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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

únor bílý, pole sílí. Několikanásobně 
se opakující přívaly sněhu prověřily 
důkladně silničáře a dosti provětraly 
městské a obecní pokladny za účty 
spojené s úklidem sněhu. 

Na druhou stranu přinesly radost 
dětem i dospělým při trávení jarních 
prázdnin, které navazovaly přímo na 
pololetní vysvědčení. Někde byly za 
odměnu, někde pro oddych, ale v kaž-
dém případě pomohly utlumit stále 
doznívající vášně z historicky první přímé 
volby prezidenta České republiky. Mé 
ohlédnutí za volbou lze tedy shrnout 
tradičně: „Gratulace vítězovi a čest 
poraženým.“

Že jsou na světě daleko důležitější 
věci, nám připomněl nenadálý průlet 
meteoritu v Ruské federaci v Čeljabinské 
oblasti. A další ranou z „čistého nebe“ 
bylo pak odstoupení hlavy katolické 
církve, papeže Benedikta XVI.

Příjemnou zprávou posledních dnů 
pak bylo sympatické vystoupení fotbalo-
vých týmů Sparty Praha a Viktorie Plzeň 
v pohárové Evropě.

Přeji příjemné chvíle při čtení repor-
táží v Klatovanu a v období do Velikonoc 
a nad stránkami našeho měsíčníku brzy 
nashledanou.

Úvodní slovo a celou konferenci moderoval MdB Bundestagu Ernst HinskenÚvodní slovo a celou konferenci moderoval MdB Bundestagu Ernst Hinsken

foto: Václav Chabr

„Odříznutý“ region - tato dvě slova asi 
nejvýstižněji shrnují vystoupení většiny 
řečníků během dopravní konference, která 
se konala ve čtvrtek 7. února na šumav-
ském Špičáku. Spolu s dopravními experty 
se jí zúčastnili čeští a bavorští poslanci 
i představitelé místních samospráv z pří-
hraničních oblastí po obou stranách spo-
lečné hranice. Právě oni nejvíce pociťují 
neblahé dopady špatné dopravní obsluž-
nosti, jež výrazně negativním způsobem 
zasahuje do života v jimi spravovaných 
městech a obcích. Vzhledem k tomu, že se 
řada z nich nachází v oblasti přírodně 
cenných území Šumavy, nejde jim v žád-
ném případě o to, aby se komunikace spo-
jující Plzeň, Železnou Rudu a Deggendorf 
stala tranzitní silnicí pro těžkou nákladní 

dopravu. Základním požadavkem je komu-
nikace, která umožní nekomplikovaný, 
časově úsporný a především bezpečnější 
příjezd do turisticky atraktivní oblasti. 
Vždyť od turistického ruchu a díky němu 
vytvářených pracovních míst se zde odvíjí 
život místních obyvatel. Starostové obcí 
důrazně upozorňují na nebezpečí opětov-
ného vylidňování tohoto horského regionu. 
Obavy však sdílíme i v podhůří. Snad 
každé jednání začínají případní investoři 
dotazem na časovou dostupnost dálnice.

Již dvacet let se z nejrůznějších důvodů 
(finanční, důležitější, lépe „zalobované“ 
dopravní stavby,…) odkládají z mého 
pohledu zásadní zlepšení komunikace 
I/27. Propojení dálničního přivaděče 
s obchvatem Přeštic, obchvat Klatov 
a průtah Železnou Rudou jsou pro zvýšení 
hospodářské a turistické atraktivity 
našeho regionu stěžejní. Určitou naději 
pro posun od záměrů k realizaci vidím 
v tom, že je bez ohledu na stranickou 
příslušnost jako svoji prioritu zdůraznili 
představitelé státní krajské i komunální 
politiky. Velmi bych si přál, aby podobné 
setkání za dalších dvacet let již jen 
nekonstatovalo, že vzhledem k nízkému 
zalidnění pohraničních oblastí moder-
nizace silnice I/27 pozbývá významu. 

Mgr. Rudolf
Salvetr

starosta města Klatovy
Starosta Bavorské Rudy Thomas MüllerStarosta Bavorské Rudy Thomas Müller

Účastníky konference přivítal starosta
Železné Rudy Michal Šnebergr
Účastníky konference přivítal starosta
Železné Rudy Michal Šnebergr

„Odříznutý“ region„Odříznutý“ region

Landrat kraje Regen Michael AdamLandrat kraje Regen Michael Adam
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Od 1. 12. 2012 mohou návštěvníci 
Šumavy využít nový produkt cestovního 
ruchu - Šumavskou kartu. 

Projekt Šumavská karta představí 
Šumavu a Bavorský les jako atraktivní turis-
tickou destinaci se zajímavými cíli a navíc 
pobyt v regionu zpříjemní a zlevní výraznými 
slevami. Šumavská karta opravňuje svého 
držitele čerpat slevy v síti více než šedesáti 
smluvních partnerů po celé Šumavě, blíz-
kém Pošumaví a v Bavorském lese. Slevy 
a výhody karty lze uplatnit jak v hotelích, 
penzionech, kempech, wellness centrech, 
sportovních areálech, půjčovnách sportov-

ního náčiní, tak i v památkových objektech, 
muzeích a zařízeních Národního parku Šu-
mava a dále při návštěvě nejvýznačnějších 
atraktivit na území Bavorského lesa. Počet 
míst, kde lze kartu uplatnit, se neustále 
rozšiřuje. Minimální sleva, kterou držitel 
karty dostane, je 10%. Během pobytu na 
Šumavě a v Bavorském lese tak může 
držitel Šumavské karty ušetřit i tisíce korun. 
Cena karty je závislá na délce její platnosti. 
V současné době jsou v prodeji karty 
měsíční za 200,-- Kč, půlroční za 400,-- Kč 
a roční za 600,-- Kč.

Šumavská karta je od 1. prosince 2012 
k dostání ve více než padesáti prodejních 
místech nejen po celé Šumavě – v Infocen-
trech obcí, v infocentrech NPŠ a u většiny 
poskytovatelů slev, ale také na dalších 
místech v České republice – v Informačních 
centrech NP Bavorský les v Plzni a v Čes-
kých Budějovicích, či v některých hotelech 
v Praze. Do letní sezóny bude možnost 
i získání karty online. 

Pobyt na Šumavě a v Bavorském lese se 
díky Šumavské kartě nejen zlevní, ale také 
zjednoduší. Držitel karty si může pohodlně 
naplánovat svůj program díky přehledným 

web. stránkám , 
a tištěnému katalogu, který při koupi karty 
automaticky dostane. Na webových 
stránkách i v tištěném katalogu je dále 
prezentace všech zařízení, kde je možno 
kartu získat, případně prodloužit její plat-
nost a kde lze čerpat slevy. 

Projekt Šumavská karta poskytuje 
svému držiteli široké spektrum nabídky, a to 
jak informační, tak slevové. Je to dáno 
mimo jiné i tím, že do projektu jsou zapojeni 
nejen přímí poskytovatelé služeb pro turisty 
z podnikatelské sféry, ale i obce a města, 

www.sumavskakarta.cz

Správa NP a CHKO Šumava a zařízení 
zřízená Plzeňským krajem jako jsou muzea 
a galerie. Zapojeny jsou i hrady a zámky na 
Šumavě a v Pošumaví a největší atraktivity 
Bavorského lesa.

Provozovatel systému vyvinul ve spolu-
práci se specializovanou společností zcela 
unikátní software, který maximální možnou 
měrou usnadní a hlavně urychlí jak prodej 

karty zákazníkovi, tak i použití karty při 
uplatnění slevy. Kartu stačí při placení 
pouze předložit, obsluha z ní během 
okamžiku sejme čárový kód a poskytne 
držiteli karty slevu. Na letní sezónu se 
počítá s vytvořením aplikace pro mobilní 
telefony.

Na své si přijde úplně každý. Partnerům 
projektu poskytujícím slevy přinese projekt 
Šumavské karty zviditelnění a reklamu 
jejich zařízení. Turistům a návštěvníkům 
Šumavy, obzvláště těm, kteří Šumavu 
a Bavorský les příliš neznají, představení 
a popis regionu a určité nasměrování na 
největší atraktivity a zajímavosti. A úplně 
všem návštěvníkům slevy ve vybraných 
zařízeních.  

Projekt Šumavská karta je směrem 
k partnerům (prodejcům karty a posky-
tovatelům slev) projektem otevřeným. To 
znamená, že k projektu může kdykoli 
přistoupit nový partner splňující základní 
kritéria kvality poskytovaných služeb. 
U prodejců karty není omezena územní 
působnost, naopak jsou vítáni i prodejci 
mimo region. U poskytovatelů služeb je 
území omezeno regionem Šumavy, blízkého 
Pošumaví a Bavorského lesa.

Šumavská karta Užijte si Šumavu naplno!

Ing. Jaroslav 
Tachovský

ŠUMAVA servis s.r.o.
Takto jsou označena místa, kde využijete svou Šumavskou kartu. 
Podrobný seznam míst naleznete na stránkách: www.sumavskakarta.cz



Ing. Jaroslav
Frič

spolupořadatel akce
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Na sobotu 23. 2. 2013 odpoledne 
připravila skupina přátel lyžování na 
Weissovu louku na Špičáku pestrý 
program lyžařských a zábavných aktivit 
„Sníh a oheň 2013“. Lyže, lyžování 
a zábava patřily vždy k sobě. A právě 
Weissova louka sloužila těmto účelům již 
před 120 lety. Majitel hotýlku pan Prokop 
a jeho nejstarší synové František a Bedřich 
navázali kontakty s průkopníky lyžování 
z Prahy, Plzně i z Krkonoš a přivedli na 
Weissovnu řadu významných sportovních 
akcí již od r. 1902. Soutěžilo se v běhu, 
skocích a v lyžařském baletu. Připomenutí 
staré slávy Weissovy louky bylo jedním 
z motivů celé sobotní akce a z toho vychá-
zela i náplň sobotního odpoledne .

Roztomilým úvodem byl závod nejmlad-
ších lyžařů uspořádaný oddílem Arnika 
Plzeň pod vedením manželů Jindry a Ivany 
Sedláčkových. V závodech byli v jednot-

livých kategoriích nejúspěšnější Magda 
Cajzlová, Valentina Brůhová, Tereza 
Koblachová, Štěpán Ševčík, Jaromír Voves, 
Kateřina Jandová, Jiří Ševčík a Stela 
Řeháková. V netradiční soutěži lany 
propojených dvojic rodič-dítě zvítězila 
rodina Vovsových. 

Krásné představení předvedli historičtí 
lyžaři vedení Emilem Kintzlem, Milanem 
Hamplem a Václavem Mazínkem. Kromě 
připomínky historie lyžování na Šumavě, 

bylo vzpomenuto i patnácté výročí zimní 
olympiády v Naganu. Stalo se tak 
prostřednictvím zapojení dvou olympioniků 
z Nagana do programu akce. Plnou měrou 
se zapojil do přípravy i realizace akce 
Florian Holmann, německý olympionik no-
minovaný pro Nagano ve snowboardingu, 
současný obyvatel Špičáku a jako čestný 
host a vůdce hadu pochodní špičácký 
olympionik Marcel Maxa, který se v Naganu 
představil výkonem v sjezdové kombinaci, 
který vešel do dějin lyžování. 

V programu se představil i nedávno 
ještě přední frierider světa, špičácký rodák 
Jiří Lausecker který představil svůj team. 
Další výborné lyžaře představil ve svém 
teamu Martin Klasna. 

Ve vzpomínce na balet na lyžích připra-
vené a komentované dříve vynikajícím 
závodníkem Václavem Vopaleckým se 
představil mimo jiné bývalý špičkový 

akrobat Pavel Landa /trenér Aleše Valenty/ 
a Ondřej Vokatý, juniorský vicemistr světa. 
Za skvělé podmínky a dobrou přípravu akce 
patří poděkování Martinu Šnajdrovi a pře-
devším pak hlavním organizátorům 
a autorům idey akce, Dr. Pavle Řehákové 
a Florianu Holmannovi a všem sponzorům, 
kteří potěšili pěknými cenami hlavně 
dětské účastníky závodů a jejich rodiče. 

Vyvrcholením akce byly skoky frieriderů 
skrz třímetrový oheň, který osobně přijel 
zapálit starosta města Železná Ruda Ing. 
Michal Šnebergr. Ten celou akci podpořil již 
v přípravě a pozdravil přítomné diváky i rea-
lizátory akce. Celou akci fundovaně prová-
zelo slovem a hudbou Rádio Kiss Proton. 
Jediným „kazem“ akce byla menší účast 
diváků, která byla ovlivněna souběhem se 
dvěmi dalšími akcemi, ačkoliv byla s dvou-
měsíčním předstihem nahlášena na Infor-
mační středisko Železná Ruda. Škoda, že 
organizátoři různých akcí na Železnorudsku 
dosud dostatečně nevyužívají výhodných 
koordinačních snah tohoto střediska. Je to 
ke škodě jak organizátorů, tak návštěvníků.

Sníh  oheň Sníh   a 2013oheň

foto: Václav Chabr

foto: Florian Holmann

foto: Václav Chabr

foto: Florian Holmann
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Milan
Zajíček
1. místopředseda 
OP Slavia Klatovy

Sešívaní se sešli v jubilejním roce  120. výročí od vzniku SK Slavia PrahaSešívaní se sešli v jubilejním roce  120. výročí od vzniku SK Slavia Praha

15. února 2013 ve večerních hodinách 
zahájil valnou hromadu odboru přátel SK 
SLAVIA PRAHA v Klatovech předseda této 
největší odbočky v České republice př. 
Jeroným Junek.

Přivítal hosty Z Edenu, Žilova, zástupce 
tisku a přítomné členy odbočky z Klatov 
a širokého okolí. Následně seznámil zcela 
zaplněný sál hotelu Beránek s programem 
valné hromady, plánem práce na rok 2013 
a stavem hospodaření s finančními pro-
středky, pocházejícími převážně z řádných 
členských příspěvků.

V dalším průběhu valné hromady 
otevřel 1. místopředseda př. Milan Zajíček 
okénko hostů. Přivítal trenéra slavistické 
juniorky p. Michala Petrouše s mladým, 
nadějným juniorem Josefem Bazalem.

Oba byli doslova zavaleni řadou dotazů 
týkajících se dění ve fotbalové SLAVII od A 
mužstva, juniorku přes mládež ve všech 
věkových kategoriích. Tato část valné 
hromady zanechala mezi účastníky této 
diskuze velmi pozitivní ohlas a svým 
obsahem prokázala dvoustraně zdravý 
a konstruktivní přístup tolik potřebný před 
zahájením jarní sezony. Prostor k vy-
stoupení dostal i př. Dr. Michal Dobiáš 
autor a duše Červenobílých listů, člen 
hlavního výboru OP. Vyzvedl práci 
klatovské odbočky, která se dle jeho 
vyjádření stává pojmem v republikovém 
slávistickém hnutí.

Na závěr došlo k distribuci čer-
venobílých listů, plakátů a ostatních 
propagačních materialů a suvenýrů od př. 

Jana Čapka. Následně pak k přivítání 
nových členů OP, jakož i ohodnocení 
jubilantů formou předání uvítacích 
a pamětních listů doplněných klubovými 
vlajkami FO SK SLAVIA PRAHA.

Další činnost klatovských slávistů lze 
sledovat na stránkách , nebo 
ve vývěsních skříňkách v Klatovech 3x, 
Strážově, Kolinci, jakož i v nově chystané 
klubovně OP v bistru TIP-SPORT př. 
Strnada v Lubech u zastávky MHD.

slaviakt.jex.cz
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Vybíráme ty nejkvalitnější potraviny 
s tváří (jasným dohledatelným původem). 
Prvořadá pro nás zůstává kvalita. Nejen chuť 
a vůně, ale i způsob produkce, zpracování 
a původ. Všechny prodávané potraviny 
máme osobně vyzkoušené. Nabízíme 
skutečně jen to nejlepší, co tuzemští farmáři 
produkují. Zájem našich zákazníků to 
potvrzuje. Snažíme se, aby ceny byly 
rozumné. Zákazník u nás za své peníze získá 
skutečně kvalitní jídlo a ne průmyslově 
zpracovávané potraviny. 

Na podzim loňského roku jsme otevřeli 
i Farmářský obchod v Klatovech. Najdete ho 
v Denisově ulici č. 93. 

Je to v místech pěší zóny, nad bývalou 
prodejnou v.d. TVAR, naproti divadelnímu 
klubu. Otevřeno je od pondělí do pátku od 
7.30 - 17.30 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin.

V Klatovech je sortiment zaměřen 
zejména na originální produkty ze Šumavy. 
Zákazníci si mohou nakoupit například 
zeleninu z Klatovska a Litoměřicka, vajíčka 
z volného odchovu nosnic nedaleko 
Domažlic, kuřata z farmy Loužná a ze 
Sedlčan, hovězí maso z chovu farmy 
Drouhaveč a Angus Farm, jehněčí maso 
z biofarmy v Abertamech, klobásy od pana 
Dvořáka z Bělé nad Radbuzou, tradiční 
i sušenou šunku, šunkový salám, poctivě 

vyráběný gothajský salám, slaninu, špek od 
uzenáře Šnebergera ze Železné Rudy, 
špekáčky, párky, taliány z Angus Farm, 
poctivé uzeniny ze ZEFA Volary, med, sýry 
z biofarmy v Abertamech, farmy ZPZ, farmy 
rodiny Němcovy, farmy paní Menšíkové 
(především ovčí mléčná výrobky) mléčné 
výrobky z minimlékárny Joma, česnek od 
pěstitelů z Litoměřic, jablka a mošty ze sadů 
v Nebílovech a mnoho dalšího. Pečivo nám 
dodává pekař pan Rejžl z Alžbětína. Kdo 
jednou ochutnal jeho makové koláče, stal se 
na nich doslova závislý. 

Přijďte se do Farmářského obchodu po-
dívat. S prázdnou neodejdete. Další informa-
ce najdete na . www.farmarsky-obchod.cz

Farmářské ochody... najdete nás i v Klatovech

Tomáš
Popp

Farmářský obchod

POEZIE NA RYNKUPOEZIE NA RYNKU
Od 22. do 24. března bude probíhat 

v klatovském divadle již desátý ročník 
regionálního postupového festivalu 
přednesu a divadla - POEZIE NA RYNKU. 

Festival pořádá občanské sdružení 

Johan, které sídlí v Plzni v nádražní budově 
Plzeň Jižní předměstí, kde po celý rok 
připravuje řadu uměleckých projektů. Jak 
nám sdělila produkční festivalu Jana 
Wertigová – „Hlavní myšlenkou námi pořá-
daných přehlídek jsou tvůrčí setkávání 
recitátorů a herců, to převažuje nad sou-
těžní částí přehlídky.“ Přesto budou výkony 
všech účastníků hodnoceny odbornou po-
rotou, která letos zasedne ve složení: Jana 
Franková (herečka, režisérka a pedagož-
ka), Jakub Doubrava (herec, režisér, zdra-
votní klaun) a Marie Nováková (drama-
turgyně). Čtvrtý člen poroty v době, kdy byl 
tento článek psán, ještě nebyl definitivně 
potvrzen. „Každý rok se snažíme, aby poro-
ta nebyla jen hodnotitelem, ale také urči-
tým motorem tvůrčího setkání, příležitostí 
pro účastníky neformálně konfrontovat 
své názory na uměleckou tvorbu“, dodává 
Wertigová. Sóloví recitátoři se představí ve 
třech věkových kategoriích, další kategorii 
tvoří herci recitačních souborů a divadla 
poezie.V neděli při slavnostním vyhlášení 
porota doporučí 6 nejlepších vystoupení 
na národní přehlídku Wolkerův Prostějov.

Jelikož festival letos slaví kulaté výročí, 
připravili pro nás organizátoři ve spolu-

Eliška
Luňáčková

dopisovatelka

práci s místními umělci řadu doprovod-
ných akcí, které budou probíhat již od 15. 
března v Café Jednorožec a v Čajovně 
u Naší milé paní. Těšit se můžete napří-
klad na komedii Manželství naruby v podá-
ní Divadla RYNEK, na několik představení 
literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky 
Klatovy nebo na přednášku Umění ve 
veřejném prostoru od bývalého ředitele 
Galerie Klatovy/Klenová Marcela Fišera.

Vstupenky si diváci budou moci za-
koupit na jednotlivých místech těsně před 
představením nebo si je rezervovat na 
emailu: . 

Podrobný program přehlídky je zveře-
jněn na: 

jana.wertigova@johancentrum.cz

www.prehlidky-johan.net

Back to Bullerbyn.
Jedno z letošních představení.
Back to Bullerbyn.
Jedno z letošních představení.

foto archiv autora
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Kouzelné Železnorudsko na dosah

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

Železnorudsko Vás baví!Železnorudsko Vás baví!
Datum Akce Pořadatel / místo

1.- 2. 3. „Nepohádka o Českých loupežnících“ Aula ZŠ Železná Ruda

8. 3. „Nepohádka o Českých loupežnících“ Klatovské divadlo

Detaily

19:00 hod. Divadelní vystoupení  ochotníků z Železné Rudy

19:30 hod. Divadelní vystoupení  ochotníků z Železné Rudy

9.- 10. 3. Slalomy přebor SA Špičák závody ve slalomu, sobota OSL, neděle SL

foto: archiv ITC

1/ Jak velká je rozloha Železnorudska?
a/ 10.000 ha
b/ 5.000 ha
c/ 1.000 ha

2/ Dominantou města Železná Ruda je:
a/ kostel Panny Marie Pomocné
     z Hvězdy
b/ pivovar Belvedér
c/ Muzeum Šumavy

3/ Největším lákadlem je nová naučná 
stezka:

a/ po stopách medvěda
b/ utajená obrana železné opony
c/ po stopách pašeráka

4/ Svojí rozlohou 18,43 ha  je největším 
ledovcovým jezerem na Šumavě. Max. 
hloubka je 40m a patří do povodí 
Severního moře. Které jezero máme na 
mysli?

a/ Prášilské
b/ Černé
c/ Čertovo

5/ Na jeho vrcholu najdete rozhlednu 
postavenou v roce 1923. Při kouzel-
ných západech a východech slunce mů-
žete pozorovat Alpské vrcholky. O který 
vrchol se jedná?

a/ Ostrý
b/ Špičák
c/ Pancíř

6/ Největší akcí na Železnorudsku jsou:
a/ 6. 7. Rysí slavnosti
b/ 2.-4. 8. Železnorudské slavnosti
c/ 6.-7. 9. Pivobraní – vinobraní

SOUTĚŽNÍ KVÍZ 

23. 3. Šumavský pohárek č. 8 SA Špičák závěrečné vyhlášení a ohňostroj!

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

30. 3. KO slalom SA Špičák závod v paralelním KO slalomu

7. 4. Velikonoční varhanní koncert Železná Ruda 19:00 hod. kostel Panny Marie Pomocné, Železná Ruda

Slunečné počasí, hory, cyklotrasy, trasy 
pro pěší a především kouzelná, tajemná 
a romantická příroda. To je Železnorudsko! 
Největší rekreační oblast Plzeňska s nad-
mořskou výškou 754 m, kde zažijete 
spoustu neopakovatelných zážitků v kaž-
dé roční době. 

Přesto že se k nám jaro blíží závratnou 
rychlostí, na Železnorudsku máme stále 
ještě v plném proudu zimní sezonu. 
V provozu jsou všechny lyžařské areály, 
fungují též lyžařské školičky a půjčovny. 
Navíc za pár dní začnou i mimo sezonní 
ceny. Na své si přijdou i příznivci bílé stopy, 
neboť trasy se upravují několikrát týdně 
a jsou takřka v perfektním stavu. Od 
loňského roku navíc můžete vyzkoušet 

některou z nových „skitouringových“ tras 
či tras pro stále oblíbenější sněžnice. 

Romantická srdce jistě potěší vyjížďka 
na saních tažených koňským spřežením. 
Po náročném dni Vás rádi přivítají 
v některé z kaváren či cukráren. Pro ty 
nejmenší z Vás je navíc přímo v centru 
městečka Pohádková cukrárna s dětským 
koutkem. Pokud máte raději aktivní 
odpočinek, navštivte bowling, fitness 
centrum nebo wellness. 

Ani gurmáni se nemusí cítit odstrčení 
neboť na Železnorudsku je mnoho 
kvalitních restaurací a dokonce i místní 
pivovar. Ochutnávka medového či černého 
pivka rozveselí náladu i tomu největšímu 
bručounovi.

Vyhrajte nový turistický
průvodce Železnorudskem!

Odpovědi se jménem a adresou
zašlete na email: itcruda@sumava.net

Muzeum lyžování. Jedna ze stálých expozic dostupná v každé roční době i počasí.

březen 2013březen 2013
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Velká cena SK KLATOVY 1898
V sobotu 23. 2. 2013 proběhl fotba-

lový turnaj mladších přípravek Velká cena 
SK Klatovy 1898. 

Byl to velmi kvalitně obsazený turnaj 
nejmladší věkové kategorie. Hrál se ne-
tradičním systémem tří hráčů bez brankáře 
ve fotbalové aréně ohraničené mantinely. 
Protože podporujeme ofenzivní fotbal, tak o 
pořadí v turnaji rozhodoval počet vstře-
lených branek. Tento systém nutí hráče 
útočit a střílet góly. Je to takové zpestření 
zimní halové sezóny a malým hráčům se 
tento model velice líbí. Důležitá je hlavně 
hra a radost dětí ze hry, ale někdo vyhrát 
musí, a tak tady je pořadí týmů.

1. TJ START LUBY
2. FC VIKTORIA PLZEŇ 2004
3. FK HORAŽĎOVICE
4. JISKRA DOMAŽLICE
5. TJ PŘEŠTICE
6. FK PÍSEK
7. SK KLATOVY 1898 II
8. FC VIKTORIA PLZEŇ 2005
9. FK KOHOUTI ROKYCANY

10. SKP OKULA NÝRSKO
11. SK KLATOVY 1898 I
12. FK NEPOMUK 

Poděkování patří všem zúčastněným 
a pořadatelům za pěkné sportovní výkony 
a všem sponzorům za podporu turnaje. 
Za finanční podporu a sladké odměny pro 
vítěze děkujeme firmě Zdeněk Baselides 
Instalaterství - dodavateli kotlů firmy BAXI 
a DeDietrich.

ZdeněkBaselides Klatovy

TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽ - SERVISTOPENÍ - PLYN - MONTÁŽ - SERVIS
Tel. 602 646 989    777 646 994Tel. 602 646 989    777 646 994

4x  foto: archiv pořadatele

Vítězný tým TJ Start LubyVítězný tým TJ Start Luby

Zdeněk 
Poláček

SK Klatovy 1898

Domácí týmy
SK Klatovy 1898 I (bílí) a SK Klatovy 1898 II (červení)
Domácí týmy
SK Klatovy 1898 I (bílí) a SK Klatovy 1898 II (červení)

Sladké odměny pro první tři týmy 
a finanční podporu turnaji poskytla firma 
Zdeněk Baselides Instalaterství Klatovy. 

Souboj o míč  v zápase SK Klatovy II-TJ Start Luby. 
U míče hráči Tomáš Mastný z týmu Luby a Petr Poláček. 
Z blízkosti sleduje hru Lukáš Šlechta oba z SK Klatovy 1898 II
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Některé

Třeba bankovní služby 
v prodejně Vodafonu, 
ke kterým můžete 
získat slevu až 2 000 Kč 
na mobilní telefon.
Více v naší prodejně  

věci byste 

Kpt. Jaroše 107, Klatovy

vážně nečekali
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TAJENKA:
Zloděj vyloupí banku, vezme dva muže 
jako rukojmí a ptá se prvního:
„Viděl jsi mě, jak vykrádám banku?“
Muž odpoví: „Ano.“
Zloděj jej okamžitě zastřelí. 
Potom se ptá druhého muže:
„Tys mě taky viděl, jak vykrádám banku?“
Muž odpoví: 
„Já ne, ale <tajenka 1>. 
<tajenka 2>!“

Křížovka o cenu!  Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 22. března 2013.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 
Správná tajenka z minulého čísla:

Jaroslava ChytráTajenky:
<tajenka 1>   autobusu nastoupit
<tajenka 2>   aby tam nikdo nebyl 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 

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

Jarošíkovi z KlatovJarošíkovi z Klatov
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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".

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

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:

Jedinečná možnost OSOBNÍ 
inzerce v příštím čísle ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   

Kontaktujte nás a sjednejte si 
schůzku i pro komerční inzerci.

inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Přijmu ženu na poloviční úvazek pro 
kancelářské práce a úklid. Možnost rozšířit 
na plný úvazek o pečovatelskou službu. 
Tel. 603 257 601.

Pronajmu řadovou garáž v Klatovech, 
sídl iště Pod Hůrkou, elektřina. Tel.  
602 882 461.

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

2Pronajmu slunný byt 2+kk, (52m ), 
balkon, Praha-západ, Jinočany, dlouhodobě, 
internet, garážové stání k dispozici. 
Dostupnost metra (stanice Zličín) 10 min. 
autobusem. Tel. 606 404 912

Prodám velký cihlový byt po rozsáhlé 
rekonstrukci v klidném místě širšího centra 
Klatov. Blízko MHD, MŠ, lékaři, obchody. 
Vlastní parkovací stání + garáž Tel. 
724 599 386

Půjčky pro zaměstnance, důchodce, 
ženy na MD i pro podnikatele! Nyní nová 
půjčka 4.999,- (stačí jen 2 doklady totož-
nosti), pro podnikatele 30.000,- (bez 
dokládání DP). Konsolidace nevýhodných 
půjček, pomoc s výběrem bankovních 
a nebankovních hypoték. Solidní jednání, 
volejte: 603 711 818.

uzávěrka: 

19. 3. 2013

příští číslo vyjde: 

26. 3. 2013

Klub Krystal Klatovy
a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

Vás zvou na

výstavu aranžování,  
fotografií,  básní, obrázků  

a dalších prací 
„Dva světy a přece jeden“

výstavu aranžování,  
fotografií,  básní, obrázků  

a dalších prací 
„Dva světy a přece jeden“

ve dnech 27. února – 29. března 2013
v přednáškovém sále muzea v Klatovech

Klub je součástí o. s. Krystal Plzeň, neziskového o. s. pro občany s psychickými problémy 
Jsme sdružení, které si založili sami pacienti.

Scházíme se každé úterý v klubu v centru Klíč – Vídeňská 9 od 9.00 do 12.00 hodin.
Kreslíme, fotíme, aranžujeme, píšeme básně a mnohými dalšími

činnostmi se snažíme udělat si život hezčí.
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Ve Vrhavči 16. 2. zabili Bakchuse!Ve Vrhavči 16. 2. zabili Bakchuse!

Stalo se tradicí, že se každý rok setkají 
obyvatelé Vrhavče a několika přilehlých 
vesniček a společně poskakují v maskách 
v doprovodu muzikantů po vesnici. Máme 
tady Masopust. Na zdejší návsi u hasičárny 
se scházejí od půl druhé odpoledne masky, 
ale nejen ony. Okolo nás se prohání hned 
několik veselých postaviček. Některé 
známe z večerníčků. Hurvínek s Máničkou, 
Křemílek s Vochomůrkou, ale i loupežník 
Rumcajs s Mankou a nakonec se přidal 
i Cipísek. Samozřejmě v průvodu nesmí 
chybět rychtář s písařem a ženich s nevěs-
tou, kteří musí zaklepat u každého domu 
a spolu s muzikanty si z domácími zatančí. 
Rychtář přečte svou řeč a ochutná z při-
pravených dobrot, které se usmívají z táců 
na každého, kdo projde okolo domu. Jako 
závdavek je připravená nějaká ta sklenička 
něčeho ostřejšího, ale nezapomíná se ani 
na děti, kterých je v průvodu každým rokem 
více. Koblížky a limonáda jsou zpestřením, 
na které se veškerá ta drobotina těší.

Jako první jedou muzikanti na voze a sa-
mozřejmě Bakchus, který se veze na 

blatníku a celý průvod jde za ním. Nikoho 
ani neodradilo sobotní počasí, které nebylo 
k přítomným nikterak příjemné, ale děv-
čata s kárkou plnou teplého občerstvení 

jsou jako vždy připravená, a tak si můžeme 
dát jak teplý čaj, tak i nějakou tu ostřejší 
tekutou dobrotu. Ne náhodou mají na svých 
kostýmech napsáno záchranář.

Kominík každému udělá znaménko na 
tváři pro štěstí a do šumavských hor se 
přišel podívat i Krakonoš. Několik kočiček 
a šašků se prohání po návsi a pojízdné 
kadeřnictví za malou úplatu každému 

upraví jeho účes, a na památku si každý 
odnese i zelený přeliv, aby na dnešní den 
jen tak nezapomněl.

Slétlo se zde i několik čarodějnic 
a čertů, kteří i když vypadají hrůzostrašně, 
nešetří úsměvem. Z každého, koho potkáte 
ať v průvodu, nebo jen jako diváka, cítíte 
pohodu a radost ze setkání. Vždyť je 
Masopust a to je důvod k veselí.

Projdeme celou vesnici a končíme 
v místní hospodě, kde je samozřejmě zvy-
kem zabít Bakchuse. Někteří mu sice chtěli 
dát amnestii, ale nakonec se rozhodlo, že si 
jí za své činy nezaslouží a tak dochází i na 
něj. Za přítomnosti rychtáře, který pronese 
závěrečnou řeč a všech přítomných masek 
se koná poprava velkou dřevěnou břitvou.

Masopust ve Vrhavči skončil a my se už 
teď těšíme na ten příští. 

Kateřina Kaiserová /KK/

Masopustní průvody se pozvolna 
začínají obnovovat. Na mnoha místech 
Klatovska jste tak v začátku února mohli 
narazit na průvody nejrůznějších stvoření, 
přízraků a zjevení. Tyto lidové tradice jsou 
i vděčným tématem pro dokumentaristy. 
Ve vysílání televize FILMpro se tak objevilo 
několik reportáží například z masopustu 
v Janovicích nad Úhlavou, Strážova či 
Vrhavče. V poslední jmenované lokalitě se 
dá již hovořit o opětovně vzniklé tradici. 
V novodobých dějinách zde za doprovodu 
kapely vyrazili do ulic již po čtrnácté. 
Nedílnou součástí tohoto průvodu je 
i přítomnost kamer z FILMpro. Ani letos to 
nebylo výjimkou, a aby kameraman splynul 
s davem, byl zamaskován jako součást 
malého  armádního  seskupen í  za  
válečného kameramana - brigádního 
generála ve výslužbě. Do neděle 3.3., vždy 
v 9:00, 13:00, 18:30 a 21:30 hodin, se tak 
můžete i vy zprostředkovaně vydat do 
masopustního průvodu. Tento film mohou 
vidět na svých obrazovkách nejen diváci 
kabelových TV, ale také všichni ti, kdo mají 
internet. Stále více sledované je totiž 
internetové vysílání, které televize FILMpro 
zahájila těsně před koncem loňského roku. 
Nemáte-li kabelovou přípojku, můžete na 
stránkách  kliknout na 
položku „Živé TV vysílání“. Zde lze vše 
pohodlně sledovat.

www.sumavanet.cz
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