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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři, 
v uplynulých dnech se Klatovan zúčastnil 

mnoha zajímavých akcí jak sportovních, tak 
kulturních. Dovolte mi zmínit kvalitně připra-
venou konferenci 70 let od heydrichiády. Jak 
jste si zajisté všimli na titulní stránce, 
věnujeme se konferenci v reportáži z obou dnů 
konference. Nemohu si na tomto místě však 
odpustit malou poznámku.

Konference se účastnili pamětníci, zá-
stupci různých organizací a veřejnost nejen 
z Klatov. Jedno bylo však patrné na první po-
hled. A to absence mladé, studující generace. 
Při úvodním bloku konference v prostoru 
klatovské radnice se mohlo zdát, že se k rad-
nici blíží doslova zástup studující mládeže. Ale 
zdání klame. To jen studenti klatovského 
gymnázia měli ve stejný čas naplánován 
pochod k 200. výročí založení jejich ústavu. 
Zakončili ho právě na náměstí, pod okny repre-
zentačních prostor radnice a počali oslavu 
hlasitou hudební produkcí. Ani narychlo 
uzavíraná okna nedokázala utlumit nástup 
studentské kapely, a tak některé příspěvky 
účastníků konference nahradila hlasitě vykři-
kovaná slova někdy i docela impertinetního 
textu. Slova písně jako "je v pr..." pak jen 
podtrhla nevhodně kolidující události.

Ale ani tato počáteční nepříjemnost 
nemohla narušit konferenci a všem účast-
níkům zajisté přinesla nové informace, či jen 
možnost setkání.

Milí čtenáři, mnoho příspěvků se sportovní 
tématikou a pozvánky na kulturní akce dávají 
na vědomost, že se blíží prázdniny a snad 
i klidné léto a čas dovolených. A právě s ohle-
dem na poslední události Vám přeji klidné 
prázdniny a šťasný návrat domů!

Navštivte největší turistické středisko 
Západní Šumavy - Železnorudsko. Svojí 
rozlohou i polohou poskytuje ideální mož-
nosti k aktivní, pasivní i relaxační dovolené. 
Najdete zde nejvíce ledovcových jezer, 
nejvíce dostupných šumavských vrcholů, 
z nichž na tři jede sedačková lanovka a také 
nejvíce cyklotras bez automobilového pro-
vozu. Od 1. 6. 2012 můžete navštívit 3 nově 
otevřené naučné stezky: Sklářská, Historie 
Špičáku a Utajená obrana železné opony. 

Především děti jistě ocení od 15. 6. 2012 
otevření nové Pohádkové země Brčálník 
– kam vstoupí pohádkovou branou a vydají 
se hledat ztraceného skřítka Postelníčka. 
K dalším lákadlům patří Pohádková knajpa, 

pivovar či muzea: Pivovarské, Šumavské, 
Historických motocyklů s expozicí lyžování 
a Český kráter. Milovníci adrenalinu jistě 
ocení motokáry, slalomové káry, lanové 
centrum nebo Kona bike park.

Stejně jako v předešlých létech i letos 
můžete soutěžit a zároveň poznávat krásy 
Železnorudska se soutěží „Železnorudské 
vrcholy“. Po celou dobu letních prázdnin 
budou opět jezdit „Zelené autobusy“ v NP 
Šumava.

Také se začne budovat nová cyklostezka 
na Špičáku. A to od bývalého hotelu Rixi 
směrem k vlakovému nádraží a dále pak od 
parkoviště „kaskády“ směrem k „pomníku 
Barabů“

Veškeré akce a další podrobné infor-
mace Vám rádi poskytneme v ITC. 

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033,  mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Vilišová
ITC Železná Ruda

Ivana

foto: 4x ITC - Z nové stezky 
Utajená obrana železné opony 

Letní ŽeleznorudskoLetní Železnorudsko

K nějvětším akcím patří:K nějvětším akcím patří:

1.6.–30.9.

13.–14.7.

11.–12.8.

Prohlídky kostela s výkladem
Po, St, Pá vždy v 9:00 hod. – Ž. Ruda 

5. výročí otevření pivovaru – Ž. Ruda

IXS European Downhill Cup 2012 - Špičák

Rysí Slavnosti Ž. Ruda - Alžbětín

Železnorudské slavnosti – Ž. Ruda

7. 7.

3.–5.8.

Datum Akce Léto 2012:

8. 9. Okolo Železné Rudy – Ž. Ruda

Dřevěná olympiáda – H. Stráž18. 8.

Železnorudsko
Vás baví!
Železnorudsko
Vás baví!

Utajená obrana železné oponyUtajená obrana železné opony
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Ing. Václav
Beneš

ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

již 20 let na trhujiž 20 let na trhu

Roomba a Scooba v ulicích 
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iRobot, světový lídr v robotice, vyráží 
vstříc českým zákazníkům. Ojedinělá 
iRobot Road Show 2012 předvede 
klientům napříč Českem, jak fungují a čím 
se odlišují od konkurence populární 
robotické vysavače Roomba a také 
unikátní robotické vytírače Scooba. 

Do Klatov zamíří 3. - 4. července před 
prodejnu Elektromarket u Alberta.

Značka iRobot klade velký důraz na 
trvalé inovace a úzký kontakt se svými 
zákazníky. V rámci této strategie přichází 
iRobot neustále s novými vylepšeními 
svých prokazatelně nejlepších robotických 
vysavačů a unikátních vytíračů a vylepšuje 
rovněž servis svých produktů. iRobot tak 
zákazníkům v České republice nabízí 
pokročilou vzdálenou podporu, v případě 
potřeby vyzvednutí robota zdarma, jeho 
servis a opětovné dodání přímo do 
domácnosti klienta. 

iRobot od prvních momentů působení 
na českém trhu razí komunikaci založenou 
na otevřenosti a férovosti. Nesnažíme se 
zákazníka zmást složitými marketingovými 
frázemi, předkládáme fakta, měřitelné 
výsledky a získaná ocenění, kterých iRobot 
posbírá v průběhu roku vždy několik. Přesto 
však kvůli zavádějící reklamě některých 

konkurentů nemá český spotřebitel jasnou 
představu o tom, jak funguje opravdový 
robotický vysavač. 

„Proto se iRobot rozhodl vyrazit do ulic. 
Od května letošního roku křižuje Českou 
republiku pojízdná iRobot „laboratoř“, 
která předvádí populární robotické 
vysavače a robotické vytírače a vysvětluje 
rozdíly mezi skutečným robotickým 
vysavačem, jeho hloupou kopií nebo 
primitivním vysávacím automatem. V rámci 
iRobot Road Show mohou obyvatelé 
českých, moravských a slezských měst 
získat odpovědi na veškeré otázky 
související právě s robotickým vysáváním či 
vytíráním.“, vysvětluje Jiří Chaloupka, 
marketingový ředitel iRobotu.

„iRobot Road Show začala v květnu 
svou pouť v Praze, odkud se přesunula do 
Středočeského kraje. Dále budou násle-
dovat kraje Plzeňský, Ústecký, Liberecký 
a postupně i východní Čechy, Morava 
a Slezsko. V tuto chvíli má iRobot Road 
Show naplánováno více než 50 zastávek 
v městech napříč celou Českou republikou. 
Na iRobot automobil vyvedený v tradičních 
zelených barvách bude možné natrefit ze-
jména před nákupními centry a prodejnami 
s elektronikou.“, doplňuje Jiří Chaloupka. 

Neustále aktual izovaný seznam 

zastávek včetně časů a názvů elektro 
prodejen či obchodních domů je k dispozici 
na speciální adrese iRobot Road Show. 

 
Na tomto místě naleznou návštěvníci 

rovněž fotografie z uskutečněných akcí, 
informace o průběhů letní iRobot soutěže, 
jež  doprováz í  iRobot  Road Show,  
a samozřejmě žhavé aktuality. Tým iRobot 
Road Show se dělí na červené a modré.

V obou případech se jedná o špičkově 
proškolené odborníky, kteří dokáží 
poskytnout odpověď na libovolnou otázku 
z oblasti robotického vysávání a vytírání. 
Červení i modří názorně předvedou 
fungování robotických produktů iRobot či 
r o z d í l y  m e z i  r o b o t y  o d  i R o b o t u  

a konkurenčními produkty. Na jednom 
místě se iRobot Road Show zdrží dva dny, 
a to v čase mezi 10 a 17 hodinou. 

Přijďte i vy vyzkoušet nejlepší 
robotické vysavače na světě.  Na 
prodejnách Elektromarket si můžete 
dokonce vysavače zdarma zapůjčit a 
vyzkoušet v klidu svého domova, což 
obzvlášt před klatovskou poutí téměř 
každá hospodyňka ocení. Vysavač za ní 
skutečně sám celý byt vysaje. iROBOT 
SCOOBA dokonce i vytře.

http://roadshow.irobot.cz/

již

20 let

na trhu

SLEVA 

na v echna
50%

š
AUTORÁDIA

SLEVA 

na všechna
50%

AUTORÁDIA
POUZE: 1.-15.7. 2012POUZE: 1.-15.7. 2012

předvede jak fungují robotické 
vysavače  a unikátní 
robotické vytír ače . 

Roomba
Scooba

iRobot Road ShowiRobot Road Show

PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

v Klatovech: 
3.7. - 4.7. 2012

 ELEKTROMARKET

 „U Alberta” 

PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

v Klatovech:  ELEKTROMARKET

 „U Alberta” 3.7. - 4.7. 2012
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Dámy a pánové, strhněme tu zeď
Nevíte, co si máte pod tímto názvem 

představit? Pak vězte, že se jedná o projekt 
Místní akční skupiny Pošumaví, který je 
určen především venkovským podnikate-
lům a živnostníkům zaměřeným na cestovní 
ruch. Projekt je realizován na území MAS 
Pošumaví a v bavorském příhraničí a je spo-
lufinancován z programu přeshraniční spo-
lupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční 
fond. Partnerem je Touristisches Service 
Center GmbH z Regenu. Projekt byl zahájen 
3. 11. 2011 workshopem v hotelu Central, 
kde byli přítomní seznámeni se záměry a cíli 
projektu. Na účastníky čekala velmi zajíma-
vá témata, která jim přednášeli odborníci 
z oblasti cestovního ruchu a potravinářství. 
Dne 22. 11. 2011 se uskutečnila exkurze 
po zajímavých podnikatelských projektech 
zaměřených na cestovní ruch v Bavorsku. 
V rámci celodenní akce měli zájemci 
možnost se seznámit s různými formami zá-

žitkové turistiky a způsobem jejich prezen-
tace a provozování. Jednalo se například 
o koňskou farmu, laické léčitelství nebo 
profesionálně vedenou sklárnu. Zrcadlová 
návštěva bavorských zájemců o cestovní 
ruch se uskutečnila 1. 2. 2012. Rovněž zde 
byly představeny různé možnosti zážitkové 
turistiky v Pošumaví a to na zemědělských 
farmách nebo v muzeu drezín, či adrenali-
nových sportů. Jako specialita byl předsta-
ven zrekonstruovaný zámek na hotel, 
restauraci a muzeum. Následovaly kon-
traktační trhy v Klatovech, kde již konkrétní 
zájemci o spolupráci z obou stran hranice 
nabízeli své produkty a zvažovali jejich 
zapojení do systému zážitkových balíčků. 
Těchto trhů se kromě podnikatelů zúčastnili 
i zástupci některých informačních středisek 

v regionu, kteří by měli být partnery pod-
nikatelů v případě realizace zážitkových 
balíčků. Shrnutí všech poznatků z průběhu 
projektu se uskutečnilo koncem března na 
závěrečném workshopu v Eurocampu 
Běšiny. Přítomní účastníci vyjádřili podporu 
vytvoření prvního kroku k systému cestov-
ního ruchu v Pošumaví, a to připraveností 
podílet se na tvorbě společných zážitkových 
balíčků pro cestovní ruch v Pošumaví 
a v okrese Regen s přesahem do okolních 
regionů. V území MAS Pošumaví se nachází 
podnikatelé a zástupci veřejné správy, kteří 
mají zájem o tvorbu turistických balíčků, 
které zvýší atraktivitu tohoto území. V rámci 
projektu bylo navrženo několik balíčků, 
které se v nejbližší době pokusí zájemci ve 
spolupráci s MAS Pošumaví realizovat. 
Velkou výzvou je také přeshraniční spolu-
práce s bavorskými podnikateli a infor-
mačními centry, kteří by také velmi rádi spo-
lupracovali a vytvořili balíčky pro své zákaz-
níky. V současné době je velkým trendem 
cestovního ruchu zážitková dovolená – díky 
tomu máme v našem území jedinečnou 
možnost vytvořit takovou nabídku, která 
zaujme velký počet turistů. Území MAS 
Pošumaví nabízí vyžití pro všechny věkové 
kategorie, takže je velmi důležité využít jeho 
potenciálu a vytvořit turistické zážitkové 
balíčky, které zde udrží klientelu, a lidé 
budou odjíždět spokojeni. V současné době 
je nejdůležitější spolupráce a komunikace 
podnikatelů, informačních center, veřejné 
správy a MAS Pošumaví. Vznik balíčků musí 

být financován samotnými podnikateli 
a obcemi, které se budou na konkrétním 
balíčku podílet. Může se naskytnout také 
příležitost financovat některý balíček 
z dotačních fondů. Několik zážitkových 
balíčků již bylo navrženo, takže teď již 
nezbývá nic jiného, než přejít k samotné 
realizaci a začít rozšiřovat nabídku 
v Pošumaví. Projekt je stále otevřený a rádi 
přivítáme další zájemce o spolupráci na 
tvorbě zážitkové turistiky.

Kontaktní osoba: 
Ing. Markéta Janotová, MAS Pošumaví,
Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov, 
tel: 774 411 097, 376 387 717, 
e-mail: janotova@posumavi.jz.cz

Ing. Markéta 
Janotová

MAS Pošumaví

Exkurze BavorskoExkurze Bavorsko

Exkurze PošumavíExkurze Pošumaví

Kontraktační trhy Kontraktační trhy 

V termínu 30. 6. - 1. 7. 2012 proběhne 
další ročník největšího fotbalového turnaje 
v malé kopané v plzeňském kraji. Na 
fotbalovém hřišti v Neznašovech u Klatov se 
utká několik desítek týmů o pohár pro vítěze 
a zároveň hodnotné ceny pro nejlepší celky. 
V loňském roce se do Klatov sjelo téměř 60 
družstev z celé republiky! Hraje se dle pra-
videl malého fotbalu (5 hráčů + brankář), na 
hřištích o rozměru 40x20 metrů. Čas 
jednoho zápasu je 2x12 minut. Všechna 
utkání řídí kvalifikovaní rozhodčí.

Kvalitní sportovní program není to 
jediné, co je pro návštěvníky připraveno. 
Organizátoři jsou si vědomi, že turnaje se 
zúčastní velké množství družstev, kteří sice 
přijedou za dobrým sportovním zážitkem, 
ale zároveň chtějí v průběhu víkendu další 
doprovodný program. Ten je na Prolov cupu 
skutečně bohatý. Přítelkyně či manželky, 
kamarádi a všichni ostatní fanoušci 
a příznivci se mohou v průběhu celého 

Fotbalový turnaj Prolov Cup

víkendu těšit na dovednostní soutěže, 
atrakce pro děti, vodní fotbálek či nabídku 
výborného jídla a pití uvnitř v areálu. Celý 
víkend bude moderovat známý DJ Andale 
a v sobotu večer proběhne opět přímo 
areálu zábava pod taktovkou kapely 
Ukradený Vjecy. Pro účastníky je vstup 
zdarma. Vzpomínky z celého víkendu pro 
vás zachytí profesionální fotograf.

V neděli turnaj vyvrcholí vyřazovacími 
boji a v odpoledních hodinách bude znám 
vítěz dalšího ročníku. Více informací 
naleznete na .
Jste srdečně zváni.

www.prolovcup.cz

... není jen fotbal, ale i kulturní akce pro veřejnost!
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Centrum španělské kultury a vzdělá-
vání, taneční skupina Marty Dance Klatovy 
a Stálá divadelní scéna Klatovy pořádali 
v sobotu 2. 6. 2012 komponovanou taneční 
přehlídku Dance Fiesta, aneb večer plný ka-
rafiátů. Na podiu se střídaly juniorské i dos-
pělé taneční formace, které i po relativně 
krátké době svého působení získávají 
ocenění na celostátních, ale v případě Las 
de la Torre i mezinárodních soutěžích. 
Latinskoamerické tance předvědly děti 
z tanečního kroužku DDM pod vedením 

Petry a Pavla Vildových, pozvání přijali také 
kytarista Zdeněk Martínek a tanečnice 
a choreografka Petra Parvoničová. Večerem 
nabitým hudbou a tancem provázel 
roztomilou češtinou španělský moderátor 
Pablo Chacón Gil.

Klatovy a Španělsko prokázaly, že ne-
mají společný pouze karafiát, ale také lásku 
k hudbě, tanci a především k lidem, kteří se 
těmto ušlechtilým zájmům ve svém volném 
čase věnují. Na fotografii čtveřice lektorů, 
kteří pro nadšené diváky klatovského 
divadla pestrý večer připravili - zleva - Alena 
Marková, Daria Nováčková, Martin Čabrada 
a Martina Košanová.

Zájemci o španělské tance mají příleži-
tost si flamenco v Klatovech vyzkoušet na 
vlastní kůži s madridskou tanečnicí, 
choreografkou a lektorkou Virginií Delgado 
na týdenním intenzivním tanečním semináři 
10. - 15. 7. Nemáte plány na prázdniny? 
Přijeďte si zatančit! Info na www.cskv.cz

Dance FiestaDance Fiesta

Extravagantní spolek fotbalového klubu 
FC Sokol „ŘEPY“ Týnec vyrazil ke svému 
poslednímu a rozhodujícímu utkání sezony 
na Železnou Rudu v poněkud netradičních 
převlecích. Téma zájezdu bylo Šmoulové. 

Jízdou městskou autobusovou do-
pravou z klatovského náměstí na vlakové 
nádraží počalo tažení. Šmoulové, v čele 
s Taťkou Šmoulou a Šmoulinkou, nastoupili 
za bouřlivých ovací přihlížejících do vlaku 
směřujícího na horkou půdu - Železnou 
Rudu. Nástup do vlaku se neobešel bez ne-
ustálého blýskání fotoaparátu cestujících, 
kteří byli touto estrádou značně pobaveni. 

Poté, co Šmoulové obsadili 6 kupé ve vlaku 
bylo jasné, že dnešní cesta bude velice 
vydařená a setká se s kladným ohlasem. 

Hned při výstupu ve stanici Železná 
Ruda Centrum se všichni cestující seběhli 
k okénkům a za bouřlivého potlesku 
Šmouly směrem k zápasu. Při cestě na 
železnorudský stadion se museli Šmou-
lové potýkat s fanatickými fanoušky, kteří 
se chtěli za každou cenu vyfotit s takovými 
ikonami kresleného seriálu, jakou byli 
například Koumák, Mrzout, Trumpetka, 
Silák, Taťka Šmoula a Šmoulinka.

vyslali 

Díky všemožnému fotografování a po-
depisování se Šmoulové dostavili na 
stadion soupeře s menším zpožděním a byl 
očekáván příjezd Gargamela. Ten se 
dostavil cca po 10 minutách zdržení se na 
terase hospůdky na hřišti. Jakmile 
Gargamel dorazil, všichni Šmoulové se 
rozutekli. Bylo těžké všechny zaběhlé 
Šmouly najít a tudíž nebyli schopni 
nastoupit k zápasu sezony v plné síle.

Po odehraném zápase se hráči včetně 
fanoušků Řep z Týnce opět přeměnili do 
pohádkových postav a následovala tatáž 
cesta směrem do Klatov, kde Šmoulové 
ovládli místní podniky. <RKL>

„Šmoulí Řepy“ na Železné Rudě

EFKOEFKO

EFKO - Fast Food FaitEFKO - Fast Food Fait

Křížová 162, Klatovy, tel. 739 19 91 91Křížová 162, Klatovy, tel. 739 19 91 91
NYNÍ AKCE: HOVĚZÍ HAMBURGER 
SE SLANINOU ZA POUHÝCH  20 Kč
NYNÍ AKCE: HOVĚZÍ HAMBURGER 
SE SLANINOU ZA POUHÝCH  20 Kč

Přijďte do nově otevřeného FAST FOODu 50m od klatovského náměstí 
směrem k Bílé věži. Možnost objednání dopředu na tel. : 739 19 91 91
Nabízíme hranolky, hamburgery, bagety, panini, saláty, tortilly, nugetky. 
Alko i nealko chlazené nápoje.
Sledujte aktuální akce na Facebooku www.facebook.com/Efkoklatovy
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Už je to dávno, co zemřeli moji pra-
rodiče z Golčova Jeníkova. Bydleli v domě, 
kam nebyla zavedena voda. Každé ráno tak 
museli vzít kbelík a jít do blízkého JZD, kde 
na dvoře stála pumpa a odtud nosili vodu pro 
potřebu domácnosti. Večer absolvovali celou 
cestu znovu, aby se měli čím umýt. Když 
v zimě pumpa zamrzla, muselo se hledat 
náhradní řešení v některé z okolních budov. 
V létě jsme přijeli na prázdniny, pak připadla 
role nosičů vody na mého tatínka, bratra 
a na mě. V domě nebyl ani záchod. Na ten se 
muselo chodit přes dvůr do dřevěné budky 
a místo splachování vzít jednou za čas 
lopatu, naložit její obsah na kolečko a vyvézt 
někam na skládku. Napadlo mě, jak asi vy-
padal běžný denní život lidí v době, kdy moji 

prarodiče byli malými dětmi. Tehdy nebyly 
v domech vodovody, koupelny, ledničky. 
Voda se nosila z kašen v putnách na zádech 
a vylévala do štoudví, které stávaly v předsíni 
nebo na pavlači a sloužívaly hospodyni i jako 
lednička. Když nad tím přemýšlím, uvědomu-
ji si, jaké štěstí máme dnes, kdy si doma mů-
žeme pouhým otočením kohoutku napustit 
čisté vody, co hrdlo ráčí a nemusíme ji 
donášet odněkud z dálky.

Vzpomněl jsem si na to i před pár lety, kdy 
se mi do rukou dostala knížka Za tajemstvím 
šumavských studánek, jejímž autorem byl 
sušický učitel a znalec Šumavy Milan 
Pokorný a kterou vydalo nakladatelství NH. 
Jednu kapitolu věnoval autor také kašnám 
v Sušici a jejím okolí. Ano, kašnám, které byly 
v minulosti nesmírně důležité pro záso-
bování měst a obcí potřebným množstvím 
vody. Při čtení jsem se zamyslel nad tím, že 
kašny jsou i v dalších městech, nejen na 
náměstích, ale i v různých jiných čtvrtích. 
Náměstí bylo vždy nejfrekventovanějším 
místem ve městě. Považujeme jaksi za 
samozřejmost, že na něm stojí kašna, že z ní 
denně tryskají proudy vody, že se kolem ní dá 
v horku posedět na lavičce a poklábosit se 
známými, nebo si tu dát schůzku se slečnou 
svého srdce. Denně kolem nich projde 
spousta lidí, aniž by jim věnovala pozornost. 
Co však víme o kašnách? Kolik staletí už 
v našich městech a obcích stojí? Kdo je 
stavěl? Kdo se o ně staral? 

Rozhodl jsem se pátrat v archivech 
a starých městských kronikách. První 
výsledky své práce jsem prezentoval roku 
2008 na přednášce v klatovském Hi-Fi 
klubu. Poté jsem rozšířil oblast bádání 
z Klatovska na celý Plzeňský kraj a letos 
jsem připravil první výstavu v Muzeu Dr. 
Hostaše v Klatovech. Nesla název „Vodní 
krásky, putování za kašnami Plzeňského 
kraje“, trvala 40 dnů a skončila počátkem 
června. Pokud jste ji nestihli navštívit, rád se 
s Vámi, prostřednictvím Klatovanu, podělím 
o zajímavosti z dějin kašen na klatovsku.  

V příštím pokračování se budeme 
věnovat vlastní funkci kašen a některým 
technickým zajímavostem. 

Vodní krásky I.Vodní krásky I.

Kašna na náměstí v RadnicíchKašna na náměstí v Radnicích

foto: archiv autora

Komentovaná prohlídka výstavy 
„Vodní krásky“
Komentovaná prohlídka výstavy 
„Vodní krásky“ foto: Milan Matějka

Jiří 
Pokorný

badatel a dopisovatel
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Nám.
Míru

Plzeň

DomažliceDomažlice

Železná Ruda

Horažďovice
Sušice

BUSBUS P

Petr
Novák

dopisovatel a pivař

I letos proběhly 8. 6. - 10. 6. v Klatovech 
Slavnosti piva a hudby. Oproti minulým létům 
byly přesunuty od kulturního domu Družba do 
prostoru hřiště BMX. Pořadatelé si od tohoto 
kroku slibovali omezení některých problémů, 
které tuto akci v minulosti doprovázeli. 
Osobně si nemyslím, že by se to organizá-
torům povedlo.

Těsně před jejich zahájením proběhla 
městem fáma, podle níž se mělo vybírat 
vstupné. Tato zpráva se ukázala být neprav-
divá a každý tak mohl, podle organizátorů, 
ochutnat na šedesát druhů našeho národ-
ního nápoje. Jak těch, které si můžete dát 
během celého roku téměř na každém rohu, 
tak i těch neznámých. Přibyly i minipivovary 
nabízející opravdu hodně zajímavá piva. Bylo 
možno ochutnat piva jak klasická, tak 
s nejrůznějšími příchutěmi. Z toho, co jsem 
měl možnost poznat mě nejvíce zaujal 
American Pale Ale a Fénix

Druhou složkou slavností byla hudební 
produkce. Osobně to mám tak, že buď si chci 
popovídat s přáteli u piva, nebo jdu na kon-
cert. Mnohdy byl opravdu problém se s obslu-
hou stánku domluvit co vlastně chci a na vině 
rozhodně nebyl počet vypitých piv, ale decibe-
lů, jež se na nás valily z reproduktorů. Prostě 
mne hudební produkce spíše rušila a upřím-
ně lituji okolní obyvatele. Na druhou stranu 
ale vím, že někteří přišli i kvůli muzice.

Slavnosti jsem navštívil dvakrát. V pátek 
se ještě nechalo celkem obstojně procházet 

Slavnosti piva nově. Se starými problémy.
mezi jednotlivými stánky, přesto bylo cítit, že 
kapacita areálu je nedostačující. V sobotu už 
bylo na slavnostech nabito a k některým 
stánkům mě dav prostě nepustil. Na tom, že 
by se taková akce měla konat někde jinde se 
shodla většina lidí, s nimiž jsem mluvil. Ne-
chtěně jsem vyslechl i část rozhovoru hlídky 
městské policie, která měla stejný názor. A ra-
ději ani nedomýšlet, jak by to dopadlo, kdyby 
v areálu vypukl třeba požár…

Odsunout Slavnosti hudby a piva někam 
na okraj města byl určitě dobrý nápad. Kdo 
ale byl na minulých ročnících a viděl kolik má 
tato akce příznivců a znal prostory areálu 
BMX, tak musel vědět, že tyto prostory jsou 
malé. To není kritika, to je konstatování faktu. 
Pořadatelé jistě odvedli,v rámci daných mož-
ností, maximum. Osobně znám podstatně 
vhodnější prostory pro organizování takovéto 
akce. Na nich by šlo s přehledem od sebe 
oddělit pivní část od hudební a i narušení 
nočního klidu by se zde dalo minimalizovat. 
Stejně jako případy chuligánství a vanda-
lismu. Je ale otázkou, nakolik je ochota a vůle 
v těchto místech pivní slavnosti pořádat. A to 
si myslím, že je velká škoda. Pro pivní 
slavnosti, i pro obyvatele Klatov.

Radek
Jonáš

 Historic club PAMK Klatovy

Výstava veteránů
O „klatovské pouti“ 7. a 8. 7., bude 

probíhat již tradiční výstava historických 
motocyklů v Domě č. 1 ve Vídeňské ulici, 
necelých 50 m od klatovského náměstí. 

Bude k vidění asi 30 motocyklů ve 
stavu po renovaci v běžném provozu, ale 
i předrenovační „skvosty“. Ze zahraníčních 
značek nebudou chybět Ariel, DKW, BMW, 
AJS, Harley Davidson a další.

Loni výstavu navštívilo přes 700 dospě-
lých návštěvníků (děti v doprovodu mají 
vstup zdarma).

Sidecar Tůma a Velorex.
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Dne 20. 6. se uskutečnil závěrečný 
turnaj pro 1. - 3. třídy základních škol 
v Klatovech. Turnaj proběhl opět ve školní 
hale na Vodojemu, kde tím byla 
provedena prověrka nových stahovacích 
košů, světelné tabule a přelakované 
podlahy. Turnaje se opět zúčastnilo 
6 družstev ze 4 klatovských ZŠ. Na základě 
výsledků jednotlivých týmů v prvních dvou 
turnajích byly vytvořeny dvě skupiny: 
1. skupina o 1. - 3. místo a 2. skupina o 4. - 
6. místo. Součástí závěrečného turnaje byly 
i  dovednostn í  soutěže  vybraných  
jednotlivců, kteří reprezentovali svou školu 
a družstvo v disciplínách ballhandling, 
driblinkový slalom a střelba na koš. Při 
odhadovaném počtu cca 70 dětí panovala 
skvělá atmosféra a myslím, že cíl celoroční 
akce byl splněn na jedničku. Pevně věřím, 
že série těchto turnajů ukáže mnohým 

ZŠ Plánická 

dětem tu správnou cestu a připojí se k naší 
rostoucí basketbalové rodině v BK Klatovy.

Skupina o 4.-6.místo:
ZŠ Čapkova „B“– ZŠ Plánická 4 : 6
ZŠ Tolstého „B“– ZŠ Plánická 4 : 16
ZŠ Čapkova „B“– ZŠ Tolstého „B“ 6 : 7

Skupina o 1.-3.místo:
ZŠ Čapkova „A“– ZŠ Masarykova 26 : 7
ZŠ Tolstého „A“– ZŠ Masarykova 20 : 10
ZŠ Čapkova „A“– ZŠ Tolstého „A“ 19 : 16
Konečné pořadí „Grand Finale 2012“ 
1. - 3. tříd MIX ZŠ Klatovy 2012:
1. ZŠ Čapkova „A“, 2. ZŠ Tolstého „A“, 
3. Masarykova ZŠ, 4. ZŠ Plánická, 
5. ZŠ Čapkova „B“, 6. ZŠ Tolstého „B“

Rád bych poděkoval všem zúčastněným 
za výborné výkony, všem učitelům-
trenérům za obětavou práci nejen během 
turnaje a hlavně vedení ZŠ Plánická, které 

Finálové zápasy - 

Finálové zápasy -  

nám všem umožnilo a pomohlo tuto akci 
zorganizovat a zabezpečilo úžasné zázemí 
a podmínky pro celou akci včetně ocenění 
v podobě diplomů a medailí!

„GRAND FINÁLE 2012“ – závěrečný turnaj 1.-3. tříd ZŠ Klatovy„GRAND FINÁLE 2012“ – závěrečný turnaj 1.-3. tříd ZŠ Klatovy

Ondřej 
Sýkora

trenér BK Klatovy

„Tak jsme v krajském přeboru, no a co!”„Tak jsme v krajském přeboru, no a co!”

Klatovan gratuluje k postupu!Klatovan gratuluje k postupu!

Budoucí divizní hráči?
Nejmladší hráčské naděje Lub pod ve-

dením Karla Kalaše, Davida Denka, 
Václava Řeřichy a Viléma Tomaka. 

Základ úspěchu!
Fotbalisté TJ Start Luby zvládli baráž o postup do krajského přeboru

a po domácí výhře 1:0 vyhráli i v odvetě na Bolevci 3:0.
Fotbalisté TJ Start Luby zvládli baráž o postup do krajského přeboru

a po domácí výhře 1:0 vyhráli i v odvetě na Bolevci 3:0.

Dny Kralup 2012 – turnaj minižaček U11 Dny Kralup 2012 – turnaj minižaček U11 

V sobotu 9. 6. 2012 jsme se zúčastnili 
turnaje v Kralupech n. Vltavou. Pro většinu 
našich děvčat to byla první hráčská 
zkušenost, navíc v cizím prostředí a se sou-
peřkami podstatně zkušenějšími. Ve skupi-
ně byly nad naše síly týmy Trutnova, Lovosic 
a Kralup. V závěrečném utkání o 7. místo 
ovšem děvčata zabojovala a dokázala 
porazit tým Studánky Pardubice.

Musím holky pochválit za hráčský pří-
stup v celém turnaji. Všechny dostaly v zá-
pasech dostatek příležitostí a jejich výkony 
odpovídaly tomu, kolik mají natrénováno. 
Věřím, že je tato utkání povzbudila ve snaze 
na sobě pracovat tak, aby se za čas 
vyrovnaly stejně starým hráčkám, proti 
kterým hrály.

Mile překvapila Klárka Kučerová, která 
patřila na turnaji k nejmladším (r. 2004), 
a přesto se mezi staršími soupeřkami 

neztratila a zaznamenala i svoje první body 
v utkání. Chtěl bych také vyzdvihnout výkon 
Sáry Faustové, která hrála s bolestivým zra-
něním ruky a ve vítězném utkání dokonce 
zaznamenala 12 bodů. Později se ukázalo, 
že turnaj odehrála se zlomeným prstem!!! 
Výborně bojovala o každý míč a střelecky se 
také dařilo Julii Smáhové, která byla vyhlá-
šena nejužitečnější hráčkou družstva.

Turnaje se bohužel pro nemoc nezú-
častni la  J .  Šef lová,  Z .  Johánková 
a K. Čiháková daly přednost jiným 
sportovním aktivitám.

Výsledky ve skupině:
BK Klatovy – KARA Trutnov 14:53
BK Klatovy – BK Lovosice 12:86
BK Klatovy – BK Kralupy Junior 18:72
o 7. místo
BK Klatovy –BK Studánka Pardubice 29:24

Sestava a body: J. Smáhová 43b, S. Fausto-
vá 16b, M. Mundlová 6b, K. Kučerová 4b, 
D. Schovancová 2b, M. Komrsková 2b, 
K. Kukulová, P. Čížková, E. Naďová, 
V. Schovancová, D. Tomková, L. Valečková
Celkové pořadí: 1. BK Borotín, 2. BK 
Lovosice, 3. BK Kralupy Junior, 4. Sokol 
Nusle, 5. HB Basket Praha, 6. KARA Trutnov, 
7. BK Klatovy, 8. BK Studánka Pardubice

         Ladislav Smáha ml.

Poděkování patří rodičům za odvoz 
a příkladné fandění.

foto: Rudolf Lang
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Kancelář ZP METAL-ALIANCE naleznete
v Nýrsku kousek od náměstí
ve Zdravotním středisku v 1. patře

Kancelář ZP METAL-ALIANCE naleznete
v Klatovech kousek od náměstí
ve Vídeňské ulici 181 v 1. patře

Žijete zdravě a nepodceňujete pre-
venci. Ale stačí to? Často se zapomíná 
na význam zdravotní pojišťovny. Pokud si 
dobře vyberete, zapojí vás do pre-
ventivních projektů a postará se o vás, 
když to budete potřebovat. Uvažujete 
o její změně? Pospěšte si, máte už jen 
pár dní!

Jestli uvažujete o změně zdravotní 
pojišťovny, nezapomeňte, že na změnu 
máte už jen pár dní. Pouze do konce 
června si můžete podat přihlášku k nové 
zdravotní pojišťovně. Jejím klientem se 
však stanete až od prvního ledna příštího 
roku. Pokud přihlášku doručíte až 
v červenci, podle současně platné právní 
úpravy se stanete klientem vámi zvolené 
pojišťovny až k 1. 1. 2014. 

O změně pojišťovny by přitom měly 
přemýšlet i těhotné ženy nebo ty, které 
těhotenství plánují, protože narozené dítě 
se automaticky stane klientem zdravotní 
pojišťovny matky. A proč vlastně zdravotní 

pojišťovnu měnit? Položte si otázku, jestli 
je vám vaše pojišťovna spolehlivým 
partnerem, jestli se vám za vaše peníze 
dostává ze strany pojišťovny té nejlepší 
péče. Jste spokojeni s tím, jak s vámi 
pojišťovna komunikuje, jaké programy či 
služby nabízí? V současné době si můžete 
vybírat z celkem osmi zdravotních pojiš-
ťoven. Pokud nechcete být pro svou po-
jišťovnu jen jedním z předlouhé řady 
pojištěnců, ale chcete být skutečným 
klientem, je správnou volbou Zdravotní 
po j i š ťovna METAL- AL IANCE.  Pat ř í  
k ekonomicky nejstabilnějším zdravotním 
pojišťovnám u nás, je schopná garantovat 
zajištění a úhradu zdravotní péče a nabízí 
širokou paletu preventivních programů.

Ve Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE
je pojištěno na 440 000 obyvatel České republiky.

Pokud mezi nimi nejste, není to škoda?

Podejte si přihlášku do ZP METAL-ALIANCE
do 30. 6. 2012 a přidejte se od 1. 1. 2013

k našim spokojeným klientům.

Pokud to nestihnete nebo jen zapomenete,
další šanci budete mít až od 1. 1. 2014.

ZMĚŇTE TO PRÁVĚ TEĎ! 

NENÍ
ČAS

VÁHAT!

Dosud bylo možné změnit pojišťovnu vždy k prvnímu dni následujícího 
čtvrtletí. Od prosince 2011 je to možné jen k prvnímu lednu následujícího roku, 
ale jen za podmínky, že stihnete podat přihlášku do konce června.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZMĚNĚ POJIŠŤOVNY a dalších příspěvkových 
preventivních programech, bonusech, slevách a soutěžích získáte 
na INFOLINCE 844 125 124, na internetových stránkách www.zpma.cz 
či na info@zpma.cz a na kontaktních místech ZP M-A.

Cesta ke zdraví

KLATOVY - úřední hodiny: 
Pondělí 7,30 - 12   13 - 16,30 

Úterý 7,30 - 12   13 - 15,00 
Pátek  8 - 13,00 

NÝRSKO - úřední hodiny:  
Středa    10 - 12   13 - 17

Rozhodněte se do 30. 6.!

Lenka 
Vachudová

ZP METAL-ALIANCE

VÝRAZNÉ

SLEVY 50%

+

DEMONTÁŽ 

A LIKVIDACE

ZDARMA
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do neděle 22. července 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

„Správná“ J tajenka z minulého čísla:

Všichni úspěšní luštitelé „mylné“ křížovky
budou zařazeni do příštího slosování!

Tajenky:
<tajenka 1>   dobrý
<tajenka 2>   vynález
<tajenka 3>   Kafe a dva nanuky Děkujeme za pochopení. 

Naše redakce se velice omlouvá za tiskovou 
chybu v minulém čísle, kdy došlo omylem 
k zařazení minulé křížovky.

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

TAJENKA:

Novomanželka u nedělního oběda:

„Tak jak ti to chutná, miláčku?“

Novomanžel se na ni zamilovaně 

podívá a říká: 

„<tajenka 1> <tajenka 2>, 

ale dostalo se ti do ní 

<tajenka 3> <tajenka 4>!“

Další z výherců soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.
Další z výherců soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.

Josef Beran z Mochtína s rodinouJosef Beran z Mochtína s rodinou
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uzávěrka: 

17. 7. 2012

příští číslo vyjde: 

25. 7. 2012

Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! 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".

Nabízíme jedinečnou možnost 
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Prodám byt 1+1 v Masarykově ul. v Kla-
tovech. Slunný byt s možností rozšíření půdní 
vestavby. Volný ihned. Tel. 602 619 531.

Hlídání. Od září celodenně pohlídám 
dítě, věk 0-4 roky. Podmínka - dítě vozit ke 
mě domů. Tel. 723 038 315

Pronajmu garáž v Klatovech, U Čedíku. 
Možno dlouhodobě. Tel. 602 882 461

Prodám byt 2+1 v Tajanově u Klatov 
(3 km), po celk. rekonstrukci, vlastní plynové 
topení. Pěkný, slunný. Tel. 606 482 070

Nabízím pronájem garáže v Klatovech 
u mlékárny. Tel. 602 154 673

Bouda pro většího psa. Velká zateplená 
bouda s odnímací střechou, dvoukomorová, 
materiál borovice, krytina šindel, izolace po-
lystyren tl. 5cm, 1.50x1.30m, výška 1.55m. 
Vyrobena na zakázku za 14tis. Kč, prodám 
jen za 6 tis.Kč. Tel. 775 693 548, Švihov

Pronajmu byt 4+1 v Klatovech. Pěkný, 
slunný, po celkové rekonstrukci. Od 
1. 7. 2012.  tel. 605 913 616

Prodám čistokrevná štěňata bígla triko-
lor bez PP. Odběr možný koncem července. 
Tel.: 724 479 679

Tel. 739 471 936Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
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

každou první sobotu v měsíci
od 9 do 12 hodin

prodávající od 8.30 hod.

ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech

„Na Pazderně“

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Pro návštěvníky vstup zdarmaPro návštěvníky vstup zdarma

Bleší trhy v KlatovechBleší trhy v Klatovech
20122012

4. srpna 1. září
6. října 3. listopadu
4. srpna 1. září
6. října 3. listopadu

Generali Pojišťovna a.s. 

tel: 721 285 687 

přijme

obchodního
zástupce 

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH
Nabízíme prodej a montáž veškerých podlahových krytin, dveří a zárubní. 
Montáž roštů, OSB a DTD desek. Rovnání podkladů nivelačními stěrkami 
a sešívání prasklých hybných betonů.
Odborné poradenství, zaměření a kalkulace nabízíme zdarma.

Vzorková prodejna:
Čapkova ulice 142

Klatovy

www.hp-podlahy.cz

VELKÉ SLEVY NA VYBRANÉ DEKÓRY DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS

tel: 723 529 108email: info@hp-podlahy.cz

Po - Pá: 8:00-17:00
So: po domluvě

www.hp-podlahy.cz

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

www.klatovan.cz

PORADNA

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

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 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
Mochtín - konzum

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy, 
                 Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
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Milan 
Baier 

dopisovatel

Letošní výročí pohnutých událostí 
z roku 1942 - poprav 73 českých občanů 
ve Spáleném lese u Klatov - připomenula 
dvoudenní konference, kterou pořádalo 
Město Klatovy ve spolupráci s Vlastivěd-
ným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.

Konference se konala ve dnech 20. 
a 21. června. Úvodní část na klatovské 
radnici zahájil místostarosta JUDr. Jiří 
Štancl. 

Konference byla rozdělena do 
několika bloků. V úvodu promluvil 
předseda oblastního výboru Svazu 
bojovníků za svobodu v Plzni Ing. Jaroslav 
Bukovský. Po jeho všeobecném pohledu 
na situaci za války byla vzpomínkami 
pamětníků nast íněna s i tuace na 
Klatovsku. O sokolské odbojové organizaci 
Jindra promluvil Ing. Vladimír Pohl, na svou 
odbojovou činnost zavzpomínal František 
Wiendl, dnes předseda Konfederace 
politických vězňů v Klatovech. Připomněl 
jak pracovali v odboji celou válku, zejména 
podporou rodin popravených nebo 
vězněných. Na konci války přispěla jejich 
organizace k převzetí moci od německých 
vojsk a ochraně infrastruktury. Posledním 
příspěvkem byla vzpomínka Ing. Vladimíra 
Nováka, kterému gestapo zatklo oba 
rodiče a matka byla spolu s manžely 
Burešovými, popravena ve Spáleném lese. 
Ve své vzpomínce připomněl jak – tehdy 
devítiletý chlapec – stále čekal na návrat 
rodičů, zejména matky.

Starostovi Bernartic Pavlu Souhradovi, 
ze kterých pocházelo 28 obyvatel po-

pravených ve Spáleném lese v Lubech, 
předal pamětní obraz Klatov starosta 
Klatov Mgr. Rudolf Salvetr. 

Od 13. hodin následoval samotný 
pietní akt ve Spáleném lese, kde po 
kladení věnců a květin vystoupili s příspěv-
kem starostové města Klatovy a obce 
Bernar t ice.  S osudy popraveného 
profesora Jana Halíře seznámil přítomné 
Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. 
Hostaše v Klatovech. 

Následně se účastníci piety přemístili 
k Singerově vile, kde u válečného sídla 
gestapa položili květiny k památníku 
obětem tamních událostí.

První den konference zakončil vystou-
pením Jan Jirák na radnici promítáním 
dobových snímků a zajímavým komen-
tářem historie Klatov v této pohnuté době.

Druhý den pokračovala konference ve 
Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klato-
vech. Zde byla instalována malá výstava 
fotografií a dokumentů z období 2. světové 
války a seznamy členů gestapa ze 
služeben Klatovy a Železná Ruda. 

S obdobím od počátku války do 
atentátu na Reinharda Heydricha a s jeho 
životem přítomné seznámil Petr Koura 
z Historického ústavu AV ČR. Leoš 
Nikrmajer z Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích na dobovém tisku dokázal 
manipulaci s veřejným míněním.

Jan Jirák své vyprávění doplnil o pro-
mítání fotografií z rodinného alba rodiny 
profesora Halíře.

Návaznost na odkaz parašutistů ze 
2. světové války a osoby spjaté s regionem 
poukázal generál Jan Duchek. Zajímavý 
byl příspěvek Miloše Skořepy o četnících 
z okresu, zastřelených v pohraničních 
přestřelkách v letech 1938 – 1939.

Konference byla přístupná veřejnosti 
a zájem ze strany občanů byl. Jen školy 
této možnosti nevyužily. Druhého dne 
konference se zúčastnilo pouze několik 
žáků ze školy z Měcholup.

Konference 70 let od heydrichiády

4x foto: Rudolf Lang

Pietní akt ve Spáleném lese v LubechPietní akt ve Spáleném lese v Lubech

Předání pamětní grafiky starostovi 
Bernartic Pavlu Souhradovi.
Předání pamětní grafiky starostovi 
Bernartic Pavlu Souhradovi.

Vzpomínka v Singerově vile.

Konference na klatovské radnici.


