštěstí na stavbě tunelu, neboť tehdejší magistrát v obavách před nepokoji a epidemiemi
nedovolil provádět obřady v hlavním kostele.
V okolí a na stěnách kapličky byla upevňována tzv. "umrlčí prkna", což byl obyčej
typický pro Šumavu. Tato prkna, původně
z nedostatku peněz, sloužila namísto rakve
k uložení zemřelých a k jejich přenesení do
hrobu. Poté byla prkna ozdobena obvykle
třemi křížky, zlomenou svící, jménem
zemřelého a podobně a umístěna do míst,
kam dotyčný rád chodíval, nebo na rozcestí,
k božím mukám, či kapličkám, jako výraz
úcty k památce zemřelého.
Později, kdy již k pohřbívání byly obvyklé
rakve, zůstal obyčej stavění prken na
památku zachován. Chudší lidé si prkna
zdobili sami, jiní to zadávali řemeslníkům na
toto specializovaným, zejména v oblasti
Fleků u Nýrska.
V rodině Harwiga Hauera, syna Franzisky
Kuchlerové, sestry posledního majitele kaple se dodnes nachází lněný přehoz vyjmutý
z kaple. Je opatřen nádhernými výšivkami
a nápisem Sv. Antonín.
Po rekonstrukci byla kaple 6. 6. 1999
zasvěcena českobudějovickým biskupem
Antonínem Liškou svatému Antonínu a svaté
Barboře, patronce horníků.

Akce

Pořadatel / místo

30. 11.

Šumavská zabijačka, 18:00

Hotel a pivovar Belvedér

1. 12.

Pohádkové pivo 2013, 13:00

Hotel a pivovar Belvedér

1. 12.

Mikulášská zábava, 19:00

Hotel a pivovar Belvedér

1. 12.

Adventní koncert, 19:00

Hojsova Stráž, kostel

1. 12.

Setkání u kaple sv. Barbory

ŽR klub/Žel. Ruda, 14:00

2. 12.

Rozsvícení vánočního stromku Žel. Ruda -centrum, 17:00

2. 12.

Zvonkový průvod, 17:30

z centra k hotelu Belvedér

5. 12.

Mikulášská nadílka, 17:00

Penzion „U zlomené lyže“

5. 12.

Mikulášská nadílka, 18:00

Penzion „Dračí vila“

8. 12.

Mikulášská zábava, 20:00

SDH H. Stráž/Hotel „Na stráži“

15. 12.

Závod SG RKZ

SA Špičák

17. 12.

Závod OSL RKZ

SA Špičák

18. 12.

Fanda se vrací

JUDr. F. Strnad / ZŠ K.K.

23. 12.

6. Mezinárodní vánoční trh

Bayer. Eisenstein, 12-19 h

24. 12.

Hojsovka sobě

Kostel H.Stráž, 21:00

29. 12.

Horsefeathers IRON JAM

Ž. Ruda centrum , 14:00

29. 12.

Skitouring na Pancíři

HS Šumava, Pancíř

30. 12.

Světlušky

SA Špičák

31. 12.

Silvestr na Belvedéru

Hotel a pivovar Belvedér

31. 12.

Silvest. sjezd s pochodněmi

SA Špičák

31. 12.

Půlnoční silvestrovský běh

Hojsova Stráž

Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete
na www.sumava.net/itcruda/
Změna vyhrazena.

2x foto: V. Šebelík

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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UNIVERZITA SLAVIA V KLATOVECH
Chtěl bych se podělit o nevšední
zážitek. SLAVIA PRAHA v letošním roce,
přesně 2. listopadu 2012, slaví 120 let
svého vzniku. Naše klatovská odbočka
přátel SLAVIE, chtěla k tomuto výročí nějak
přispět, nějak výročí oslavit nebo připomenout. S př. Zajíčkem jsme plánovali
autogramiádu, nebo něco podobného.
Náhoda tomu pomohla při návštěvě
pražského derby SLAVIA – SPARTA jsme
s př. Holým zavítali do fanshopu na nějaký
nákup. Z webových stránek SLAVIE jsem
věděl, že majitelé obchodu pánové
Pomikal a Krob pořádali ve fanshopu
„UNIVERZITU SLAVIE“. Slovo dalo slovo
a padl dotaz zda by s univerzitou přijeli do

Klatov. Potom následovalo několik mailů
a telefonátů a výsledek byl ano, přijedeme
v pátek 9. listopadu.
Pro nás v Klatovech nastala příprava,
objednat místnost, kde se „UNIVERZITA“
bude konat, vyrobit plakáty, pozvánky,
inzeráty do místních tiskovin a pod. Tři dny
před začátkem mi př. Pomikal zavolal, že
s nimi přijede bývalý fotbalista SLAVIE
internacionál a nyní trenér juniorky Ivo
Knoflíček, což pro nás bylo obrovské
překvapení a radost.
V hotelu Beránek v pátek 9. listopadu
v 18 hodin „UNIVERZITA SLAVIE“ mohla
začít. Z Prahy dorazili př. Pomikal, př. Krob,
př. Zápotocký a hvězda večera Ivo

Knoflíček. V jídelně hotelu se tísnilo asi 50
diváků.
Po přivítání a představení hostů,
„UNIVERZITA“ začala, pánové Pomikal
a Krob připravili program na téma derby
SLAVIA-SPATRA. Začali historii fotbalu
v Anglii a Čechách, následoval r. 1892
vznik SLAVIE a připomněli i co se v tomto
roce stalo, že se narodil spisovatel, později
velký slávista Karel Poláček, Peugeot jako
první auto na světě vyjel na gumových
kolech, začala výroba Coca-Coly. To vše je
promítáno v diapozitivech na zeď a doplňováno slovním výkladem.
Následovalo první derby v březnu
r. 1896, odveta se měla hrát na podzim,
ale nehrála. Historik a spisovatel př.
Zápotocký objasnil, proč se nehrálo a proč
vznikla rivalita mezi SLAVII a SPARTOU.
Potom také proč SLAVIA nehrála ve svých
sešívaných dresech, SLAVIA hraje od
začátku ve stejných dresech. Ivo Knoflíček
do toho vkládal svoje zážitky z derby, ale
i z emigrace, byl velmi vtipný a neváhal si
udělat legraci i ze sebe. Večer rychle uběhl
a když končil už SLAVIE v Budějovicích
prohrávala. Př. Knoflíček po skončení
podepisoval fotky, knihy a jiné předměty,
nebo se s některými členy fotil. Někdo si
koupil slávistické suvenýry které pánové
přivezli.
Klatovská odbočka byla první mimopražská která takový program pořádala.
Tak skončil večer plný zážitků a vzpomínek, který se myslím většině členů líbil.

Jeroným
Junek
OP Slavia Klatovy
Milujete komunikaci s lidmi?
Přejete si pracovat v oboru řemesel?
Chcete sám ovlivňovat Váš výdělek?

Plovoucí podlahy
Dveře

Jednička na renovace v Evropě

Hledáme:
odborného poradce
pro externí služby
Požadavky:
máte obchodní/řemeslné vzdělání, jste
flexibilní. Vlastníte automobil a jste zvyklý
pracovat zodpovědně. Jelikož se Vaše pracovní doba řídí podle potřeb našich zákazníků, očekáváme nadprůměrné osobní
nasazení. Bez přenocování.
Nabízíme:
Paletu výrobků úspěšnou již přes 39 let.
Prokazatelnou možnost nadprůměrného
výdělku. Žádné krátkodobé zaměstnání,
nýbrž dlouhodobá spolupráce.
Své nabídky telefonujte na tel. 602 11 77 30
nebo zasílejte na: portas.kt@seznam.cz

...Vše
z jedné ruky

Vestavěné skříně
Sítě proti hmyzu

Schody

Stropní podhledy

Žaluzie

Kryty topných těles

Kuchyně
Domovní dveře

Koupelnový nábytek

Garážová vrata

Renovace dveří

Kvalita již více než 35 let!

Nové dveře během jediného dne!

Odborný závod PORTAS
Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.

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!

Výhradní zástupce pro okresy:
Příbram, Domažlice, Plzeň-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, České Budějovice.

www.portasnovak.cz

602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!

www.klatovan.cz

BADMINTON
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Třetí Zbrklý úder 24.11.2012

V sobotu 24. 11. 2012 jsme uspořádali
otevřený turnaj pro dospělé Třetí Zbrklý
úder v Centru míčových sportů v Klatovech. Přestože první byl teprve před rokem, turnaj má pověst a tradici. Zúčastnili
se ho převážně amatérští hráči z Klatov
a vzdáleného okolí: z Kynžvartu, z Plzně
nebo ze Strakonic. Přijel si zahrát i majitel
pivovaru z Chudenic, který dodal výborné
pivo. Protože je turnaj celodenní, dbáme
i na dobré zázemí včetně domácí kuchyně.
Z klatovských hráčů se nejlépe umístili:
Jirka Tománek a Míra Lukš ve čtyřhře (2.
místo), Tereza Krausová a Patrik Šnajdr ve
smíšené čtyřhře (3. místo). Poslední dva
jmenovaní skončili v singlech na 1. a 4.
místě.

Výsledky:
odehrály se 94 zápasy
DM (Dvouhra muži)
1. Musil Jiří ml.
2. Homolka Pavel
3. Úbl Martin
4. Šnajdr Patrik
ČM (Čtyřhra muži)
1. Kovařík Petr, Mirvald Václav
2. Lukš Miroslav, Tománek Jiří
3. Musil Jiří, Musil Jiří ml.
4. Čupka Michal Placek Petr

DŽ (Dvouhra ženy)
1. Krausová Tereza
2. Krýslová Markéta
ČŽ (Čtyřhra ženy)
1. Hanušová Jitka, Oberfalcerová Jana
2. Krausová Tereza, Polívková Lea
3. Placková Veronika, Prokešová Marie
MIX (Smíšená čtyřhra)
1. Oberfalcerová Jana, Homolka Pavel
2. Hanušová Jitka, Musil Jiří ml.
3. Krausová Tereza
4. Šulová Jana, Šula Jan

Jan Piorecký
Oddíl Zbrklý úder
Badminton Klatovy

5.882,-

Míra Lukš a Jirka Tománek.

2.941,-

900

Vítězové smíšené čtyřhry.

5.756,-

2.878,-

masivní rám

2 body
proti vypáčení

mikroventilace

PLZEŇ - Slovanská 1025/141,
tel.: 377220385, mob.: 774904508, plzen@LDstav.cz

bezpečnostní teplý rámeček
kliky
Swisspacer

robustní
výztuha

KLATOVY - Vančurova 52, tel.: 378 609 779,
mob.: 773 904 508, klatovy@LDstav.cz

PŘEŠTICE - Palackého 460 (modrý dům),
STRAKONICE - Lidická 207 (ve dvoře), tel.: 383387344,
tel.: 373701769, mob.: 774904507, prestice@LDstav.cz mobil: 773 904 508, strakonice@LDstav.cz
SUŠICE - T.G. Masaryka 153 (proti hotelu Svatobor), MAR. LÁZNĚ - Nádražní nám. 299, tel.: 354 595 884,
tel.: 378774709, mob.: 773904508, susice@LDstav.cz mob.: 774 904 506, marianskelazne@LDstav.cz

Zbrklý úder v klatovské hale CMS.

PŘÍBRAM - Milínská 205 (vedle rest. Na Marjánce),
tel.: 318864154, mob.: 774904507, pribram@LDstav.cz

DOMAŽLICE - Branská 6 (vch.Vodní ul.), tel.: 379 484 780,
mobil: 773 904 508, domazlice@LDstav.cz
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TELEFONY

Jděte na to chytře
s telefonem od Vodafonu

Sony Xperia miro

Samsung GALAXY mini 2

Vodafone Smart II

HTC Desire X

Samsung Galaxy Ace Plus

Huawei Ascend G 300

Sony Xperia J

Přijďte si do našich prodejen pro chytrý telefon
za skvělou cenu.
KLATOVY

Tel.: 773 000 606

Kpt. Jaroše 107 /proti divadlu/

SUŠICE

Tel.: 773 000 605

náměstí Svobody 168 /vedle občerstvení Mc Vítek/

www.klatovan.cz

KULTURA
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Andrea Kerestešová v Sušici
Nový studentský film „Zítra“ režiséra
Ladislava Plecitého si odbyl premiéru
v pátek 16. 11. v sušickém kině. Za hojné
účasti diváků zde autoři představili snímek
natočený na motivy povídky „Láska je
sobecká“, kterou napsal Vítězslav Jareš
a vznikl na půdě Filmové akademie
Miroslava Ondříčka.
Večerním program doprovázela svou
hudbou kapela UG - Strýčkova zahrádka
a moderoval Radek Nakládal. Samotnému
filmu předcházelo představení tvůrců, rozhovory s herci a výtvarníky a podrobnosti
z natáčení dokumentoval film o filmu,
jehož autory jsou studenti Gymnázia

Sušice – Roman Mrzena a Štěpán Pance.
V hlavní roli Viktora Kostky se představil
Jarek Hylebrant, jehož jste měli možnost
vidět kupříkladu v thrilleru Hodinu nevíš či
v Chlumského novince 7 dní hříchů. Dále
hrají: Martin Dejdar, Andrea Kerestešová
(Vyprávěj, Rafťáci), Jan Kříž, Marian
Roden, Vlastimil Vik, Dana Morávková,
Hynek Chmelař, Petr Slavík (student
konzervatoře, sušický rodák), Jiří Jakima
a další.
Ze sušického kina se přesunula
většina zúčastněných do Kloubu na
afterparty.

UG - Strýčkova zahrádka,
Radek Nakládal a Ladislav Plecitý

Andrea Kerestešová

Rudolf
Lang
Jarek Hylebrant

Slavnostní premiéra filmu Zítra

text a foto

9
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Vylosovaný výherce zářijové
křížovky vyhrál vstupenky
na Live dia show Leoše Šimánka
Josef Koller, Klatovy - Luby

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Proč stvořil bůh Evu?
<tajenka 1><tajenka 2>

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Já to věděl hned
<tajenka 2> že stačí držet hubu

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
Autor křížovky: Rudolf Lang

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Miroslav Jarošík
Za Beránkem, Klatovy
GRATULUJEME!

KLATOVAN

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 21. prosince 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

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

INZERCE

Osobní a komerční
řádková inzerce
Koupím garáž pod nemocnicí v Klatovech. Mám zájem eventuelně i o pronájem.
Tel. 605 585 325.
Nabízím servis Ski a Snowboard.
Tel. 720 312 920.
Nabízím klasické a rekondiční masáže,
Bc. Markéta Šantorová, prostory rehabilitace
ortopedické ambulance, Nádražní 843,
Klatovy, v době od 14.00 do 16.00 hod dle
předchozí domluvy. Tel.: 736 770 174.
Prodám komodu. Světlý dub, nová.
Zakázková práce (původní PC 7.000 Kč) nyní
za 1.500 Kč. Tel. 606 914 919 večer, nebo
přes den SMS.
Ko u p í m g a r á ž v K l a tove c h , Te l .
602 882 461.
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.

Jedinečná možnost OSOBNÍ
inzerce v příštím čísle ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
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Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
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
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.
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!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?
ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%
Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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Í
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:

27. 12. 2012
uzávěrka:

17. 12. 2012

Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!
Že se v zimě nedá jezdit na kole? OMYL! Tradiční „sranda“ vyjížďky s občerstvením za jakéhokoliv počasí.
Štěpánská a Silvestrovská jízda – start v 10,30 hod v prodejně jízdních kol Velovis na náměstí ve Švihově.

Vánoční dárek na celý rok!
Nevíte co přesně chtít?
Kupte dárkový poukaz BIKEPOINT VOUCHER
VOUCHER,,
za který si obdarovaný v klidu vybere
dárek podle svého vkusu.

VELOVIS
Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111
340 12 Švihov u Klatov
E-mail: velovis@seznam.cz

www.velovis.cz
Využijte zimní období a připravte si kolo včas na příští sezónu – V létě jezdi, v zimě opravuj!
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LETECTVÍ

Let Klatovskem
Jak jsem již psal v minulém čísle Klatovanu, zopakování prvního letu v Klatovech
po sto letech zabránilo nejdříve počasí a pak
naše zaneprázdněnost. Přesto Pošumavský
aeroklub Klatovy svou nabídku na let k připomenutí výročí letu E. Čiháka neodvolal.
Správní chlapi drží slovo a my se mohli 13.
listopadu vznést nad okolí našeho města.
Po předchozí domluvě jsme dorazili na
letiště ve stanovenou hodinu a vše již bylo
připraveno, jen k našemu překvapení nám

Pilot Aleš Buriánek.
pilot Aleš Buriánek řekl, že počasí je docela
na hraně. Přitom svítilo krásně sluníčko
a počasí se zdálo být nádherné. Podobně se
vyjádřil i náčelník aeroklubu Zdeněk
Sklenář. Sami jsme se pak ve vzduchu měli
možnost přesvědčit, že tito pánové měli
naprostou pravdu. Letci nám pak vyprávěli,
kolikrát už měli poměrně nepříjemné hovory
se zájemci o zážitkový let, kteří si stejně jako
my mysleli, jaké nádherné počasí je. Pánové
se přitom jen snažili, aby si tito lidé svůj
zážitek jen opravdu užili a neodcházeli
z letiště zklamaní.
Po nezbytných přípravách k letu jsme se
usadili do letounu a dohodli se, že na
přesném opakovaní historického letu
nebudeme trvat a místo toho raději
navštívíme dvě historické dominanty
v blízkém okolí Klatov. Vodní hrad Švihov

Vodní hrad Švihov.
a hrad a zámek Klenovou. Po odlepení
letounu od země se nám odhalila nádherná
podzimní scenérie pošumavské přírody,
kterou jsme si jen tiše vychutnávali. A už se
objevil Švihov, z ptačí perspektivy opravdu
nádherný! Jen z tohoto pohledu opravdu
vynikne půdorys hradu i s pobořenou částí
jeho opevnění. Několik fotek na památku
a přelétáváme přes Dolany a nad Beňovy
s nedalekou pískovnou směrem na
Klenovou. A tady už se začíná projevovat
opar, který nám zahaluje vzdálenější okolí.
Přesto je to poměrně zajímavá podívaná
v podvečerním slunci se zajímavou hrou
světelných jevů.
A najednou jsme nad Klenovou a blízkými Janovicemi nad Úhlavou. Pocity, které
zažíváme při pohledu z letadla jdou shrnout
do jediného a výstižného slova – nepopsatelné! Zkuste to a pochopíte. Není nad to
prožít něco na vlastní kůži. Pod námi zatím
ubíhá krajina a přelétáme přes Týnec a už

Klatovské náměstí.

Zámek Klenová.
jsme nad Klatovami. Můžu se pouze opakovat, nádherné a nezvyklé pohledy na
místa kudy se velmi často sami procházíte.
Kolikrát jste se dívali na náměstí a přitom
jste měli Černou věž pod sebou? Hledáte
očima objekty, které znáte: tady bydlím, sem
chodím na pivko, tady do práce, a tak dále.
Čas plyne díky spoustě vjemů velmi rychle
a pomalu ani nevnímáte, že už jste (bohužel)
zpět nad letištěm a v podvečerním slunci
přistáváte s hlavou plnou zážitků.

Nemocnice Klatovy.
Ještě několik fotografií na památku před
„naším“ letounem a velmi ochotně
pomáháme zatlačit letadlo zpět do hangáru.
Všechno má svůj konec, i tento let. Ještě
jednou bych velmi rád poděkoval
Pošumavskému aeroklubu Klatovy za
splnění slibu, který nám dal a za to, že i my
jsme si mohli prožít pocity, jež se dají zažít
jen ve vzduchu. A přeci jen jsme si
připomněli i odkaz těch, co před sto a více
lety posunovali hranice lidských možností
i tímto směrem. Letu zdar!
P.S.: A pokud někdo při čtení tohoto
článku dostal nápad na netradiční a nejen
vánoční dárek pro své blízké, určitě se na
letišti dohodne.
6x foto: Rudolf Lang

Zpět na zemi. Skupinka po šťastném přistání:
Aleš Buriánek, Zdeněk Sklenář, Rudolf Lang, Zdeněk Baselides, Petr Novák.

Petr
Novák
dopisovatel

