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Proběhl 7. ročník Barokních jezuitských Klatov
foto Klatovan | Karel Nováček
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INFORMACE

Úvodník

Klatovská kapela Trautenberk ovládla pódium s Tydýtem.

foto: Jan Nožička

Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší hudební design roku 2012 je za námi! Do konce listopadu
2012 mohli muzikanti všech žánrů a jejich designeři přihlašovat své grafické počiny.
Soutěžilo se ve třech kategoriích – nejlepší merchandise, nejlepší booklet a nejlepší
plakát. Hlasování probíhalo ze strany široké veřejnosti na internetu od 15. 1. do 5. 2.
2013. Ti nejlepší byli vyhlášeni na charitativním večírku Megaton Fashion Show 7. 2.
2013 v pražském Paláci Akropolis. Nejúspěšnějším designérem se stal Kurz, jehož
společné dílo s tatérem Musou pro kapelu A Banquet vyhrálo kategorii Booklet a Merch
roku 2012. Cenu za nejlepší plakát si odnesli Trautenberk, které zároveň diváci v sále
ocenili coby nejlepší kapelu na molu.
Kompletní výtěžek z akce putuje každoročně Nadaci Terezy Maxové dětem.

Vážení čtenáři.
Nemohu začít jinak, než ohlédnutím
za někdy až „infarktovými okamžiky“
napínavého boje o hokejový titul. Krásné
hokejové drama vyvrcholilo dramatickým
a „nekonečným“ finálem mezi plzeňskými Indiány a „ševci“ ze Zlína. Šťastnější byl tým od nás, ze západních Čech.
Při toužebně očekávaném, ale stejně tak
nečekaném gólu Martina Straky, vytryskla radost určitě v celém Plzeňském kraji
tak i v Klatovech. Hokejová Plzeň se
konečně zařadila mezi mistrovská města
a po předloňském titulu fotbalistů FC
Viktorie Plzeň přivezla do Plzně mistrovské oslavy. Gratulujeme hokejistům
k zisku titulu mistra a přejeme aby je
letos napodobili fotbalisté.
Výbuchy v Bostonu připomněly, že boj
s teroristy je stálou hrozbou a musí se mít
naše kultura stále na pozoru. Následný
výbuch v Praze zaskočil a vystrašil nejen
celé město, ale všechny občany. Zde nejpravděpodobněji ukázal svou sílu plyn
a připomněl, že bychom neměli podceňovat ani všední bezpečnostní opatření
a revize v obyčejných a samozřejmých
součástech všedního života.
Zapomenout na negativa budeme
moci při různých činnostech a akcích,
kterých přinese následující měsíc
nespočetně a i v Klatovanu budeme moci
vybírat z kultury, nebo se jen inspirovat
k výletu a procházkám.
Přeji všem příjemný květen a snad již
na vlastní kůži konečně pocítíme i trochu
toho „globálního oteplování“ s rostoucí
venkovní teplotou.

Rudolf
Lang
editor

Z redakční pošty:
„Nová“ klatovská ubytovna?
Fotografii zaslal Petr Bubák Černý.
Vážení čtenáři,
- máte nějakou zajímavou fotku?
- byli jste na nějaké zajímavé akci?
- chcete seznámit občany se svým
koníčkem nebo názorem?
Zašlete nám zajímavé
fotky, nebo náměty na reportáž.
Rádi je otiskneme na stránkách
Klatovanu a přiblížíme
široké čtenářské obci.

www.klatovan.cz
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Plzeňský kraj a město Železná Ruda zve 25. května 2013
příznivce pěší turistiky a cykloturistiky na akci „Aktivní den na zelené střeše Evropy“
a „Zahájení Letní turistické sezony na Železnorudsku“

Horní stanice lanové dráhy na Pancíř.

Parkoviště Kaskády v blízkosti dolní
stanice sedačkové lanové dráhy Špičák Pancíř v sobotu 25. května 10:00 do
10:30 hod proběhne registrace účastníků, kde každý příchozí obdrží účastnický
list spolu s kupóny a mapkou se zakreslenou trasou. Připraveny budou celkem
čtyři, dvě pro pěší turistiky a dvě pro
cyklisty. Nalákat na výšlap po Šumavě
chceme nejen aktivní sportovce, ale
především širokou veřejnost včetně rodin
s dětmi. Pro trénovanější je připravena cca
30km trasa směr Pancíř, Špičácké Sedlo
a přes Černé a Čertovo jezero zpět na
Kaskády. Kratší trasa čítající cca 6 km
vede na Pancíř a po pancířské sjezdovce
na Sedlo, přes areál Špičák zpět na Kaskády. Vyznavači cykloturistiky nepřijdou
také zkrátka, trasa pro ty zdatnější bude

dlouhá cca 30 km a povede z Kaskád na
Pancíř, přes Můstek a Prenet na Zelenou
Lhotu a zpět stoupáním přes Hojsovu
Stráž, Špičácké sedlo do cíle na parkoviště
Kaskády. Druhá určená pro rekreační
cyklisty nebo nejmladší účastníky bude
v délce cca 6 km a povede taktéž přes
Pancíř, Špičácké Sedlo, dále po nově
vybudované části cyklostezky – singltrek
zpět na Kaskády. Dobrou zprávou pro
všechny účastníky je skutečnost, že lanovka Špičák - Pancíř vyveze v rámci akce
všechny zdarma. Účastníci cyklotrasy mají
povolený „doping ve formě použití lanovky“ jen do úrovně výstupní stanice Hofmanky. V rámci akce bude zdarma i vstup
na pancířskou rozhlednu, kde krom
nádherných výhledů bude připraven
i zajímavý kvíz.

Železnorudsko Vás baví!
Datum

Slavnostní zahájení proběhne v 10:45
hod za účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu,
kultury a cestovního ruchu Jiřího Stručka
a starosty Železné Rudy Michala Šnebergra. Před startem, který je naplánován
na 11 hod, bude rozcvička, Po celý den je
připraven doprovodný program, soutěže
pro děti, živá hudba, možnost vyzkoušet si
jízdu v motokáře nebo na koloběžce.
Zpestřením bude i den otevřených dveří
Horské služby. K chuti přijde tradiční
klobása a ani železnorudské pivo. V závěru budou slosovány účastnické listy.
Pro účast ve slosování o hodnotné ceny
nestačí jen odpovědět na nevšední otázky,
ale také získat otisk razítka na určených
kontrolních místech na trase. Těšit se
mohou na hodnotné ceny, jako víkendový
pobyt pro dva na Šumavě, poukázky do
pohádkové cukrárny či minipivovaru
v Železné Rudě apod. na každého
účastníka čeká v cíli drobný dárek.
Celý den budou k dispozici propagační
materiály nejen o Šumavě, ale i dalších
zajímavostech kraje.

květen 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

Zkoušky podle NZŘ

Kynologický klub Žel. Ruda

pro členy kynologických klubů a chovatele pořádá Kynolog.klub Železná Ruda zkoušky psů dle mezinárodního zkušebního řád

11. 5.

Oslava osvobození ŽR

Klub / Železná Ruda

vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením se koná u železnorudského Zámečku od 12:00 hod.

11. 5.

Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše

SDH H. Stráž/Hasičárna

tradiční akce v Hojsově Stráži

12. 5.

Česko – bavorská neděle

bývalá celnice Alžbětín

bleší trh, hudba, občerstvení

7. výcvikový víkend

Kynologický klub Žel. Ruda

pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti

24. 5.

Noc kostelů

Farnost Velhartice, Nýrsko

kostel v Železné Rudě a Hojsově Stráži bude do půlnoci přístupný, v kostelech se uskuteční hudební koncerty, prohlídka s výkladem

31. 5.

Jarní koncert Žel. smíšeného sboru

ŽSS, o.s./ Aula ZŠ

hudební vystoupení známého pěveckého sboru

1. 6.

Bikepark Opening 2013, zahájení

Sport. areál Špičák

zahájení bikové sezóny na Špičáku, přímo v bikeparku koncert tří kapel

4. 5.

24.-26.5.

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

Změna vyhrazena.

foto: archiv ITC

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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KULTURA

Tanečníci z Klatovska zazářili na soutěži

Modern
Přes 30 tanečních skupin se sjelo
v sobotu 13. dubna 2013 do Plzně, kde se
konalo regionální kolo Festivalu tanečního
mládí. Klatovský okres v soutěži reprezentovala taneční skupina Modern a skupina
ZUŠ J. Kličky pod vedením Markéty
Lukášové, taneční skupina Marty Dance
Klatovy Martina Čabrady a taneční skupina CIK - CAK z Bezděkova pod vedením
sester Mirky a Hany Jehlíkových. Nutno
říct, že klatovský okres reprezentovaly
znamenitě!
V kategorii plesová předtančení
(junioři) vybojoval CIK – CAK z Bezděkova
s choreografií „Perhaps, perhaps“ 3. místo
a postoupil na Mistrovství České republiky
do České Lípy. V kategorii Parketové
taneční kompozice (junioři) soutěžila
skupina ZUŠ. J. Kličky hned se dvěma
tanci. S tancem „A láska??“ získala 2.
místo a s tancem „Hlas srdce“ 3. místo
a rovněž postoupila na MČR do České Lípy.
V kategorii parketové taneční kompozice
(mládež) skončila skupina Modern
s tancem „Zrození hříchu“ na 3. místě
a postoupila na MČR do Litoměřic
a skupina Marty Dance Klatovy získala

foto: Míra Volf

bramborovou 4. příčku s choreografií
„Diamonds“. Modern zazářil v kategorii
Show předtančení, kde zvítězil s tancem
„Alenka v říši divů“. Pěkné 4. místo obsadila i skupina CIK – CAK s choreografií
„Hey boy“.
Je skvělé, že v Klatovech působí tolik
tanečních skupin na vrcholové úrovni.
Gratulujeme za krásná umístění a přejeme
hodně štěstí v květnu na Mistrovství České
republiky!

Putovní divadelní festival
V letošním roce se uskuteční první
ročník putovního divadelního festivalu,
který dohromady spolupořádají tři místní
akční skupiny (MAS) - Občanské sdružení
Aktivios, MAS sv. Jana z Nepomuku a MAS
Pošumaví. Cílem jejich společného
projektu s názvem „Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných,“ je záchrana a obnova slovesných
i hmotných pamětihodností regionu. MAS
oslovil tři divadelní spolky z Pošumaví:
Divadélko HáČek, Ochotnický spolek
Lužany a Divadelní spolek RYNEK z Újezda
u Plánice, který reprezentuje klatovský region. Každý soubor si vybral pověst, kterou
zdramatizoval a nazkoušel. Shromážděné
pověsti z regionu vyjdou v souboru tří
publikací s názvem: „Pověsti z míst tajemných i kouzelných.“ Pověsti provází ilustrace studentů Ústavu umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni. Knihu
doplní i pověsti vydané na CD, které
namluvil Otakar Brousek ml.
První divadelní festival se uskuteční
25. května na zámku v Nebílovech. Pro
návštěvníky bude připraven celodenní
bohatý kulturní program spolu s dobrým
jídlem a pitím. Další divadelní festival
proběhne 22. června v Klatovech na
Hůrce.
Pochod ze Zdebořic do Habartic
V sobotu 11. května se uskuteční
tradiční pochod pohádkovým lesem. Na
trati na vás čeká spousta pohádkových
bytostí a soutěží. Pochod začíná ve 14 hod
ve Zdebořicích a končí v 16 hod v Habarticích dětskou diskotékou, v rámci které vystoupí i dětský taneční kroužek z Plánice.
Od 17hod bude k tanci i poslechu hrát
OBlíbená ŠUmavská KApela.

Eliška
Luňáčková
Mikro CIK-CAK a CIK-CAK

dopisovatelka

Více informací najdete na http://modelklubbolesiny.cz

www.klatovan.cz
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Neomezené tarify
Neomezené
volání

Neomezené
SMS

Neomezené volání do všech sítí

Neomezené volání v síti

neomezené volání

neomezené volání v síti Vodafone

50 minut

neomezené SMS

volání do ostatních sítí
(další 5,03 Kč/min.)

1,2 GB

internet v mobilu
neomezené SMS v síti Vodafone
(ostatní 1,51 Kč/SMS)

691 Kč

150 MB

internet v mobilu

399 Kč
Pořiďte si k neomezenému tarifu i chytrý telefon za férovou cenu.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH a platí při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Více informací na www.vodafone.cz/neomezene.
Než se k nám vydáte pro tarif:
• Vezměte si s sebou občanský průkaz
a druhý doklad totožnosti
• Na místě vás požádáme o složení Volací
jistiny, jejíž minimální výše je 500 Kč.
Platit je možné jak hotově, tak kartou.

Volací jistinu si od vás vezmeme jako
zálohu při pořizování tarifu nebo při
přechodu z předplacené karty na tarif.
Jistinu vám automaticky vrátíme po třech
včas a řádně uhrazených po sobě jdoucích
Vyúčtováních.

Přijďte se poradit do prodejen
Partner Vodafone v Klatovech a Sušici

Aplikace Můj Vodafone vám umožní
snadno kontrolovat svůj účet. Budete mít
aktuální přehled o čerpání minut, SMS i dat
a najdete zde i své Vyúčtování a informace
o kreditu.
Pro stažení aplikace Můj Vodafone
naskenujte kód pomocí QR čtečky ve svém
chytrém telefonu.
App Store

Google Play

Otevírací doba Klatovy:
Po - Pá: 9:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:00

KLATOVY

Otevírací doba Sušice:
Po - Pá: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:30
So: 9:00 - 12:00

Kpt. Jaroše 107
/proti divadlu/

Tel.: 773 000 606

Tel.: 773 000 605

Widget Můj Vodafone

SUŠICE

náměstí Svobody 168
/vedle občerstvení Mc Vítek/

Widget aplikace Můj Vodafone vám poskytne přehled o vašem
účtu přímo na displeji bez nutnosti přihlašování. Widget je dostupný
pro Android 2.2 a vyšší.
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O víle Dajáně
Dajánka naučila stromy stát v klidu.
Největší radost měli ptáčci, objevili, že si
mohou postavit hnízda na stromech. Měli
tak krásné bydlení. Ale radost z krásných
alejí měli i lidé z města. Mohli si posedět ve
stínu, a když pršelo, bylo pod korunami
sucho. Dajánka se lidí ještě bála. Byli
hluční a velcí, po sobě nechávali i nepořádek. Dajánka se snažila po lidech
uklidit, aby stromy měly krásné a čisté
okolí a nic jim nevadilo. Tolik chtěla, aby
zůstaly! Občas se ještě nějaký strom
sebral a šel pryč, to hlavně ty stromy,
kterým lidé ulámaly haluzky, nebo jim
pořezali kůru. Dajánka se schovávala v koruně liliovníku, ten rostl hned vedle ginkgo
biloby. Ten den těšila z krásných květů
liliovníku. Pod strom přiběhli kluci. Kopali
do míče, běhali po trávě, honili se. Jejich
hlasy byly slyšet hodně daleko. Najednou
se ozval bolestivý výkřik. Dajánka se
zvědavě podívala, co se stalo. Malý Honzík
seděl na trávě a plakal. Měl rozbité koleno
a tekla mu krev.
Tohle viděla Dajánka poprvé a srdce jí
usedalo lítostí. Kluci se lekli a všichni
utekli pryč. Nebyli to dobří kamarádi a nechali Honzíka samotného. Honzík byl ještě
malý a koleno ho bolelo. Dajánka pomalu
sešla dolů a dívala se za kmenem na
chlapce. Pak ji napadlo, že pomůže jitrocel. Našla v trávníku růžici listů a zeptala
se, zda si může vzít pár lístků. Jitrocel souhlasil, poradil Dajánce jak správně koleno
ošetřit. Doporučil přidat i řepík. Dajánka
vzala léčivé lístky a váhavě šla k Honzíkovi.
Honzík si ji všiml a údivem přestal plakat.
Proti němu šla po trávě krásná dívka.
Okolo hlavy ji létali motýli a ptáčci jí sedali
na ruku. Dajánka rozdrtila lístky a ránu
otřela Honzíkovým kapesníkem, na koleno
dala drcené lístky a koleno ovázala. Kluk
už neplakal a jen se díval, ani nezavřel
pusu. Dajánka se usmála a poslední
slzička stekla chlapci po tváři. Už neplakal
a koleno přestávalo bolet. „Kdo jsi?“,
zeptal se. „Jmenuju se Dajánka, ty máš

KLATOVÁNEK

pohádky Tety Džumagul
taky jméno?“, ptala se zvědavě. Kluk
vyvalil oči údivem nad tím, že si někdo
myslí, že by snad neměl jméno! „Jmenuji
se Honzík. Honzík Drozd a bydlím
tamhle!“, mávl rukou k domkům za cestou
okolo místa se stromy.
Pak si chlapec s vílou povídali. K večeru
doprovodila Dajánka Honzíka až k poslednímu keři. Koleno už nebolelo a z obou se
stali přátelé. Honzík chodil za Dajánkou
pod stromy a hráli si spolu, vyprávěli a vzájemně se učili. Honzík znal už všechny
stromy, ptáky, květiny a na oplátku Dajánce vysvětlil kouzlo počítání, naučil ji číst
i psát. Podělili se vzájemně o to, co je
užitečné. Pomáhali si. Byli přátelé a to se
jim brzy vyplatilo.
Jednoho dne se v parku objevil podivný
člověk. Měl dlouhý tmavý kabát, umolousané kalhoty a odrbanou čepici. Schovával
se v ostružinovém houští. Dajánka ho
dobře viděla z koruny stromu.
Nějak se ho bála a tak hned druhý den
řekla o tom člověku Honzíkovi. „Kdo to
je??“, ptal se Dajánky. „Nevím, neznám
ho,“ řekla Dajánka rozpačitě.
Kdo to byl, se dozvíme příště!

www.klatovan.cz

VÍLA DAJÁNA
Honem ven!!
Plískanice, sněhuláci
na sluníčku sílu ztrácí.
Pampelišky právě,
rozkvétají v trávě.
Včelky létají po květech,
tahle krása bere dech.
Všechny barvy, které známe,
v květech kolem sebe máme.
V parku, kluci - holčičky,
zkoušejí hrát kuličky.
S míčem běhat travou,
dělá radost pravou!!
Neseď doma!! Honem ven!!
Do parku si kolo vem!!
Běhat, skákat třebas panáka,
Jako víla Dajána!!

Eva
Krausová
Teta Džumagul
Milé děti,
věříme, že se vám první vydání
dětského Klatovánku líbilo a netrpělivě
jste čekali na další pokračování
pohádky Tety Džumagul.
Klatovánek se objevil a nikdo z nás
pořádně neví, jak vypadá. Napadá vás,
jak vypadá a co dělá?
Pošlete nám své obrázky, nebo říkanky
na emailovou adresu akce@klatovan.cz,
rodiče vám určitě rádi pomohou.
Připojte i řešení tajenky doplňovačky a
možná budete odměněny, o čemž se
dovíte v příštím čísle na stránce
Klatovánku.
Komoří Lang

ilustrace Klatovan | Eliška Luňáčková

Z dětské pošty:
Řešení minulé doplňovačky: „Klatovánek“
Správnou odpověď a připojený obrázek
Klatovánka zaslala Kornélie Schejbalová,
9 let, z Klatov. Společně s maminkou
připojila i popis obrázku - název obrázku je
Klatovánek a má to být klatovský skřítek,
nadpřirozená bytost žijící zřejmě na Hůrce.
Kornélie může očekávat překvapení!

Kornélie Schejbalová, 9 let

www.klatovan.cz

TOPENÍ
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Akce! Nový plynový kotel za starý! Akce!
Jste jedním z majitelů oblíbených
kotlů Dakon? Typů Dakon DUA a Dakon
DUA 2000?
Životnost závěsných plynových kotlů,
kdy by měl být provoz a funkčnost kotlů
bezproblémová a bez výrazných nákladů
na opravy, je uváděná výrobci kotlů
zhruba 7-8 let. Kotle samozřejmě někdy
s menšími tu s většími náklady na opravy
a údržbu vydrží určitě déle.
Ale zhruba při dvojnásobné délce
provozu, než je deklarovaná životnost
kotle, se náklady na opravy a údržbu
zvyšují na mez, kdy se již nevyplácí kotle
draze opravovat, ale je výhodnější
investovat do nového a zárukou jištěného
moderního kotle.
Přicházíme pro vás s akční nabídkou
výměny starého kotle Dakon za nový za
velmi výhodnou akční cenu - viz
tabulka.

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

Baselides

Zakázková kancelář: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

Tel. 602 646 989, 777 646 994
e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz
Pro obyvatele bytových domů napojených na centrální zdroje tepla, kteří
o osamostatnění zatím jen uvažují,
nabízíme optimalizaci vytápění prostor,
která spočívá v doregulování topných
systémů v závislosti např. na orientaci
obytných prostor do světových stran nebo
velikosti jednotlivých vytápěných ploch
a časových požadavků na vytápění
v danou denní i noční dobu.
Pro kutily máme připravený sortiment
měděných fitinek na topení, který nevy-

Kotel DAKON

Nabízíme samozřejmě kompletní dodávky celých topných
systémů, proto s novým kotlem
můžeme provést celé rekonstrukce, nebo rozšíření stávajících topných systémů.
Zařadíme do vašeho topného
systému i regulační prvky, které
zlepší efektivnost a ekonomiku
provozu.
Součástí dodávky bude i kontrola a revize spalinových cest,
které jsou zákonem vyžadovanou
nutností.
Ilustrační foto

AKCE
Starý typ kotle
DUA 24 CK
DUA 24 CT
DUA 24 RT
DUA 30 CT
ceny vč. DPH

Zdeněk

Nový kotel
plynový
kondenzační
15.100 Kč
25.900 Kč
16.300 Kč
25.900 Kč
15.700 Kč
24.300 Kč
16.900 Kč
24.300 Kč

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

žaduje ani lisování ani letování, ale jen
spojování. Tyto fitinky jsou vyráběny
v Anglii se zárukou vysoké kvality,
přičemž cena je stejná, jako u lisovacích
fitinek. Zajděte k nám do zakázkové
ka n c e l á ř e s e s t í m to m o d e r n í m
a jednoduchým systémem seznámit.

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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ROZHOVOR

Rozhovor s Prof. Marie–Elizabeth Ducreux

Prof. Marie–Elizabeth Ducreux.
Při přednášce Zbožné Čechy z francouzské perspektivy.
Co vás přivedlo k historii? Jak vznikla Vaše
specializace na Čechy a střední Evropu?
Odmala jsem se chtěla věnovat historii,
studovala jsem samostatně literaturu
(respektive klasickou filologii, francouzskou
literaturu a srovnávací literaturu) a historii
na Sorbonně a zároveň jsem studovala
ruštinu a češtinu na jiné vysoké škole v Paříži
(INALCO). Po absolvování všech těchto oborů
jsem se rozhodla, že spojím historii se svým
zájmem o české dějiny a literaturu, zapsala
jsem na doktorská studia na Sorbonně
a začala jsem se zabývat českou protireformační hymnologii jako komplexním fenoménem kulturně-sociálních a náboženských
dějin (bohužel nejsem muzikoložkou).
Co Vás přivedlo do Klatov?
Klatovy upoutaly mou pozornost již od doby
mých studií, když jsem připravovala doktor-

skou disertaci. Je v ní kapitola o způsobu,
jakým jezuita Albrecht Chanovský používal
duchovní píseň ve své misionářské činnosti
a také rozbor jeho knihy Správa křesťanská.
Pátrala jsem rovněž po důvodech, proč
3 roky po založení koleje si zdejší jezuité nechali v Praze vytisknout sborník duchovních
písní, tzv. Kancionálek, a snažila jsem se
rekonstruovat souvislosti týkající se tohoto
počínání. Před několika lety mne potom
kolegyně doc. Ivana Čornejová hodně vypravovala o Barokních jezuitských Klatovech.
Jste v Klatovech a okolí poprvé? Má pro
Vás ještě nějaké kouzlo procházet se po
místech, kde před námi chodil např. Albert
Chanovský?
Ano, jsem tady poprvé: Jistě, procházka po
místech, na kterých se člověk už dlouhodobě
„mentálně“ prochází, bývá velmi příjemný (a
řekla bych i poučný) zážitek.

A najdete čas při svých cestách sledovat
i současnost regionu, který historicky
mapujete?
Snažím se o to, ale člověk na to potřebuje
přece jen trochu času.
Jak vidíte Čechy v současnosti a vůbec celý
region střední Evropy – dá se říci bývalé
Rakousko-Uhersko?
Čechy se ohromně pozvedly za posledních
24 let, a je to vidět právě ve venkovských
městech, kde nyní vyniká často unikátní
krása historické architektury a půvab malebné krajiny České kotliny. Nechci se tady
vyjadřovat o politických aspektech tohoto
vývoje, ale je jasné, že Česká republika
dokázala zkonsolidovat demokracii a najít
znovu své místo ve Střední Evropě a v také
v Evropské unii, a to považují za velmi dobré
a šťastné.
Děkuji za příjemný rozhovor a vzdávám hold
Vaší perfektní češtině, kterou by Vám mohl
závidět i lecjaký kariérní diplomat.
O zhodnocení letošního ročníku Barokních
jezuitských Klatov jsem požádal pořadatele
Ing. Václava Chrousta.
Jak letošní ročník hodnotíte?
Myslím, že se letošní Barokní jezuitské
Klatovy podařily, díky skvělým výkonům
všech zúčastněných. Pro někoho byla
vrcholem historická konference, a aby ne,
když se podíváte na jména přednášejících prof. Čornej, prof. Vlnas, z Francie přijela
prof. Ducreaux - a hovořila hezkou češtinou doc. Čornějová, dr. Svatoš, Mgr. Havlíček.
Všichni přednesli zajímavé příspěvky k tématům, jimiž byli sv. Jan Nepomucký, Albert
Chanovský a jezuitské misie. Až překvapivé
bylo, nakolik se „historie, o které přednápokračování na straně 9

KUCHYŇSKÉ STUDIO - NÁBYTEK
Klatovy, Koldinova 14 (naproti školní jídelně)

Tel.: 376 312 805, 775 772 207
PO-PÁ: 9:00 - 17:00 hod

SO: 9:00 - 12:00 hod

www.jamall.cz
Nábytek
Kuchyně

AKČNÍ VÝPRODEJ sleva až 70%
na ploše 2500 m2

Bytové doplňky

* podrobné informace o akci získáte u prodejce

Sedací soupravy

www.klatovan.cz

HISTORIE
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Barokní jezuitské Klatovy 2013
šející hovořili“ podobala naší současnosti.
Připomnělo mi to slavný výrok „historia magistra vitae“ = dějiny jsou učitelkou života. Je
určitě dobré znát své dějiny, abychom se
nedopouštěli stále stejných chyb.
Program byl vícedenní ...
Ano, vrátím-li se v Vaší základní otázce, rád
říkám, že výborně se vydařil i páteční program. Podle zpráv, které mám, byl o přednášky zájem i v Chanovicích a Hrádku u Sušice.
Poděkování patří našim chanovickým a hrádeckým partnerům, nejen za přípravu akcí,
ale i za přijetí, které se u nich přednášejícím
dostalo. V katakombách se v té chvíli
„hádali“ jezuita a husita v podání manželů
Čornejových. Neřešili jen otázky víry, ale
např. i otázky majetku církve a řekněme
mezilidských vztahů, i to bylo velmi zajímavé.
Součástí programu jsou i liturgické slavnosti, jaké byly?
Součástí programu jsou tradičně i requiem
a nedělní mše svatá. Ty hudebně doprovází
místní Kolegium pro duchovní hudbu. Letos
pro nás zahrálo a zazpívalo requeim od
Michala Haydna, mši pak od Claudia Monteverdiho a byl to, myslím, skutečný zážitek.
Příjemná byla i účast pana Plantingy, což je
„zpívající“ předseda přátelského spolku
Klatovy- Heemskerk, který přijel z našeho
partnerského města.
Samostatnou kapitolou jsou pak kázání,
neboť představují duchovní slovo programu,
letos je přednesli plzeňský biskup František
Radkovský a nový provinciál českých jezuitů
Josef Stuchlý. Myslím, že bylo opravdu o čem
přemýšlet.
V katakombách proběhlo i nedělní vystoupení herce Částka ?
Ano, nakonec, ale ne poslední, vystoupil
brněnský herec Miroslav Částek se svým programem Následování Krista. Ten je inspirovaný knihou Tomáše Kempenského z počátku 15. st. Jeho apel na to, co je v životě
podstatné, je platný dodnes. Dopředu jsme
říkali, že program je věnován sv. Janu Nepomuckého (620 let od umučení) a jezuitovi
Albertu Chanovskému (370 let od úmrtí,
zemřel v Klatovech) a tato, chcete-li dedikace, se výtečně podařila naplnit. Díky manželům Čornejovým a panu Částkovi totiž zněly
skutečné, historicky doložené myšlenky
a úvahy lidí z té dávné doby. Kupodivu, jak už

Ing. Václav Chroust

Disputace husity a jezuitou.
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., a doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc.
jsem zmínil, jejich poselství bylo nadčasové,
tedy i dnes živé a platné.
Nebyl program příliš těžký?
Neřekl bych, že nešlo vždy jen o „suché a
věcné vyprávění“, dokumentovali například
některé citace z díla Alberta Chanovského,
které ve svém vystoupení využil Petr
Havlíček. Chanovský prý k lidem přistupoval
„opatrně a s citem“- jednou přišel do krčmy
a ptal se sedláků, jak jim chutná pivo. „Výtečně“, dostal odpověď, dostal i ochutnat.
„Skvělé“, přiznal jezuita a pokračoval:
„považte, jak dobré bude pivo v nebi, až se
tam dostanete. Vždyť vše dobré nám dává
Bůh.“ A zvesela začal svoji misii. Příklad
dokazuje, zdá se mi, že by se jezuita „snadno
a rychle zorientoval“ i dnes.
Co budoucnost?
Budoucnost? O té budeme ještě hovořit.
Jsme spokojeni s tím, jak proběhl letošní
roční Barokních jezuitských Klatov, jsme
rádi, že katakomby fungují a že se lidem, jak
dokazují návštěvní knihy a další reakce, líbí.
Ale je pravdou, že musíme uvažovat i tom,
jak dál. Vytvořil se tu silný tým lidí, který je
příslibem toho, že bychom měli umět
„katakomby a vše kolem“ propagovat dál.
Mé poděkování patří Městské knihovně
a jmenovitě paní ředitelce Buršíkové a panu
Vitákovi, Správě nemovitostí a paní ředitelce
Adámkové a panu Červenému, panu
Mrázovi, který tradičně a s přehledem moderoval historickou konferenci, paní Lesné za
všestrannou pomoc s projektem, Klatovanu,
Klatovskému deníku, TV Filmpro i Vám za
zájem a „mediální“, mohu-li to takto říci, spolupráci. Výborně spolupracovali i fotografové. Slibně, zdá se, se vyvíjí i jedno „letní
překvapení“, které katakomby chystají.
Chtěli bychom totiž obnovit tradici gymnaziálních her a proto jsme v kontaktu se studenty, kteří by mohli už o letošních prázdninách potěšit turisty předvedením jezuitské
gymnaziální hry – ovšem komentované.

3x foto: Karel Nováček

Život potřebuje i určité symboly. Jedním
z hezkých byl čin pana faráře Hůlleho, který
na začátku rekviem daroval krásnou
květinu, kterou dostal ke svým jmeninám,
mumifikovaným jezuitům. Prostě ji položil na
náhrobní kámen v lodi kostela. Připomněl
tak i další akci, která se uskuteční koncem
června, a to v pátek 28. 6. v 17.00 v katakombách. Ve spolupráci s klatovskými karafiátníky tam proběhne pojmenování nového
druhu klatovského karafiátu, což je velmi
významná a výjimečná událost, jménem
Alberta Chanovského. Patrony akce budou
klatovský pan starosta Salvetr a plzeňský
biskup pan Radkovský.
Děkuji za rozhovor.

Rudolf
Lang
redaktor

10 STRANA | ROČNÍK IV | ČÍSLO 4 | DUBEN 2013

SPORT

www.klatovan.cz

Spring Gym Jam - 3. parkourový sraz v Klatovech
V sobotu 13. dubna se konal třetí
ročník parkourového srazu, který nesl
název Spring Gym Jam. Akce se konala ve
sportovní hale Střední průmyslové školy
v Klatovech, jak je již zvykem.
Tento ročník sebou přinesl několik
změn v organizaci a samotné náplni akce.
Tentokrát to nebyl jen parkourorý sraz, ale
sešli se i borci vykonávající Street
Workout, což je posilování na hrazdách
s vlastní vahou. Na začátku přijeli slečny
od Red Bullu se svými plechovkami, aby
kluky osvěžili a dodali energii na 4 hodiny
trénování. Součástí srazu byla i přednáška
výživového poradce, který sportovcům
vysvětlil, proč je při sportu důležité jíst
zdravě a správně.
Jak to již bývá pravidlem, tvrdý trénink
přináší své ovoce, proto bylo možno vidět
na tomto ročníku povedené kousky. Dvojitá salta, rotace o 360° dokonce i 720°,
skoky pět metrů dlouhé apod. Podle
potlesku se akce líbila i divákům, kterých

bylo nad 50, což je pro tuto akci neobvyklé.
Součástí akce byla i after party
v Kavárně Družba, kterou pořádal Dj
Koubek. Tam se tolik parkouristů nesešlo,
ale někteří si zatrénovali i zde, jak bylo
domluveno s hlavními organizátory. Byla to
hezká vložka do jinak skvělé oslavy
prvního opravdu jarního víkendu, ale tou
pravou vložkou naší skupiny bylo
vystoupení našeho člena Faksona, který
převedl své umění rapu a zarapoval pár
písniček, čímž se dostal do podvědomí lidí
jako mladý talentovaný raper.
Organizátoři Spring Gym Jamu by chtěli
poděkovat společnosti Autodíly Bouzek za
sponzorský dar v podobě zaplacení haly,
bez kterého by měli s organizací spoustu
potíží. Těšte se na další ročník!

Luděk
Sedlák
zakladatel Freelance People

4x foto: Lukáš NeAsi

www.klatovan.cz
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Jarní přehlídka
V polovině dubna uspořádala prodejna
Outlet Classic Jarní přehlídku kolekce pro
rok 2013 a široké veřejnosti i svým stálým
klientům umožnila prožít příjemně strávené odpoledne s prezentací nové jarní
kolekce, spojené s módní přehlídkou,

Dámské letní šaty luxusní londýnské značky
Michaela Louisa. Perfektní střihové zpracování
s celoplošným tiskem na tkanině.

ukázkou líčení, péčí o pleť. To vše bylo
zpestřené ochutnávkou španělských vín.
„Vzhledem k tomu, že jsme měli na tuto
akci samé pozitivní ohlasy, připravujeme
v nejbližší době další akci na téma: Není
špatných postav, jen špatně zvolených
oděvů. Bude to formou přednášky s praktickou ukázkou - jak se oblékat ke své
postavě. Termín bude začátkem června,“
informovala po skončení akce Jana Lesná.

Prodejna Outlet Classic zastupuje
v Klatovech síť obchodů JOSS Fashion
s pánskou a dámskou konfekcí. „Naše
prodejny máme také v Karlových Varech
v obchodním centru Varyáda a v Trnavě na
Slovensku. Do budoucna plánujeme další
rozvoj maloobchodní sítě. V našich prodejnách prezentujeme převážně české,
slovenské a německé značky,“ doplnila
Jana Lesná.

Dámské šaty značky Yves Tanguy. Oblek české
značky KOUTNÝ. Obojí je vhodné na maturitní
ples nebo do tanečních.
Přijďte se podívat do prodejny
v Klatovech, která je v ulici Randova 112,
kousek od náměstí. Otevřeno je ve všední
dny od 9-17 hod a v sobotu od 9-12 hod.
Personál Vám s výběrem oděvů ochotně
poradí a pro své zákazníky nabízí
exklusivní službu - jednoduché úpravy
oděvu zdarma, jako je například zkrácení
délky kalhot.
<RKL>

Pánská

móda

Dámská
móda

Randova 112, Klatovy
pod náměstím
u hotelu Enius
Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00

Společenské
oblečení
oblečení

pro volný čas

... těšíme se
na Vaši návštěvu...
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Přijďte si vybrat ze širokého výběru oblečení do společnosti i pro volný čas!

12 STRANA | ROČNÍK IV | ČÍSLO 4 | DUBEN 2013

OZNÁMENÍ

Šumavský pohárek 2013

2x foto: Václav Červený

Přípravka dívky.
Zleva Nikol Zemanová SC Zwiesel,
vítězka Natálka Červená SK Špičák,
Veronika Šandarová SSC Bohemia Plzeň

Super přípravka hoši.
Zleva David Janda,
vítěz David Maxa, Štěpán Ševčík
všichni SA Špičák

www.klatovan.cz
V minulém čísle jsme Vám přinesli
výsledky celkového hodnocení Šumavského
pohárku 2013. Tento seriál osmi závodů pro
nejmenší sjezdařské naděje Plzeňského
i Jihočeského kraje si zasluhuje, abychom se
k němu ještě vrátili několika informacemi.
Pohárek založili před 12 lety manželé
Sedláčkovi z Arniky Plzeň a dodnes jej plně
organizačně zajišťují, přičemž organizací
jednotlivých závodů pověřují postupně
organizačně zdatné oddíly regionu. Záštitu
nad touto skvělou akcí vykonává komise
mládeže Krajského svazu lyžování Plzeňského kraje, jíž předsedá právě zmíněný
Jindřich Sedláček. Ten, spolu s pomocníky ze
svého oddílu a oddílu SA Špičák, připravuje
poslední závod tradičně na sportovním
areálu Špičák a po něm organizuje velkolepou „šou“ spojenou s vyhlášením
posledního závodu i celkového hodnocení.
Tento akt je rok od roku krásnější a je velkým
zážitkem pro děti i jejich rodiče. Nejinak
tomu bylo i letos a proto vracíme ještě
několika fotografiemi k vyhlašování výsledků
posledního závodu.

Ing. Jaroslav
Frič
dopisovatel

www.klatovan.cz

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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II. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Pro téměř každou fyzickou osobu – nepodnikatele (v našem případě občana) existuje možnost, jak se oddlužit v případě, že už
se dostal do svízelné situace a dluhy mu, jak
se říká, přerostly přes hlavu. Úmyslně zde
uvádíme téměř každou osobu, protože oddlužení není pro každého. Kdo má jen dluhy,
nemá žádný větší majetek nebo odpovídající
příjem, tak má problém těžší a ne vždy může
požádat insolvenční soud o oddlužení.
V dnešním díle odpovíme na několik nejčastějších otázek, které nám pomohou si lépe
představit samotný proces oddlužení.

tedy nic hradit nebudu.
Co nesmím a mohu v insolvenčním
řízení při schválení oddlužení?
Především musím vše řádně platit z nezabavitelné částky, to znamená nájem,
elektriku, plyn,vodu, mobil, nesmím v žádném případě dělat další dluhy, které by byly
po splatnosti delší dobu než 30 dnů. Musím
počítat s tím, že budu žít relativně skromně,
ale bez stresů z neuhrazených dluhů. Musím
o všech změnách informovat insolvenčního
správce nebo insolvenční soud pokud se
přestěhuji, tak musím neprodleně sdělit
změnu adresy, pokud změním zaměstnavatele, tak to musím oznámit hned, pokud
onemocním, musím informovat o tom, že
jsem práce neschopen, pokud přijdu o práci
ne vlastní vinou, ale z důvodu organizačních
změn u mého zaměstnavatele nebo ze zdravotních důvodů, musím to insolvenčnímu
správci neprodleně sdělit. Rovněž, když se
ožením nebo vdám, tak o tom musí insolvenční správce vědět, aby věděl, že se mi
změní výše nezabavitelné částky z důvodu
změny počtu vyživovaných osob, to platí
i v případě narození prvního dítěte nebo
dalšího dítěte, v případě rozvodu, změny
výživného apod.
Vždy je nejlépe příslušný doklad, který
potvrzuje nějakou změnu, ofotit a zaslat
insolvenčnímu správci na jeho adresu nebo
naskenovat a poslat dokument mailem. Pokud obdržím dědictví, dar, tak jsem povinen
toto oznámit rovněž insolvenčnímu správci,
protože se jedná o příjmy, které podléhají tzv.
mimořádné splátce pro nezajištěné věřitele.
Vždy k 15. lednu a k 15. červenci musím
zaslat insolvenčnímu soudu Zprávu dlužníka
o svých příjmech. Zároveň jsem povinen
zasílat insolvenčnímu správci své výplatní
pásky, případně přehled o svých příjmech za
uplynulé období.

foto: www.jajsem.com

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

Co se stane, když neplním své povinnosti ve schváleném oddlužení?
Neplnění povinností ve schváleném oddlužení v žádném případě nedoporučujeme.
Musíte si uvědomit, že jste dostali velkou
šanci pro splnění oddlužení, žít jako
normální člověk, a pokud svým vlastním
zaviněním dopustíte, že neplníte povinnosti,
může insolvenční soud schválené oddlužení
zrušit a současně rozhodnout o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkurzem.
Prakticky to znamená, že jestli Vám bylo
schváleno oddlužení například splátkovým
kalendářem 1. června 2012, vy jste porušili
své povinnosti a dne 1. června 2013 by byl
prohlášen konkurz, veškeré dluhy snížené
o již zaplacené splátky mohou věřitelé
vymáhat včetně příslušenství, to je úroků
z prodlení, škod, apod., ZPĚTNĚ. Takže by
začal celý kolotoč znovu.
Co když mám dostatečný příjem a oddlužení splátkovým kalendářem bude trvat
například tři roky?
V tomto případě uhradíte 100% svých závazků a rovněž i když jste uhradili 10% svých
dluhů, požádáte o osvobození dlužníka.
Nikdy nemůžete vědět, jestli se nějaký věřitel
nezapomněl přihlásit, takže lepší je mít
v ruce osvobození dlužníka, i když si myslíte,
že žádné dluhy již Vás z minulosti nemohou
překvapit. Tím pádem je Vaše oddlužení provedeno za 3 roky.
Může dojít k zániku nebo odejmutí
osvobození dlužníka?
Ano, může. Podle § 417 insolvenčního
zákona může dlužníkovi odejmout insolvenční soud osvobození dlužníka, pokud
vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo
k přiznání osvobození došlo na základě
podvodného jednání dlužníka, nebo byl
dlužník do 3 let pravomocného osvobození
odsouzen za úmyslný trestní čin anebo kdy
poškodil věřitele. Takže na tato jednání je
třeba dát si pozor.

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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.

Tel. 739 471 936

Gabriela
Michelová

Co se stane s neuhrazenými dluhy, když
je splněno oddlužení buď formou prodeje
majetku nebo formou plnění splátkového
kalendáře?
Jelikož se jedná o sanační způsob řešení
úpadku, tak jestliže já jako dlužník splním
řádně a včas všechny své povinnosti podle
schváleného způsobu oddlužení, může
vydat insolvenční soud po slyšení mě, jako
dlužníka, usnesení, ve kterém mě osvobodí
od placení pohledávek, které byly zahrnuty
do oddlužení, a to v rozsahu, ve kterém
nebyly uspokojeny. Z příkladu 2, který jsme
uvedli v minulém čísle vyplynulo, že jako
dlužník jsem měl dluhy 800.000,- Kč,
uhradil jsem formou splátkového kalendáře
489.480,- Kč za 5 let nebo-li 60 měsíců, neuhradil jsem 310.520,- Kč. Budu osvobozen
od placení částky 310.520,- Kč, ale toto
osvobození se vztahuje i na věřitele, kteří se
do insolvenčního řízení nepřihlásili. Pokud
se takovýto věřitel nepřihlásí do mého
insolvenčního řízení, přijde za mnou po pěti
letech a bude po mě chtít uhradit můj dluh
a jeho pohledávka vznikla před zahájením
mého insolvenčního řízení, vytáhnu osvobození, případně mu zašlu kopii osvobození
a napíši tomuto věřiteli, že jsem osvobozena

Finanční služby

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

finanční poradce
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Křížovka o cenu!

Opět večeři pro dva!

Výherci listopadové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
V bytě zvoní telefon.
Otec tří dcer jej zvedne
a v telefonu se ozve mužský hlas:
„To jsi ty, žabko?“
Otec odpoví:
„Ne, <tajenka 1>
<tajenka 2>!“

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

Kulichovi z Bolešin

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Bože jsem těhotná
<tajenka 2> No jo ale s kým

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Milena Bílá,
Štěpánovice u Klatov
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 24. května 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

INZERCE
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Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

Osobní a komerční
řádková inzerce
Prodám úplně nový kvalitní dalekohled,
12-ti násobné zvětšení, optické sklo BK7.
Vynikající dalekohled pro turistiku. Jen 590
Kč. I na dobírku. Tel. 731 719 454
Pronajmeme velmi výhodně, obchodní a
skladovací prostory v dosahu centra Klatov
vhodné např pro čalounickou nebo truhlářskou dílnu. Tel. 775 772 207
Prodám parcelu v obci 5 km. od Klatov,
940 m2, plyn, elektřina, voda. Cena 350 000
Kč. Na R.K. nereaguji. Tel. 775 911 450 po
17. hod
Prodám moderní přístroj na kontrolu
pneumatik - praktický digitální měřič tlaku
pneumatik, osvětlený LCD displej, úplně
nový, nepoužitý, cena pouze 190 Kč.
Tel. 731 719 454
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na
dobírku. Tel. 604 961 269
Prodám velké celozlaté dvouplastové
hodinky zn. IWC Schaffhausen, nepoškozený ciferník, punc pláště, oblík i strojek,
funkční, pevná cena 29000 Kč. Celá ČR.
Tel. 731 719 454
2

Pronajmu slunný byt 3+1 v KT (104 m )
dlouhodobě, zařízený, sklep, garáž, internet.
V blízkosti fitness, škola, školka, obchod,
MHD. Tel. 602 112 473
Pronajmu dlouhodobě garáž v KT na
Rozhrání. K dispozici je elektřina, montážní
jáma. Volná od května. Tel. 723 485 172
Hledám paní na domácí pečovatelskou
službu pro svou matku. Pracovní doba je
možná dopoledne i odpoledne, cca 4-5hod. po vzájemné dohodě. Tel. 605 158 311
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.

Inzerujte v Klatovanu!
Jedinečná možnost OSOBNÍ
inzerce v příštím čísle ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Kontaktujte nás a sjednejte si
schůzku i pro komerční inzerci.

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací
stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum, U Nováků
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy,
Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

příští číslo vyjde:
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!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?
ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%
Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.
Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

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.

4.května
1.června
3.srpna
7.září
5.října
2.listopadu
Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pro návštěvníky vstup zdarma

28. 5. 2013
uzávěrka:

20. 5. 2013
Občerstvení
na klatovské Hůrce
I pro letošní rok je připraveno
mnoho akcí, divadelních
představení a oslav.
Aktuální informace naleznete
v Kulturním zpravodaji
města Klatovy
a na internetových stránkách
www.kpk.klatovynet.cz.
Také na vývěsce na Hůrce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242
Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo si přijďte
udělat radost z levného nákupu. K prodeji můžete
nabízet textil, obuv, hračky, dětská kola, náhradní
díly, keramiku, porcelán apod.
V areálu lze nabízet i přebytky z Vaší zahrádky,
farmářské produkty nebo věci vlastní výroby.
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CESTOVÁNÍ

www.klatovan.cz

Krajem zelených pamětníků za princeznou se zlatou hvězdou na čele
kořeny dubu zjevují lebky s rudě blikajícíma
očima a kvílí a kvílí…
Na druhé straně obce stráží Mokrosuky
šestisetletá lípa, známá pověstí o nešťastné lásce dcery zámeckého pána k chudému mládenci, v nedalekém Lešišově
zase lípa, co zachránila chasníka před
vojenskými verbíři. Zkrátka, i když fučel
mrazivý vítr a šlo se do kopce, pořád jsme si
měli co vyprávět, a cesta docela ubíhala, až
před námi otevřelo svou náruč staré
hornické městečko Hory Matky Boží. Tady
jsme si teprve připadali jako v horách.
Všude kolem sníh a led, mrazivý vítr, ale
také nádherné výhledy na Velhartický hrad,
či procházka zajímavou, do kruhu sestavenou křížovou cestou na vrchu Kalvárie. Pak
už nás cesta zavedla do Kolince. Kdysi
věnné město českých královen nabízí dnes

Kašovická tvrz, domov princezny se zlatou hvězdou na čele.
Tak jsme zase jednou nevěděli, co v neděli dělat, a proto jsme s kamarády nasedli
na vlak a vystoupili ve stanici Mokrosuky.
Naproti zastávce za silnicí nás k sobě lákal
zajímavý „modřínů háj“, vysazený na konci
devatenáctého století kolem zříceniny gotické tvrze Kašovice. Což o to, takových tvrzí
je na Klatovsku několik. Tahle je však známa pověstí o krásné paní Boženě, které na
čele zářila stejně krásná hvězda. O pověsti,
kterou si můžete přečíst na tabuli u tvrze,
se kdysi doslechla také naše velká spisova-

Mokrosuky - šestisetletá lípa

foto: Milan Matějka

telka paní Božena Němcová a sepsala na
její motiv pohádku „O princezně se zlatou
hvězdou“, kterou roku 1959 zfilmoval režisér Martin Frič. Jistě si vzpomenete na impozantní herecké výkony Marie Kyselkové,
Josefa Zímy, Stanislava Neumanna, Josefa
Vinkláře a dalších skvělých herců. Až pohádku zase někdy uvidíte, vězte, že princezna Lada, neboli „Myší Kožíšek“, pocházela
z Kašovic.
Vrátili jsme se zpátky za trať, a rázem se
ocitli v krajině starých „zelených pamětníků“. Téměř na každém kroku památné lípy,
opředené pověstmi a pohádkami o krásných dívkách a statečných mládencích,
o lásce a zlobě, ale i o neštěstích, jichž byly
stromy svědky.
Za námi zůstala kašovická lípa, která
přesto, že při požáru kravína skoro shořela,
znovu se rok co rok zazelená, před námi
čtyři sta let starý dub „U svítivých hlav“.
Roste zde od Třicetileté války a traduje se,
že je pod ním pohřben celý oddíl Švédů.
Švédští vojáci se v kraji chovali surově a násilnicky. Pálili, loupili, vraždili a znásilňovali.
Nešetřili ani malé děti. Když přepadli nedaleký Hrádek u Sušice, vzali s sebou několik
žen a dívek, aby se s nimi „pobavili“. To si
ovšem místní lidé nenechali líbit. I spojili se
muži z několika okolních obcí a vydali se
své ženy a dcery osvobodit. Dohonili oddíl
nedaleko Mokrosuk. Překvapení žoldáci se
zmohli jen na slabý odpor a byli všichni do
jednoho pobiti. Mrtvá těla pak místní pohřbili na kraji obce, navršili malou mohylu
a na ní později vyrostl statný dub. A co ty
svítící hlavy? Zlí vojáci prý nedošli odpuštění a tak o něj pořád prosí. Za noci se mezi

Čtyři sta let starý dub „U svítivých hlav“
svým návštěvníkům krásnou naučnou
stezku, vedoucí bývalým zámeckým
parkem. Informace pro vandaly: „Pozor na
ní dává statný medvěd“ - vyřezaný ze
starého stromu. Na informačních tabulích
jsme za chvíli prošli historií i současností
města.
Už staří čeští turisté říkávali, že každá
cesta má končit v hostinci. A přestože je
v kalendáři jaro, zima se ještě své vlády
vzdát nechce, a tak i my jsme vyhledali restauraci, abychom se zahřáli něčím teplým
i ostřejším. A za chvíli nám jede vlak domů.
Celý výlet byl dlouhý asi deset kilometrů.
Ideální pro rodiny s dětmi. A v létě je
v podhůří Šumavy přece taky krásně, ne?

Jiří
Pokorný
badatel a dopisovatel

