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2. liga mužů v basketbalu
opět v Klatovech

foto Klatovan | Rudolf Lang
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Úvodník

Finále 7. ročníku Pošumavské golfové ligy

V sobotu vyvrcholila Pošumavská golfová
liga (PGL) tradičním Finále v Hořehledech.
Známe tak nejen nové šampiony, ale i nováčka, all star flight nebo rodinu roku.
Po celý rok, ve dvaceti turnajích v různých
formátech (vč. týmového nebo jamkovky)
a na 10 různých hřištích nejen v Čechách,
soutěžilo na 70 hráčů a hráček od školáků
po důchodce, od singlistů po padesátčtyřky,
od Klatováků po příbramské.
Nemoci a deště sice na poslední chvíli
odradily několik golfistů, nakonec však
počasí ukázalo příjemnou tvář a hecování při
společném zahájení věštilo pěkné ukončení
sezony. Už dříve si titul jamkového mistra
zajistil Zdeněk Pilousek a ještě nikomu se
tak tento titul nepovedlo obhájit.
Sestavení flightů Finále odpovídalo
postavení v žebříčku a přestože o titulu bylo
prakticky rozhodnuto, o další místa tak
účastníci bojovali „tváří v tvář“. Rozhodnuto
nebylo například o v každém sportu
prestižním ocenění nováček roku. PGA má
svého Jordana Spiethe. Jenže ten skončil až
sedmý, PGL nováček šestý! Spieth vyhrál
jednou, nováček PGL dvakrát. Navíc je o rok
mladší. A navíc loni soutěžil o Miss golf… ano
je to Markéta Mochnáčová. Další plaketu, za
skokana roku, si odnesl Radek Kvapil, když

si z loňského 28. místa polepšil na 5. příčku.
V ženské kategorii turnaj ovládla letošní
suverénka Hana Majerová, mezi muži
souboj o druhé místo v žebříčku vyhecoval
k nejlepšímu výkonu sezony Františka Šálka.
Trofeje nejdelších odpalů našly majitele
v Markétě Mochnáčové a Martinu Obytovi.
Nearest to pin se měřilo pouze jednou,
v prvním flightu jako první odpaloval Zdeněk
Pilousek a ostatní už neměli nárok.
Dá se říci, že kovaná putovní trofej
šampionů se vrací domů, do Klatov. Jen
jednou, vloni, se stalo, že by na poháru
nebylo jméno nikoho z rodiny Majerů. Letos
si tedy manželé Hana a Josef Majerovi po
zásluze berou titul zpět – Pepa popáté,
Hanka dokonce pošesté!
V golfu a v PGL zvlášť ale nejde jen
o výsledky. Důležitá je společenská stránka
a parta golfových přátel. Proto mezi sebou
členové PGL volí All star flight, tedy lidi
s přátelským přístupem ke golfu, kteří
přinášejí pohodu mezi spoluhráče, přispívají
k rozvoji golfu a PGL. Prostě lidi, které byste
měli nejraději ve flightu. Je to těžká volba…
letos nejvíc hlasů dostali Karel Bayer, Josef
Majer, Tomáš Petrů a Zděněk Pilousek.
Nezbývá než přečkat zimu a těšit se na
další ročník!
Tomáš Petrů

Vážení čtenáři,
nové číslo Klatovanu, které právě
čtete, vychází v době těsně před konáním
předčasných parlamentních voleb.
Počasí by nám o volebním víkendu mělo
přát, tak bychom cestu k volební urně
mohli spojit s příjemnou procházkou,
nebo návštěvou známých. S mnohými se
také potkáme přímo ve volebních
místnostech, neboť jsou, někteří již
dlouholetými, členy volebních komisí,
a proto věřím, že nás půjde volit většina,
aby se lidé u komisí „nenudili“.
Po předvolebním čase zbude čas na
nějaký ten výlet, nebo na kulturní vyžití,
a tak nový Klatovan může být pro někoho
inspirací, kam vyrazit, nebo co navštívit.
Neměli bychom si nechat ujít další
úspěšný muzikál z dílny ZUŠ J. Kličky
v Klatovech, tentokráte Hříšný tanec.
V případě nepříznivého počasí můžete
třeba navštívit Metropolitní operu v New
Yorku. Ne, nespletl jsem se, to opravdu
lze navštívit v Klatovech, a to v tamním
moderním kině. Sám se přiznám, že jsem
na opeře ještě nikdy nebyl, a tato
možnost je pro mně zajímavým a hlavně
cenově dostupným lákadlem, jak takový
kulturní zážitek absolvovat.
Sice v dalším čísle jistě zhodnotíme
výsledek parlamentních voleb a stav
vyjednávání o nové vládě, ale již nyní se
můžete těšit na „zimní číslo“, ve kterém
bychom vás třeba chtěli informovat
o některých novinkách v lyžařských
areálech a přineseme nové ohlédnutí do
minulosti Klatov a okolí.
Přeji příjemné podzimní čtení.

Rudolf
Lang
editor

Fitness Tony ve spolupráci s TJ Sokol Klatovy
pod záštitou starosty města Klatovy
pořádá

16. ROČNÍK
VC KLATOV V BENCHPRESSU
Prezentace a vážení:
Vlastní soutěž:
Vyhlášení výsledků:

9:30 - 11:00
11:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Závodí se v následujících kategoriích:
do 75 kg, do 90 kg, do 110 kg, nad 110 kg
dorost, masters, ženy, fitness

sobota 23. listopadu 2013
Sokolovna Klatovy, Kapitána Jaroše 118
Nebude vyžadována “stopka”.

Na vítěze již tradičně čekají hodnotné ceny
18. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. listopadu 2013.

www.klatovan.cz
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Výherci letních železnorudských soutěží vylosováni!

Zleva připraveni losovat: Milan Kříž, Libuše Löffelmannová, Renáta Procházková,
foto: Lucie Charlotte Kopecká
Jakub Frenzl, Václav Šebelík a Vlastimil Valeš.
3. října v 8 hodin došlo v ITC v budově
železnorudského Městského úřadu k slavnostnímu vylosování výher z řad účastníků
tradičních letních soutěží Železnorudské
vrcholy VI a Železnorudskem na kole IV.
Letos turisté putovali nad očekávání
zajímavou naučnou stezkou Historie obce
Špičák s pěknými výhledy ze sjezdovek.
Z 200 účastníků vybraní zástupci MÚ
zodpovědně a s radostí postupně vylosovali 24 šťastlivců. Cyklisté poznávali
technická zařízení a památky. Na
hodnotné ceny se může těšit 21 ze 152.
Výherci jsou třeba z Brna, Břeclavi,
Sušicka a Plzeňska, štěstí se opět usmálo

i na jednu místní obyvatelku. Čtvrtá stovka
v polovině, to je pěkné a solidní,“ pochvaluje si Václav Šebelík z ITC celkový počet
soutěžících.
Letošní ročníky soutěží proběhly od 25.
5. do 29. 9. včetně. Jejich pořadatelem je
každoročně Město Železná Ruda prostřednictvím ITC. Pořádání soutěže si klade dva
cíle – motivovat návštěvníky Železnorudska k návštěvě dosud nepoznaných koutů
Šumavy a způsobit tak, aby se sem rádi
vraceli. Obojí se daří. Lidé si soutěže oblíbili, sbírají otisky razítek, dodržují soutěžní
pravidla a nemohou se dočkat dalších ročníků. O to více se organizátoři snaží přijít

Železnorudsko Vás baví!
Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

pokaždé s něčím novým, ač se s přibývajícími léty počet možných tras tenčí.
„Mimořádnost ročníku spočívá v tom, že
letos se neztrácela razítka na jednotlivých
stanovištích, nepočítáme-li ztrátu jednoho
jediného pouhé 4 dny před ukončením
soutěže,“ dodává pan Šebelík ještě.
Vyhrát se daly kupříkladu knihy, mapy
a knižní průvodce, poukázky na občerstvení a konzumaci v restauraci, dorty, víkendové pobyty pro 2 – 4 osoby, vouchery
na pronájem čtyřkolky, procedury, masáže, vstup do wellness a fitness centra,
bytové dekorace, certifikované výrobky či
poukaz na servis služby – ski.
Úspěch takových podniků vždy závisí
na štědrosti sponzorů. Ze Železné Rudy
jsou to: Bar Big Apple, Bowling Turner, Café
Charlotte, cukrárna Sněhurka, hotel
Belveder, penzióny Alfa, Alpský dům, Habr,
dále Rustikál, řeznictví Šnebergr, Shop N,
Ski Snow Max a Město Železná Ruda. Ze
Špičáku sponzorují chata Rebel, hotely
Karl a Orea Wellness Hotel Horizont.
Penzion Družba je sponzorem z Hojsovy
Stráže a Ing. Ladislav Řežáb z nakladatelství Kletr z Plzně. Patří jim upřímný dík.
Lucie Charlotte Kopecká
Výstavy a expozice - Železnorudsko
Historické motocykly, geologická expozice
– stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice
v „Zámečku“ v Železné Rudě
Muzeum Šumavy Železná Ruda - 7–12/2013
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci
z období studené války, nález beden s tajnými
nacistickými dokumenty v Černém jezeře
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království
....– ul. 1. Máje, vedle Pohádkové cukrárny.
Upřesnění k akcím na www.sumava.net/itcruda/

podzim 2013

26. 10.

Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“

Hotel Belvedér

laici i profesionálové se utkají v kuchařském umění, hudba a zábava vše doprovodí

29. 11.

Pravá šumavská zabijačka

Hotel Belvedér

vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru

29. 11.

Adventní koncert

Kostel Hojsova Stráž

Železnorudský smíšený sbor a dětský sbor ZUŠ Nýrsko

30. 11.

Pohádkové pivo pro rok 2014

Pivovar Belvedér

6. ročník mezinárodní pivovarské soutěže

1. 12.

Rozsvícení vánočního stromku

Město Železná Ruda

1. 12.

Zvonkový průvod k hotelu Belvedér

Hotel Belvedér

o první adventní neděli se sejdeme před kostelem v Železné Rudě

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

Změna vyhrazena.

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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VZPOMÍNKA

Vzácný člověk František Buchta
Jsou témata, která provázejí člověka po
dlouhá léta. Vtahují ho do rozmanitých
situací, díky nimž poznává pestrost života,
a protože se jim věnuje vážně a upřímně,
stanou se mu osudné i pro jeho profesní
dráhu. Tak jako Františku Buchtovi
učitelské povolání, respektive poslání.
V letech 1945-60 byl učitelem
a později ředitelem školy a nakonec
školním inspektorem v Sokolově. Poté,
v letech 1960-71 se stal ředitelem
základních škol v Horažďovicích a v Sušici.
V jeho „spisku“, jak tomu sám říkal,
s názvem Hlavní zásady mého působení ve
školách, jsem našel citát římského filozofa
Quintiliana, který asi nejlépe vystihuje
přístup Františka Buchty k žákům. „Nejvíc
je třeba věnovat se tomu, aby se učitel stal
důvěrným přítelem svých žáků a aby ho při
vyučování nevedla jen povinnost, ale
i láska.“ Ta ostatně jeho veškeré konání
provázela vždy a všude. Se svými žáky
dokázal hovořit otevřeně o všem, byl
hluboce lidský, všestranně vzdělaný,
s neobyčejným zájmem o veškeré dění ve
škole i mimo ni. Měl vzácný dar slova
a svým žákům a přátelům dokázal říkat
cenné rady, aniž by je při tom poučoval.
Uvedl bych zde alespoň jednu z nich:
„Učiňte něco pro sebe na své cestě
životem. Zpomalte a udělejte si čas, abyste
opravdu viděli.“
V jeho osobnosti bylo ještě něco
buditelského. Láska k národu, úcta
k českému jazyku, ale i k věcem nadčasovým – k historii, filozofii a umění.
Obdivoval jsem vždy jeho krásný až
mladický zápal pro práci, ale i příjemný
a milý přístup k lidem. Je pochopitelné,
že jeho přímá a poctivá povaha mu
umožnila, aby byl svými žáky i kolegy
milován.
Pozoruhodná byla i jeho rozsáhlá
kulturně – osvětová činnost, historické
a literární přednášky, publikování v regionálním tisku. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou například na jeho zajímavé
a čtivé články Vlastivědy Klatovska.
Obdivuhodná a svým způsobem jedinečná
byla jeho kartotéka osobností, osobní
kronika, kterou si vedl od maturity, stejně
jako jeho rozsáhlá korespondence, která
by sama vydala na obsáhlou knihu.
Zdaleka ne každý, koho v životě
potkáme, může být pro nás zdrojem
poučení, obdivu a lásky do té míry, jako byl
nejen pro mne ředitel, učitel, knihovník,
regionální historik, vlastivědný pracovník
a publicista pan František Buchta,
rodák z Nalžovských Hor. Osobně na

něj vzpomínám s úctou a s láskou jako
na moudrého člověka, který měl velké
pochopení k lidské nedokonalosti
a slabosti, dokázal svoje představy
proměňovat v realitu a měl příkladný
přístup ke svým žákům i kolegům.
Vím, že napsané řádky ani zdaleka
nemohou v úplnosti postihnout jeho
vzácný a nelehký život, který by vydal na
obsáhlý román. Nicméně jsou psány také
srdcem, které, jak František říkával, je
vždycky zapotřebí. Proto vy, kterým na rok
či na pár školních let vešel do života a měli
jste ho rádi, vzpomeňte s námi 26. října
jeho stého výročí narození.
foto: archiv autora

Ivan
Nikl
dopisovatel

www.klatovan.cz
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Zahraniční praxe na „Zemědělce“

Z výletu na Švihov jsou zleva: Paní Luitgrad Eisenreich-Hierl, Rebecca, Simone,
Jacqueline, Jessica, paní Irmgard Braun a Antonia.
Pokud jste v uplynulých čtrnácti dnech
navštívili restauraci Na Zemědělce či jste
nakupovali v tamějším cukrářství, mohli
jste si přijít do styku s cizojazyčnou obsluhou či nakoupit cukrovinky, které pro vás
vyrobily německé ruce. Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech

přivítala totiž poprvé praktikantky z partnerské školy v SRN. Na dva týdny sem
přijely žákyně druhého a třetího ročníku
oboru gastronomie z Berufsfachschule
Oberviechtach v Bavorsku. Během své
praxe pracovala děvčata společně
s českými žáky ve Wellneshotelu Centrál

5

v Klatovech, v restauraci a penzionu „Na
Zemědělce“ a v cukrářství a pekařství
Střední školy zemědělské a potravinářské.
Ve volném čase poznávaly německé
žákyně Klatovy a jejich nejvýznamnější
pamětihodnosti, o víkendu se vydaly po
stopách Popelky na vodní hrad Švihov a do
a jeho okolí, na Chudenicko a do Prahy.
Kromě toho se Antonia Gürtler, Simone
Mühlbauer, Jessica Eckert, Jacqueline
Hornung a Rebecca Sietan v doprovodu
svých učitelek paní Luitgard EisenreichHierl a paní Irmgard Braun věnovaly sportu
a ručním pracím. Na závěr proběhl českoněmecký večer. Pozvání přijala i ředitelka
německé partnerské školy paní Ina von
Glasow-Meier a mistrové odborného výcviku z německé školy, které byly nadšeny
nejen průběhem a praxe, ale i novou cvičnou kuchyní SŠZP. Výměna by měla pokračovat v březnu roku 2014, kdy žáci SŠZP
pojedou na třítýdenní praxi do Oberviechtachu. Pobyt je v obou případech financován Česko-německým fondem budoucnosti prostřednictvím Koordinačního centra
česko-německých výměn mládeže v Plzni.

Šárka
Niklová
vedoucí projektu
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Módní přehlídka podzim - zima 2013/2014

ské
d ám
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Kč
850
Trendové kalhoty v zúženém střihu
v aktuální módní barvě. Dovoz Itálie.
Kardigan německé značky Kenny S.

z přehlídky.
Přehlídku jsme zakončili ukázkou
společenských a svatebních šatů,
které během večera představil salón
Andromeda. Společenské šaty jsme
doplnili pánskými obleky české výroby.
Večer jsme zpestřili ochutnávkou sektů,
které dodala vinotéka Galerie Vino.
Během večera si mohly zákaznice
vyzkoušet praktické rady k péči o pleť,
večerní a denní líčení.
Na tyto přehlídky máme pozitivní
ohlasy, proto se těšíme na další jarní
přehlídku. Zároveň velký dík patří všem,
kteří se s námi podíleli na organizaci
celého večera.
Společnost JOSS Fashion provozuje
maloobchodní síť s pánskou a dámskou

Společenské dámské šaty značky
Luxoar zapůjčil salon Andromeda.
Pánský oblek je české značky
Koutný z Prostějova.

4x foto: Rudolf Lang

konfekcí. Pro nadcházející plesovou,
maturitní a taneční sezónu jsme pro
pány připravili novou kolekcí pánských
obleků české výroby v módních zúžených
střizích za velice příznivou cenu od
3.700 Kč za oblek.
Těšíme se na vaši návštěvu, naše
prodavačky vám ochotně poradí s výběrem obleku, košile, kravaty či motýlku.
Otevřeno máme ve všední den od 9:00 17:30 h a v sobotu 9:00 - 12:00 h.

Dámské zimní kabáty, dovoz Itálie.
Dámské džíny značky Pionier.

Pánské obleky
již od 3.700 Kč
Po-Pá 9.00-17.30
So 9.00-12.00
www.joss-fashion.cz

t
kabá
ý
k
s
d ám
0 Kč
1.59

- ZDARMA - úprava na míru
- obal na oblek za 1,-Kč
- vyštíhlené - slim střihy
- prodloužené velikosti
- kvalitní česká výroba

www.joss-fashion.cz

V polovině října uspořádala společnost
JOSS Fashion ve své prodejně v Klatovech
módní přehlídku podzimní a zimní kolekce
2013/2014. Akce navazovala na velmi
úspěšnou jarní módní přehlídku v dubnu
tohoto roku. Nejen našim zákazníkům, ale
i široké veřejnosti jsme opět chtěli umožnit
strávit příjemné podzimní odpoledne.
Tématicky jsme se nechali inspirovat
britským podzimním venkovem. Převládají
tak barvy zelená, červená, béžová, žlutá,
ale i modrá. Představili jsme aktuální kolekci dámských a pánských bund, svetrů,
kalhot. Vše bylo doplněné módními šálami
a šátky. Více o přehlídce najdete na našich
int. stránkách www.joss-fashion.cz a na facebooku www.facebook.com/jossfashion,
kde je možné prohlédnout si fotografie

Přijďte si vybrat ze širokého výběru oblečení do společnosti i pro volný čas!

www.klatovan.cz
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ELEKTRONIKA
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Převratný způsob nákupu!
Pouze v EURONICS!

S EURONICS SMART nekupujete jen telefon.
Odnášíte si i jistotu, že se v případě problémů
o vše postaráme.
Současné telefonní číslo si můžete ponechat.

OBSAHUJE:

BALÍČEK

NEOMEZENÉ

DO VŠECH SÍTÍ
V RÁMCI ČR

VOLÁNÍ, SMS, DATA

POJIŠTĚNÍ
23. 10.

pro snadný život

TELEFON V HODNOTĚ 5 990 Kč

Co znamená EURONICS SMART pro mobilní telefon:
1 VYBERTE SI TELEFON
Vyberte si jakýkoliv telefon v pořizovací ceně nad 3 000 Kč
a příslušenství v některé z našich prodejen EURONICS.

5 POSKYTNEME NÁHRADNÍ TELEFON

Na prodejně vše sepíšete a zaplatíte první měsíční platbu.
Smlouva je platná po dobu dvou let.

6 KRÁDEŽ TELEFONU

2 VYŘÍDÍME SMLOUVU K VOLÁNÍ A PRVNÍ PLATBU
3 PLATÍTE MĚSÍČNÍ PLATBY
Platíte jednoduše stejnou měsíční platbu převodem
z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou.

4 POSTARÁME SE O SERVIS

měsíčně

Telefon se stejným operačním systémem a na celou dobu
trvání servisu ihned při převzetí telefonu na opravu.

4,3“

8 GB

DOT. DISPLEJ

FOTOAPARÁT

V případě krádeže mobilního telefonu dostanete nový telefon
ve stejné hodnotě.

Mobilní telefon LG Optimus L7 II

Stačí dva doklady totožnosti a hotovost nebo platební karta
na první měsíční platbu.

- 2jádrový procesor, interní paměť 4 GB
- podpora microSD karet (max 32 GB)
- kapacita baterie 2460 mAh

7 PO DVOU LETECH VÁM TELEFON ZUSTÁVÁ
8 CO POTŘEBUJETE K NÁKUPU?

Počítejte s námi:

- OS Android 4.1
barevné provedení:

• telefon LG Optimus L7 II
• cena služeb (volání, sms, internet,
pojištění, servis, zapůjčení náhradního
telefonu, náhradní díly)

249 Kč
650 Kč

899 Kč

99

cm

Při nahodilém poškození v průběhu dvou let stačí zavolat
na naši zákaznickou linku 840 111 302 a my se o servis
postaráme.

PROTI

KRÁDEŽI, POŠKOZENÍ

NABÍDKA MĚSÍCE
Televize Panasonic Viera TX-L39EW6 stříbrná
- televize se satelitním přijímačem!
- úhlopříčka obrazovky: 99 cm
- rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)
- technologie zobrazení: LED

11 690,-
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KULTURA

www.klatovan.cz

Metropolitní opera v Klatovech
V sobotu 5. října ráno jsem přemýšlela
o tom, jak budu trávit večer. Procházela
jsem si přehled kulturních akcí v Klatovech
a upoutala mě projekce kina Šumava. Od
19.00 tam začínal přímý přenos opery
Evžen Oněgin (Petr Iljič Čajkovskij)
z Metropolitní opery v New Yorku. Už jsem
na ten projekt slyšela hodně chvály, když
jsem studovala v Brně. Rozhodla jsem se
proto sobotní večer strávit ve společnosti
vážné hudby. A nelitovala jsem!
O co ale vlastně jde? Projekt Metropolitní opery vznikl v roce 2006 ze snahy
oživit horšící se ekonomickou situaci opery
v New Yorku. Původně se vysílalo pouze
v 60 kinech na severoamerickém
kontinentu. O projekt začal být ale takový
zájem, že již další rok se opera promítala
v 600 kinosálech ve 23 zemích po celém
s v ě t ě s c e l ke m 9 2 0 0 0 0 d i v á k y.
V současné době se opera přenáší do států
Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie.
V České republice se opera začala živě
promítat v sezóně 2007/2008 v pražském
kině Aero. Kino Aero bylo první kino, které
ve střední a východní Evropě s přenosy
začalo a slavilo s ním velké úspěchy!
Postupně se přenosy z Metropolitní opery
rozšířily i do měst mimo Prahu. Klatované
mají to štěstí, že jejich kino je jedním z 30
kin v celé České republice, kde se opera
přenáší. „Začali jsme vysílat hned po digitalizaci – v únoru 2011. Takže momentálně
vysíláme třetí sezónu. Zájem je kolísavý –
měli jsme už třeba jen deset, ale také i 100
diváků na představení. Letos začínáme
docela nadějně, na první operu přišlo 50
diváků,“ říká ředitel klatovského kina Karel
Kotěšovec.

Jak přenosy probíhají? Přenos opery
v kině začíná vždy o chvilku dříve, než
představení v New Yorku. Můžeme proto
vidět, jak se tamní diváci usazují na svá
místa a orchestr ladí své nástroje. Přímo
před začátkem představení máme ještě
jedinečnou možnost poslechnout si rozhovory s hlavními tvůrci dané opery. Přenosy
z metropolitní opery nám umožňují vidět
velmi kvalitní operu. Podobnou bychom
v žádném divadle v České republice nenašli. Přenosy z metropolitní opery kombinují špičkové operní umění s nejmodernější
technologií. Diváci přenosů si v kinech
mohou vychutnávat úžasné detailní záběry,
které by v samotné Metropolitní opeře
nikdy neviděli, a které jim zajišťuje více než
deset kamer zaznamenávajících představení. Navíc máme jako diváci možnost
podívat se do zákulisí a vidět, jak probíhá

Informace a fotky čerpány z www.metopera.cz.

přestavba jednotlivých scén.
A na co se v sezóně 2013/2014 můžeme těšit? „9. listopadu TOSCA (Giacomo
Puccini), 14. prosince FALSTAFF (Giuseppe
Verdi ), 8. února RUSALKA (Antonín
Dvořák), 1. března KNÍŽE IGOR (Alexander
P. Borodin), 15. března WERTHER (Jules
Massenet), 5. dubna LA BOHEME
(Giacomo Puccini ), 26. dubna COSI FAN
TUTTE (Wolfgang Amadeus Mozart) a 10.
května POPELKA (Gioacchino Rossini),“
říká ředitel kina Šumava.
I když nejste milovníci opery, tohle stojí
za to vidět!

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

www.klatovan.cz

HUDBA
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Dechový orchestr mladých
V pátek 4. října rozezněl Vrchlického
sady v Klatovech mohutný sound Dechového orchestru mladých Záladní umělecké
školy Klatovy, jehož koncert se konal před
budovou klatovského Hifi klubu. Právě Hifi
klub, manželé Kosovi, Jaroslav Hošťálek

a František Vondryska byli organizátory
celé akce, která byla slavnostním zahájením jeho sezóny. Akce začínala v 18:00
hod. a během hodinového koncertu předvedl Dechový orchestr mladých v čele se
svým kapelníkem Františkem Kubaněm to

nejlepší ze svého repertoáru. Zazněl zde
tedy například evergreen Something Stupid
od Franka Sinatry, nejznámější skladba
swingové éry In the Mood od Glenna
Millera, anebo například světoznámá polka
Škoda lásky od Jaromíra Vejvody ve speciální úpravě se sólovou trubkou. Zajímavostí
byla i ukázka práce s orchestrem na zkouškách, při které byla hraná skladba přerušována kapelníkovými poznámkami k jejím
jednotlivým pasážím. Na koncert dorazila
i přes chladné počasí téměř stovka návštěvníků, kteří ocenili výkon orchestru nejen
potleskem, ale i slovy uznání a chvály, které
se na dirigenta Františka Kubaně sesypaly
ihned po skončení poslední skladby. Celá
akce pokračovala po 19. hodině v budově
Hifi klubu besedou o výchově mladých
muzikantů, v jejímž rámci se diskutovalo
například o přípravě repertoáru pro
orchestr, dále zde bylo promítáno video ze
zájezdů Dechového orchestru mladých. Při
nich reprezentovalo toto těleso naše město
již například ve Španělsku, Francii, Itálii,
Švýcarsku a řadě dalších zemí Evropy.
Více fotografií na stránkách Klatovanu
na faceboku: facebok.com/klatovan

Dušan
Jakuba
foto: Rudolf Lang
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dopisovatel
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ROZHOVOR
Prozraďte nám, co je vaším hlavním tématem pro letošní volby do poslanecké
sněmovny?
Témat, se kterými se snažím oslovit voliče
je více, ale jedním z hlavních témat je
podpora výrobců regionálních potravin,
místních specialit, ať už masných, mléčných nebo pekařských. Když tyto malé
a střední výrobce podpoříme, podpoříme
s tím současně nejen místní zemědělce,
ale také podnítíme vznik nových pracovních příležitostí. Jedním z nosných témat
našeho volebního programu, na němž
jsem se také podílel, je s tím související
podpora živočišné výroby. Péče o hospodářská zvířata totiž vyžaduje lidskou práci
a opět se tím tedy podpoří zaměstnanost
na venkově.
Jak se to ale dá udělat?
V první řadě odstraněním zbytečné administrativy a byrokracie. Těžko můžeme
chtít po malém výrobci stejně drahé
vybavení, jako má velký průmyslový
podnik. Ano, výrobek musí být zdravotně
nezávadný, při výrobě se musí dodržovat
s tím související předpisy, ale jak přesně
ho bude výrobce dělat, by mělo být hlavně
na něm. A zákazník musí rozhodnout, jestli
je to výrobek dobrý a koupí si ho znova
nebo ne. Dalším způsobem podpory pak
mohou být správně nasměrované dotační
programy, ty se pro příští léta připravují
právě nyní.
Kdo prosazuje tyto názory, kdo hájí zájmy
těchto zpracovatelů a zemědělců?
Jsou to různé zájmové a chovatelské
organizace. Já sám jsem předsedou Unie
chovatelů hospodářských zvířat ČR.
Chovatelé skotu, prasat, drůbeže, koní,
ovcí a koz z celé republiky si mne vybrali

POLITIKA

www.klatovan.cz

... na pravici
jako svého reprezentanta a mým úkolem
je bojovat za český venkov. Aby se
nezapomnělo, že na venkov dobytek
prostě patří a na Klatovsku to pak platí
dvojnásob.
Co pro to můžeme udělat my zákazníci?
Nejlépe pomůžeme našim zemědělcům,
když si budeme kupovat kvalitní čerstvé
potraviny od výrobce, kterého známe,
protože je to třeba náš soused. Vyhneme
se tak například riziku, že v supermarketu
koupíme potravinu s posypovou solí či
plnou různých jiných chemikálií. Takové
potraviny často nemají nic společného
s masem nebo mlékem, ale jsou plné
náhražek jen proto, aby byly co nejlevnější.
Ví se o vás, že se věnujete myslivosti,
podařilo se vám něco zajímavého v této
oblasti?
Myslivosti se věnuji již více než deset let,
na posledním sjezdu Českomoravské
myslivecké jednoty jsem byl zvolen jejím
místopředsedou. Myslivost ale pro mne
není jen lov a zábava, ale spíše poslání.
Myslivci se starají o přírodu, o zvěř, pomáhají pečovat o krajinu a udržují její
pestrost. Snažím se také myslivcům
pomáhat. Díky své poslanecké funkci
jsem například pomohl zablokovat projednávání zákona o myslivosti v letošním
roce. To by totiž přineslo do vztahů mezi
myslivci a vlastníky půdy spousty nejasností a zmatků. Letos jsem svým
pozměňovacím návrhem umožnil opětovné používání olověných broků při lovu
kachny divoké na rybníce. To jsou
konkrétní příklady mé pomoci myslivcům.
Stíháte ještě nějaké další koníčky?
Nejvíce volného času mi zabere příroda,
rád se v ní pohybuji ať už jako rybář,

Na houbách.

Ing. Jiří Papež, 47 let
Ekonom, bývalý poslanec
Kandidát ODS
pro volby do PSP ČR
myslivec, cyklista nebo sběrač hub, to je
má další vášeň. Ale musím si umět najít
čas i na náš domácí chovatelský koutek.
Chováme králíky a slepice, v péči o ně se
ale střídá celá rodina. Mám i malou
zahrádku, ale na výstavu si s tím ještě
netroufnu. Mimochodem právě zkušení
klatovští a domažličtí zahrádkáři jsou
těmi, kteří mi v některých odborných
věcech dobře radí.
Na závěr nějaké vaše poselství?
Život lidí na venkově není jednoduchý, sám
ho dobře znám, protože také na venkově
žiji. Jsem připraven za český venkov a jeho
krásu i nadále bojovat.

Domácí hospodářství.

www.klatovan.cz

MUZIKÁL
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Hříšný tanec míří do Klatov

Za pár dní budete moc v klatovském
divadle zhlédnout velkou muzikálovou
show Hříšný tanec. Muzikál pro Vás již
tradičně připravuje ZUŠ J. Kličky
v Klatovech, tentokrát ve spolupráci se
Stálou divadelní scénou v Klatovech.
„Všechny tři části – hudební, taneční
a herecká - jsou již samostatně na-

zkoušeny, nyní nás čeká je jen propojit
dohromady,“ říká organizátorka projektu
Markéta Lukášová. A na koho se letos
můžete těšit? „V hlavních rolích uvidíte
Pavlínu Zítkovou a Michala Lehončáka.
Dále se vám představí herci Divadla
RYNEK a Klatovského divadelního spolku
Za oponou - Vladimír Kabrt, Jindřich

Kvalitní kuchyně z Klatov

kuchyňské linky
nábytek na míru
vestavné skříně
montáže nábytku

odborné poradenství
zaměření
grafické 3D návrhy
služby bytového designéra
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Gregora, Mirka Končalová, Miloš Matas,
Adéla Fleisigová. Herecky účinkují také
nejstarší žáci literárně dramatického
oboru ZUŠ Magdaléna Dušáková, Michael
Goldschmid a nesmíme zapomenout na
herce a sponzora Jana Papeže. Těšit se
můžete na taneční skupinu Modern MěKs
Klatovy. O hudební stránku se postará
Pošumavský Big Band a skupina The
Shower,“ dodává Lukášová.
Premiéra Hříšného tance se uskuteční
v úterý 5. listopadu od 19,30 v klatovském
divadle. Jediná repríza pak proběhne ve
středu 6. listopadu opět v divadle.
Vstupenky je možné zakoupit předem
v předprodeji Stálé divadelní scény nebo
půl hodiny před začátkem představení na
pokladně v divadle.
foto: Michal Procházka

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

Truhlářství

mppartner@seznam.cz
www.mp-truhlarstvi.cz

tel. 603 380 100
725 892 781
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INFORMACE

www.klatovan.cz

2x foto: Rudolf Lang

„Klatovácí přivítali nového občánka!“

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...

ŘÍJEN 2013 | ČÍSLO 10 | ROČNÍK IV | STRANA

VIII. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
České rodiny se často topí v dluzích bez záchranného kruhu
Stále více tuzemských domácností
není schopno splácet své závazky. Mnozí
lidé si totiž berou hypotéky a spotřebitelské úvěry na základě své aktuální
finanční situace, aniž počítají s minimální
rezervou pro případ, že přijdou o práci
nebo onemocní.

rovněž zabavit, přestože není majetkem
vašeho známého. Vaší jedinou možností je
exekutory oficiálně požádat, aby daná věc
byla z exekučního řízení vyjmuta.
Exekutoři ale předem nezkoumají, zda
to či ono v bytě dlužníka patří jeho
příbuzným a známým. V praxi berou do
exekuce vše, co jim přijde pod ruku,
a v následné dražbě to může pokrýt
dlužnou částku a odměnu exekutora.
Myslete na finanční rezervu

foto: yourbusiness.azcentral.com

Zatížit se splátkami tzv. na dřeň, kdy
s momentálním příjmem vycházíte na
stokoruny, se rozhodně nevyplácí.
Dlužník může totiž velmi jednoduše
přijít o všechen svůj majetek a střechu nad
hlavou, a to i když je třeba už v polovině
své splátkové tratě. Přitom exekucí mohou
být postiženi i další rodinní příslušníci.
V okamžiku, kdy je na vás nařízena
exekuce a vy bydlíte u rodičů, příbuzných
a podobně, může exekutor postihnout
majetek těchto osob. Exekutor na místě
nezkoumá, čí majetek zrovna sepisuje.
Takže když si třeba u kamaráda
necháte v úschově notebook a zrovna
k němu přijde exekutor, může vám ho

Finanční služby
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Zadlužení českých domácností u bank
a finančních institucí neustále rok od roku
roste. Na konci loňského roku už to bylo
více než 900 miliard korun. Každý obyvatel
České republiky dluží v průměru 92.572
korun. Na druhou stranu být úplně bez
dluhů se v současnosti podaří asi jen
málokomu.
Finanční specialisté ovšem upozorňují,
že míra zadlužení by měla být rozumná.
Řada domácností totiž nemá dostatečnou
rezervu pro případ, když dojde k nečekaným událostem a výpadkům příjmů.
Počet evidovaných exekucí v loňském
roce poprvé v historii přesáhl jeden milión.
Vzhledem k tomu, že některé osoby byly
vystaveny většímu počtu exekucí, odhaduje se, že exekucí již prošel každý dvacátý
obyvatel ČR.
Podle odborníků by lidé měli mít a průběžně si vytvářet finanční rezervu v hotovosti minimálně na tři, lépe však na šest
měsíců. Takový „polštář“ pokryje všechny
pravidelné splátky, jestliže se vám něco
stane nebo přijdete o práci či v případě
podnikání o zakázky.

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou 
Úvěry se zástavou nemovitosti
POJIŠTĚNÍ 
SPOŘENÍ 
PŮJČKY

AK
CE

www.klatovan.cz

Za každého nově doporučeného klienta, který
je v situaci, kterou je třeba řešit INSOLVENCÍ
(oddlužením), obdržíte jako dárek nákupní
poukázku v hodnotě 500,- Kč
do obchodního domu TESCO.

Raději než strkat hlavu do písku se
slovy: nějak bylo a nějak bude, by si lidé
měli udělat podrobný přehled o domácím
rozpočtu s výhledem zhruba na rok
dopředu.
Jak se jednotlivec může oddlužit:
- Oddlužení je způsob řešení platební
neschopnosti (úpadku) podle insolvenčního zákona.
- Může proběhnout prodejem majetku –
–výtěžek z prodeje však musí dosahovat
min. 30 % nezajištěných pohledávek –
– nebo formou splátkového kalendáře na
dobu 5 let. Po celou dobu splácení zůstává dlužníkovi z jeho příjmu (např: 12.000
Kč) pouze tzv. nezabavitelná část mzdy;
v současnosti max. 8.043 Kč pro jednotlivce. Za každou vyživovanou osobu se
tato částka navyšuje o 1.011 Kč. Zbytek
odevzdává věřitelům tj. 3.957 Kč.
- Za 5 let musí dlužník splatit nezajištěným
věřitelům minimálně 30 % pohledávek.
Po splnění oddlužení, ať už prodejem majetku či plněním splátko-vého kalendáře,
může dlužník požádat soud o osvobození
od placení zbylých pohledávek.
- O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé,
příp. soud, nikoliv dlužník. O oddlužení
mohou požádat pouze fyzické osoby –
nepodnikatelé s čistým trest. rejstříkem.
- Návrh na povolení oddlužení se podává
k příslušnému Krajskému soudu.
Přijďte se včas poradit s odborníky
Máte podobné problémy, jako jsme
zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme
rozbor vašich dluhů, co vás čeká a nemine, vysvětlíme vám, jaké jsou vaše
povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude
schváleno oddlužení, vysvětlíme vám, co
můžete čekat od insolvenčního soudu,
insolvenčního správce, apod.

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

Gabriela
Michelová
finanční poradce
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Jeden o daňových poradcích.
Povídá manželka daňového poradce:
„Jsi daňový poradce, tak běž pomoci
klukovi s úlohou z matematiky.“
Táta tedy jde a vidí napsáno 3+3.
Povídá klukovi: „Běž zavřít dveře a pak
mně řekni, <TAJENKA 1>, <TAJENKA 2>.“

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky: <tajenka 1> to se bude dotovat
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Marie Študencová
Villaniho ul., Sušice
GRATULUJEME!

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

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

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 25. listopadu 2013.
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

Řádková inzerce
ZDARMA
Prodám 4 kola ze zimními pneu,
+4 ozdobné kryty. Pneu jeté 1 zimu. Na Flicii,
Polo, Ibizu. Rozměr pneu 155/70 R 13.
Cena 1500 Kč, za vše. Tel.733 253 872

INZERCE
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Bleší trhy v Klatovech

2013
ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech
„Na Pazderně“
každou první sobotu v měsíci
(kromě července) od 9 do 12 hodin
prodávající od 8.30 hod.

2.listopadu

Prodám parcelu v Obytcích u Klatov, 940
m , plyn, elektřina, voda. Cena 350 000 Kč.
Na R.K. nereaguji. Tel: 775 911 450.

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Prodám dvoukolový ruční vozík, nafukovací kola, dřevěná podlaha, ložná plocha
50x70 cm. Cena 800 Kč. Tel. 606 260 401.

Místa, kde také naleznete
měsíčník Klatovan:

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč/ks.
Na dobírku. Tel: 723 509 549
Půjčky pro zaměstnance, důchodce,
ženy na MD i pro podnikatele! Nyní nová
půjčka 4.999,- (stačí jen 2 doklady totožnosti), pro podnikatele 30.000,- (bez
dokládání DP). Konsolidace nevýhodných
půjček, pomoc s výběrem bankovních
a nebankovních hypoték. Solidní jednání,
volejte: 603 711 818.

Osobní a komerční
řádková inzerce
Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz

Insolvence
solidně

777 367 244
www.ibankrot.cz
www.ikonkurs.cz

Nýrsko - čerp. st. náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice
- konzumy, obchodní domy,
- Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

26. 11. 2013

Prodám hvězdářský dalekohled teleskop pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel. 604 961 269

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou
- čerpací stanice
- trafika u autobusů
Klatovy
- rest. Družba, Van Gogh
- ESO market Podhůrčí
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud
Mochtín
- konzum, U Nováků

18. 11. 2013

Prodám nový dětský notebook, mnoho
výukových programů, Ideální dárek pro
každé předškolní dítě! Cena 990 Kč. I na
dobírku. Tel.: 776 168 887

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

příští číslo vyjde:

Prodám nepromokavou plachtu na auto,
lehká, pevná, odolná proti slunci i mrazu, na
všechny typy os. aut, zesílený okraj
s kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen
390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel. 776 168 887

Pro návštěvníky vstup zdarma

uzávěrka:

2

15

!!! 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

Ú
V
ĚR
Y
S
E
Z
Á
S
T
A
V
O
U
N
E
M
O
V
I
T
O
S
T
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

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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SPORT

II. liga mužů v basketbale opět v Klatovech
Klatovští muži zahájili novou soutěžní
sezónu. Do Klatov se tak vrátila po letech
2. liga mužů, kterou si klatovští hráči
v loňské sezóně vybojovali. Klatovské
basketbalové fanoušky přilákaly o víkendu
do Haly BK Klatovy „na Husáku“ první
domácí utkání. V sobotu 19. 10. přivítali
Klatovy hráče SBK Strakonice a v neděli
pak Sršně Sokol Písek.

Požádali jsme jednoho z trenérů,
Zdeňka Chalupeckého, o zhodnocení
vstupu do soutěže.
Ta k t e d y : J a k t o s o d s t u p e m
hodnotíte?
Zápasy byly pro nás velmi poučné. Zaplatili
jsme nováčkovskou daň. Naše družstvo
nebylo v optimálním složení. Kvůli zranění
chyběli dva klíčový hráči ze základní pětky
a navíc se nám hned v úvodu zranil další
základní hráč. Na našem mladém a
nezkušeném družstvu je vidět ještě určitá
nesehranost. Soupeři nás přehráli
zkušenostmi, rychlostí i přesnější střelbou.
Doufám, že v dalších zápasech se naše
výkony budou zlepšovat.
Je to pro hráče i trenéry znatelný rozdíl ve
vyšší soutěži?

Rozdíl proti krajskému přeboru je velmi
znatelný. Družstva jsou daleko vyspělejší,
j a k te c h n i c k y a s t ř e l e c k y, t a k
i kombinačně.
Byl znát nějaký rozdíl nebo zlepšení
v nedělním zápasu?
V nedělním zápase přišlo zlepšení
i bojovnější výkon, ale bohužel jen
v prvním poločase.
Překvapili vás nějací hráči svým
výkonem, který byste mohl vyzdvihnout?
Vyzdvihl bych pouze výkon mladého
17letého hráče J. Křiváčka, který odehrál
na svůj věk velmi dobré zápasy a dále
výkon hráče T. Bernase, který se vrátil ke
svým standardním výkonům ze začátku

minulé sezóny.
I přes domácí porážky můžete souhlasit,
že je tato soutěž především svátkem pro
klatovský basketbal a může být
i motivací a inspirací pro mladší hráče?
Tak to bezpochyby je. A z tohoto důvodu je
nutné pro Klatovy tuto soutěž zachovat.
Budeme se o to ze všech sil snažit.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů.
5x foto: Rudolf Lang

Výsledky z víkendu:
BK Klatovy - SBK Strakonice 52:87, BK Klatovy - Sršni Sokol Písek 51:84.

Rudolf
Lang
redaktor

