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Bolešinští historici 2013
Letos poprvé nám počasí dopřálo a ukázalo svou vlídnější tvář.

MK Spitfire Míly Kristla.
Slet historických modelů bylo již v pořadí
třetí námi pořádané setkání. Březnové otevírání nebe se, oproti tomu loňskému kdy nás
navštívilo zhruba dvacet pilotů a něco kolem
dvou stovek návštěvníků, vůbec nevydařilo.
Byla zima, foukal silný vítr a chvíli co chvíli nás
kropil březnový deštík. Vyletět do vzduchu se
odvážili jen ti nejotrlejší a ti co zrovna nelétali,
nebo nekoukali na dovádějící nadšence,
seděli v teple klubovny u kamen a věnovali se
rozpravám na všemožná témata.
V květnu pak bylo na programu Setkání
maket a polomaket. Toto setkání jsme byli nuceni, pro nepřízeň počasí a nezpůsobilý terén
plochy letiště, úplně zrušit a tak červnový Slet
historických modelů byl první vydařenou
modelářskou akcí na našem bolešinském
letišti. Sešlo se zde přes dvacet modelů
historiků, to jsou modely stavěné podle plánů
vydaných do roku 1967 za použití původních
materiálů a technologií, poháněných spalovacím motorem. Dorazili i modeláři s mnohem
mladší technikou. Za normálních okolností
bychom, jako pořadatelé, neměli účast jiných,
než historických modelů na sletu povolit, ale
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protože to bylo letos opravdu poprvé, kdy bylo
možné si společně zadovádět, přivřeli jsme
obě oči a na letiště vpustili všechny, co si
přišli zalétat. Je pravdou, že skalním vyznavačům historického létání se naše počínání
mnoho nezamlouvalo, ale nakonec i oni, proti
své vůli, přítomnost ostatních tak nějak
strpěli. HOŠI DĚKUJEM!!!
Dalším podnikem, který chystáme je
dvoudenní RC MODEL SHOW BOLEŠINY. Tato
akce vypukne v sobotu 20. července a potrvá
až do neděle 21. července. Je to jediná akce,
na které vybíráme vstupné. Letos je výše
vstupného pro sobotní program 40 Kč, pro
nedělní program 20 Kč. Ten kdo nás navštíví
v sobotu i v neděli, zaplatí v sobotu 40 Kč
a pokud v neděli předloží sobotní vstupenku,
nedělní vstupné jej pak vyjde jen na 10 Kč
a navíc jeho nedělní vstupenka bude na závěr
nedělního programu slosována o ceny věnované našimi sponzory. Navíc, každý platící
divák obdrží krom vstupenky i anketní lístek
pro hlasování v anketě „Nejhezčí letadlo setkání“. Pokud ho návštěvník vyplní a odevzdá
na určené místo, zařadí se tím do slosování

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

Úvodník
Vážení čtenáři,
nastaly prázdniny a navštívilo nás
konečně dlouho očekávané sluníčko.
Dalo by se s nadsázkou říci, že období
nečasu skončilo díky aféře a následným
koncem vlády premiéra Nečase. Aféra
samotná nám hraničí skoro až s fraškou
a je na samostatné dlouhé polemizování,
komu a proč měla sloužit. Čas ukazuje,
že cílem bylo snad jen shození vlády
a jediným výsledkem bude možná jen
nastolení pěkného letního počasí a pár
lidí bylo zatím podivně před sluníčkem
posláno do chládku.
Ale prázdniny jsou hlavně obdobím
odpočinku a dovolených, které trávíme
nejraději cestováním, u vody, aktivním či
pasivním odpočinkem (např. grilováním).
Nové vydání Klatovanu vám zpříjemní
volné chvíle při cestování, nebo při
zmíněném grilování, a to jak pod
pergolou, tak na pláži. Vydání je z velké
části věnováno pro Klatovy typickému
klatovskému karafiátu, který slaví 200
let své historie a rozrostl se o nový druh.
Navštívili jsme mnoho akcí, které se
všechny na tištěné stránky nevejdou, ale
zaznamenáváme je na naše internetové
stránky na facebooku a nebo na webu
www.klatovan.cz - kde se můžeme
setkávat společně do dalšího vydání
Klatovanu.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásné
prázdniny, šťastné návraty a mnoho
pohodových dní a chvil.

Rudolf
Lang
editor
o drobné ceny, které proběhne jak v sobotu,
tak i v neděli. Připravujeme i doprovodný program, jehož složení zveřejníme až těsně
předakcí na našich webových stránkách:
www.modelklubbolesiny.cz Důvodem je nevyzpytatelnost počasí a neradi bychom slibovali
něco, co nebudeme moci vyplnit.
Na závěr bych se chtěl touto cestou omluvit všem čtenářům Klatovanu za chybu v pozvánce na tuto akci uveřejněnou v minulém
čísle měsíčníku, kde byl uveden červen. Akce
se bude konat skutečně 20. - 21. července.
Pro všechny případy doporučuji vždy sledovat
naše klubové webové stránky, kde se vždy
včas dozvíte o případných změnách termínů
konání akcí a další upřesňující informace.
Děkuji.
foto: autor

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice
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Akce! Nová zelená úsporám 2013! Akce!
Bylo spuštěno nové kolo podpory
Nová zelená úsporám 2013, které má 5
oblastí podpory. Pro ty, kteří hodlají ušetřit
na energiích a výrazně si snížit náklady na
topení a ohřev teplé užitkové vody (TUV)
jsou určeny dotační tituly na Solární ohřev
TUV, Ekologické kotle na tuhá paliva (nízké
emise), Systémy rekuperace, Energeticky
úsporné zdroje – Tepelná čerpadla a kondenzační kotle!
Pro dodávky tepelných čerpadel jsme
vsadili na značku De Dietrich, která je mezi
odborníky považována za přední firmu
v oboru vytápění. Firma De Dietrich sází na
vlastní vývoj a vyrábí mnoho variant úsporných kotlů, tepelných čerpadel a solárních

Tepelné čerpadlo vzduch-voda DeDietrich

Baselides

systémů. Tyto nové moderní technologie
dokáží ušetřit nemalé finanční prostředky
a vyznačují se značně výhodným ekonomickým provozem. Například ekonomický
systém tepelného čerpadla firmy De
Dietrich, šetřící až 70% nákladů na otop a
ohřev rodinného domu, lze pořídit již od
129.900 Kč bez DPH.
Chtěli bychom také připomenout, že
byste měli být opatrnější před na první
pohled lákavými nabídkami kotlů. Setkali
jsme se s praktikami lákajícími na různé
příspěvky na koupi a výměnu kotle a tzv.
lákavou prodlouženou zárukou.
1) Cena – dáme vám slevu, nebo peníze zpět. Ale při bližším hledání zjistíte, že
námi standardně nabízené kotle jsou i levnější, než jinde prezentovaná akční cena.
2) Záruka – nabízená prodloužená záruka 2,5 roku je o půl roku kratší než námi
poskytovaná standardní záruka 3 roky.
U nás máte navíc přidanou hodnotu
v kompletním servisu a většinu náhradních dílů máme skladem. Každý provozovatel kotle má povinnost každý rok provést
kontrolu spalinových cest, kterou Vám náš
kominík provede a překontroluje i účinnost
a seřízení kotle. Odpadnou Vám tak další
starosti a náklady s tím spojené – my
nabízíme výhodnější kompletní servis.

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

Nezapomínejte, že nejen plníte zákonnou
povinnost, ale hlavně předcházíte případným otravám spalinami, nebo požárům.
Na závěr mi dovolte, po proběhlých povodních, oznámit akci pro občany poškozené tímto vodním živlem. Byla spuštěna
akce na výměnu kotlů poškozených
povodní s cenovou nabídkou již od
10.700 Kč bez DPH.
Podrobnější informace Vám rádi
poskytneme v naší zakázkové prodejně
v Budovcově ulici v Klatovech, nebo
telefonicky.
Teď je možná nejvyšší čas přemýšlet
o změně a úsporách!

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

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

Prodejní doba:
Po-Pá 8:00 - 16:00
So: 9:00-12:00

Kotel Ferroli.
Kondenzační kotel novinkou
v naší široké nabídce.
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SPOLEČNOST

Zlatovláska
Podruhé v letošním roce sehráli 23. 6.
ochotníci z Klenové svou verzi filmové
pohádky Zlatovláska. Pohádku o krásné
princezně se zlatými vlasy, kterou musel
vysloužit kuchař Jiřík svému králi, protože
ochutnal zakázané maso z kouzelné ryby,
jistě znají malí i velcí.
Po premiéře, která proběhla v domácím prostředí na hradě Klenová, pobavili
také publikum v Lesním divadle v Nýrsku.
Klenovští ochotníci vlastně ani tak
ochotníci nejsou. Je to parta nadšenců,
většinou z řad místních dobrovolných
hasičů, kteří nelitují volného času a věnují
ho divadlu.
Naším prvořadým cílem je pobavit.
Nejen diváky, ale také sami sebe. Všechny
naše hry mají podobný rukopis. Vždycky
jde o známé hudební filmové pohádky.
Všechny písničky zpíváme naživo, v čemž
tkví asi největší statečnost našich členů,
o kvalitní hudební doprovod se stará pan
Zdeněk Trefanec. Nádherné kostýmy jsou
dílem paní Vlasty Nesvedové, která
dokáže z několika odstřižků látek vykouzlit
téměř cokoliv. Kdo letos viděl kostýmy pro
husy, mravence, psy… nemůže jinak než
souhlasit. Zkoušíme od února do března

Ochotníci z Klenové při premiéře na hradě Klenová
jednou týdně, v období těsně před premiérou zkoušky podle potřeby přibývají.
Všichni herci na začátku dostanou scénář,
který je pro ně sice výchozí, ovšem určitě
ne zcela závazný. Výsledná pohádka je
totiž úplně jiná. Téměř každý v průběhu
zkoušení přijde s nějakou drobnou
úpravou či změnou. Hra se vyvíjí do
poslední chvíle a ani jednotlivá vystoupení
pak nejsou identická, protože herci
improvizují a vždy si ještě nějakou tu

foto: Honza Suk

vtipnou poznámku přimyslí. Hrajeme bez
nápovědy, protože máme dojem, že
spontánnost, pohotové reakce a osobitý
humor každého člověka jsou tím, co naše
diváky na naše představení láká.

Lenka
Nohová
„Klenovský rejža“

Frekvenční terapie i v Klatovech
Od začátku dubna letošního roku je
v kancelářské budově areálu KARPEM
otevřeno nové centrum frekvenční terapie.
Jedná se o metodu odstraňování parazitů
z organismu. Celá metoda funguje na
vědeckém základu již od 50. let minulého
století díky takovým vědcům, jako byl
D. Royal R. Rife, nebo Ph.D. Hulda Regehr
Clark. Dovolujeme si Vám nyní nabídnout
služby našeho centra včetně diagnostiky,
tedy zjištění konkrétních nežádoucích
obyvatel Vašeho těla a následně postupné
zbavování se jejich přítomnosti.
Možná Vás napadne, že nic takového nepotřebujete, ale:
- paraziti mohou způsobovat až 80% rakoviny,
- při cirhóze jater „spolupracuje“ motolice,
- nechutenství dětí a jejich zvýšená nepo-

sednost souvisí s dětskými roupy,
- bolesti zad nemusí být jen vyhřezlá ploténka, ale přítomnost echinokoka, nebo
zánět pánevního dna,
- samozřejmě veškerá parazitární zátěž namáhá srdce a krevní oběh.
Plazmový generátor, který používáme
k hubení těchto organismů, zároveň likviduje
bolesti hlavy, neidentifikované chronické
záněty močového měchýře, kožní problémy
a dokonce pomáhá při hojení zlomenin a tržných ran. Jeho rozsah působení je opravdu
veliký, ale o tom budeme pokračovat v příštím čísle.
V našem centru si při frekvenční terapii
můžete rovněž odpočinout, či se věnovat
vlastní práci. O tom jak probíhá diagnostika
a následná terapie se můžete dočíst na našich webových stránkách www.1zapper.cz.

1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o.
Dr. Sedláka 778
339 01 Klatovy

tel.: 606 828 402
hbartova@1zapper.cz
www.1zapper.cz

Naši práci prosím berte jako alternativní
pomoc při hledání Vašeho zdraví. Rozhodně
nechceme lékařům znepříjemnit život, jen
doplnit jejich už tak složitou práci.
Na shledanou v našem centru nebo při
pokračování tohoto článku.

Hana
Bártová
frekvenční terapie

www.klatovan.cz
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2. 8. - 19:00
Rysí slavnosti prázdniny a vše teprve
odstartovalo! Už nyní Vás zveme na
tradiční Železnorudské slavnosti, které
se budou konat od 2. do 4. srpna v centru
Železné Rudy.
Po celou dobu slavností budou na
parkovišti za kostelem pouťové atrakce,
na Třídě 1. máje bude nepřeberné
množství občerstvení a bude probíhat trh
a děním na hlavním pódiu bude provázet
moderátor Radek Nakládal. Tradiční
budou nejen tím, že se pravidelně konají,
tradiční bude i zajímavý program pro
všechny věkové generace, letos navíc obohacený o vystoupení skupiny KATAPULT!!
Mladé jistě přitahne hudební vystoupení
skupiny UG - Strýčkova Zahrádka.

Schránka s razítkem.

Už teď se můžete těšit na bohatý
kulturní program, na který Vás zve
MĚSTO ŽELEZNÁ RUDA!

Železnorudsko Vás baví!
Datum

léto 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

6. výročí otevření pivovaru Belvedér

Hotel Belvedér

slavnosti s výborným pivem, občerstvením a zábavou…

19. 7.

IX. Hudební léto Hojsova Stráž

Hojsova Stráž, kostel

Varhanní koncert – Markéta Schley Reindlová, zpěv – Gabriela Pechmannová - Kostel Neposkvr. početí Panny Marie 19:00

22. 7.

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…

12.- 13.7.

28. 7.

IX. Hudební léto Hojsova Stráž

Hojsova Stráž, kostel

J. Svěcený a Conca Collegium (bývalé Pellant Collegium) - Kostel Neposkvr. početí Panny Marie 19:00

22. 6.

„Železnorudskej noháč“

Hřiště ZŠ v Železné Rudě

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

2.- 4. 8.

Železnorudské slavnosti

Město Železná Ruda

tradiční 3 dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce…

10. 8.

Belvederské hudební léto

Hotel Belvedér

již tradiční setkání harmonikářů

Český pohár DH – finále

SKI&BIKE Špičák

letos poprvé se na Špičáku pojede finálový závod Českého poháru ve sjezdu horských kol

10.–11.8.

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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2. kolo II. ligy mužů a žen v atletice Klatovy
2. kolo druholigové atletické soutěže se tentokrát odehrálo 1. 6. v Klatovech, kde přivítalo
závodníky, ostatně jako na většině území
v Čechách, velmi deštivé a chladné počasí,
které kvalitním výkonům a osobním rekordům
rozhodně nepřálo. Přesto se klatovský tým
sešel v poměrně silném složení a i zásluhou
hostujících závodníků a výhody domácího
hřiště atakoval při závěrečném součtu dvousetbodovou hranici a potvrdil opětovným 2.místem
svou kvalitu v soutěži.
Chodci T. Görner, R. Hebký a Z. Bittengl opět
nezklamali a z předsunutého kola chůze přivezli za první 3 místa celkem 28 bodů (00:56:10,
01:00:51 a 01:02:48). Nejproduktivnější klatovský vrhač Aleš Procházka si zopakoval svou
oblíbenou trojkombinaci koule (12.35m, 1. místo), kladivo (43.75m, 3. místo) a disk (33.51m,
4. místo) a nasbíral celkem 26 bodů. Zdatně
mu sekundovali zkušený B. Řechka (disk
33.90m, 2. místo; koule 11.51m, 5. místo), V.
Kleisner (koule 11.31m, 5 bodů; disk 31.95m,
4 body) a K. Kubát (koule 11.72m, 3. místo)
společně s M. Kubešem (kladivo 37.67m,
3 body). V. Duškovi se v tomto nečase podařilo
vyhrát skok o tyči poměrně kvalitními 341cm,
když byl jedním z mála, kteří se vůbec odvážili
skákat. Vytrvalci J. Bielik a J. Jelínek v běhu na
3000m. př. obsadili výborné 2. a 4. místo
(10:52.45 a 11:10.71). 11 body přispěli dohromady J. Toncar a V. Šilhavý v běhu na 400m. př.

Juraj Kudry oštěp 43,47 m

D. Zemanová 800m 2:39.95
(63.23s a 5. místo, resp. 64.09s a 6. místo).
V. Šilhavý následně přidal dalších 5 bodů na
110m. př. (17.04s), kde se také představil P.
Mecner (17.84s, 8. místo). Skokan T. Hostýnek
de facto zopakoval své výkony z minulého kola
v Pacově, když v dálce předvedl 624cm
(4. místo) a trojskok vyhrál za 13.47m. Bodově
se také prosadili J. Jirotka v dálce (561cm) a L.
Bešta v trojskoku (11.36m, 2 body), který navíc
jako jediný z klatovských výškařů dosáhl na
klouzavém povrchu a v hustém dešti na poslední bodované místo ve výšce (171cm). I tradiční
klatovská opora v oštěpu, J. Kudry, si nenechal
tyto mokré závody ujít a jeho 43.47m stačilo na
6. místo. Půl bod dále přidal M. Hezoučký
(37.22m). Hostující sprinter M. Merxbauer
zaběhl v solidně obsazeném běhu A na 100m
čas 11.87s a přispěl týmu 5 body. P. Tirala si na
dvojnásobné trati doběhl pro 4. místo za svižných 23.58s a v běhu 400m vybojoval 4 body
solidním časem 52.89s. Dále také již zmíněný
překážkář M. Toncar dokázal i na hladké
čtyřstovce získat 3 body (53.27s). Vytrvalec
Š. Bureš zaběhl na 1500m kvalitní čas 4:17.23
a v osobním rekordu obsadil výborné 3. místo.
Na poloviční trati si rovněž pro 8 bodů doběhl
hostující J. Gregor v dobrém čase 1:57.94. Závěrečná štafeta na 4x400m se tentokrát v podání klatovských závodníků nekonala. V celkovém součtu se mužskému týmu podařilo,
navzdory nepřízni počasí, nasbírat vysokých
199,5 bodu, čili jeden z nejvyšších zisků za
posledních pár let. Nicméně ani tak to na vítěze
minulého kola, AK Škodu Plzeň, nestačilo. Ta
totiž se 235 body toto kolo opět vyhrála. Na 3.
místě skončil tým z T. J. Sokolu České Budějovice se 170 body. Ženská část osazenstva měla
po ne úplně vydařeném minulém kole co napravovat, přesto ani v domácím prostředí se klatovským závodnicím podařilo obsadit poměrně
málo disciplín. Tou nejúspěšnější se stala
výška, ve které V. Vavrečková, A. Jankovcová, J.
Štětková a M. Jandová obsadili všechna čtyři
první místa (155cm, 152cm, 147cm a 147cm).

Jan Jirotka dálka 561 cm

Lukáš Bešta troskok 11,36 m

Tomáš Hostýnek dálka 624 cm
Solidní bodový zisk si rovněž připsaly vrhačky I.
Špererová a Z. Špererová, které v disku skončily
na 3. a 5. místě (27.82m a 25.45m) a podobně
v hodu kladivem na 4. a 5. místě (25.05m,
23.95m). Vytrvalkyně P. Kavijová se nezalekla
neutuchajícího deště a vybojovala 2. místo
v běhu na 1500m (5:34.44). Na poloviční trati
doběhly mladé klatovské závodnice D. Zemanová a L. Tůmová na 7., resp. 8. místě (2:39.95,
resp. 2:49.08). Výškařka M. Jandová pak ještě
přidala 3 body v kouli (8.26m). Ani ženský tým
štafetu na 4x400m nakonec nesložil. V konečném součtu obsadily klatovské závodnice velmi
těsně 6. místo s 81 body. Finálně lze tedy
2. kolo II. ligy z pohledu klatovských celků
hodnotit se střídavými úspěchy.
foto na straně: Jiří Kottas 2013

Tomáš
Hostýnek
Martin Hezoučký oštěp 37,22 m

Václav Kleisner při vrhu koulí 11,31 m

atlet a dopisovatel

www.klatovan.cz
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Prázdniny se Šumavskou kartou
Šumavská karta - Informační, navigační a slevový systém
pro návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa

Šumavská karta
Šumavou a Bavorským lesem
naplno a výhodně!
75 slevových míst na Šumavě a v Bavorském lese
příroda – atraktivity – památky – muzea – ubytování – gastronomie - informace o regionu – služby

www.sumavskakarta.cz
Šumavou naplno a výhodně
www.sumavskakarta.cz

Nově - e-shop Šumavské karty na www.sumavskakarta.cz
Šumavskou kartu si můžete zakoupit kdykoli v pohodlí svého domova a určit si dobu
její platnosti podle termínu Vaší plánované návštěvy Šumavy a Bavorského lesa.

Zakupte si Šumavskou kartu
Staňte se přáteli Šumavy a Bavorského lesa
Turistický systém Šumavská karta s katalogem a webovými
stránkami Vám poskytne ucelené informace o Šumavě a Bavorském
lese, tipy na výlety, širokou nabídku 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%.
Do systému Šumavské karty jsou zapojena, informační centra,
turistické atraktivity, rozhledny, dopravci, hotely, wellness, penziony,
restaurace, kempy, památky, muzea a poskytovatelé služeb.

INFOLINKA +420 722 631 337

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

Představujeme partnery Šumavské karty

www.sumavskakarta.cz
Hotel Vydra - výchozí místo
Výpravy za šumavskou divočinou
- Kaňon řeky Křemelné.

-10%

-10%

-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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KARAFIÁT

Karafiát Vojtěch Chanovský

Novému klatovskému karafiátu požehnal Mons. Radkovský
V Pátek 28. června byl v klatovských katakombách pojmenován nový klatovský
karafiát jménem Vojtěch Chanovský.
Zeptali jsme se Václava Chrousta, klatovského místostarosty a předsedy o.s.
Klatovské katakomby, jak ke spojení
„karafiát a Vojtěch Chanovský“ došlo?
Pojmenovat nový druh karafiátu je výsadou pěstitele, v tomto případě pana
Petera Pošefky. Ten za mnou před časem
přišel, řekl, že má krásný nový karafiát a že
by jej rád věnoval někomu z jezuitů, kteří
v Klatovech působili. Vyšel nám Vojtěch
Chanovský.
Proč právě on ?
Protože díky němu přišli jezuité do Klatov,
aby tu založili gymnázium, a protože jeho
ostatky jsou dodnes pietně v katakombách uloženy. Samotní soudobí jezuité mu

foto: Karel Nováček

přiznali titul otce zakladatele koleje, byl respektovanou osobností a zemřel v pověsti
svatosti. Měl samozřejmě i své chyby, ale
jako asketický misionář, skoro bych řekl
misionář typu sv. Františka z Assisi, prošel
náš kraj a důvěrně jej znal, miloval ho. Tím
krajem myslím dnešní Klatovsko, Sušicko,
Horažďovicko, Nepomucko, Blatensko.
Přes dvacet let tudy Chanovský chodil,
a jak řekl provinciál současných českých
jezuitů při slavnostním požehnání nového
karafiátu, „rozdával své srdce“. Musíme si
uvědomit, v jaké době tak činil – trvala
válka (Třicetiletá válka 1618-1648), jejíhož konce se Vojtěch Chanovský nedožil.
A i v takové době myslel na budoucnost –
a právě budoucností pro něj byla jezuitská
rezidence a kolej v Klatovech. Rezidence
vznikla v roce 1636, kolej – tj. vlastně
jakýsi jezuitský klášter – v roce 1642.

Ovšem ihned po příchodu jezuitů do
Klatov vzniklo gymnázium. A to je, myslím,
nejvýznamnější čin, jenž lze Chanovskému
připsat. Úsilí přivést jezuity do Klatov
v sobě automaticky zahrnovalo úsilí založit
zde gymnázium a poskytnout tak místním
lidem kvalitní středoškolské vzdělání.
Bylo založení gymnázia opravdu až tak
významné?
Nesporně, dokonce bych řekl velevýznamné. Jen považte – klatovská gymnaziální
tradice je dnes již 377 let stará! Navíc nebylo to gymnázium ledajaké. Paní Kateřina
Valentová ve své knize o jezuitských gymnáziích dokládá, že klatovské gymnázium
bylo největším neakademickým gymnáziem na území Čech, Moravy a Slezska
a že je na počátku 18. st. navštěvovalo
více než 300 studentů. Mezi jeho studenty
patřili i Václav Matěj Kramerius, klatovský
rodák a vlastně první český novinář a nakladatel, nebo Josef Dobrovský, modrý
abbé, jehož životní cesta je spojena i s dalšími místy našeho regionu. Gymnázium
jsou žáci, ale i učitelé – tj. inteligence. Jezuitů tu bylo v dobách jejich největší slávy
téměř 40 a starali se nejen o tzv. „kněžské
povinnosti“. Podíleli se i na kultuře místa –
v expozici v katakombách názorně dokládáme, že díky jezuitům např. i Klatované
na počátku 18. st. dobře věděli, jak vypadají američtí indiáni, jaké jsou v Novém
světě podivuhodná zvířata a rostliny, měli
slušnou informaci o Číně atd. To vše díky
tomu, že tu „fungoval jezuitský internet“
– síť dopisů, publikací, sdílení informací.
Děkuji za rozhovor.

Rudolf
Lang
redaktor
pokračování 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 m

2

Bytové doplňky

* platí pro nákup výrobků BRW- v nabídce tisíce položek

Sedací soupravy

www.klatovan.cz
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Vojtěch ( Albert ) Chanovský
Vojtěch (Albert) Chanovský se narodil
roku 1581 ve Svéradicích jako osmý
z patnácti dětí rytíře Jana Chanovského
z Dlouhé Vsi a jeho manželky Kateřiny,
rozené Valovské z Úsuší. Dětství prožil na
rodové tvrzi v Dožicích u Nepomuka. Jeho
rod patřil k české nižší šlechtě. Vojtěch
studoval jezuitská gymnázia v Praze u sv.
Klimenta a v Českém Krumlově. Proti vůli
rodičů vstoupil v roce 1601 do jezuitského řádu. Řádová filozofická studia vykonal v Jindřichově Hradci a v Olomouci,
teologii studoval v Rakousku ve Štýrském
Hradci (Graz).

Nový klatovský karafiát.
V roce 1614 byl vysvěcen na kněze,
roku 1615 je připomínán v Olomouci jako
profesor matematiky, od roku 1616 působil v Praze, zejména jako představený
konviktu sv. Bartoloměje (ubytovacího
zařízení pro studenty při jezuitské koleji).
Za stavovského povstání byl spolu
s ostatními jezuity vypovězen z Čech

(1618), své poslední řádové sliby složil
v německém Pasově (Passau). Na pod-zim
roku 1620 se vrátil do vlasti, do Českého
Krumlova, kde se stal rektorem jezuitské
koleje. Zde se střetl s Polyxenou
z Lobkowitz. Chanovský totiž nechal
odstranit náhrobek jejího manžela Viléma
z Rožmberka, který stával vprostřed kostela sv. Víta a bránil běžnému liturgickému
provozu. Rozzlobená Polyxena si stěžovala
až v Římě u jezuitského generála a krumlovští jezuité museli na své náklady náhrobek obnovit. Od roku 1623 až do své smrti
působil Vojtěch Chanovský jako misionář,
zejména na jihozápadu Čech – v tehdejších krajích: Bechyňském, Prácheňském,
Plzeňském a Podbrdském.
Albert Chanovský je autorem dvou literárních děl – populární české katechetické příručky Správa křesťanská a spisu
Vestigium Boemiae piae (Stopa zbožných
Čech), díla původně psaného česky, do
latiny přeloženého Janem Tannerem. Ten
později napsal o Chanovském hagiografický spis Vir apostolicus (Muž apoštolský),
v němž Chanovského nahlíží jako světce,
byť světcem prohlášen nebyl.
Zřejmě nejvýznamnějším počinem
Vojtěcha Chanovského je jeho uvedení
jezuitů do královského města Klatovy. Díky
jeho úsilí zde v roce 1636 vznikla jezuitská
rezidence, v roce 1642 pak již kolej, od
roku 1636 zde působilo jezuitské gymnázium. Právě zřízení gymnázia bylo jedním
z hlavních důvodů, proč byli jezuité do
Klatov pozváni. Albert Chanovský zemřel
v Klatovech dne 16. května 1643 v pověsti
svatosti.

Obraz od Jindřicha Bílka podle
rytiny Alberta Chanovského.
Petr Havlíček ve svém příspěvku v publikaci Barokní jezuitské Klatovy, odkud
čerpáme většinu informací o Albertu
Chanovském, dochází k závěru, že
„Albert Chanovský se v českém barokním prostředí stal přímo vzorovým typem
jezuitského lidového misionáře.“ Tito
misionáři uskutečňovali tzv. nenásilnou
formu rekatolizace. Vedle běžných forem
kněžské činnosti využíval Alber t
Chanovský svého charismatu k navázání
neformálních vztahů s lidmi, jimž hodlal
zprostředkovat katolickou víru či je v této
víře upevnit. V tomto ohledu byly
předností i jeho skromnost a asketismus.
I to byl důvod úspěchu jeho misie.
Petr Havlíček své hodnocení osobnosti Alberta Chanovského končí slovy:
„Můžeme tedy Chanovského považovat
za samorostlou osobnost, která se
nerada pohybovala v hranicích společenské konvence. A ač tento rys byl pro
něho zpočátku zdrojem konfliktů, nakonec našel v potulném misionářském
působení takové uplatnění pro své vlohy,
které druhým přinášelo prospěch.“
Klatovy ctí Alberta Chanovského jako
otce zakladatele jezuitské koleje, s čímž
přímo souvisí i založení významného
gymnázia – to, jak doložila Kateřina
Valentová Bobková, na počátku 18.st.
bylo největším neakademickým gymnáziem na území Čech, Moravy a Slezska
s více než 300 studenty v denním studiu.

Ing. Václav
Chroust
Klatovští karafiátníci.

foto: Karel Nováček

Klatovské katakomby
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TELEFONY

Neomezené volání do všech
sítí jen za 699 Kč
• Neomezené volání do všech sítí
• Neomezené SMS do všech sítí
• internet v mobilu 1,5 GB

Neomezené volání
do všech sítí

1,5 GB
neomezené
volání
do všech sítí

neomezené SMS
do všech
mobilních sítí

internet
v mobilu

699 Kč
Více informací v prodejnách Vodafone:
Kpt. Jaroše 107, 339 01 Klatovy
Náměstí Svobody 168, 342 01 Sušice
Po – Pá
So
Ne

9:00 – 17:00
9:00 – 12:00
zavřeno

Uvedená cena platí při uzavření smlouvy na 24 měsíců a je včetně 21 % DPH.

Po – Pá
So
Ne

9:00 – 12:00 12:30 – 16:30
9.00 – 12:00
zavřeno

www.klatovan.cz

KULTURA
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II. „Živé obrazy“
V sobotu 8. června ožila Stálá divadelní
scéna v Klatovech pořadem Dance Fiesta,
tentokrát s podtitulem „Živé obrazy“, který
již podruhé pořádalo Centrum španělské
kultury a vzdělávání a Marty Dance
Klatovy. Žánrově pestrý celovečerní program, ve kterém 80 tanečníků a hudebníků představilo svou celoroční práci,
otevřel tradičními španělskými písněmi
sbor Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech.
Děti, junioři a dospělí ze skupiny Marty
Dance pod vedením Martina Čabrady
a Darii Nováčkové se představili v sedmi
choreografiích, přičemž během jedné
z nich zvedli ze židlí diváky a zapojili je do
společného tance. Tanečnice skupin španělského centra – Estrellas, Estrellitas
a Las de la Torre, pod vedením Martiny
Košanové a Aleny Markové, roztančily
a rozezpívaly také sedm pomyslných,

tentokrát flamenkových, obrazů. O hudební zážitek se postarali hosté večera –
Zdeněk Martínek hrající na španělskou
kytaru a Miroslav Šisler, který divákům
představil cajón – rytmický nástroj latinskoamerického původu. Dalšími hosty byli
tanečníci skupiny Ivy Kortánové ze ZŠ
Poběžovice a skupina společenského
tance Domu dětí a mládeže v Klatovech
pod vedením manželů Vildových. Ti si pro

diváky připravili nádhernou podívanou,
kdy páry doslova vytančily z živých obrazů
vystavených na pódiu. Celým večerem
provedl diváky i tanečníky, s humorem
sobě vlastním, Pablo Chacón Gil.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

Přijďte k nám nakoupit
v týdnu o klatovské pouti,
máme pro Vás dárek !

Po-Pá 9.00-17.00
So 9.00-12.00

Za každých 200,-Kč
z Vašeho nákupu
dostanete od nás poukázku
na jednu zmrzlinu
v hodnotě 20,-Kč zdarma,
v "Mléčné" na náměstí Míru.
Akce platí od 8.7. do 14.7.2013

ení
ž
ě
v
ní os
t
e
l
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n
k
e
u
dár
kup
á
n
za
Přijďte si vybrat ze širokého výběru oblečení do společnosti i pro volný čas!
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OZNÁMENÍ

XX. Mezinárodní folklorní festival
Klatovy 2013 11. - 14. 7. 2013
Tradiční Mezinárodní folklorní festival
(MFF) Klatovy bude probíhat o klatovské
pouti, 11. - 14. 7. 2013. Festival pořádá
Klatovské folklorní sdružení Šumava
Klatovy společně se souborem písní a tanců
Šumava pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje Milana Chovance a starosty města
Klatov Rudolfa Salvetra.
MFF Klatovy se řadí mezi přední
mezinárodní přehlídky folkloru v ČR. Je zařazen v kalendáři akcí Folklorního sdružení
ČR, které je členem mezinárodní organizace CIOFF a zaměřuje se na uchování
lidových tradic. Účast na festivalu potvrdily
soubory z Číny, Gruzie, Indie, Slovenska
a Ruska. Vystoupí i soubory z České republiky, včetně domácích souborů Šumava
a Šumavánek.
Slavnostní zahájení festivalu proběhne
na hlavním pódiu klatovského náměstí
Míru v pátek 12. 7. 2013 v 17:00,
které se zároveň stává centrem
celého festivalu. Se zahraničními
soubory se diváci mohou seznámit
již ve čtvrtek v 18:30 v prostorách
hotelu Rozvoj. Změnou
oproti předchozím

ročníkům je hlavní sobotní večerní galaprogram, který se přesouvá z prostor divadla
na podium klatovského náměstí Míru. Bude
zahájen 13. 7. 2013 ve 20:00.
Nedílnou součástí festivalu je průvod
zúčastněných souborů městem. Trasa pro
letošní ročník zůstává beze změn. Tedy
Sokolovna – Plzeňská ulice – Rybníčky –
Dobrovského – Pražská ul. – hlavní podium
na náměstí. Plánován je v neděli od 10:00
a předpokládaný příchod souborů na
náměstí je cca v 11:00. Rozloučení souborů
s publikem bude v neděli 14. 7. 2013
v 16:00 opět na hlavním podiu.
Kromě výše uvedených hlavních pořadů
MFF se budou soubory snažit roztančit a rozezpívat klatovské náměstí v mnoha svých
dalších vystoupeních takřka během celého
víkendu. Některé soubory se také představí
v rámci akce „Pouť v Auto Nejdl“
ve firemním areálu f.Auto
Nejdl Klatovy a na prostranství před DPS Klatovy
na sídlišti Pod Hůrkou.

www.klatovan.cz

www.klatovan.cz

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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IV. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé

„Ručil jsem kamarádovi za úvěr,
zničil mě dluh z roku 1993“
„V roce 1993 jsem ručil kamarádovi
Karlovi K. na úvěr u banky. Půjčil si 150
tisíc. V roce 1999 byl odsouzen jako
dlužník. Nevím, že bych o tom dostal
nějaké vyrozumění. Asi někde zapadlo,
nebo kdoví, jestli došlo. Skutečnost, že
úvěr není placen, jsem se fakticky
dozvěděl až písemně na jaře 2009,“
vzpomíná čtyřicetiletý Josef N. z malého
městečka u Sokolova.

jeho plat. Dluh poskočil na 350 tisíc korun.
Zase prosil matku dlužníka Karla, aby
platila za svého syna, který seděl ve vězení s malými přestávkami od roku 1994.
Mezitím zemřela maminka panu
Karlovi. Zdědil po ní účet s 250 tisíci.
V souladu se zákonem byl účet
exekučně zablokován. K ničemu byla
Josefovi námitka, že dluh je starý 20 let.

2x foto: yourbusiness.azcentral.com

S největší pravděpodobností se před
exekucí skrývá u nějakého známého. Tak
končí 60 procent všech exekučních
případů. Podle exekutorů totiž lidem už
opravdu často není co zabavit.
Už došlo i na ručitele

„Někomu se osobně zaručit za úvěr,
to je někdy jako podepsat úpis rohatému.
Přijde si pro vás, i když smlouva
už žloutne a vrší se na ní prach.“
Zavolal jsem exekutorskému úřadu.
Tam mi řekli, že za těch bezmála dvacet let
dluh narostl více než dvakrát. „Devatenáct
let jsem si neuvědomoval, že jsem veden
jako ručitel dlužníka. Zavolal jsem Karlově
matce, aby si domluvila splátky. Ujistila
mne, že ano. Rok byl klid,“ popisuje ručitel
Josef N.
Známého zavřeli, prosil jsem jeho matku
Pak mu firma, kde byl zaměstnán,
oznámila, že od soudu přišla exekuce na

Finanční služby

Promlčený nebyl, neboť běh promlčecí
lhůty (obvykle tři roky) se přerušuje, pokud
věřitel učiní ve lhůtě nějaké právní kroky.
Podá žalobu. A to se stalo. Banka právní
kroky činila.
Pro pana Josefa se stala výše dluhu,
který si v roce 1993 nasekal jeho známý,
zdrcující. „Mám tři děti. Je to pro mne
likvidační situace. Podařilo se mu z toho
dostat? Těžko říci, pana Josefa se nám již
více nepodařilo telefonicky kontaktovat,
jeho dva mobilní telefony jsou odpojené.

Chronickým dlužníkům už není co kde
moc brát, a tak došlo na ručitele. Podle
finanční kanceláře, která se snaží
pomáhat dlužníkům radami zdarma, lidí,
kteří spadnou do exekuční mlýnice jen
proto, že se někomu bez rozmyslu zaručili,
citelně již druhým rokem přibývá.
Ani už nevědí, že někomu v dobrém
úmyslu podepsali ve smlouvě závazek, že
se zaručují za úvěr, a teď se diví, že když od
dlužníka nelze peníze vymoci, jde se zcela
po právu po ručiteli. I po takových letech.

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

Přijďte se včas poradit s odborníky
Máte podobné problémy, jako jsme
zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme
rozbor vašich dluhů, co vás čeká a nemine, vysvětlíme vám, jaké jsou vaše
povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude
schváleno oddlužení, vysvětlíme vám, co
můžete čekat od insolvenčního soudu,
insolvenčního správce, apod.

Gabriela
Michelová
finanční poradce
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Výherci květnové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Přišla Aranka na poštu
a s úsměvem na tváři a hovoří:
„Prišla som pre love.
Dneska dvacatoho. Socialka...“
„Peníze nejsou a už ani nebudou!“
hovoří zamestnankyně pošty.
„Ta co še <Tajenka 1>?
<Tajenka 2><Tajenka 3>???“

Ondřej Razým

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> vyhrožovat rybáři udicí
<tajenka 2> nějakou rybu dá

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Radim Kán,
Pod Koníčky, Klatovy
GRATULUJEME!

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

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do středy 24. července 2013.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
Redakce: Kličkova 286, 339 01 Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 17.000 výtisků | Zdarma | Evidenční číslo MK ČR E 19676
Grafika a sazba Rudolf Lang. Neoznačené fotografie a materiály archiv redakce. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.

www.klatovan.cz

Řádková inzerce
ZDARMA
Prodám novou, dosud nepoužitou,
plátěnou střechu na Daihatsu Feroza. Cena
dohodou. Tel. 604 957 601
Prodám byt 3+1 v Klatovech, Za Beránkem, v os. vl., 80 m2, 4. patro s výtahem
a lodžií, dům i byt po rekonstrukci, cena
dohodou, na RK nereaguji, e-mail:
lalida1@atlas.cz, Tel. 728 701 656
Prodám parcelu v Obytcích u 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 litinový kotel na pevná paliva
Viadrus, 2kW, bezv. stav, málo používaný.
Cena 9 000,- Kč. Tel. 723 204 643
Pronajmu garáž v Klatovech, Gorkého
ulice, Tel. 602 882 461
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
Prodám mobilní telefon Nokia 3310,
málo používaný, s nabíječkou, ve 100 %
stavu, jednoduché ovládání, velká písmena
– vhodný pro seniory, jen 500 Kč. I na
dobírku. Tel. 731 342 476
Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast.
hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě
apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks.
I na dob. Tel. 731 342 476
Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia,
klasický binokulár, černý, s brašnou, výborný
stav, úplně nový, jen 450 Kč. Zašlu i na
dobírku. Tel. 731 342 476

INZERCE
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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
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

příští číslo vyjde:

29. 7. 2013

15

Čas ubíhá
a nevrací
co vzal.
Jen láska,
úcta
a vzpomínky
v našich
srdcích
zůstávají...
Dne 26. 6. 2013 uplynulo
již 20 let, co nás navždy opustil
pan Milan Neuvirt.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Samosběr i prodej malin!

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

uzávěrka:

22. 7. 2013

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

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.

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz

Nabízíme možnost spolupráce!

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

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.
3.srpna

7.září

5.října

2.listopadu

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pro návštěvníky vstup zdarma
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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SLAVNOST

www.klatovan.cz

Zahradní slavnost
Občanské sdružení „Přátelé české historie“ si
již vloni dalo za ušlechtilý cíl důstojně oslavit
významné výročí klatovské historie, které připadá
na letošní rok a tím je 200 let historie klatovského
karafiátu. Málokteré město u nás nebo ve světě
má svoji květinku, avšak Klatovy se tímto
primátem mohou pyšnit. A také pyšní. Vždyť se
jedná o druh hvozdíku karafiátu, kterého už
slavný Carl Linné označil za božskou květinu.
Jedná se o mrazuvzdornou trvalku, která hýří
mimo barvu modrou, zelenou a černou veškerou
škálou barev. Současný vyšlechtěný klatovský
karafiát (od 20. stol.) má oblé zakončení květních
lístků a opylování provádějí jen čmeláci.
Samotná historie počínaje příchodem
rytmistra Františka Wolšanského a konče
přípravou na zemskou zahradnickou výstavu
Deggendorf 2014 je plná zajímavých životních
osudů dotyčných pěstitelů klatovského karafiátu,
kteří byli většinou samouci, později významní
místní zahradníci a nakonec lidé, kteří svému
koníčku zasvětili celý svůj život. Známe mnoho
záznamů slávy na mezinárodních světových
výstavách, zejména v poslední čtvrtině 19. století,
a také mnoho obyčejných lidských příběhů.
Bohužel však také víme o krizích, vyvolané
celoevropskou plísní, světovými válkami a mnoho
a mnoho dalšího. Co je velmi potěšitelné, že se
klatovský karafiát nikdy nedostal do různých
politických třenic a sporů, ale „Díky Bohu“ se
dostal na různé obrazy, do básniček či písniček.
Také o lidech pohybující se okolo karafiátů
můžeme říci, že sice byli z majoritní většiny
apolitičtí, ale z národního hlediska byli určitě
všichni českými vlastenci.
Právě proto náš spolek chtěl nějakým
způsobem uctít tyto, pro současnou společnost,
bezejmenné lidi. Dumali jsme a výsledkem byla
pamětní deska. Přesněji řečeno, když je jedná
o drobnou krásu, tak pamětní destička. Jejím
ústředním motivem je obrázek Černé věže
s radnicí a kostelem a se vzpomínkovou větou:
„Na památku všem pěstitelům klatovských
karafiátů“. Také jsme iniciovali vznik nové brožury
a pamětní medaile. Jsem moc rád, že současný
spolek pěstitelů tuto naší nabídku akceptoval a
rozhodl se zastřešit svým postem vydání těchto
památečních věcí.

4x foto: Rudolf Lang
Co se týče pamětní destičky, tak tady bych
vyzdvihl uvědomělost našich členů, kteří se
rozhodli po padesátikoruně přispět na drahou
gravírovanou výrobu. Slavnostní odhalení
proběhlo ve středu 12. června 2013 v rámci
„Zahradní slavnosti“ ve dvou zahradách, kde se
nakonec sešlo bezmála dvě stě našich přátel
a příznivců. Oslovili jsme spolek Pěstitelů
klatovských karafiátů v čele s Petrem Pošefkou
a Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
v čele s ředitelem Lubošem Smolíkem. Oba
subjekty poskytly své zahrady, zázemí a také
lidskou výpomoc. Dopoledne umělecký kovář
Miloslav Trefanec destičku instaloval a odpoledne
v 16:00 zahájen slavnostní 2 hodinový program,
na jehož úvod zazněly projevy místostarostů
města Ing. Václava Chrousta, JUDr. Jiřího Štancla

a ředitele muzea Mgr. Luboše Smolíka. Kulturní
zážitek začal vystoupením vlasteneckých písní
pěveckého a dechového sboru „LADA“ z Makova
pod vedením Václava Frančíka a Karla Kuchaře,
pokračoval neméně hezkým vystoupením
dětského pěveckého sboru „KARAFIÁT“ při ZŠ
v Čapkově ulici pod vedením Moniky Černé
a končil velmi vtipným a veselým vystoupením
členů divadelního spolku „RYNEK“ z Újezda Evy
Krausové a Jindřicha Gregory. Poté se všichni
přesunuli z muzejní zahrady k výstavní zahradě,
kde předseda spolku „karafiátníků“ Peter
Pošefka pronesl svoji řeč a odhalil pamětní
destičku, kterou jsme jim věnovali. Sbor „LADA“
pokračoval s druhou polovinou svého vystoupení
a účastníci zahradní slavnosti při poslechu využili
možnosti občerstvení, které bylo k dispozici. Zde
musím podotknout a hodně pochválit naše

děvčata, že dobrovolně a zdarma připravili velmi
dobré „chuťovky“ všeho druhu. Dodatkem pro
„vytrvalce“ byla od 18:00 návštěva vernisáže
v muzeu a prohlídka doprovodné výstavy
věnované k 200. výročí klatovských karafiátů,
tamtéž.
Chci vyzdvihnout chuť a ochotu ke spolupráci
všech zainteresovaných subjektů i nepřímou, ale
důležitou podporu města, kdy nakonec zvítězila
snaha a odvaha uskutečnit a dotáhnout do konce
veřejně osvětovou akci. Je naší povinností vzbudit
v lidech hrdost na historické úspěchy našeho
národa. Je jen škoda, že takové nadšení nemají ti,
co něco řídí a mohli by být příkladem. To myslím

všeobecně, v celé společnosti a všech možných
sférách. Mám velkou radost z toho, že se hlavní
akce našeho spolku v tomto roce vydařila
a v historickém prostředí zahrad, muzea a výstaviště jsme nabídli lidem dvě hodiny relaxace,
štěstí a pohody. Á propos, když k tomu přidám
další slavnostní akt 28. června v klatovských
katakombách, kde plzeňský biskup P. František
Radkovský požehnal novému druhu karafiátu se
jménem Vojtěcha Chanovského a slavnostní
jubilejní výstavu vykvetlých krasavců ve výstavní
zahradě, kterou každoročně obdivují zejména
návštěvníci klatovské poutě, tak si myslím, že se
naše generace vypořádala s tímto slavným
výročím důstojně a se ctí.

Ivan
Rubáš
Přátelé české historie

