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3. ročník turnaje v dámě
V neděli 19. května se v prostorách
salonku Hotelu Rozvoj v Klatovech konal
3. ročník turnaje v dámě.
Do užšího finále postoupilo 8 hráčů,
kde se vyřazovacím způsobem rozhodlo
o celkovém umístění a medailistech.
Z boje o 3. místo vyšel vítězně Vlastimil
Bouček a tzv. bramborová medaile za
4. místo připadla Miroslavu Drastichovi ml.
O první dvě místa se nakonec utkali
největší favorité a oba dva pořadatelé –
Ing. Miroslav Drastich a Otakar Muchka.
Druhý skončil Otakar Muchka a vítězem se
stal Miroslav Drastich starší.
Vítězové si odnesli poháry a věcné ceny
se dostaly téměř na každého a organizátoři tímto děkují za podporu i panu

Úvodník

poslanci parlamentu ČR Bc. Igoru
Jakubčíkovi a zvou již nyní na 4. ročník,
který se uskuteční za rok v květnu 2014.
<RKL>

Turnajové ceny a tabulka.

Účastníci turnaje v dámě v Klatovech.
Zleva doprava: Richard Kraus, Otakar Muchka, Klára Schejbalová, Ilona Skalová, Jan
Soušek, Miroslav Drastich, Camila Eleonora Frolíková, Tomáš Kleisner, Miroslav Drastich
ml., Petronela Onderová, Vlastimil Bouček, Robert Onder, Pavel Trojánek a Vladimír Zajfert

Nad rozehranou partií.

www.klatovan.cz
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Turnaj v plném proudu.

Vážení čtenáři.
Tak jsme si v posledním čísle stěžovali
na rozmary počasí a očekávali jsme brzký
příchod jara. Nikdo z nás netušil, jaké překvapení si pro nás příroda a počasí připraví
na konec května. Místo toužebně očekávané modravé oblohy, prozářené slunečními
paprsky, se nám obloha zatáhla ještě více
a nabrala šedých až ocelových tonů.
O víkendu, kdy se konal v Klatovech
Majáles, počalo nepřetržitě pršet a stále
častěji se déšť měnil v přívalový liják. Tato
situace trvá stále a vody z nebes, dopadající
na vodou nasycenou půdu, rychle stékají do
koryt říček a potoků, a ty nezadržitelně
dosahují rekordní maxima, srovnatelná
s povodněmi v roce 2002.
Mnozí z nás prožívají již po několikáté za
poslední roky obavy a po probdělých nocích,
kdy se snaží ochránit své majetky, jsou již
vyčerpaní. A co hůře, někde jde o lidské
životy. I ti, co nejsou ohroženi přímo vodou,
jsou do katastrofy vtaženi sledováním
zpravodajských relací a mnozí z nás rádi
pomohou, jak jen to bude možné.
Jistě je mnoho věcí, které měly fungovat
lépe, nebo šlo v minulosti vybudovat lepší
ochranné prostředky, ale přesto všechno
lidé pracují a snaží se ztráty eliminovat na
minimum. Náš dík patří záchranářům,
profesionálním a dobrovolným hasičům,
krizovým štábům v obcích a městech.
Věřím, že společně, po opadnutí vodní
hladiny, se nám podaří škody rychle napravit
a naši zemi uvést do funkčního stavu.
I Klatovan se dostává s ohledem na záplavy
ke svým čtenářům o pár dní déle, aby nebyl
distribuován v nejtěžším období povodní.
Vážení čtenáři,
přeji Vám pevné zdraví a nervy, klidné
dny a doufejme již bez deště a se slunečním
svitem, který pomůže vysušit náš region.

Rudolf
Lang
editor

4x foto: Rudolf Lang

www.klatovan.cz
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ŠUMAVSKÁ KARTA

Šumavská karta
Léto se Šumavskou kartou – široká
nabídka atraktivních míst, tras a doporučených aktivit s možností exkluzivních
služeb pouze pro držitele Šumavské karty
a čerpání slev u smluvních partnerů po
celé Šumavě a Bavorském lese v minimální výši 10%.

Užijte si Šumavu naplno!
Novinkami pro letošní léto bude
zapojení dalších bavorských partnerů, kde
prvním bavorským městem zapojeným
do systému Šumavská karta je Město
Zwiesel a spolupráce s Českými drahami,
které poskytnou slevu na celodenní regionální jízdenku.

Nově - Exkluzivně pouze pro držitele Šumavské karty
Se šumavskou kartou za šumavskou divočinou s nejlepšími průvodci NPŠ
Nejhlubším šumavským kaňonem
– Kaňon řeky Křemelné
Termíny:
soboty 15. 6., 13. 7., 17. 8., 14. 9. 2013
Sraz: Národní park Šumava – Srní (Sedlo –
parkoviště v blízkosti hotelu Vydra)
Čas: 9:00 h
Délka: cca 6,5 h, celkem cca 10 km
Popis trasy: Srní – Sedlo – kaňon
Křemelné – Vchynicko-Tetovský plavební
kanál – zpět Srní/Sedlo
Výpravy se konají za každého počasí.

Vltavským luhem
– Botanická zahrada Šumavy
Termíny:
neděle 23. 6., 21. 7., 18. 8., 22. 9. 2013
Sraz: Národní park Šumava – Soumarský
Most u Volar (parkoviště v blízkosti kempu
Soumarský Most, levý břeh)
Čas: 9:30 h
Délka: cca 5 h, celkem cca 6,5 km
Popis trasy:
Soumarský Most – Vltavský luh – lávka
přes Teplou Vltavu – Soumarské rašeliniště – Soumarský Most

Představujeme partnery Šumavské karty

-10%

3

-10%

Atraktivity – partneři Šumavské karty:
Stezka v korunách stromů – Neuschönau, Rozhledna Poledník, Hrady
Švihov a Velhartice, Galerie a hrad
Klenová, Skanzen Tittling, Muzeum skla
Passau, Muzeum a Barokní lékárna
Klatovy, Muzeum Šumavy Sušice,
Muzeum Dobrá Voda u Hartmanic,
Skanzen a Zámecký areál Chanovice,
Muzeum motocyklů Kašperské Hory
a Železná Ruda, Zámek Vimperk a další.
V systému Šumavské karty jsou dále
zapojeny hotely, penziony, restaurace,
kempy, dopravci a poskytovatelé služeb.

Ing. Jaroslav
Tachovský
ŠUMAVA servis s.r.o.

www.sumavskakarta.cz

-10%

Turnerova chata - Povydří

Horský areál Brčálník

Hotel Vydra - Srní

Jediná veřejně přístupná chata v I. zóně
Národního parku Šumava na břehu řeky Vydry
mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou.

Horský areál Brčálník se nachází v nadm.
výšce 840 m pod hřebeny Pancíře a Špičáku.
Penzion Pohádka je otevřen celoročně, zdejší
prostředí je vhodné pro rodinné a skupinové
pobyty, sportovní kluby, jazykové kurzy, školy
v přírodě, zájezdy, rekondiční pobyty, pobyty pro
seniory, firemní akce apod. Nabízíme ubytování
v apartmánech s kuchyňkou a TV. Zajišťujeme
celodenní stravování. 250 m od penzionu se
nachází vlaková zastávka. Přímo v areálu najdete: dětské adrenalinové hřiště, pohádkovou
chalupu a zahradu - výstavu strašidýlek,
pohádkovou stezku (3km ze Špičáckého sedla
na Brčálník), restauraci, parkoviště, ohniště.
Dále provozujeme půjčovnu terénních tříkolek
a terénní sjezd.

Hotel Vydra se nachází v centru šumavské
přírody. Nabízíme ubytování ve dvou až šestilůžkových pokojích, některé pokoje jsou s možností
přistýlky. Každý pokoj má své vlastní soc. zařízení,
tv, radiobudík a pokoje Lux mají navíc minibar
a krásný výhled do údolí. V hotelu najdete dětskou
hernu s knihovnou a dvd. Restaurace je otevřena
denně, k dispozici je denní nabídka či minutkový
jídelníček. Pro maminky s malými dětmi je zde
možnost ohřátí dětských jídel. Pro větší děti je
celé léto na zahradě trampolína, ohniště k opékání vuřtů, hotelová terasa k posezení. V zimním
období je hned u hotelu lyžařský vlek. Turistické
trasy, cyklotrasy i běžkařské trasy vedou přímo od
hotelu. Hotel je vhodný zejména pro rodiny s dětmi, pro různá školení, porady či firemní akce.
Školicí místnost i s technikou je k dispozici.

Mobil: 724 923 732
www.areal-brcalnik.cz
Sleva: Ubytování v penzionu 10%
Půjčovna terénních tříkolek a terénní sjezd 10%
Vstup do Pohádkové země Brčálník 10%

Tel.: 376 599 230, Mobil: 602 362 185
www.energotour.cz
Sleva pro držitele Šumavské karty
ubytování 10%, restaurace 10%
Infrasauna pro ubytované zdarma

- Bar, restaurace s otevřeným krbem a letní
terasou.
- Nabízíme ubytování v roubené horské chatě
v 6 pokojích s možností přistýlky a možnost
stravování s nabídkou specialit.
- Zajímavostí je výběh se dvěma vydrami.
- Oáza klidu uprostřed přírody.

Za vydrou do Povydří.
Tel.: 376 599 234, Mobil: 602 210 482
www.turnerovachata.cz
Sleva pro držitele Šumavské karty
- ubytování 10%
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Přebor Sokolské župy Šumavské
ve volejbale smíšených družstev

Vítězný tým Bumerang Sokol Strážov

Výsledky přeboru:

1. Sokol Strážov - Bumerang (ČOS)
2. Sokol Strážov - Pohoda (ČOS)
3. Sokol Klatovy (ČOS)
4. Bobři Klatovy
5. Predátoři Klatovy
6. Sokol Plzeň – Letná (ČOS)
7. Sokol Staňkov (ČOS)

Přebor se uskutečnil 18. května 2013
na kurtech tělocvičné jednoty Sokol
Strážov. Zúčastnilo se ho 5 družstev župy
Plzeňské a Šumavské.
Aby si soutěžící více zahráli, pozvali
pořadatelé i další družstva mimo Sokol.
Přeboru se tak nakonec zúčastnilo sedm
družstev, která hrála systémem každý
s každým na 2 sety do 20 bodů.

Jindřich
Schovanec
Sokolská župa Šumavská

Aktuální téma – důchodové spoření
Už jen do konce června mají lidé starší 35 let šanci na vstup do II. pilíře
POZOR – vstup od II. Pilíře se blíží! Do kdy
se musím rozhodnout, jestli sjednám důchodové spoření?
Zákonný limit pro sjednání důchodového
spoření je 35 let věku. I když jste ale mladší,
s rozhodnutím byste neměli otálet. Čím dříve
začnete spořit, tím vyššího zhodnocení lze
dosáhnout a o to vyšší bude váš důchod.
Zájemci starší 35 let mají na rozhodnutí čas
pouze do 30. 6. 2013, později už sjednat
důchodové spoření nemůžou.
Komu by byly vyplaceny prostředky v případě smrti účastníka důchodového spoření?

Prostředky účastníka se v případě jeho
úmrtí stávají předmětem dědictví. Jsou
dědici převedeny na jeho smlouvu o důchodovém spoření (pokud ji nemá, jsou mu
vyplaceny), u dědice mladšího 18 let jsou
použity na zaplacení pojistného na pojištění
sirotčího důchodu.
III. pilíř Doplňkové penzijní spoření. Co je
doplňkové penzijní spoření?
Doplňkové penzijní spoření je formou
spoření na stáří, podporované státními příspěvky a s možností příspěvků od zaměstnavatele a daňovou úlevou. Je dobrovolnou

součástí důchodového systému a od roku
2013 nahrazuje původní penzijní připojištění (spolu s ním je označováno jako tzv.
III. pilíř důchodového systému).
Hlavní výhody: Státní podpora - Daňové
úlevy - Možnost příspěvku zaměstnavatele
Jaké výhody mi přinese, že si sjednám
doplňkové penzijní spoření?
Můžete získat státní příspěvek ve výši
až 2760 Kč ročně a ušetřit na dani z příjmů
až 1800 Kč ročně.
Komu by byly vyplaceny moje prostředky,
pokud bych zemřel?
Ve smlouvě o doplňkovém penzijním
spoření může klient uvést tzv. určené osoby,
kterým by byly jeho prostředky vyplaceny.
Tyto osoby lze v průběhu spoření měnit.
Pokud klient zemře a žádné osoby neurčil,
mají na jeho úspory nárok dědicové.
Občany používající tyto formy spoření
mohou obsluhovat pouze finanční poradci
oprávnění k distribuci penzijních produktů.
Seznam takových osob vede Česká národní
banka!!! Proto Vám jako akreditovaná
osoba můžeme poskytnout veškeré bližší
informace k těmto produktům, neboť
máme oprávnění ČNB.
Doporučujeme Vám ověření osoby,
která nabízí produkty důchodového spoření v seznamu české národní banky.
Klasické penzijní připojištění, III. pilíř,
pokračuje stále!

www.klatovan.cz
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FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...

5

III. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Pomáhala nevděčné dceři a skončila na ulici. Zachránil ji až osobní bankrot
Snaha pomoci dceři přivedla starší
ženu do situace, kdy dlužila jak bankám,
tak nebankovním společnostem. Rodina
se k ní poté, co si pro ně napůjčovala
zhruba 1,36 miliónu korun, postavila zády.
V zoufalé situaci ženě pomohl až osobní
bankrot, kdy během pěti let musí zaplatit
alespoň 30 procent ze svých závazků.
Paní Eva po smrti manžela žila
s dcerou, zetěm a malým vnukem. Aby si
mladá rodina mohla splnit svůj sen, vlastní
domek se zahradou, darovala jí veškeré
svoje úspory. Následovaly úvěry od bank
a poté, kdy jí banky odmítly dále půjčovat,
řešila situaci půjčkami v nebankovních
společnostech. Postupně ale přestala své
dluhy zvládat a nemohla už dále rodinu
své dcery podporovat. V ten okamžik skončila na ulici. Dcera ji vyhnala z domu.
Naštěstí se Eva brzy seznámila
s mužem, který byl ochoten jí pomoci dluhy
splácet. V té době už měla 18 věřitelů,
a závazky tak nezvládali platit ani ve dvou.
Paní Eva bohužel ztratila i přehled
o celkové výši svého dluhu, neměla žádné
úvěrové smlouvy ani jiné dokumenty, které
by alespoň orientačně dokladovaly výši
jednotlivých závazků. Prý jí všechny
dokumenty zničila dcera. Pomoc Eva našla
až v oddlužení neboli osobním bankrotu.
Osobní bankrot - jedna z cest z dluhů
Již od roku 2008 může být osobní bankrot (oddlužení) řešením jen pro ty dlužníky, kteří se do svízelné situace dostali
jako běžní občané, nemají tedy dluhy
z podnikatelské činnosti. Člověk, který
požádá o oddlužení, musí mít alespoň dva

Finanční služby

věřitele a být u nich v prodlení se splátkami více než 30 dní.
Pravidla pro oddlužení určuje insolvenční zákon (Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Od jeho
platnosti byly vyhlášeny už desítky tisíc
osobních bankrotů. Například v roce 2012
to bylo 16 956 oddlužení, což představuje
nejvyšší počet od roku 2008. Proti roku
2011 se jedná o meziroční nárůst 46 procent (2011 - 11 590 osobních bankrotů).
Během 5 let splatit aspoň 30 % dluhů
Evě se postupně s pomocí pracovnice
Finanční kanceláře podařilo dát dohromady u 18 věřitelů celkový dluh ve výši 1,28
miliónu korun. Aby jí soud povolil oddlužení, musela doložit, že během pěti let bude
schopna nezajištěným věřitelům uhradit
alespoň 30 procent dluhů. Podmínku
splnila, i když v jejím případě to bylo
hraniční.
Eva žádost zaslala ke Krajskému
soudu v Plzni. Ten však její žádosti nevyhověl, protože dluh byl ve skutečnosti vyšší.
Dosáhl 1,36 miliónu korun. V tomto případě ženiny příjmy nestačily na splnění
podmínky úhrady minimálně 30 procent
celkové dlužné částky.
Nakonec měla Eva štěstí, se splácením
byl ochotný jí pomoci nevlastní syn. Sepsali společně smlouvu o důchodu a soud
nakonec oddlužení schválil.
Žádost o oddlužení podává dlužník
O povolení osobního bankrotu žádá
sám dlužník na příslušném krajském

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

foto: finance-insurance.org

soudě. K žádosti musí připojit soupis veškerého svého majetku a také veškerých
svých závazků. Musí doložit i své příjmy za
poslední tři roky a očekávané příjmy
v následujících pěti letech. To proto, aby
bylo zjevné, jestli bude mít z čeho splácet
své případné závazky.
I v průběhu oddlužení je dlužník pod
pravidelným dohledem insolvenčního
správce a soudu. Pokud soud na základě
údajů uvedených v návrhu na povolení
oddlužení rozhodne o úpadku dlužníka,
určí mu insolvenčního správce, a pokud
dlužník zároveň splňuje zákonné podmínky, povolí soud oddlužení.
Dva způsoby oddlužení
Samotné oddlužení může proběhnout
dvěma způsoby. Buď zpeněžením majetkové podstaty, to znamená, že prodá svůj
majetek, nebo plněním splátkového kalendáře. O oddlužení plněním splátkového
kalendáře žádají dlužníci nejčastěji
a obecně je právě toto nejčastěji myšleno
pod označením OSOBNÍ BANKROT.
Nezáleží však na dlužníkovi, jakou
formou oddlužení proběhne. I když dlužník
například žádá o oddlužení formou
splátkového kalendáře, ale možné jsou v
jeho případě oba způsoby, může být
oddlužen i prodejem majetku.
Samotné oddlužení plněním splátkového kalendáře pak znamená, že dlužník
musí po dobu pěti let pravidelně měsíčně
splácet zákonem určenou část svých
příjmů. Pokud dlužník v tomto období
obdrží nějaké dary nebo získá dědictví,
musí je také použít na splacení svých
závazků.
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.

Gabriela
Michelová
finanční poradce
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O víle Dajáně
Člověka, který se náhle objevil se Dajánka bála. Honzík ne. „Dajánko, já jsem
Honzík Drozd! Já se nebojím! Půjdu se ho
zeptat, co tu chce!,“ řekl, a hned vyrazil do
ostružiní. Víla jen kulila oči. Honzík zmizel
v ostružinách. I ptáčkové ztichli a jen
zvědavě kroutili hlavičkami. Bylo slyšet
tlumený hovor. Mluvili dlouho. Když se
Honzík vrátil, měl ustaraný obličej. Řekl
zvědavé Dajánce: „Má milá kamarádko,
ten člověk je chudák! Pracoval jako
zahradník u barona v Tulipánské zemi.
Vypěstoval černé tulipány, velkou vzácnost! Baron mu vzal všechnu slávu a lhal,
že je vypěstoval sám. A vyhnal ho ze
služby. Trmácel se až sem, protože slyšel,
že se tu usadily stromy a že jsi tu ty!“
„A co ode mě chce??“ ptala se. „Má
k tobě prosbu. Nemusíš se bát, je unavený
a hladový. Doběhnu domů pro chleba
a mléko, aby se najedl,“ řekl, a pelášil
domů. Dajánka byla hodně zvědavá s čím
by mohla pomoci. Počkala ale na Honzíka.
Šli k muži. Ten si vzal chleba a začal jíst.
Prohlížel si Dajánku a ta zase jeho. Dlouho
bylo ticho. Muž dopil mléko a poděkoval.
Otočil se k Dajánce. „Milá vílo, slyšel jsem
o tobě vyprávět až v Tulipánské zemi. Prý
dokážeš přesvědčit stromy, aby postály na
místě. Tady to vidím! To je krása! Já jsem
stavitel zahrad. Ale doteď jsem žádnou se
stromem neviděl.“ Dajánka se červenala,

www.klatovan.cz
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pohádky Tety Džumagul
měla velkou radost, že se její stromový
park někomu tak líbí. Muž pokračoval:“ Já
jsem pěstitel květin. Postavím zahradu,
která pokvete celý rok tisícem barev, ale
stát strom jsem neviděl. Je to zázrak, ten
stín a ti ptáci! Něco tu mám, bude se to
hodit.“ Muž zalovil nejdříve v kapse kabátu, ale nic v ní neměl. Honzík celou dobu
držel Dajánku za ruku a natahoval krk, aby
viděl, co hledá. V kapse nic nebylo a tak se
s ustaranou tváří začal přebírat splasklým
uzlíkem. Na tváři se mihl úsměv, našel co
hledal. Malý pytlíček ovázaný šňůrkou.
Pytlíček ležel v upracované dlani a všichni
tři na něj upírali oči.
Muž sukovitými prsty opatrně uzlíček
rozvázal. Honzíkovi se protáhl obličej zklamáním. Díval se totiž na semínka a jednu
cibuličku. Dajánce se rozzářily oči a prstem se přebírala v pokladu. Některá semínka byla kulatá, jiná šišatá, některá baculatá a velká, jiná drobounká. Cibulička
se leskla. Muž se zeptal: „Víš co to je?“
„Ale jistě!“, jásala víla: “Tohle jsou lobelky,
divizny, truskavec, macešky, afrikány, měsíčky, všechny je znám! Jen tebe ne.“
„Já jsem Dio, zahradník.“, představil se
s úsměvem muž. Honzík se znovu podíval
do dlaně na semínka. „Co je v tom za
radost? Semínka, k čemu ?“
Dajánka se usmála a Dio vysvětlil:
„Chlapče, tady je stromový park a z těch

semínek vypěstujeme krásné květiny.
Spolu se stromy to tu bude jako v ráji.“
„A to vás uživí?“, ptal se Honzík. „Uživí“,
usmál se Dio, „Vypěstujeme květiny, budeme schraňovat semínka a až budeme mít
sazenice navíc, prodáme je.“
„Tu cibuli máte k večeři?“, ptal se
Honzík a ukazoval na cibulku mezi
semínky. „Kdepak! To je velká vzácnost. Ta
není k jídlu.“
Dajánka se zeptala: „Zahradníku, ty tu
zůstaneš? Kde budeš bydlet?“
Jestli Dio opravdu zůstane a kde bude
bydlet se dozvíme příště.

Eva
Krausová
Teta Džumagul

ZAHRADNÍK DIO
Ze semínka velký strom ??
Záhada je někde v tom!!
Ze semínka že by
vyrostl strom k nebi??
A co kytky v barvách všech?
Ze semínek ve všech barvách duhy?
Každý květ je nádherný a jiný nežli druhý!
Jejich barvy, vůně berou dech.
Jahody, cibule a hrášek,
Celer, zelí, oranžová mrkvička,
zdravější jsou, nežli prášek.
Ze semínek zeleninka vrátí barvu na líčka!

Najdete cestu
ke zmrzlině?

ilustrace Klatovan | Eliška Luňáčková

Neroste ti kytka, zelenina, prostě nic?
Pažitku si zasij, roste dobře všude.
Hned jak vzejdou semínka,
zeleně ti zacinká.
A zelená jak vltavíny
dodá tobě vitamíny.

www.klatovan.cz
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MAJÁLES 2013

Klatovský Majáles 2013

Klatovské náměstí - skupina PRAGO UNION.
Klatovský Majáles 2013, festival
studentů, který se v Klatovech konal již
čtvrtým rokem, se podle organizátorů
vydařil i navzdory nepřízni počasí.
Klatovský Majáles 2013 je festival, který
každoročně organizují studenti z Klatov.
Letos festival probíhal od 22. 5. do 25. 5.
2013 hned na několika místech v Klatovech.
„Jsme rádi, že se nám oproti předchozím
ročníkům podařilo kromě náměstí obsadit i
další místa, např. Renesanční dvorek, kde
jsme festival zahájili vernisáží výstavy Five
Stripes, Letní kino, kde jsme uspořádali koncert místních mladých kapel či nově otevřený skate park“, uvedl Ondřej Kašpárek,
jeden z organizátorů festivalu.
Prvního dne festivalu, středy 22. 5. se
zúčastnil nečekaně velký počet lidí. Renesanční dvorek se kolem 18. hodiny zaplnil
převážně mladými lidmi, kteří přišli podpořit

své kamarády, fotografy z nově vzniklé
umělecké skupiny Five Stripes (Anežka
Sechovcová, Tereza Němečková, Anna
Švarcová, Honza Strnad, Nikola Kudělková),
jejichž stejnojmenná výstava měla v tento
den vernisáž. Výstavu kurátorsky vedla dvacetiletá Tereza Matějková, která Five Stripes
zároveň pomáhala s technickým zpracováním fotografií. Výstava bude v renesančním
dvorku ke zhlédnutí až do 24. 6. Po vernisáži
následoval koncert kapely Mydy Rabycad
v café Jednorožec, koncert organizátory potěšil vysokou účastí převážně mladých lidí.
Na čtvrtek 23. 5. byl naplánován průvod
městem na téma oldschool a volba krále majálesu. Po loňské velmi nízké účasti studentů
letošní průvod příjemně překvapil. Podle odhadu organizátorů se studentů převlečených
do retro kostýmů objevilo až ke stovce.
„Problém však máme stále s některými
řediteli škol, kteří nechtějí uvolnit větší počet

www.klatovan.cz
žáků z vyučování, ne všichni se tak mohli
průvodu zúčastnit a kandidovat na krále
majálesu. Například na Gymnáziu Jaroslava
Vrchlického se mohlo do průvodu vydat
pouze předem písemně přihlášených 30
lidí“, uvedl jeden z organizátorů. Průvod se
již tradičně sešel „Na Buzeráku“ před ZŠ
Čapkova a kolem 13 hodiny se vydal směrem na náměstí a dorazil do Letního kina,
kde probíhala volba krále majálesu. Letošním králem majálesu se stal Lukáš Tuček,
který prošel několika vyřazovacími disciplínami a v posledním kole zvítězil. Královskou
korunu mu předala Markéta Soumarová,
která zvítězila loni. Zbytek odpoledne se nesl
ve znamení koncertů místních mladých
kapel, které měly poprvé příležitost vystoupit
v rámci Klatovského Majálesu. Čtvrteční
akce přijala původně pracovní název
Klatovský Mladý Maso. „Kapely jsme sháněli
hlavně pomocí Facebooku, kam jsme umístili otevřenou výzvu pro členy kapel, kterým
je méně než 25 let, chtěli jsme tak dát
možnost novým hudebním tělesům, které
nemají moc příležitostí vystupovat“, uvedla
šestnáctiletá Kateřina Lintonová, dramaturgyně festivalu. Vystoupily kapely Strip Dolls,
Fiasko, Haxna, SVZ, Infinito, Sirkyskon,
Selfish Son a UG Strýčkova Zahrádka. Ve
čtvrtek večer se konala také tradiční filmová
noc v Sokolovně, kam diváci mohli přijít
zhlédnout řadu zahraničních i českých filmů
a v sokolovně přespat.
Na pátek 24. 5. připadaly dvě zásadní
události, které se v historii Klatovského
Majálesu objevily letos poprvé a přinesly
nečekaný ohlas. Organizační tým navázal
spolupráci s firmou Horsefeathers, aby společně uspořádali skateboardové závody
v nově otevřeném skate parku. Akce byla
nazvána Horsefeathers Chillin Contest vol. II
a účastníci závodů mohli vyhrát ceny v hodnotě 20 000 Kč. Po 14 hodině se ve skatepokračování 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
parku shromáždilo několik desítek diváků
a kolem patnácti přihlášených závodníků.
Počasí akci však bohužel příliš nepřálo a závody musely být kvůli dešti a bezpečnosti
předčasně ukončeny. Kromě skateboardových závodů měli diváci možnost vidět také
break dance a žonglování ve formě workshopů, kdokoli se tak mohl zapojit a naučit
se novou dovednost. „Klatovský skatepark je
podle mého jeden z nejlepších v kraji, tak
pěkné místo pro skateboarding nemáme
dokonce ani v Českých Budějovicích“, chválil
skatepark návštěvník Vojtěch Košan.
Organizátoři chtějí skatepark využít i v příštím roce. „Škoda, že nevyšlo počasí, mohla
to být skvělá akce, diváků i závodníků bylo
na Klatovy dost“, poznamenal koordinátor
závodů za Horsefeathers, Tomáš Enžl.
V pátek večer majáles pokračoval
koncerty v klubu U Košile, tentokrát v žánru
hip hop. Vystoupili jak ostřílení Non limit ze
Sušice s pevnou fanouškovskou základnou
tak i mladí místní rapeři Ropot a Grizzy, které
mělo klatovské publikum možnost vidět
poprvé. Mezi účinkujícími se objevil také
sedmnáctiletý raper Fakson z Klatov, jež se
díky své tvorbě stal středem pozornosti
hlavně na sociálních sítích. Návštěvníci akce
měli dále možnost vidět Beatbox Company
a Kenas & Nejt. Organizátoři byli s pátečním
večerem spokojeni, o akci projevilo zájem
nečekaně velké množství lidí. Zaplněný klub
a tlačenice před podiem vytvořily skvělou
atmosféru pro všechny účinkující.
Sobota 25. 5., hlavní den festivalu, začala pro organizátory již v 6:00 stavěním stanů
na náměstí. Stavění stanů jako zázemí pro
kapely, dále stany s občerstvením, instalace
bannerů partnerů trvala několik hodin. První
kapela odstartovala hlavní den majálesu ve
13 hodin, vystoupilo celkem šest kapel Faces are Fiction, Dead Pope’s Company,
A-Banquet a dále známější United Flavour
a dlouho očekávaný headliner Prago Union.
Jako poslední vystoupila kapela MIDI LIDI,
která si získala přízeň publika, ačkoli v Klatovech vystupovala poprvé. „Vybíráme kapely
tak, aby byl festival žánrově vyvážený, klíčem
k výběru kapel je pro nás kvalita a originalita,
nechceme přivážet zaručeně oblíbené
kapely ale něco nového, co v Klatovech ještě
nehrálo, riskujeme tím sice menší účast, ale
to je pro nás riziko, které chceme podstoupit“, míní členka organizačního týmu Jaroslava Tomanová. Program na náměstí skončil
ve 23:00 a pokračoval afterparty v kavárně
kulturního domu Družba až do ranních
hodin. V letošním roce organizátoři zajistili
zdarma dopravu do Sušice, Nýrska a Přeštic.
Celkově měli organizátoři dobrý pocit z celého festivalu, ačkoli počasí majálesu letos
příliš nepřálo, vše se povedlo a zájem lidí
o dílčí akce byl obrovský. „Všechno klapalo,
jak mělo, měl jsem pocit, že se nemusím
o nic starat a vše proběhlo hladce“, chválil
práci týmu Ondřej Kašpárek, jeden ze
zakladatelů Klatovského Majálesu.
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Páteční závod v klatovském skate parku.
Klatovský Majáles získal v letošním roce
velkou podporu od Nadace Vodafone, která
akci podpořila částkou 100 000 korun, jež
tvoří přibližně třetinu všech nákladů. Zbytek
financí organizační tým získal především
oslovováním místních firem a nabízením zviditelnění jejich jména na festivalu výměnou
za finanční příspěvek. Festival má již několik
let také stálé partnery, např. společnost K+K
Technology, Intertell spol. s r.o., Stěhování
PROSNER, tiskárnu Dragonpress, firmu MLT,
která dodává veškeré stany a zázemí a mnoho dalších místních firem a soukromých
podnikatelů. Letos se týmu podařilo získat
generálního partnera, firmu ELIOD, které by
tým chtěl touto cestou zvlášť poděkovat.
Město Klatovy festival podpořilo částkou
30 000 korun. Vzhledem k tomu, že celý
program je zdarma, musí tým finance na
zaplacení kapel a kvalitního zvuku sehnat
jinak než vybíráním vstupného, například
prodejem propagačních předmětů, triček
a odznaků. Pro zajímavost, cena za kvalitního zvukaře se rovná ceně za největšího
headlinera a tyto částky se pohybují v řádech
desetitisíců. „Letos nás velmi zklamalo rozhodnutí Plzeňského kraje, který nevyhověl
naší žádosti o grant, a festival finančně nepodpořil. Myslíme si, že jde o zásadní a v regionu naprosto ojedinělou akci, která roste
nevídaným tempem a proto nás rozhodnutí
kraje velmi překvapilo“, poznamenala manažerka festivalu Veronika Vavříková.
Festival je organizován především studenty klatovských středních škol a zaštítěn
občanským sdružením Studentské kulturní
sdružení Klatovy, jež organizátoři v roce
2010 za tímto účelem založili. Příprava
festivalu probíhá tak, že si jednotliví studenti
berou na starost dílčí akce, které sami
navrhnou a zbytek týmu odsouhlasí. Tyto
menší události poté sami realizují za pomoci
ostatních a za podpory starších členů týmu,
kteří již s organizováním festivalu mají
zkušenosti z předchozích let. Zakladatelé
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sdružení tuto formu organizace považují za
ideální, protože noví členové tak získávají
zkušenosti a vytváří si vlastní kontakty.
V příštích letech budou organizátoři v této
formě přípravy festivalu pokračovat a chtějí
dát možnost dalším studentům realizovat
vlastní nápady. Všichni organizátoři na festivalu pracovali téměř rok a to bez jakékoli
materiální odměny či nároku na honorář.
Závěrem by tým Klatovského Majálesu
chtěl čtenáře měsíčníku Klatovan pozvat na
promítání krátkého filmu, který o festivalu
natočil štáb Clockwork Rabbit.
Datum premiéry bude upřesněn na
webových stránkách Klatovského Majálesu
www.klatovskymajales.cz.

Rudolf
Lang
redaktor
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SPORT

První žákovské úspěchy Zbrklého úderu
Po osmi měsících činnosti má náš sportovní klub
Zbrklý úder - Badminton Klatovy první úspěch v kategorii
žáků. Na oblastním přeboru neregistrovaných O pohár
předsedkyně svazu, pořádaném v Plzni Západočeským
badmintonovým svazem, zvítězil Michal Koranda
v kategorii do 15 let, Hynek Sýkora obsadil 4. místo
a Ondra Matoušek skončil pátý.
Michal (ročník 2000) sehrál s Pavlem Kokořem
(ročník 2002) z Aše už ve skupině vysilující třísetový
zápas a tito dva se utkali znovu ve finále, když prošli
v semifinále přes dva postupující z druhé skupiny, která
měla o poznání nižší úroveň. Finálový zápas byl
nejpohlednějším z celého turnaje napříč všemi
kategoriemi.
Na konec sezóny je to hezká odměna za naši činnost.
V současné době trénujeme asi 15 žáků, ale během
června chceme uspořádat další nábor pro ty, kteří by
měli zájem se badmintonu po prázdninách věnovat.
Sledujte naše webové stránky: www.zbrkly-uder.cz

Jan
Matoušek
Ondra Matoušek, Michal Koranda a Hynek Sýkora

Mikroregion Běleč
má nové propagační materiály
a webový portál
Mikroregion Běleč tvoří 16 obcí severně od Klatov.
Jsou to obce Biřkov, Červené Poříčí, Dolany, Chocomyšl,
Chudenice, Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří,
Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Vřeskovice
a Všepadly. Členem mikroregionu je také OTISK, o.s.
a Myslivecké sdružení Svrčovec. V rámci projektu
„Společná propagace území mikroregionu Běleč“, který
byl spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko, byla vytvořena brožura s fotografiemi a turistickými informacemi o mikroregionu,
pohlednice, skládačky a mapy. Navštívit můžete také
nový webový portál www.belecmikroregion.cz, kde
naleznete další podrobné informace doplněné např.
o tipy na výlety nebo kalendář akcí. Veškeré propagační
materiály obdržíte v informačním centru ve Švihově
a v Chudenicích. Těšíme se na Vaši návštěvu v území
starověkých mohyl, středověkých tvrzí, romantických
zámků a nádherné přírody.

foto: autor

předseda klubu
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Festival
Mediterráea Pilsen
14. a 15. května 2013 v rámci festivalu
Mediterráea Pilsen proběhlo v Měšťanské
besedě Plzeň pod taktovkou klatovského
Centra španělské kultury a vzdělávání
scénické čtení MERDETOUR aneb LiStOVáNí
se Stephenem Clarkem.
Po významu slova „merde“ raději nepátrejte. Spokojte se s tím, že jde o klíčové
slovo v názvech bestsellerů Stephena
Clarka: Merde! Rok v Paříži, Už zase skáču
přes Merde!, Celkem jde o Merde, Merde
Impossible. V nich najdete britský humor
z Paříže. Ale především skutečnou Francii,
o níž jste se ve škole nikdy neučili. Spolu
s autorem ochutnáte vyhlášená typická francouzská jídla, nahlédnete pod pokličku rozmanitým zvykům a obyčejům a vůbec poznáte Francouze očima jejich odvěkých rivalů
z druhé strany Kanálu. Stephen Clarke je totiž britský novinář a spisovatel, který pracuje
pro francouzskou mediální skupinu v Paříži.
Jeho první knížka Merde! Rok v Paříži je
téměř pravdivý záznam událostí, které se mu
přihodily nebo nepřihodily během deseti let,
kdy žil ve Francii. Původně ji vydal v nákladu
dvou set výtisků a chtěl ji prodávat na svém
webu, rozdávat přátelům nebo využít jako
palivo při barbecue k oslavě dobytí Bastily.
Ovšem poté, co z ní četl v Kanadském knihkupectví v Paříži, a po následných recenzích
v tisku se kniha stala takovým hitem, že
musel napsat pokračování. Teď vyšel už pátý
kousek nazvaný Faktor Merde! a Stephen

Randova 112, Klatovy
pod náměstím
u hotelu Enius

Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00

Clarke ho přijel pokřtít i do Plzně. Stalo se tak
v rámci scénického čtení Lukáše Hejlíka. Po
něm přišla na řadu beseda s autorem a pochopitelně i autogramiáda knížek.
15. 5. 2013 se do Plzně vypravili studenti
středních škol Plzeňského kraje. Klatovy byly
zastoupeny studenty Obchodní Akademie
a Gymnázia Jaroslava Vrchlického. V češtině
i angličtině besedovali s kultovním autorem
Stephenem Clarkem o jeho knihách, životě
v Paříži, vztahu k francouzům a typicky
britském humoru, jehož je pan Clarkem
důstojným reprezentantem.

Listování bylo zahajovacím představením
festivalu zemí Středozemí, který již třetím
rokem v Plzni pořádá Centrum španělské
kultury a vzdělávání společně s Alliance
francaise de Plzeň za podpory Statutárního
města Plzeň, Plzeňského kraje, Velvyslanectví Španělska v Praze, Plzně 2015 o.p.s
a Ministerstva kultury.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

- přednáška formou prezentace
- individuální poradenství v oblasti módy
- ukázka líčení od firmy ArtiStry
- sleva 10% na veškeré zboží zakoupené během akce
- občerstvení (španělská vína, obložené talíře)
- vstup zdarma

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

www.klatovan.cz

Prolov cup – 4. Ročník turnaje
v malé kopané 6. - 7. 7. 2013
Novinkou letošního ročníku, kvůli rozšíření turnaje, je jeho
přesunutí na kvalitnější hřiště do Klatov. Na sokolském a atletickém
stadionu v Klatovech bude připraveno 8 hřišť pro malou kopanou.
Dále nově přibudou turnaj veteránů (ročníky narození 1978 a níže)
a amatérů (nikdo v týmu nesmí být registrovaným fotbalistou).
Tradičně se uskuteční i turnaj žen.
V žádném případě se nejedná jen o sportovní akci, ale celou akci
bude doprovázet moderátor DJ Andale, bude k dispozici profesionální
fotograf Vojtěch Cimpl a večer je připravená hudební produkce
skupiny Ukradený Vjecy. Pro děti i širokou veřejnost bude připraven
bohatý doprovodný program. Vystoupí zde dětičky z taneční skupiny
MiniDolls, parkou-rová skupina Freelance Klatovy, různé druhy
cvičení předvedou trenéři z fitness centra Pohoda, proběhne exhibice
bojových sportů v podání sportovního klubu Millenium Gym.
K dispozici bude vrtulník pro vyhlídkové lety. V areálu turnaje bude
k dispozici volejbalový kurt, nohejbalový kurt, basketbalové hřiště,
vodní fotbal, trampolína, dětský golf. Po celou dobu turnaje bude k
dispozici WIFI připojení k internetu zdarma.
O co se bude hrát? O více než metrový pohár, víkendový pobyt pro
vítězný tým na Statku česká lípa a mnohé další ceny od sponzorů
turnaje.
Momentálně registrujeme 65 přihlášených týmů. Dokud nebude
naplněna kapacita 80 týmů je možné se přihlašovat až do
30. 6. 2013 na webových stránkách www.prolovcup.cz.
Velkým lákadlem bude jistě přihlášený tým ze Senegalu.
Michal Mengy Frous, pořadatel

Tým „Pojď sem, kam jdeš“
- loňský vítěz Prolov cupu

Hlavní program:
Sobota 13-18 hodin
Neděle volné létání
Občerstvení, parkování,
kemp v areálu letiště;
-Doprovodný program
-Divácká anketa
Vstupné- 40 Kč

www.klatovan.cz

ŽELEZNORUDSKO

KVĚTEN 2013 | ČÍSLO 5 | ROČNÍK IV | STRANA

13

Letní turistické soutěže na Železnorudsku v květnu opět startují!

Schránka s razítkem.

Již 6. ročník letních soutěží pro pěší
turisty „Železorudské vrcholy“ a 4. ročník
pro cykloturisty „Železnorudskem na
kole“ byly zahájeny 25. května a shodně
potrvají do 29. 9. 2013.
Obě soutěže mají za cíl návštěvníkům,
ale i obyvatelům Železnorudska ukázat
krásy a zajímavosti tohoto regionu. Díky
soutěžím se již tisíce turistů v průběhu
uplynulých let podívaly po okolních vrcholech a jezerech, prošly se naučnou stezkou
a po „Železnorudském okruhu, nebo navštívily například romantickou vyhlídku
„Liebeshöhe“. Na kole se účastníci

soutěže podívali třeba až do Nové Pece.
Stovky hodnotných cen od místních sponzorů byly výhercům soutěží rozdány a ti se
rádi vraceli a své ceny si přijeli užít. Ale
nevraceli se jen výherci. Každým rokem se
na Informační turistické centrum obracejí
účastníci předchozích ročníků soutěží
a zajímají se o další pokračování a místa,
kam je soutěže dále zavedou.
A kam to tedy bude letos? Pěší turisté
si projdou Naučnou stezku „Historie obce
Špičák“, kde kromě krásných výhledů
a hezké přírody obohatí své znalosti o nové
poznatky z obsahově i fotograficky zají-

mavé naučné stezky. Cyklisté se vydají pomocí technického zařízení – lanovky přes
Pancíř za technickou památkou – první
vodní přečerpávací elektrárnou v zemi. To
znamená, že přes Hojsovu Stráž sjedou
k přečerpávací elektrárně a nádrži, poté se
přes Špičák budou opět vracet.
Na soutěžící budou opět čekat soutěžní razítka s tou novinkou, že v soutěži
pro pěší turisty nebude předem známo,
u kterého zastavení bude razítko umístěno
a budou jej muset tak trochu hledat. Na
cyklisty čeká též jedno překvapení, spíše
bonus, neboť všichni vylosovaní výherci
kromě cen dostanou možnost zúčastnit se
exkurze do této technické památky.
Vylosování výherců proběhne jako
každý rok bezprostředně po ukončení
soutěží, tj. začátkem měsíce října. Kompletní pravidla soutěží a sponzory najdete
na www.sumava.net/itcruda, nebo bude
možné se s nimi seznámit v ITC.
Sponzory soutěží jsou podnikatelé
z regionu Železnorudsko. Výherci se
mohou těšit na různé ceny od těch
sladkých z cukrárny Café Charlotte nebo
Sněhurka, uzenářských z Řeznictví
Šnebergr, či nápojových v Baru Big Apple,
po víkendová ubytování nebo jiné služby
v hotelích OREA Wellness Hotel Horizont,
Belveder, Karl, nebo penzionech a chatách ALFA, HABR, Alpský dům, Družba,
REBEL. Radost udělá určitě i ručně
vyrobená bytová dekorace z obchůdku
Rustikal. Dalšími sponzory jsou SKI
SNOW MAX, Bowling Turner…
Nejen účastníkům soutěží, ale také
ostatním návštěvníkům přejeme mnoho
hezkých zážitků v regionu Železnorudsko.

Železnorudsko Vás baví!
Datum

červen 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

Sraz Kaipanů

Penzion HABR / Žel. Ruda

V. ročník – tradiční akce penzionu HABR, koná se na zahradě uvedeného penzionu

Jarním Železnorudskem

TJ TATRAN / Železná Ruda

34. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy – Belvederský lesní kros

8. výcvikový víkend

Kynologický klub Žel. Ruda

pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti

22. 6.

„Slunovrat“ – setkání u Pomníku Barabů

Železnorudský klub

pravidelné každoroční setkání na oslavu Slunovratu u kaple sv. Barbory, občerstvení u ohně zajištěno…

22. 6.

„Železnorudskej noháč“

Hřiště ZŠ v Železné Rudě

8. ročník – turnaj v nohejbalu dvojic se koná tradičně na hřišti ZŠ K. Klostermanna

23. 6.

Poznávání památek za letních úplňků

Hotel Grádl / Železná Ruda bylinky sbírané za úplňku mají větší sílu, snad i vědomosti získané za úplňku budou vytvářet silnější vztah k přírodě, památkám, zemi…

iXS European Downhill Cup 2013

Sportovní areál Špičák

šumavský KONA Bikepark Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu již počtvrté…

Tradiční tenisový turnaj

Pension VALMI

čtyřhra, neregistrovaní hráči

7. - 9. 6.
8. 6.
14.–16.6.

29.–30.6.
29. 6.

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

Změna vyhrazena.

foto: archiv ITC

Václav
Šebelík
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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Křížovka o cenu!

Opět večeři pro dva!

Výherci listopadové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
„Jean, nachystejte mi kulovnici,
půjdeme na ryby.“
„Ale pane, neměli bychom
si vzít raději udici?“
„A vy si myslíte, Jean, že když budu
<tajenka 1>,
tak mi <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

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> u telefonu je
<tajenka 2> majitel rybníku

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Ondřej Razým,
Luby, Klatovy
GRATULUJEME!

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

Osobní a komerční
řádková inzerce
Prodám dvě půdní střešní okna Luminex
AT63x76. Používaná dva roky. PC 2.489 Kč
nyní 800 Kč. Tel. 776 256 556
Pronajmu byt 1+1 v Klatovech, ul. Pod
Koníčky, 2 poschodí s balkonem, výtah,
sprchový kout. Částečně zařízený, internet.
Cena 5.500 Kč + poplatky a energie (cca.
3.000 Kč). Tel. 604 103 948
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 NOKIA 6070, barevný displej,
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč.
I na dobírku. Tel. 604 961 269
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 kamna Harding na tuhá paliva
vhodná na chalupu nebo dílnu,velmi
výhřevná. Cena 1.900 Kč. Tel. 776 256 556
Pronajmu zahradu 800 m2 u Klatov
měsíční nájem 500 Kč. Pište na e-mail:
mel.mich@seznam.cz - uveďte tel. ozvu se.
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

INZERCE

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
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
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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

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

Ko u p í m g a r á ž v K l a tove c h , Te l .
602 882 461

příští číslo vyjde:

Burza oblečení - 14.června (pátek) od
8:30 do 18:00 v budově TJ SOKOL Klatovy,
ul. Kpt. Jaroše 118. V případě zájmu
zúčastnit se jako prodejce - více informací
na www.zh-s-laskou.cz

28. 6. 2013

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.

20. 6. 2013

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.
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uzávěrka:

Samosběr i prodej jahod!

Prodám cihlový 2+1 v OV po částečné
rekonstrukci v 1.p., výměra 55 m2. Nízké
náklady na bydlení (plyn. kotel, nová okna).
V místě škola, školka, MHD, samoobsluha,
klidné místo. Studentská ul. (vedle bývalé
cukrárny Colombina), cena 1.120.000 Kč,
Tel. 773 234 710

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.
3.srpna

7.září

5.října

2.listopadu

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pro návštěvníky vstup zdarma
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Aktuální informace získáte
na telefonním čísle 604 978 604.
Růžena Jelínková
Novákovice 11, 33901 Klatovy
www.zahradnictviuruzenky.cz

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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HUDBA

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2013
V polovině května se uzavřela první polovina již 17. ročníku Evropského festivalu
duchovní hudby „Šumava-Bayerischer
Wald“. Během osmi festivalových dnů se
v českobavorském pohraničním regionu
uskutečnilo celkem šestnáct koncertních
vystoupení jednotlivých sborových těles.
Stejně jako v loňském roce i tentokrát
festivalové akce figurovaly po oba týdny
jako Kulturní akce týdne na webu českobavorského kulturního centra v Schönsee.
První koncert festivalu proběhl 8.
května v Plzni, kde vystoupila akademická
tělesa – Dívčí akademický sbor, Plzeňský
akademický sbor a Komorní orchestr
katedry hudební kultury. Z bohatého
hudebního dění, jež festival dosud nabídl,
stojí rozhodně za zmínku koncert Kolegia
pro duchovní hudbu v dolnobavorském
Plattlingu 10. května věnovaný sv. Janu
Nepomuckému, dále vystoupení souboru
Consortio Melcelii zabývajícího se tzv.
autentickou interpretací barokní hudby na
staré nástroje, jenž na koncertě v Chudenicích 11. května vůbec poprvé po více
než třech stech letech provedl nešpory
barokního skladatele ze 17. století Jiřího
Melcelia, rodáka z Horšovského Týna.
Klatovské Kolegium pro duchovní hudbu
doprovodilo v rámci festivalu také oslavy
620. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého dne 16. května v Plzni.
Ani Klatovy však o festivalu nepřišly
zkrátka. Krom již zmíněného Consortia
Melcelii, které zde vystoupilo 12. května
v jezuitském kostele a přítomné poslucha-

2x foto: autor

Železnorudský smíšený sbor v Chudenicích
če nadchlo zejména strhující interpretací
instrumentálních partů, si Klatované
vyslechli další velmi kvalitní těleso – 19.
května v Klatovech vystoupil Smíšený
pěvecký Kácov z Nového Města nad Metují
pod špičkovým vedením Jiřího Skopala ml.
Asi čtyřicetičlenný sbor disponující
vyrovnaným a kompaktním zvukem stejně
jako širokou výrazovou škálou si svojí interpretací Missy brevis Jiřího Pavlici vysloužil
standing ovation přítomného publika.

Festival však tímto rozhodně nekončil
– na milovníky sborového zpěvu čekaly
ještě dvě desítky festivalových vystoupení.
V tomto množství stojí za zmínku vystoupení mužského kvarteta Lamer Winkel
Vierg´sang, které v Nýrsku a Klatovech
vystoupilo ve dnech 24. a 26. května
s programem složeným z bavorských
lidových duchovních písní, a samozřejmě
Hlavní koncert festivalu „Pocta světci
s pěti hvězdami“ 1. června v Klatovech, při
němž spojí své síly klatovské Kolegium pro
duchovní hudbu a Komorní orchestr
Katedry hudební kultury z Plzně. Obě
tělesa interpretují hudbu určenou k poctě
sv. Jana Nepomuckého. Krom nepomucenských litanií z klatovského hudebního
archivu zazněla i velkoryse koncipovaná
nepomucenská kantáta Jakuba Jana
Ryby, prostor ale dostaly také premiéry
dvou soudobých skladeb napsaných
přímo pro festival – zazní zde Agnus
z nepomucenské mše plattlingského
regenschoriho Stefana Trennera a Píseň
ke sv. Janu Nepomuckému od železnorudského skladatele Marina Červenky.
V í c e n a j d e te n a i n te r n e tov ý c h
stránkách festivalu:
www.fdh.sumavanet.cz
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pořadatel

