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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři, 
v červenci asi nejvíce dění kolem nás 

na Klatovsku poznamenaly bleskové po-
vodně.

Dovolte mi tedy, ohlédnout se zpět 
přepisem svých prvních dojmů z noční 
cesty v podvečer 3. července, kdy cesta 
z výjezdního zasedání Spolku Klatovan 
na Braníčkově trvala hodinu a půl a najeli 
jsme, místo cca 20 km, rovných 90km.

Z toho zážitku jsem šel rychle spát. 
Bylo to docela psycho, v pěti lidech pro-
jíždět vodu na silnici v Malonicích valící 
se na silnici do kopce ... No jeli jsme 
z Braníčkova přes Nemilkov do Běšin. 
V Úlohu úplný brod přes celou silnici, ale 
projeli jsme, a pak v Běšinech na mostě 
u konzumu úplné Labe. Tak otočka 
a směr Podolí a Malonice (později se do-
vídáme, že byla silnice za námi uzav-
řena). V Podolí z kopce před serpentinou 
úplný bahnotok. Naštěstí i v pěti lidech 
v autě jsme prorazili. Raději jedeme přes 
Tržek, neboť u Malonic tušíme podjezd 
pod vodou. Lagunou pod Tržkem projíž-
díme s trasérem. To bylo ještě šero, tak 
šel odvážlivec před autem a zkoušel 
hloubku, dokud to bylo pod kolena jeli 
jsme. Chceme rychle na Chlistov a hurá 
do Klatov. Ouha. V Chlistově peřeje u hos-
pody. Otočka a zkusíme to na Kolinec, ale 
máme strach co u Jindřichovic. Už se 
stmívá a do toho začíná opět zesilovat 
déšť. Jindřichovice vyplavené z polí, ale 
cesta kolem rybníků paráda. Je vidět, že 
rybníky zachytily hodně. A hurá ke 
Kolinci. Tam u benzínky blikající hasiči. 
Vidíme vyplavené občany evakuované na 
zádech hasičů. Rychle dále. Cestou do 
Brodu dvakrát vlítnu do vodní laguny, co 
se tváří jako silnice a má to 20 cm 
hloubky. Opravdu není v tom lijáku a tmě 
nic vidět. Strach z rybníku a nejníže 
položeného místa v Brodu se jeví jako 
lichý. A hurá na Bukovák (malá zastávka 
na malou potřebu u Číhaně. Při větě "Ty 
v..., nezvyšuj hladinu!" jsme výkon 
přerušili a šup domů. Až v Kocourově 
brodíme na návsi mezi hasičskými a poli-
cejními auty, ale po hlavní se jede 
v pohodě až do Klatov. Jen z okénka je 
vidět, podle blikajících vozidel složek 
záchranného systému, kde všude voda 
hrozila. 

Byl to dost stresující pohled a zážitek, 
a tak Vám přeji klidný zbytek prázdnin.

Děti na táborech počasí nezlomilo
Na skautském táboře Safari na Javorné oddílu Táborník z Klatov nechybělo nic. 
Ani návštěva oldskautů, ani vodní skluzavka a táborák.

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
PŘELAĎTE SI TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Z KLATOVSKAPŘELAĎTE SI TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Z KLATOVSKA
Vlivem výpadku elektriky na vysílacím serveru mohlo dojít u některých 
televizních přijímačů k problémům s příjmem zvuku nebo obrazu. Tuto závadu 
odstraníte tím, že program znovu naladíte. Zadejte automatické ladění nebo 
dejte vyhledat kanál - je to na stejné frekvenci jako dříve. Regionální vysílání 
můžete sledovat na kabelové televizi ve Vrhavči v analogu a DVB-T. V Klatovech 
na kabelové televizi RIOmedia v analogu, DVB-T a IPTV. Nově také můžete 
sledovat vysílání v klatovské digitální televizi společnosti AIRWEB. Buďte 
v obraze, co se děje ve vašem okolí!
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Nabízíme také zednické a obkladačské 
služby, takže vám koupelnu zrekonstru-
ujeme, či vybudujeme takříkajíc na klíč. 

Od srpna nabízíme i kominické služby. 
V rámci nutného pravidelného servisu kotlů 
vám tak provedeme i kontrolu spalinových 
cest. To pro vás znavená zjednodušení 
a úsporu času a prostředků. Nemusíte již 
volat zvlášť kominíka na povinné roční 
kontroly a zvlášť servisní firmu na kotel 
a přeměření těsnosti rozvodů plynu. My vám 
tyto služby provedeme najednou. Připo-
mínám, že kominík většinou není oprávněná 
osoba k zásahu do plynových zařízení. Tímto 
upozorňuji na různé firmy montující rozvody 
plynu aniž by k tomu měly oprávnění. 
Nezapomínejte si nechat předložit oprávnění 
a kontrolujte také, kdo je na oprávnění a revizi 

uveden jako dodavatelská firma. Vyvarujete 
se tak mnohdy závažným nedostatkům na 
rozvodech plynu.

My nabízíme komplexní řešení a dodávky 
pro vnitřní rozvody plynu a topení, servis na 
topný systém, kontroly spalinových cest 
(kominík), kontroly rozvodů plynu, rozvody 
vody, odpadů, rekonstrukce a výstavbu 
koupelen, včetně dodávek obkladů a ma-
teriálu. Montujeme a dodáváme solární 
systémy nejlepší kvality pro získání největších 
výkonů ze sluníčka.  

Jsme vám k dispozici, když se rozhodnete 
vyměnit cokoliv v topném systému , a to od 
radiátoru až po kotel. Již v panelákových 
rozvodech nemusíte vypouštět celé topení, 
neboť máme k dispozici zmrazovací zařízení. 
Takže zamrazíme, uřízneme, vyměníme, 
připojíme a topíte dále bez nutnosti vypouštět 
celý rozvod topení.

Dodáváme také široký sortiment tuzem-
ských i zahraničních kotlů na tuhá paliva 
a rádi vám poradíme dle našich mnohaletých 
zkušeností.

Rozhodujete se o pořízení, nebo výměně 
plynového kotle? Pak vám doporučuji 
nejmodernější kotle BAXI, De Dietrich 
s prodlouženou 5 letou zárukou. Nově 
poskytujeme servis i montáž kotlů Geminox. 
Samozřejmostí je opět komplexní servis. 
Dodání, montáž, servis kotle i systému 
odvodu spalin. 

Přijďte si k nám vybrat. Zdarma vám 
vypracujeme nabídku a poradíme.

Na závěr vám přináším ještě jednu za-
jímavost pro zákazníky, kteří již nechtějí nosit 
drahou balenou vodu z obchodů i s ohledem 

na ochranu životního pro-
středí. Nabízíme a dodává-
me včetně servisu filtry na 
úpravu kohoutkové vody. 
Dostanete tak kvalitní pit-
nou vodu, zbavenou všech 

nežádoucích vlastností 
(olovo, chlór, baktérie 
a nečistoty z vodovod-

ního řadu, které tam 
vnikají např. při opra-
vách) přímo z vašeho 
domácího kohoutku. 

1 litr této filtrované kvalitní vody vychází 
cenově na 0,06 Kč oproti 6 Kč a více za 1 litr 
balené vody z PET lahví. 

Srdečně zdravím čtenáře Klatovanu 
a naše zákazníky uprostřed prázdnin a rád 
bych sdělil novinky v naší široké nabídce. 

Předně bych rád připomenul, že jsme 
začali nabízet ucelenou sérii sanitární 
keramiky a nábytku KOLO za zajímavé ceny. 
V naší prodejně si můžete prohlédnout 
nejprodávanější výrobky a v širokém spektru 
kata logových výrobků vám ochotně 
pomůžeme se zorientovat a vybrat si podle 
představ a možností instalace. Výrobce 
sanitární keramiky KOLO nabízí velice dobrou 
kvalitu zpracování a povrchové úpravy, kterou 
nabízíme našim zákazníkům, jak jsem psal 
dříve, aby byl zákazník spokojen a nebyl 
nucen po krátké době kupovat něco nového, 
neboť se mu věc z obchoďáku rozpadla 
a opět tak vynakládat finanční prostředky. 

Komplexní služby VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

Zdeněk
Baselides

instalaterství a koupelny

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

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

ZdeněkBaselides

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 KlatovyVzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy foto: Rudolf Lang
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Jako každý rok koncem června, též 
23. 6. se klatovská odbočka OP SLAVIA 
Praha zúčastnila dvanáctého celostát-
ního setkání odboček přátel nejstaršího 
fotbalového klubu v Čechách SK SLAVIA 
Praha, který v tomto roce slaví 120 let 
svého trvání. 

Setkání se konalo v překrásném areálu 
sokola Plasy, vedle turnaje v malé kopané 
bylo spojeno s řadou kulturních akcí a ne-
poslední řadě s představením a setkáním 
s novým generálním ředitelem SK SLAVIA 
Praha p. Kusým, který se dostavil s asis-
tentem trenéra Rady M. Poustkou, za hlavní 
výbor OP byl přítomen předseda ing. 
Adamec, místopředseda Dr. Dobiáš, člen 
výboru a ředitel celé akce p. Moulis 
z pořadatelské odbočky Žilov.

Setkání bylo velmi dobře připraveno. 
Zúčastnilo se24 mužstev rozdělených do 
čtyř skupin A,B,C,D. Hrálo se na čtyřech 
sektorech současně v počtu 5 hráčů 
(brankář a čtyři hráči v poli). Byli jsme 
vylosováni do skupiny Josefa Bicana, která 
se odehrála v sektoru A. do skupiny byli 
vylosovány tyto týmy Nečín – vítěz 
posledních dvou ročníků, Žilov A,Hodonín, 
Hostinné, Sudovo Hlavno a Klatovy.

Vzhledem k tomu, že souběhem událos-
tí, zranění, pracovní zaneprázdnění, výročí, 
turnajů atd., se nám nepodařilo realizovat 
původní počet hráčů a složení velmi silného 
celku odjeli jsme v ranních hodinách 
s brankářem Vaňkem a třemi hráči do pole 
bratry Krejčiříky a kapitánem mužstva 
Tomášem Strnadem, který nastoupil ne 
zcela zdráv. Mužstvo doprovodili předseda 
J. Junek, místopředseda M. Zajíček 
a členové Z. Holý, L. Hřebec a J. Vaněk.

Výbor i hráči se rozhodli, že i přes tyto 
nepříznivé okolnosti nastoupíme. Na místě 
jsme se dohodli s vedením turnaje o výpo-
moci dvou hráčů do pole, abychom mohli 
střídat alespoň jednoho hráče. Takto osla-
bení, ale s vůlí prosadit se dobrým výkonem 
mužstvo nastoupilo pod vedením 1. místo-
předsedy OP Klatovy Milana Zajíčka. 

V prvním zápase se mužstvo teprve 
sehrávalo a poznávalo. Po dvou brankách 

hned v úvodu utkání jsme prohráli se 
Sudovým Hlavnem 2 : 0 i když v průběhu 
utkání došlo u nás ke zlepšení herního 
projevu v utkání trvajícím 10min. i přes toto 
zlepšení nebyl čas na vyrovnání. V dalším 
utkání jsme ještě 1 min. před koncem vedli 
2: 1 nad pozdějším finalistou Hostinným, 
po chybě v rozehrávce z naší strany 
skončilo utkání remízou 2 :2. Pak již přišly 
úspěch vítězství nad Hodonínem 1 : 0, 
remíza se Žilovem A 1 :1. V závěru jsme 
s velmi silným celkem Nečína odešli po 
zce la  vyrovnaném průběhu a ne-
proměněných šancí z naší strany poraženi 
2 : 1. Přesto jsme postoupili do osmifinále, 
kde jsme ještě 3min. před koncem vedli 
2 : 0 s Fanklubem. V závěru se projevila 
únava, vzhledem k malému počtu hráčů se 
dala předpokládat, utkání skončilo 2 : 2 
a také naším vyřazením na pokutové kopy 
2 : 3. Skončili jsme v lepší části ze 
24 zúčastněných mužstev, v souběžně 
probíhajícím Memoriálu Petra Dunhubla 
pak na 8 místě.

Celé setkání probíhalo ve vynikající 
sportovní, společenské a kulturní atmo-
sféře, proto jsme velmi rádi, že přes 
všechny těžkosti jsme se rozhodli zúčastnit 
se. Podle reakcí okolí můžeme s uspo-
kojením konstatovat, že OP Klatovy 

po svém znovuzrození v r. 2009 jsou velmi 
pozitivně vnímány jak jednotl ivými 
odbočkami  tak i vedením OP v zastoupení 
předsedou ing. Adamcem, Dr. Dobiášem 
a př. Moulisem.

Na závěr jsme přesto uspěli v kulturní 
části programu, kdy náš předseda př. 
Jeroným Junek zvítězil ve vědomostním 
kvízu, pořádaném ke 120. výročí založení 
SK SLAVIA Praha, což při velkém počtu 
účastníků je velký úspěch a to svědčí, že na 
místě předsedy máme fundovanou 
osobnost. 

Chtěl bych poděkovat všem zúčast-
něným z Klatov za nezištnost a velmi dobré 
reprezentativní vystupování.

Příští rok se toto setkání bude konat 
v Mníšku pod Brdy. S přípravou chceme 
v roce 2013 začít co nejdříve a doufáme, že 

se tentokrát vyhneme všem nepříjemno-
stem, které nás potkaly nyní a podaří se 
nám se členy OP Klatovy sestavit mužstvo 
zajišťující dobrou reprezentaci po sportovní 
i společenské stránce.

BYLI JSME U TOHO …

Jeroným Junek
1. místo ve vědomostním kvízu

4x foto autor

Milan
Zajíček
1. místopředseda 
OP Slavia Klatovy

Taktická poradaTaktická porada

Tak zase za rok ...Tak zase za rok ...
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již 20 let na trhujiž 20 let na trhu

ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ ZDARMA7.

ZDARMA

U výrobků, na které se nevztahuje prodloužená 40 měsíční záruka  zdarma, a které 
mají zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců, lze podle Vaší volby prodloužit 
o jeden, dva, nebo tři roky. U výrobků se 40 měsíční zárukou zdarma je možné tuto prodloužit o dalších 20 měsíců 
tzn., že máte 5 bezstarostných let, kdy se Vám o Váš výrobek v případě potřeby zdarma postaráme a zajistíme jeho opravu.

Využijte naše osobní služby

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!

Jako jediný prodejce na trhu nabízíme tuto službu!

EURONICS prodloužená ZÁRUKAEURONICS prodloužená ZÁRUKA
na 40 měsíců ZDARMA
na tyto spotřebiče
na 40 měsíců ZDARMA
na tyto spotřebiče

SUŠIČKY - SPORÁKY
MYČKY NA NÁDOBÍ -  VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

TELEVIZORY - LEDNIČKY
MRAZNIČKY - PRAČKY

Pouze u nás záruka 40 měsíců ZDARMA!
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V ě t š i n a  d i va d e l n í k ů  s i  u ž í v á  
zas loužené d ivadeln í  prázdniny,  
klatovský spolek však žádný prázdninový 
odpočinek nečeká. Poslední červencový 
víkend pro Vás spolek chystá noční 
oživené prohlídky na Starém Czernínském 
zámku v Chudenicích. 

"Již loňské léto jsme na zámku spolu 
s kolegy z Ochotnického spolku Buřina 
Příchovice dělali denní oživené prohlídky. 
Návštěvníci mohli během prohlídky potkat 
několik historických postav - hraběte 
Czernína, Josefa Dobrovského či slavnou 
herečku Hanu Kvapilovou, říká Eliška 
Luňáčková."

"Tentokrát oživíme zámek nočními 
prohlídkami 27. a 28.července. Téma 
prohlídek bude "Čiň čertu dobře, peklem 
se ti odmění". S nadhledem nabídneme 
návštěvníkům pohled na pokušení 
a morálku. Vždycky máme možnost si 
vybrat, jak se rozhodneme, ale ne vždy je 
to správně. Návštěvníci si mohou užít 
i trochu mystiky. Při troše štěstí se může 
objevit i nějaký dobrý duch nebo lstivá 
čertice, která je na lovu duší, říká Eva 
Džumagul Krausová."

27. - 29.7. se v Chudenicích koná pouť 
a Starý Czernínský zámek tento víkend 
ožije kulturou. V pátek od 20 h jsou na 
programu noční prohlídky, v sobotu od 
14 h a od 16 h na nádvoří předvede 
skupina Šermdivadlo Clatonia historický 
šerm "Tři lotři", od 19 h se můžete těšit na 

druhé kolo nočních prohlídek a od 22 h na 
ohnivou show. V neděli od 10 - 16 h bude 
na nádvoří staročeský jarmark a opět 
historický šerm v podání Šermdivadla 
Clatonie, zve do Chudenic zástupce 
kastelánky Marie Matějková.

<RKL>

Noční oživené prohlídky Noční oživené prohlídky 

na Starém Czernínském zámku v Chudenicíchna Starém Czernínském zámku v Chudenicích
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LÉKÁRNA U KLATOVSKÉ MADONY
VÍDEŇSKÁ 87, KLATOVY 4, Tel.: 376 383 219, WWW.UKLATOVSKEMADONY.CZ

PRONÁJEM PROSTOR - LÉKAŘSKÉ ORDINACEPRONÁJEM PROSTOR - LÉKAŘSKÉ ORDINACE

Nám.
Míru

Plzeň

DomažliceDomažlice

Železná Ruda

Horažďovice
Sušice

BUSBUS P

SLEVOVÝ BONUS PROGRAM

PODROBNÉ INFO O PODMÍNKÁCH V LÉKÁRNĚ, NEBO NA NAŠEM WEBU.

S NAŠÍ  SBÍRÁTE BODY
ZA VAŠE NÁKUPY, KTERÉ MŮŽETE VYUŽÍT PŘI

DALŠÍM NÁKUPU KE 

KLIENTSKOU KARTOU

SNÍŽENÍ KONEČNÉ PLATBY.

ČEKÁRNA

ORDINACE 1

ORDINACE 2

NABÍZÍME PROSTORY ORDINACÍ
ZA VÝHODNÝCH  FINANČNÍCH PODMÍNEK

ORDINACE 1
ORDINACE 2
ČEKÁRNA

2
50 m

2
57 m  

2
53 m

DENNÍ MÍSTNOST, SPRCHOVÝ KOUT
A PARKOVACÍ STÁNÍ K DISPOZICI..
PODROBNÉ INFORMACE V NaŠÍ LÉKÁRNĚ.

Ve středu 1. srpna bude do zkušebního provozu uveden 
nejlepší skatepark jihozápadních Čech a nejlepší betonovej bazén 
v celé ČR. Klatovský skatepark leží vedle trati pro BMX a celková 
plocha areálu se zelení je zhruba 1500 , z čehož samotný 
skateparku se rozkládá na 1100 . Na programu zahajovacího 
dne budou různé exhibice jezdců, soutěže, občerstvení a hudba.

Pro Město Klatovy vybudovala areál uznávaná firma v oboru 
Mystic Constructions. Ústředním bodem parku je bazén s 
oververtem. Koping v mělčí části bazénu není tentokrát z 
betonovejch dlážek, ale z pozinkovaných trubek, což jistě ocení v 
bazénech teprve začínající. Hlubší část bazénu má klasický 
poolcoping, neboli betonové dlážky. Okolí bazénu doplňují 
streetové překážky, kde si každý vybere to své. Park zahrnuje 
různé betonové lavičky, vlnitou bednu, áčkovou bednu s gapem, 
raily na zemi i ze schodů, hubby menší i větší, streetový bank, 
rádiusový roh nebo třeba pole jam. Ale těmto slovům asi nejlépe 
rozumí ti, pro které je nově vybudovaný areál určen.

<RKL>

2m
2m

Nejlepší skatepark jihozápadních Čech 
jde do zkušebního provozu
Nejlepší skatepark jihozápadních Čech 
jde do zkušebního provozu

Betonový bazénBetonový bazén

Areál skateparkuAreál skateparku

foto: Mystic Constructions

V akciV akci 2x foto: Lukáš Grössl
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Pánská
móda

Dámská
móda

Společenské
oblečení

oblečení
pro volný čas

výprodej ko
lekce

léto 
2012výprodej ko
lekce

léto 
2012

Randova 112, Klatovy
pod náměstím u hotelu Enius 

v obchodním domě Klatovan

Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00

Přijďte si vybrat včas ze širokého výběru společenských obleků a šatů!

Blíží se doba tanečních a maturitních plesů!Blíží se doba tanečních a maturitních plesů!

V minulém čísle jsem Vám slíbil, že se 
s Vámi podělím o zajímavosti z historie 
kašen Klatovska. Musím ale začít od 
začátku.

Kašny stály ve městech již od doby jejich 
založení. Mnoho zpráv nám o nich kronikáři 
nezanechali. Ale i z toho mála, co víme, si 
můžeme udělat představu, jak vypadaly. 
Voda se do nich vedla dřevěným potrubím 
z různých míst a dálek, z vodárenských 
věží, studánek, pramenišť a řek. Samotné 
kašny byly zpočátku také dřevěné. Vyža-
dovaly stálou opravu, voda z nich často 
vytékala, okolí kolem nich bylo blátivé, 
neúhledné, v zimě namrzlé a kluzké. Mráz 
také často roztrhal dřevo, z kterého byly 
kašny budovány. Všechny dřevěné kašny 
byly postupně odstraněny a nahrazeny 
novými, pískovcovými a konečně žulovými, 
jež se nejlépe osvědčily. Některé byly 
skromně jednoduché, jiné měly středový 
sloup, který zdobily různé sošky a plastiky. 
Plnily vždy funkci užitkovou, tj. že zásobo-

valy obyvatelstvo vodou. Teprve později, po 
vybudování vodovodu, se některé kašny 
změnily na okrasné, jiné nadobro zmizely. 

V souvislosti s dřevěnými kašnami se 
musíme zmínit o dávných řemeslnících, 
kterým se říkalo „rourníci“. Rourníci, neboli 
„rouraři“, vrtali z kmenů stromů, nejčastěji 
dubů, trubky (roury) k vedení vody do 
kašen, pivovarů a lázní. Práce to byla těžká 
a musela být velmi přesná, neboť kmeny se 
navrtávaly z obou stran současně proti 
sobě a uprostřed se vrtaři musili spojit, aby 
roura byla dokonalá. Jednou se netrefili 

a vynalezli potrubí na teplou a studenou 
vodu zároveň. Toto řemeslo přetrvalo do 
dnešních časů. Trubky (roury) se již nedělají 
ze dřeva, ale válcují se z plechu, nebo se 
používají trubky keramické a dnešní 
„rouraři“ by se jistě divili, jak tvrdou práci 
vykonávali jejich předchůdci.

Vodní krásky II.Vodní krásky II.

Jiří 
Pokorný

badatel a dopisovatel

Plně funkční minikašna v JavornéPlně funkční minikašna v Javorné

2x foto: archiv autora pokračování příště

Rourníci při vrtání kmenů na trubkyRourníci při vrtání kmenů na trubky
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Taneční skupina i mažoretky by rády od 
příštího roku rozšířily své řady o nové členy, 
a proto vyzývají ty, kteří rádi tančí a nebojí se 
pohybu, aby se přihlásili. Tanec však není jen 
zábava, ale velká píle, dřina a trpělivost. 
O tom ví své i členky Modernu, které mají za 
sebou v letošním roce desítky vystoupení 
a soutěží, ze kterých si odvezly nejedno 
ocenění.

Zápisy do mažoretek Modernu, pod vede-
ním Dany Grünnerové, se uskuteční dne 1. 9. 
v odpoledních hodinách v Měks Klatovy 
a taneční skupina Modern pod vedením 
Markéty Lukášové zve nové členy na zápis 
dne 3. 9. od 19.00 též v Měks Klatovy.

Taneční skupina Modern, která pod svá 
křídla vzala tanečníky všech věkových 
kategorií, se po několika letech navrátila 
k účasti na pohárových a krajských soutěžích 
a velkou odměnou byla umístění na 
stříbrných a bronzových příčkách s účastí na 
celorepublikových kolech. Taneční skupina se 
také stala se ZUŠ J. Kličky Klatovy zaklada-
telem klatovských muzikálů a po úspěšném 
uvedení muzikálu Mamma Mia a Pomáda se 
diváci mohou v příštím roce těšit na další, 
tentokrát hudebně-taneční projekt.  

Mažoretky Modernu, každoročně postu-
pují v soutěžích až do nejvyšších celorepubli-
kových soutěžních klání a dokonce již 9 krát 

získaly nominaci na Mistrovství Evropy, které 
se koná v nejrůznějších státech Evropy. 
Naposledy se dvě skupiny mažoretek 
zúčastnily ME v říjnu minulého roku, a to 
v anglickém městě Bath. V letošním roce si 
klatovské mažoretky obhájily na zemském 
kole ve Strakonicích titul vícemistryň Čech.

Nejtalentovanější děvčata mažoretek 
soutěží také v sólových disciplinách jako je 
klasická mažoretka, sóla či dua s rekvizitami, 
kde je potřeba, aby sólistky ovládaly zároveň 
tanec. Dále pak soutěží v twirlingových 
soutěžích (twirling je akrobacie s hůlkou) 
a letos obdržela tři děvčata mažoretek 
Modernu nominaci na Mistrovství světa 
v twirlingu a z poslední soutěže přivezla jedna 
z mažoretek v disciplíně sólo s rekvizitou titul 
Mistryně ČR.

Markéta 
Lukášová

dopisovatelka

Klatovské mažoretky a taneční skupina MODERN přijímají nové členy!

Mažoretky Modern PrincessMažoretky Modern Princess
Taneční skupina MODERN Taneční skupina MODERN 

při klatovské pouti v Auto Nejdl

Mažoretky ModernMažoretky Modern Taneční skupina ModernTaneční skupina Modern
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Opakovaný „vtip“ není vtipem
aneb Bleskové povodně zasáhly Klatovsko dvakrát

fotoreportáž
od našich čtenářů

3. 7. Vrhaveč
- plovoucí podlaha v koupelně
3. 7. Vrhaveč
- plovoucí podlaha v koupelně

3. 7. Vrhaveč 
- kuchyně ve mlýně
3. 7. Vrhaveč 
- kuchyně ve mlýně 4x foto: Jarmila Křivánková4x foto: Jarmila Křivánková

6. 7. Vrhaveč - záchranář
pozn. red.:  svobodný
6. 7. Vrhaveč - záchranář
pozn. red.:  svobodný

3. 7. Vrhaveč ve mlýně
- nezvaný host
3. 7. Vrhaveč ve mlýně
- nezvaný host

foto: Ivana Jančováfoto: Ivana Jančová4. 7. Silnice na Podolí4. 7. Silnice na Podolí foto: Jarmila Křivánková foto: Jarmila Křivánková6. 7. Vrhaveč - ve mlýně6. 7. Vrhaveč - ve mlýně

6. 7. Běšiny6. 7. Běšiny 3x foto: Ivana Jančová3x foto: Ivana Jančová

6. 7. Reklama co neklame ani v létě6. 7. Reklama co neklame ani v létě 6. 7. Běšiny - nádraží6. 7. Běšiny - nádraží3x foto: Filmpro3x foto: Filmpro
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Letní prázdniny už vesele začali 
a nám se pomalu a jistě blíží termín dnes 
j i ž  t radičních „Železnorudských 
slavností“, které jsou největší akcí na 
Železnorudsku. Stejně jako předešlé roky 
se můžete těšit na 3 denní program plný 
zábavy. V pátek 3. 8. celou akci odstartuje 
pan starosta Šnebergr a hned po něm se 
ujmou mikrofonu Heligonky z Německa, 
s nimiž se bude na pódiu střídat duo paní 

Fürstové a pana Landovského. Zajímavou 
muziku vystřídá krátká prezentace vozů 
firmy Blohmann Klatovy a pak nás již 
tradičně budou bavit známí Pelíškové. 
Večerní program uzavře nováček slav-
ností, pocházející z Železné Rudy se svou 
kapelou Rise Of The Fallen a neméně  
zajímavá bude laserová šou s DJ Lumi. 
Předpokládaný konec programu na hlav-
ním podiu bude v cca 23:00 h. Milovníci 

zábavy však nemusí zoufat neboť ve stanu 
“u Hasičů” je po celý den bude provázet DJ 
Mára a 20:00-01:00 h. kapela Compact.

Sobotního zahájení se v 11:30 h. 
ujmou železnorudští hasiči s ukázkami 
zásahu. Milovníci dechovky se mohou 
zaposlouchat do tónů od Stavovanky. Jako 
perlička programu bude Luďka Kuralová 
– Tausnerová a Petr Vondrášek – DREAM. 
Luďka je muzikálová zpěvačka účinkující 
např. „Kat Mydlář“ či „Quasimodo“. Jako 
hosta na pódiu přivítáme Djejnu“ – kterou 
jistě znáte jako pěveckou partnerku 
„Kosti“. O večerní program se dravě 
postarají Chai, Brufen a DJ Lumi s laserovu 
show a to až do 02:00 h. Ovšem ještě ve 
20:00 h. Vám náladu zpříjemní taneční 
vystoupení DUA LEANDRO A INGRID 
GERMAN s žhavým rytmem latinskoame-
rických tanců. Ve stanu „U Hasičů! Opět 
můžete po celý den poslouchat DJ Máru 
a od 20:00 – 01:00 h.kapelu Compact.

Letošní novinkou budou v sobotu 
FARMÁŘSKÉ TRHY a to od 8:00 h.

Neděle je ponechána „Železnorud-
ským“ a s úderem poledne zapěje 
Železnorudský Smíšený Sbor. Bohužel po 
x letech účinkování nepřijede Mikeška, 
neboť mají v termínu slavností jinou akci. 
Jako novinka bude pěvecká vsuvka 
a moderátorská spoluúčast slečny Aškové 
-  členky Dětského ochotnického souboru 
při Centru volného času v Železné Rudě. 
Třešničkou na dortu a ukončením celé 
3 denní akce nebude nikdo jiný, než již 
tradičně Obšuka – OBlíbená ŠUmavská 
KApela.

Po celou dobu můžete navštívit též 
pouťové atrakce na parkovišti u Café 
Charllote. Slavností se opět zúčastní 
oblíbený herec Pavel Nový.

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

Železnorudské slavnosti 3.- 5. 8. 2012Železnorudské slavnosti 3.- 5. 8. 2012

K nějvětším akcím patří:K nějvětším akcím patří:

1.6.–30.9.

11.–12.8.

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

IXS European Downhill Cup 2012 - Špičák

Železnorudské slavnosti – Ž. Ruda3.–5.8.

Datum Akce Léto Srpen 2012:

8. 9. Okolo Železné Rudy – Ž. Ruda

Dřevěná olympiáda – H. Stráž18. 8.

Železnorudsko
Vás baví!
Železnorudsko
Vás baví!
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 24. srpna 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Čestmír Štampach, Otín 8, 
Klatovy

Tajenky:
<tajenka 1>   sůl je
<tajenka 2>   výborná
<tajenka 3>   trochu
<tajenka 4>   polívčičky

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

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:

Rozzuřený mužský hlas telefonuje 

do hydrometeorologického ústavu:

„Vy amatéři, už dva dny <tajenka 1> 

<tajenka 2> <tajenka 3> 

to vaše <tajenka 4>!“

Výherci dubnové soutěžní křížovky 
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.
Výherci dubnové soutěžní křížovky 
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

Kaisrovi z Kašperských HorKaisrovi z Kašperských Hor
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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

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

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

Prodám nádrže na vodu 1000 l. - 1000 
Kč, 2000 l. - 2000 Kč Tel. 720 211 771

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 exekucemi. Solidní 
jednání, volejte: 603 711 818

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

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 
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
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:

Šetříme Váš čas i peníze!Šetříme Váš čas i peníze!

> Víte jak a kam správně investovat pro nejvyšší výnosy?

> Pomůžeme Vám naspořit na vysněnou dovolenou/auto/chatu.

> Chcete udržet stávající životní úroveň i v penzi?

> Plánujete realizovat své bydlení pomocí hypotéky či úvěru?

> Hledáte kvalitní pojištění pro sebe, nebo pro svoji rodinu?
> Máte svůj majetek (byt, dům, auto) správně 
                                                                 a dostatečně pojištěný?

TEL : 604 640 020 E-MAIL:  KLATOVY@BROKERBROTHERS.CZInvesticeInvestice
(rozšiřování 

stávajícího majetku)

Ostatní potřebyOstatní potřeby
(dovolená, potřeby dětí, auto)

Zajištění budoucnostiZajištění budoucnosti
(příprava finančních prostředků pro důchod)

Zajištění bydleníZajištění bydlení
(financování vlastního bydlení)

Zajištění vašeho současného života
Ochrana odpovědnosti

(vytvoření finanční rezervy)

Zajištění vašeho současného života
Ochrana příjmů Ochrana majetku

Sjednejte si schůzku dle Vašich časových možností.Sjednejte si schůzku dle Vašich časových možností.

EFKOEFKO

EFKO - Fast Food FaitEFKO - Fast Food Fait

Křížová 162, Klatovy, tel. 739 19 91 91Křížová 162, Klatovy, tel. 739 19 91 91 kuřecí bageta kuřecí bageta 
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

AKCE!!!AKCE!!! 47,-47,-  39,- 39,-

příští číslo
vyjde: 

uzávěrka: 

28. 8. 2012

e-mail: lakakt@centrum.cz

oboustranný plnobarevný tisk
KALENDÁŘÍKY, VIZITKYKALENDÁŘÍKY, VIZITKY

výhodná cena

již od 0.90 Kč bez DPH

min. náklad od 1000 ks
608 950 660608 950 660tel.:

20. 8. 2012
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VÝRAZNÉ

SLEVY 50%

+

DEMONTÁŽ 

A LIKVIDACE

ZDARMA

Simon
Bytel

zpravodajství z basketbalu

Pozvánka na ME žen do 20 letPozvánka na ME žen do 20 let

Historicky první Mistrovství Evropy žen do 20 let se odehraje 
v Klatovech 16. – 26. 8. 2012. Ředitel turnaje Stanislav Křiváček 
inicioval, po úspěšném Mistrovství světa žen v roce 2010, 
zorganizování této velkolepé akce právě v Klatovech. Akce za 
podpory města Klatov se odehraje v městské sportovní hale 
Čapkova. Celkem devět týmů se sjede do města pod Černou věží, 
aby se poprali o postup do divize A. Týmy z Belgie, Bulharska, 
Německa, Řecka, Maďarska, Izraeli, Rumunska, Švýcarska a Čech, 
ti budou participovat na turnaji, který bude další velkou 
mezinárodní akcí pořádanou Českou basketbalovou federací za 
poslední tři roky.

Program českého národního týmu:

16. 8. 18.15 Belgium – Czech Republic  
17. 8. 18.00 Czech Republic - Israel 
18. 8. 18.00 Hungary – Czech Republic  
21. 8. 18.00 Czech Republic – Bulgaria  
22. 8. 18.00 Romania – Czech Republic 
24. 8. 18.00 Czech Republic - Switzerland  
25. 8. 18.00 Germany – Czech Republic 
26. 8. 18.00 Czech Republic - Greece 

 hod.
 hod.
 hod.
 hod.
 hod.
 hod.
 hod.
 hod.

Srdečně zvou členové Klubu Krystal Klatovy

Klub Krystal Klatovy 
- klub je součástí o. s. Krystal Plzeň, neziskového 

o. s. pro občany s psychickými problémy 
Vás zve na

výstavu aranžování,  
fotografií,  básní, obrázků  

a dalších prací 
„Viděno našima očima“

výstavu aranžování,  
fotografií,  básní, obrázků  

a dalších prací 
„Viděno našima očima“

která se koná ve dnech 1. 8. - 31. 8. 2012 ve výstavních prostorách 
České spořitelny pobočky Klatovy Náměstí Míru 152

V listopadu 2011 jsme oslavili 5 let trvání klubu Krystal, který je součástí 
o.s. Krystal Plzeň. Myšlenka pomoci lidem s psychickým zatížením, poznat 
svou nemoc, nestydět se za ní a vyrovnat se s ní, zbavit se sociální 
izolovanosti a zmírnit společenská stigma-ta, se ujala. Ze skromných začátků 
se naše klubová činnost rozvinula do řady různorodých aktivit, které 
uspokojují všechny členy z Klatov a okolí. 

Chodíme na výlety na Šumavu a okolí Klatov, pořádáme výstavy prací 
svých členů, zpíváme při kytaře, hrajeme Bowling, trénujeme paměť 
s profesionální lektorkou a rovněž s naší učitelkou se léčíme arteterapií. 
Zabýváme se též uměleckou tvorbou, píšeme poezii, vystupujeme s hudebně 
dramatickým pásmem. Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje - klávesy, 
flétnu a kytaru. Snažíme se aby naši členové nabyli co největší samostatnosti 
a potřebovali minimum odborné péče. Klub se také zabývá vyplněním 
volného času osobám v plném invalidním důchodu, popř. v částečném 
invalidním důchodu a rozvíjí komunikační dovednosti. Členové si vyměňují 
zkušenosti a prožitky a vzájemně se podporují ve svých aktivitách. Nikdo není 
odmítnut se svými problémy, neboť ostatní členové ho psychicky podrží. 

Scházíme se v útulné klubovně v Centru Klíč, Vídeňská 9, každé 
Úterý od 9 do 12 hod.        Miloslava Matějková
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VELOVISVELOVIS

E-mail: velovis@seznam.cz

Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111

340 12 Švihov u Klatov

Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111

340 12 Švihov u Klatov

www.velovis.cz

Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!
Je tu polovina prázdnin a prodejna 

Velovis má nový interiér. Stejně tak dílna 
a terasa, která zve k posezení, kde si při 
čekání na seřízení kola můžete prohlédnout 
cyklistický časopis či katalog. Prázdniny 
vchází do druhé poloviny a přichází čas 
atraktivnějších cen jízdních kol. Je třeba se 
zamyslet, kde a co a za kolik kupujeme. Na 
první pohled skvělá cena se nám po pár 
kilometrech odmění špatně fungujícím 
kolem, které má nekvalitní lak a hrůzně 
vypadající sváry. Tohle zboží za skvělou cenu 
u nás nekoupíte!

Nabízíme Vám jen spolehlivá jízdní kola 
s nadstandardním servisem v podobě servis-
ních prací první rok zdarma, to znamená, že 
když například během prvního roku zničíte 
ráfek při přejezdu nějaké díry, zaplatíte pouze 
nový díl! O záručních prohlídkách a seří-
zeních, kterých můžete mít například 10 za 
půl roku, vůbec nemluvím!

A to není zdaleka všechno! Pojištění proti 
krádeži Vašeho nového kola je v ceně a po 
roce si pojištění můžete o další rok prodloužit! 
Je toho pořád málo? Věrnostní program 
Bikepoint a Kouzelná karta, na kterou sbíráte 
body. Za 1 Kč je 1 bod a například za 80 000 
bodů si pořídíte Mini notebook Lenovo 
IdeaPad S100. Karta je přenosná a může si ji 

půjčovat celá rodina a přátelé a nakupovat ve 
více jak 120 prodejnách v Čechách. Více 
informací na .

Poradíme Vám při výběru a případně 
objednáme jiné kolo, které pro Vás bude 
vhodnější, nežli to na obchodě. Poradíme po-
sloužíme, seřídíme. :-) Na kole je samozřejmě 
možné se před zakoupením svézt a montáž 
doplňků na kolo provádíme ihned při zakou-
pení, či se domluvíme, kdy si kolo vyzvednete 
s namontovanou Vámi vybranou výbavou. 
Montujeme kola na zakázku. Dle Vašeho vý-
běru rámu a dílů Vám smontujeme originální 
kolo dle Vašeho vkusu a nároků. 

Nově v prodeji pneumatiky Schwalbe 
a jízdní kola Focus. Osvědčená značka 
jízdních kol Kellys a jejich letošní trhák 
v levnějších kolech horských kol řady Viper 
(model 1 až 6, vždy ve dvou barevných kom-

www.bikepoint.cz

binacích), které má výrobce již vyprodané. Na 
prodejně máme poslední 3 kusy! Z těch 
kvalitnějších modelů máme karbonový 
Author Revolt 2012 19" karbon/bílá/zelená 
a Author MTB XC kolo. Oproti předchozím 
rokům, kdy Author byl mezi prvníma 
ve výprodejích, letos zatím nezlevnil z důvodu 
navýšení cen jízdních kol v příštím roce! Na 
skladech staré modely docházejí, dodavatelé 
se poučili a nedělají velké skladové zásoby 
jako dříve. 

V prodeji jsou taktéž poslední 2 crossová 
kola Checker Pig a další zajímavé kousky. 

Prostě se přijďte podívat! 

Petr
Hladík

prodejce kol
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Klatovská tanzmetalová těžkotonáž-
ní formace TRAUTENBERK na začátku 
června pokřtila své první demo CD pod 
názvem „Tady je Trautenberkovo“. 

To nahrála v dalekém Kolíně. Naplněný 
hudební klub Střelnice sledoval, jak 
prvotinu se třemi skladbami pokřtil 
výpekem z bůčku samotný Krakonoš. 
Skladba POT byl poté dokonce mezi 
nejhranějšími skladbami na největším 
hudebním serveru kapel bandzone.cz 
a předběhla dokonce i Tomáše Kluse.

Trautenberk se svoj í  čeládkou, 
vystupující v kostýmech, si za půlrok 
koncertování získal svým rázným řezavým 
tanz metalem poměrně širokou základnu 
fanoušků. S českými, chvílemi obscénními 
texty, rozezpívává skákající davy hesly jako 
„Můj pot je tvůj jackpot“ a „já jsem 
Klatovák, mám rád uherák“... .

Skladba Salám se téměř během chvíle 
stala na Klatovsku hitem. Onu frázi „Já 
jsem Klatovák, mám rád uherák“ si lehce 
zapamatuje každý fanoušek. Na desce se 
skladba objevuje ale pod názvem 
Klatovák. Proč? No podívejme se společně 
na jemnostpána a odpověď je na světě. 
Anička má co dělat, jak pořád lítá od plotny 
k udírně,aby utišila jemnostpánův hlad. 
Původní název Salám v jemnostpánovi 
vždy vzbuzoval ohromnou chuť už jen při 
uvádění názvu publiku, proto muselo dojít 
k přejmenování, aby netrpěl... Věříme, že 
se stane minimálně pro Klatováky něčím 
jako neformální hymnou :-).

Je zážitek vidět plné pódium sršící 
energií. Dnes se šestičlenná formace 

pyšní v čele s pánem z Trautenberku 
a malým čertovským Horstem dvěma 
zpěvy, dvěmi bidly s kytarami v rukou, 
korpulentní Aničkou s plnovousem 
mávajíc bujnou kšticí nad strunami basy 
a novým bubeníkem. 

Jak se nechává Trautenberk slyšet: 
„Šumavu už jsme dobili, teď si brousíme 
zuby na plzeňský kraj a minimálně půlku 
Vysočiny. Plán zní expandovat!!!

Nyní kapelu čeká několik letních 
festivalů a na podzim chystá pořádnou 
koncertní šňůru od salámu, při které 
porajzuje i do západního Německa a na 
jejímž závěru by chtěli představit další 
hudební počin.

Více se o Trautenberkovi a jeho čeládce 
můžete dozvědět na

 nebo na 

Z nejblišších akcí čeká v sobotu 28. 7. 
TRAUTENBERKA koncertní dvoják: Již od 
9 h. večer se představí v kulturním domě 
Točník na Motosrazu, načež přejíždí na 
8 ročník Měchfestu do Měcholup 
u Nepomuka, aby také počechral peříčka 
místním sojkám.

bandzone.cz/trautenberk
facebook.com/trautenberktanzmetal

HUDBAHUDBA
fota na straně: Rudolf Lang a archiv kapely

představujeme regionální kapely

CD bylo pokřtěno výpekem z bůčku

TRAUTENBERK

Rudolf
Lang

za celou čeládku

Jemnostpán a Horst - dva zpěvy

Festival Lampa v háji v PlániciFestival Lampa v háji v Plánici


