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„Pravda víťazí“ v Klatovech
Klatovským koncertem oslavila Tublatanka 30 let.
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Úvodník

„POJĎTE DÁL...“
V pondělí 2. září 2013 od 9 do 17 hodin
zveme všechny své příznivce i širokou veřejnost na den otevřených dveří do oddělení pro
děti a mládež Městské knihovny Klatovy,
které prošlo kompletní rekonstrukcí. Regály
s knihami se totiž rozhodly, že si zahrají
„škatulata“, a v souvislosti s tím se změnilo
i celé uspořádání dětského oddělení: knihy
jsou řazeny od pohádek a říkanek pro
nejmladší děti, přes časopisy a komiksy,
naučnou literaturu, literaturu pro starší děti
až po fantasy. Naši nejmladší čtenáři mohou
svoje první chvilky s knihou strávit v novém
hracím koutku, zatímco jim rodiče vyberou
knihy ke čtení na doma.
Čeká Vás den plný zábavy, soutěží,
hádanek, společně si vyrobíme záložku,
kterou si založíte do své oblíbené knihy.

Dokonce nahlédneme i do historie – víte, jak
jsme půjčovali knihy v minulosti? Jak
vypadaly katalogizační lístky, čtenářské
průkazky, evidenční knihy v době bez
počítačů?
Na všechny návštěvníky a nové i stávající
čtenáře čeká mnoho nových knih, časopisů
a zajímavých publikací.
Tak „POJĎTE DÁL...“
V. Jiřinová a E. Sommerová, MěK Klatovy

Benefiční festival na podporu
psího útulku v Klatovech
Dne 27. 9. 2013 pořádá kapela
Infinito v kavárně KD Družba v Klatovech
benefiční koncert na podporu městského psího útulku. Pro mnoho psích obyvatel
je vysvobozením umístění právě v tomto
zařízení. Mnozí byli svými bývalými majiteli
týráni nebo bezcitně odloženi jako nepotřebná věc či nevhodný dárek. Důležité je,
abychom k takovým činům nebyli hluší
a slepí a nepředstírali, že se nás netýkají.
Zvířata jsou stejně jako my živé a cítící
bytosti, které jsou nám vydané na milost
a nemilost a ne nadarmo se říká, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak
zachází s němými tvářemi.
Výtěžek ze skromného vstupného bude
investován do nákupu dek, hraček, pelíšků, granulí a dalších pochutinek pro
dočasné i stálé obyvatele tohoto psího

Dva světy a přece jeden
Mluvím o světě psychicky nemocných
pacientů, kteří si založili v září 2003 občanské sdružení Krystal Plzeň. Jeho zakladatelka
Anny Maršáková si prošla psychickou nemocí
a založila sdružení lidí, kteří si vzájemně
pomáhají. Ten jeden svět je o tom, že lidé
s psychickou nemocí potřebují léky a sami si
leckdy neumí v určitých situacích poradit
a potřebují pomoc psychologa, a ten druhý, to
je svět laický.
Všechno byla náhoda, kdy jsem našla na
internetu číslo na Krystal Plzeň a laskavý
přístup Anny Maršákové a celková činnost
Krystalu Plzeň mě přesvědčila, že je to pravé.
Byla to zvláště jejich divadelní dílna pod vedením Blanky Luňákové a také jejich výtvarné
činnosti. V říjnu 2006 jsem založila pobočku
u nás v Klatovech. Scházíme se jednou týdně
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v úterý v příjemném prostředí Centra Klíč
Vídeňská 9.
Naše snaha je pomáhat dospělým lidem
s psychickým onemocněním Motivovat a nenásilně rozvíjet jejich schopnosti, pokud to
sami chtějí a nemoc jim to dovolí. A je to jako
všude v kolektivu. Někomu klub hodně pomohl, někomu nepomůžeme a někdo se k nám
vrací po čase znovu a je to úplně jiný člověk.

Vážení čtenáři,
prázdniny končí, dětem začíná pomalu školní povinnost a v Klatovanu jsme
pro vás připravili pestrou nabídku informací a pozvánek na různorodé akce.
Některé akce pomáháme propagovat
a některé se snažíme i spolupořádat.
S dětmi i rodiči se rádi potkáme na 1. ročníku Klatovánkovo Klatohraní v městském sadu v Klatovech Na Kolonádě. Za
splnění různých úkolů čeká nejen na děti
zajímavá odměna, kterou si budou soutěžící mít možnost doslova vychutnat.
Spíše pro dospělejší Klatovany je pak
určena pozvánka na odhalení nové pamětní desky na klatovské radnici, která
by nám, a budoucím generacím, měla
připomínat, že za naši svobodu bojovali
i naši otcové a dědové. A po letech, kdy
některým našim generacím bylo vštěpováno, že nás osvobodila vojska Sovětského svazu, které se při změně režimu
rozšířilo o další spojeneckou armádu, si
konečně připomeneme, že za naši svobodu, což není tolik známo, jsme dokázali bojovat sami. I Češi přece bojovali.

Rudolf
Lang
editor

útulku. Součástí benefice bude také informační stánek Svobody zvířat. Všechny
kapely hrají bez nároku na honorář.
Benefiční festival OTEVŘI OČI je
pouze počátkem naší společné pomoci
němým tvářím. Poselstvím akce je také
heslo: nekupujte – adoptujte!
Andrea Kohoutová, kapela Infinito
Je to tím, že nemoc přináší určité etapy života
a rozvoj osobnosti. Nezáleží ani na vzdělání
ani na věku, ale na ochotě přizpůsobit se kolektivu, v kolektivu spolupracovat a příjemně
se pobavit.
Už jenom to, že také někam patříme, pomáhá. Snažíme se spolupracovat se Zdravotně postiženými, s klubem Seniorů s Oblastní
Charitou, se všemi lékaři a psychology, které
navštěvují naši pacienti. Letos slavíme 10 let
Krystalu Plzeň a 7 let Krystalu Klatovy.
Přijeďte se pobavit s námi v neděli 22. září
v 15:00 h. do klubu NoLimit Divadelní 1,
Plzeň. Zahraje nám country skupina MHS
Petra Kratochvíla. Srdečně zvou členové
Krystalu Plzeň a Klatovy.

foto archiv autorky
Miloslava
Matějková
foto: archiv autora

Klub Krystal Klatovy
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Pomůžeme Vám s dluhy...
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VI. část

Základní možnosti oddlužení nepodnikatele jsou stále stejné.
Pro téměř každou fyzickou osobu – nepodnikatele (v našem případě občana) existuje
možnost, jak se oddlužit v případě, že už se dostal do svízelné situace a dluhy mu, jak se říká,
přerostly přes hlavu. Úmyslně zde uvádíme téměř každou osobu, protože oddlužení není pro
každého. Kdo má jen dluhy, nemá žádný větší
majetek nebo odpovídající příjem, tak má problém těžší a ne vždy může požádat insolvenční
soud o oddlužení.
Jaké jsou podmínky pro oddlužení
fyzických osob – nepodnikatelů ?
Především si jako osoba musím ujasnit, že
mám zájem svou finanční i osobní situaci
řešit a jsem připraven se podrobit určitým
zákonným procesům, bez kterých je oddlužení
nemyslitelné. Musím tedy vědět, že mám dluhy
po splatnosti delší než 30 dnů, které nejsem
schopen pravidelně splácet anebo je platím
s vypětím všech sil, takže mi nezbývají finanční
prostředky na běžné živobytí, ještě nějak
uhradím nájem a náklady na bydlení, ale už mi
nezbývají finance na jídlo, zdravotní péči apod.
Nebo mám plno exekucí z exekutorských úřadů
a další mi hrozí, nebo mi chodí do schránky
plno upomínek, kdy už si nejsem pořádně jistý,
komu mám platit a co mám vlastně platit, nebo
se objevují různé výzvy exekučních kanceláří,
které nejsou exekutorskými úřady, ale tyto
výzvy mi znepříjemňují život a jsem zcela dezorientován, jaké jsou vlastně nároky věřitelů
a často také kdo je vlastně vůbec můj věřitel.
Měl bych se rozhodnout, jestli bude pro mě
výhodnější řešit své oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem – to jsou
dva způsoby řešení úpadku, které nelze
kombinovat. Pokud si nejsem jistý, který způsob oddlužení je pro mě výhodnější, ponechám
rozhodnutí na insolvenčním soudu. Nejlépe
bude, když si uvedeme zjednodušené příklady
obou forem oddlužení :
1. Mám byt v osobním vlastnictví, automobil a chatu. Jsem sám, nemám manželku ani
dítě. Tržní cena (to je cena, za kterou by se daly
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tyto věci prodat) je celkem 1.600.000,- Kč. Můj
současný čistý příjem (to je po všech odvodech) je 12.000,- Kč, přišel jsem o zaměstnání,
které mi umožňovalo bez problému splácet
hypotéku a ještě mi zbyly finance pro osobní
potřebu. Mám 3 věřitele – banky, které mají zastavený můj majetek. Jedná se o tzv. Zajištěné
věřitele, kteří mají nárok na úhradu mých dluhů
právě z těchto zástav. Můj celkový dluh je
1.900.000,- Kč (po odečtení toho, co jsem již
zaplatil). Měsíčně bych měl platit bankám
18.000,- Kč, ale v novém zaměstnání mám
pouze 12.000,- Kč čistého, takže na splátky
nemám. V tomto případě by se oddlužení řešilo
prodejem majetku, protože je pro věřitele
výhodnější a navíc mají nárok na úhradu mých
dluhů právě z těchto zástav. Mou povinností je
uhradit nejméně 30% z celkového dluhu
a ještě odměnu insol. správce. Nebudu sice
nemovitost vlastnit, ale schválením oddlužení
prodejem majetku vyřeším tyto dluhy a mohu
zase po provedeném oddlužení fungovat jako
nezadlužený občan. V tomto případě mi
zůstane moje čistá mzda v plné výši, protože
uhradím své dluhy prodejem majetku a insolvenční správce obdrží odměnu ve výši 2%
z výnosu prodeje tohoto majetku, nejméně
však 45.000,- Kč, a pokud je plátce DPH, tak
plus 21% DPH. Rovněž musím počítat s výdaji,
které insolvenční správce vynaloží na prodej
mého majetku. Mezi tyto výdaje patří například
cena za odhad majetku, výdaje spojené s inzercí, případně dražbou, výdaje za telefony insol.
správce, výdaje na cestovné apod. Zákon výši
těchto výdajů omezuje, takže si správce
nemůže účtovat, co ho napadne, ale přesně
musí výdaje specifikovat.
Druhá situace je mnohem častější
2. Nemám byt ani žádný větší majetek,
mám nějaký nábytek, mobilní telefon, televizor,
pračku, počítač, staré auto. Bydlím v podnájmu. Celková tržní hodnota mého majetku je
70.000,- Kč. Ovšem podařilo se mi „nasekat“
dluhy celkem za 800.000,- Kč. Můj čistý příjem
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Za každého nově doporučeného klienta, který
je v situaci, kterou je třeba řešit INSOLVENCÍ
(oddlužením), obdržíte jako dárek nákupní
poukázku v hodnotě 500,- Kč
do obchodního domu TESCO.

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

je 18.000,- Kč. Měsíční splátky jsou celkem ze
spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček,
kreditních karet, mobilních čísel 14.000,- Kč,
něco platím v plné výši, protože mi věřitelé
pořád volají nebo posílají upomínky, něco
neplatím vůbec, střídám mobilní operátory,
abych nemusel platit dluhy u jiných operátorů
a tuším, že mě budou věřitelé žalovat, nebo už
mě žalovali, ale protože preventivně nevybírám
schránku, tak ani pořádně nevím, jaká je situace. Zásadně se vyhýbám obálkám se zeleným
pruhem, protože mě lezou na nervy a radši je
hned vyhazuji do koše, abych nějak usnul.
A samozřejmě uvažuji, že si něco půjčím, abych
ty největší křiklouny zaplatil. Takovou situaci je
možné řešit oddlužením formou splátkového
kalendáře, pokud mám dostatečný příjem
nebo důchod nebo mi někdo pomůže darem,
když nemám svůj čistý příjem dostatečně vysoký. Musím si ale uvědomit, že v tomto případě
mi zůstane k dispozici pouze tzv. nezabavitelná
částka kterou mi bude můj zaměstnavatel vyplácet, ta je pro rok 2013 ve výši 8.762,- Kč pro
jednotlivce, který nemá manželku, děti a celý
zbytek nad tuto částku obdrží insol. správce,
který za mě bude měsíčně dluhy platit. Insolvenční správce má nárok na odměnu a výdaje
ve výši 900,- Kč a 21% DPH a je úplně jedno,
jestli dlužím 800.000,- Kč nebo 100.000,- Kč
a mám 2 věřitele nebo jich mám 10, odměna
insolvenčního správce je v tomto případě
stejná každý měsíc, protože splátkový kalendář
se provádí měsíčně.
Shrneme-li tento případ, tak výsledek bude
následující - výpočet je proveden na 1 měsíc :
1. Čistý příjem 18.000,- Kč
2. Nezabavitelná částka 8.762,- Kč pro r. 2013
3. Odměna insolvenčního správce 1.080,- Kč
(správce je plátcem DPH)
4. Pro věřitele zůstává částka 8.158,- Kč
5. Celkem za 60 měsíců (5 let oddlužení) bych
měl uhradit 489.480,- Kč, což je 61,18%,
takže jsem splnil podmínku, že nezajištěným věřitelům (ti, kteří nemají žádné zástavní právo) uhradím nejméně 30% jejich
pohledávek, tedy mých dluhů.
Uvedené příklady jsou pouze jedny z mnoha, které nastávají v praxi, je třeba si uvědomit,
že každý případ se poněkud liší, čili je vždy
nutné, aby byl jednotlivý případ posuzován
individuálně.

Tel. 739 471 936

Gabriela
Michelová

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

finanční poradce
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Západočeská univerzita v Plzni nabídne
od října v Klatovech kurzy Univerzity 3. věku
V akademickém roce 2009/10 proběhl v Klatovech pilotní vzdělávací
program pro seniory Klatovska – „Kapitoly z historie Klatovska“ pod odborným
dohledem garanta Prof. PhDr. Tomáše Jílka, CSc., který absolvovalo 117
posluchačů.
V letošním akad. roce nabízí Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci
s městem Klatovy nový studijní obor Univerzity třetího věku „Poznání
minulosti“ zaměřené na Klatovy a Klatovské osobnosti. Slavnostní zahájení
bude spojeno s první přednáškou a proběhne 17. října 2013 v bývalém
Dominikánském klášteře (Plánická 174), kde bude realizována výuka.
Vyučovacím dnem bude čtvrtek a to podle předem zveřejněného
harmonogramu vždy od 15:30 do 17:00 hodin. Součástí výuky bude i odborná
exkurze. Cena programu je 600 Kč za oba semestry.
Obsahem studijního programu bude seznámení posluchačů s vývojem
Klatovska a sousedních oblastí od pravěku po novověk s důrazem na problematiku soudobých sídelních struktur a jejich proměny v jednotlivých historických obdobích. V rámci jednotlivých přednášek budou diskutovány typy
dochovaných lokalit a jejich využití v širším soudobém kontextu na regionální
i nadregionální úrovni a jejich význam pro poznání minulých populací.
Odborným garantem studijního cyklu je PhDr. Josef Hložek, Ph.D. z Katedry
archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Další lektoři přednášek jsou pracovníci Státního okresního archivu Klatov a Vlastivědného muzea v Klatovech.
Administraci U3V v Klatovech zajišťuje obecně prospěšná společnost
Úhlava. Zájemci se mohou přihlásit dne 24. 9. 2013 od 9:00 hod. do 12:00
hod. v prostorách bývalého Dominikánského kláštera (Plánická 174, Klatovy)
u tajemnice U3V Bc. Magdaleny Edlové. V případě volné kapacity budou další
místa k dispozici u Ing. Václava Kohouta v kanceláři Úhlava, o. p. s. (ul. Kpt.
Jaroše 94, Klatovy, tel. 376 311 745, e-mail: kohout@uhlava.cz).

Frekvenční terapie i v Klatovech
PRÁZDNINOVÉ NÁVRATY
Prázdniny pomalu končí a my se vám
opět připomínáme s nabídkou našich
služeb. Spoustu lidí doprovází po návratu
z dovolené i nezvaní návštěvníci v podobě
průjmových onemocnění, horeček a kožních problémů. Pokud si s nimi neporadíte
během několika málo dní a případně ani
po návštěvě lékaře nenajdete řešení,
nezapomeňte se o pomoc obrátit na nás.
Naši klienti byli zbaveni těchto problémů
během několika hodin či dnů. Zároveň se
ovšem začali vytrácet i další tělesné
problémy na, které si klienti během života
už tak zvykli, že je ani nevnímali a brali
jakou svou součást, popřípadě je spojovali
se svým věkem. Máme velikou radost,
když najednou zjišťují vymizení těchto

plíživých záležitostí. Využití frekvenčních
terapií není lékem, je to jako zabít vosu,
která Vám dala žihadlo. Příčina je odstraněna, ale bude nějakou dobu trvat, než se
tělo zbaví toxinů, a proto je důležité
s detoxikací začít včas, než toxiny tělo
úplně zamoří.
Další naší službou při vleklých
problémech je řízená meditace. Je už
všeobecně známo, že nejprve vznikají
traumata a stresy a až následně fyzické
problémy a nemoci. Za pomoci terapeuta
nahlédneme do nitra klienta a odstraníme
tyto emoční bloky, které následně umožní
odeznění i vleklých nemocí.
Nezapomeňte se objednat co
nejdříve. Prvotní diagnostické vyšetření
je v rámci akční nabídky do konce září
2013 zdarma.

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

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

Pokud vás zajímají naše služby, volejte tel. č. 606 828 402. Další informace
najdete na: www.1zapper.cz

Hana
Bártová
frekvenční terapie

www.klatovan.cz
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Podzimní Železnorudsko
Léto se pomalu chýlí ke konci a nastupuje krásné Babí léto a barevný podzim,
který zahalí celé Železnorudsko do palety
těch nejrůznějších barev a vůní. Na
turistických trasách již nepotkáte tolik lidí
a celá příroda na Vás dýchne romantickou
atmosférou s kouzelnými výhledy až
k Alpským velikánům. Beznadějní romantici jistě ocení vyjížďku k Černému jezeru
a to kočárem taženým koňským spřežením.
Ovšem ani cyklisté nezůstanou ochuzeni
neboť 95% cyklotras je bez automobilového provozu a v letošním roce jsme
otevřeli dlouho žádanou novou cyklotrasu
mezi Železnou Rudou a Špičákem.
Na své si přijdou i milovníci tekutého
moku, neboť 6.–7. 9. 2013 máme 7. ročník
„pivobraní a vinobraní“ spojený s velkou
turistickou akcí „okolo železné Rudy 6.– 8.
9. 2013“.
Do příprav se zapojilo i město Bavorská
Ruda a řada německých subjektů. Hlavním
partnerem je časopis Turista, který letos
oslaví úctyhodné jubileum – 125 let od
vydání prvního čísla.
Pro účastníky letošního ročníku Okolo
Železné Rudy s časopisem Turista jsou
připraveny čtyři trasy pro pěší (7, 15, 25
a 30 km) a dvě pro cyklisty (30 a 50 km).

Další možností jak poznat region Železnorudska je nabídka tří naučných stezek –
Sklářská, Tetřeví a Utajená obrana.
Novinkou letošního ročníku je přibližovací
trasa pro cyklisty z Modravy. Pro registrované cyklisty bude připravena zdarma
v rámci registrace doprava autobusem zpět
do Modravy v sobotu ve večerních hodinách. Centrem akce bude sportovní areál
Za Tratí v Železné Rudě.
Registrovaní účastníci, kteří uhradí
poplatek 170 korun, mohou využít mnoha
bonusů, jako je zvýhodněné ubytování,
padesátiprocentní sleva na příjezd a odjezd
vlaky Českých drah z celé ČR, bezplatně
bude možné jezdit vlaky mezi Zelenou
Lhotou a Alžbětínem obousměrně využít
lanovek na Pancíř a Velký Javor. Zajištěn je
volný vstup do bazénů, stanování zdarma,
bezplatné ochutnávky místních specialit
nebo káva v restauracích, kavárnách
a hotelech na obou stranách hranice či
volný vstup na různá zajímavá místa.
Informace o možnostech ubytování na
Železnorudsku o víkendu 6. až 8. září lze
získat na www.sumavskakarta.cz a v ITC
Železná Ruda, tel.: 376 397 033.
Moderovat zábavný program bude jako
v minulých letech železnorudský rodák

Železnorudsko Vás baví!

herec Pavel Nový. Součástí programu
bude tradičně Pivo-vínobraní, které začne
v pátek 6. září od 16:00. Uskuteční se také
oslava výročí založení časopisu Turista.
Letošní ročník mezinárodní cyklo-turistické
akce Okolo Železné Rudy s časopisem
Turista je zařazen do kalendáře Klubu
českých turistů, stane se také jedním
z vrcholů turistického týdne v Bavorsku.
Každý strávený den na Železnorudsku
pak můžete příjemně zakončit v některé
z cukráren, restaurací, na bowlingu, či
třeba ve wellnessu. Ani nepříznivé počasí
není překážkou, neboť zde najdete několik
zajímavých muzeí.

podzim 2013

Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

15. 9.

Pošumavská liga horských kol

Hojsova Stráž

13. ročník, do celkového hodnocení se započítává 7 nejlepších závodů celého seriálu

Hojsovecká pouť

SDH Hojsova Stráž

s hudbou, zábavou a vším, co k pouti patří…

28. 9.

Podzimní běh Železnorudskem

TJ TATRAN

24. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy – Debrnické okruhy

29. 9.

Česko – Bavorská neděle

Železná Ruda/Alžbětín

Über d´Grenz – Přes hranici/Alej k hraničnímu nádraží – Bleší trh, hudba, občerstvení

21.–22.9.

26. 10.

Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“

Hotel Belvedér

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

29. 11.

Pravá šumavská zabijačka

Hotel Belvedér

vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru

30. 11.

Pohádkové pivo pro rok 2014

Hotel Belvedér

6. ročník mezinárodní pivovarské soutěže

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

Změna vyhrazena.

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

6 STRANA | ROČNÍK IV | ČÍSLO 8 | SRPEN 2013

O víle Dajáně
Dajánka se vrátila k Diovi. Vrátila se na
jaře, kdy se ve zbytcích sněhu objevily první
sněženky a bledule. Dio měl ve skleníku
napilno. Připravoval sazeničky květin
i zeleniny, ale hned všeho nechal. Dajánka
se s Diem přivítala a vyprávěla mu, jak se jí
žilo v dalekém městě.
Najednou už bylo odpoledne a Dajánka
se vypravila za rodiči Honzíka Drozda.
Nesla jim od něho dárky. Tatínkovi nové
nářadí a mamince krásnou látku na šaty.
Honzík si vedl moc dobře. Pracoval na
zahradě bohaté paní a s jejími dětmi se
učil. Měl šikovné ruce a bystrou hlavu, proto
už vydělával peníze.
Po návratu čekalo Dajánku překvapení.

KLATOVÁNEK

pohádky Tety Džumagul
Dio uvařil večeři a vyzdobil domek květinami v květináčích. Po večeři řekl. „Dajánko,
mám tě rád, srdce mě bolí kdykoli nejsi
poblíž. Milá Dajánko, vezmeš si mě za
muže?“ Dajánka se mu podívala do očí
a řekla: „Milý Dio, jsi mi milý, mám tě ráda
a budu s tebou šťastná. Ale musím si ještě
něco zítra zařídit.“
Druhý den šla Dajánka do parku. Stromy
ještě spaly zimním spánkem. Větve bez listí
se natahovaly k nebi, aby zachytily každý
sluneční paprsek. Dajánka už cítila, že jaro
přijde co nevidět. Chodila mezi stromy
a tichým hlasem jim vyprávěla. Ptáci se k ní
slétli a poletovali z místa na místo jak
procházela parkem. Vyprávěla rostlinám

www.klatovan.cz

a ptáčkům, že se chce stát Diovou ženou
a že přestane být vílou. Slíbila všem svým
přátelům, že se o ně bude starat jak
nejlépe to půjde, ale nebude už rozumět
řeči rostlin ani zvířat. Bude z ní obyčejná
žena. Ptáčci tu novinu roznesli po okolí.
Když přišlo jaro a tráva se zazelenala,
na stromech se objevily první lístečky
a vzduch krásně voněl. Nastal den, kdy si
Dio vzal Dajánku za ženu. Svatbu měli
v parku. Slunce ten den svítilo jako o závod.
Ptáčci na větvích stromů zpívali ty nejhezčí
písničky, které je Dajánka naučila. Přišli i
rodiče Honzíka Drozda a lidé z města, kteří
měli Dia a vílu rádi. Byla to veselice jak se
sluší a patří. Všichni novomanželům přáli
štěstí a lásku a donesli jim spoustu dárků.
Dio pracoval s ještě větší chutí a měli se
s Dajánkou dobře. Přešlo léto a na podzim,
kdy ze stromů opadávalo listí se Dajánce
narodila dvojčátka. Holčička a chlapec. Dio
měl ohromnou radost. Dajánka zářila
štěstím. Rodině se dařilo velmi dobře.
Dětičky rostly jako z vody a v domečku se
usídlila radost a štěstí. V parku se scházeli
děti ke hrám. Dajánka pro ně vymýšlela
různá veselá povyražení. Radostný smích
a výskot se nesl do širokého okolí.
A tak mě napadá, milé děti, přijďte
14. září 2013 okolo druhé hodiny
odpolední do parku jménem Kolonáda!!
Vezměte si s sebou tatínky, maminky,
dědečky, babičky, kamarády a přijďte si s
námi vesele pohrát!! Vezměte si i dobrou
náladu. Máme pro vás veselé úkoly,
překvapení a malou odměnu.
Těším se na vás!!!

Eva
Krausová
Teta Džumagul

www.klatovan.cz

DIVADLO
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SDS KLATOVY SLAVÍ 50 LET!

Ředitelka divadla Mgr. Zdeňka Koubová.
Na podzim Stálá divadelní scéna v Klatovech oslaví
50. výročí svého otevření. K této události pro své
diváky chystá několik zajímavých akcí. Divadelní
budova byla v Klatovech postavena již roku 1920 – na
místě bývalých masných krámů. Divadlo neslo název
„Městská přednášková, koncertní, biografická divadelní síň“ a stalo se centrem kulturní činnosti ve městě.
Hrály zde hlavně ochotnické soubory, ale také profesionální hostující divadla a pravidelně se zde pořádaly
koncerty. Divadelní život ve městě byl čilý, ale postrádal
systém. Až v roce 1947 v Klatovech vzniklo „Pošumavské oblastní divadlo“, které se ale po roce zrušilo,
protože lidé po válce nevěnovali kultuře mnoho času.
V létě 1956 zřídil Krajský národní výbor Plzeň profesionální divadlo pod názvem „Krajské zájezdové divadlo
Klatovy“. V roce 1959 bylo divadlo přejmenováno na
„Západočeské divadlo Klatovy“. Od počátku ale nemělo
dobré podmínky pro svou činnost. Chyběly dílny, sklady
kulis apod. Herecký soubor hrál většinou mimo domovskou scénu. Herci vyjížděli brzo ráno na štace a vraceli
se velmi pozdě v noci. Všichni byli unavení, nebyl čas na
zkoušení - kvalita a počet představení upadaly. Hrály se
klasické i současné hry – např. Moliérův „Tartuffe“,
Jiráskova „Vojnarka“ nebo Březovského „Nebezpečný
věk“. Divadlo po sedmi letech zaniklo. V roce 1963
orgány Okresního národního výboru Klatovy přijaly
usnesení o zřízení Stálé divadelní scény v Klatovech,
která funguje až dodnes. Divadlo bylo slavnostně otevřeno představením opery Hubička od Bedřicha Smetany
v podání plzeňského divadla a v září 2013 oslaví padesáté výročí svého založení právě představením Hubička
v podání divadelních spolků ZA OPONOU Klatovy
a RYNEK z Újezda u Plánice. Spolky budou na vytvoření
inscenace spolupracovat s profesionály z Prahy. Režie
se ujme známý pražský herec Petr Batěk, herecké řady
posílí herec z chebského divadla Jindřich Skopec, scénu
navrhl pražský výtvarník Stanislav Trigo Tříletý a původní
hudbu k inscenaci složil muzikant z Divadla na
Vinohradech Michal Vejskal. Choreografii vytvoří
Markéta Lukášová a kostýmy ušije krejčovství Jaroslava

Denková. Slavnostní premiéra se uskuteční ve čtvrtek
26. září od 19:30 v klatovském divadle, jediná repríza
bude následně v pátek 27. září od 19:30.
V roce 1983 byla ředitelkou klatovského divadla
jmenována Mgr. Zdeňka Koubová, které jsme se
zeptali: Čím jste chtěla být, když jste byla malá a jak
to nakonec dopadlo?
Já jsem chtěla být buď sportovkyní anebo herečkou.
Měla jsem dva koníčky - sport, který jsem aktivně dělala
do svých 33 let a ochotnické divadlo, které jsem hrála
už odmalička. Pamatuji si, že jako čtyřleté holčičce mi
maminka šila kostým včelky do nějaké pohádky.
Vystudovala jsem střední ekonomickou školu a pak
obory produkce a dramaturgie na DAMU v Praze. V roce
1978 jsem nastoupila do divadla jako ekonomka a od
roku 1981 jsem zastupovala na dva roky ředitele, který
odešel do důchodu. Ředitelkou jsem byla jmenována
v roce 1983. A pak vypuknul kolotoč. Můj pracovní den
je velice různorodý. Není to jenom řízení organizace,
dodržování směrnic, zákonů, jednání se sponzory,
s uměleckými agenturami apod., ale je to i dramaturgie.
Ostatní kolegové z podobných divadel, jako je tady
v Klatovech, mají dramaturgy, což já nemám, takže
navíc se musím sama starat i o dramaturgii, což mě ale
baví ze všeho nejvíc.
Kam se klatovské divadlo za tu dobu posunulo
a jakým směrem byste chtěla, aby se ubíralo?
Nově jsme zavedli systém Mládež a kultura, školy teď
vědí na půl roku dopředu, co se hraje a můžou si to
zařadit do plánu. Zavedli jsme také Klub přátel
divadelního umění a Klub přátel hudby. Po roce 1989 se
návštěvnost ve všech divadlech markantně snižovala,
protože se rušily ROH, které svým zaměstnancům
dávaly předplatné do divadla. Lidé si předplatné museli
kupovat sami. V klatovském divadle ale návštěvnost
klesla ani ne na sezónu, protože mě napadlo, že lidé
jsou soutěživí, rádi něco vyhrávají, takže jsme na prvním
představení nejstaršího předplatného – skupiny B1 –
začali provádět slosování předplatného o ceny od sponzorů. Do budoucna bych chtěla tento standart udržet.
Jak sestavujete dramaturgický plán na sezónu?
Jezdím hodně na představení do jiných divadel a dívám
se, koho bychom mohli pozvat k nám. Výběr her závisí
ale i na technickém zázemí divadla (nemáme např.
točnu) a na financích. Dramaturgii se snažím dělat
podle toho, o co mají lidé zájem. V dnešní době to jsou
především komedie, protože lidé mají tolik starostí, že
se chtějí v divadle pobavit. Zájem je ale i o klasiku.
Jak trávíte volný čas? Tak volného času mám málo,
hlavně v sezóně. Mám malou zahrádku a pět vnoučat,
kterým se s radostí věnuji.

Kvalitní kuchyně z Klatov

7

Takže nevyhledáváte kulturu? Já mám kulturu celý rok,
ale ani v létě, kdy máme divadelní prázdniny, si ji samozřejmě neodpustím – jezdím do Prahy na Shakespearovské slavnosti, do Českého Krumlova nebo na Loket.
Bez divadla bych být nemohla, to by mi chybělo.
Jak hodnotíte kulturní nabídku v Klatovech?
Já myslím, že na tak málo obyvatel je hodně pestrá,
někdy se ale kulturní akce překrývají. Podle mého názoru, by nabídka měla být žánrově rozdělená. Divadelní
představení by se měla pořádat v divadle a v kulturním
domě by měly být zase akce jiného charakteru. V Klatovech se pořádá mnoho krásných výstav, filmových
představení, ale na to mi už bohužel nezbývá vůbec čas.
Jaký dramatický žánr preferujete?
Já nemám vyloženě vyhraněný žánr, ale mám ráda
dobré divadlo. Nemusí tam být známí herci. V současné
době bych řekla, že Mladá Boleslav je jedno z nejlepších
divadel, které produkuje hry - jak režijně, výpravně, tak
herecky – na vysoké úrovni. Ráda zajdu i na koncerty
vážné hudby.
Vybavuje se Vám nějaká zajímavá historka z divadla?
Jednou v zimě k nám mělo přijet hrát Divadlo E. F.
Buriana z Prahy. Technika už zde byla připravená, ale
pan Větrovec a paní Zázvorková měli u Přeštic dopravní
nehodu, auto skončilo na střeše. Já jsem hned volala
manželovi, který pro herce zajel. Oba se klepali, byli
psychicky vyřízení. Představení začalo o půl hodiny později, ale návštěvníci to pochopili. Během představení na
hercích nebylo vůbec nic poznat, ale po představení se
zase rozklepali. Můžu říct, že herci o klatovském publiku
říkají, že je velmi vyspělé, že je vidět, že často navštěvují
divadlo. Divadlo má své kouzlo neopakovatelnosti,
neuvidíte dvakrát stejné představení. Divadlo je
pokaždé jiné a atmosféru představení dotváří diváci
potleskem, smíchem, ale i třeba šustěním bonbónů.
V září bude divadlo slavit 50 let, jak budou probíhat
oslavy, co divadlo chystá?
Akcí připravovaných k tomuto výročí je hodně. Mimořádná představení jsou dvě. 16. září k nám Jihočeské
divadlo přijede zahrát operní komedii „Únos ze serailu“.
Na tuto akci budou pozváni sponzoři a úzcí
spolupracovníci divadla. Pro předplatitele bude velmi
snížená cena. Mohu prozradit, že ve vestibulu bude pro
každého malé občerstvení. A druhá významná akce se
uskuteční 26. a 27. září, kdy náš ochotnický spolek
sehraje hru „Vášnivý polibek z Klatov“, kterou připravuje
ve spolupráci s pražskými profesionálními umělci. Víc
nechci prozrazovat, ale všem doporučuji, aby se šli
podívat, bude to skvělé představení.

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

Truhlářství
Klatovy 440/III.

kuchyňské linky
nábytek na míru
vestavné skříně
montáže nábytku

odborné poradenství
zaměření
grafické 3D návrhy
služby bytového designéra

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

tel. 603 380 100
725 892 781
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HUDBA

HUDBA

TUBLATANKA
klatovský rozhovor

foto: Karel Nováček

foto: Rudolf Lang

Juraj Topor, basa - Maťo Ďurinda, zpěv, kytara - Peter Schlosser, bicí.
Skupina Tublatanka má léto nabité koncerty na festivalech, ale i vystoupeními na
samostatných open air koncertech na
Slovensku i v Česku. Maťo Ďurinda, Ďuro
Topor a Peťo Schlosser se však už nyní těší
na podzimní sezónu. Rocková legenda
totiž chystá turné k loňskému 30. výročí
založení Tublatanky. Před pódiem na klatovském náměstí jsme se zeptali zpěváka
a frontmana kapely Maťa Ďurindy a baskytaristy Ďuro Topora na okolnosti koncertu
v Klatovech a nadcházející plány. Záznam
rozhovoru je možno shlédnout ve vysílání
FilmPro.
Maťo: Především pozdravujeme Klatovy.
Ahojte, Ahojte … Tak toto jsou ty krásné
Klatovy. Potom o nich něco povím. Dneska
jsme do Klatov přijeli ze Slovenska, samozřejmě, když jsme slovenská kapela. Vyrazili
jsme z Bratislavy, protože jsme tam měli
dneska ještě jeden koncert, takzvaný Den
otevřených dveří jedné nejmenované televize. Takže tam jsme vystupovali pro návštěvníky té televize v krásných prostorách.
Potom jsme sedli do auta a jeli jsme sem,
okolo 600 km a cesta celkem ubíhala. My
jsme se těšili na tento koncert v Klatovech.
Takže jsme tu!
Ďuro: Máme za sebou úspěšné léto a příjemné dovolené. Hráli jsme hodně festivalů
v Čechách i na Slovensku. S Maťem jsme
absolvovali dovolené. On tři, já dvě
v Chorvatsku, oddychli jsme si a načerpali
mnoho energie, protože máme před sebou
šňůru k 30. výročí Tublatanky, což je asi 15
koncertů v Čechách a na Slovensku, ale ty
statečně ještě přibývají, takže jich bude
možná i na 20.

A co se týká toho, jestli máme dobré
vzpomínky na Klatovy? …já velmi dobré
a Maťo možná také, ale to už musí povědět
on sám, protože on tu „vojančil“.
Maťo: Tak já mám na Klatovy velmi dobré
vzpomínky, protože v tom období, když jsem
v Klatovech působil, tak jsem byl mladý. Bylo
mě 24 roků, všechno bylo přede mnou,
navzdory tomu, že ten můj pobyt v Klatovech
byl dost těžký, protože jsem tu absolvoval
základní vojenskou službu, a to bylo ještě za
socialismu v roce 1987-88. Sloužil jsem
v Klatovech v Jaselských kasárnách. Vím, že
nyní již Jaselská kasárna neexistují, že se
zrušily, atd. Ale trošku jsem i smutný, že ty
moje místa pamětihodné již ani neexistují
a přesně se pamatuji, jak jsem chodil v uniformě po městě Klatovy nahoru dolu. Jsme
tu chodili jako kamarádi, vojáci, v zelenej
uniformě s takovou „kšiltovkou“ vojenskou.
Pamatuji si přesně na toto krásné náměstí,
jak jsme tu prostě chodili, byli nespokojení
s režimem, se železnou oponou, se zřízením.
Pamatuji si jak jsme sedávali v okolních
restau... Kde je ten hotel? Tu je na náměstí
hotel?! A takzvaná Zlatá husa je kde? … Je
tu? ... Je tu! Tu je Černá věž. Mám rád Černou
věž, ještě to jsem absolvoval. V „osmdesátýmsedmým“ jsem na ni vylezl ve vojenské
uniformě a na toto město opravdu vzpomínám jen v dobrém. Mám dobré vzpomínky.
Lidi strašně zlatí, srdeční, pohostinní.
Strašně pěkná děvčata tu byly v tom čase,
v 87., dneska už trochu vyrostly, ale nová
generace..., zase ..., další nová hezká
děvčata. A dobří lidé! Mám tu velmi mnoho
kamarádů v Klatovech ještě z vojny, takže
pozdravuji všechny kamarády. To jsem já

www.klatovan.cz

Maťo Ďurinda co jsem byl s vámi v 87
v Jaselských kasárnách.
Ďuro: Tublatanka vždycky hraje průřez
tvorbou. To znamená od první skladby, která
vznikla až po tu poslední. A samozřejmě
vždycky volíme hity. Lidi na koncertech se
chtějí bavit a chtějí poslouchat ty známé
věci, které mají odposlouchané, či už
z desek, cédéček, anebo rádií. Takže my
dodržíme tu svojí tradici budeme hrát jen ty
nejznámější skladby od Tublatanky. Jak už
jsem vzpomínal, máme 30. výročí. Chystáme
turné v Čechách i na Slovensku, rozdělená
cirka na 3 měsíce. Začínáme v septembri, to
je září a pokračuje to až do konce listopadu.
Maťo: My na těchto koncertech zahrajeme
více jak dvouhodinové show. Velmi se těšíme
na naše fanoušky. Přivezeme sebou obrovskou kytarovou a baskytarovou aparaturu,
obrovskou LED obrazovku a podáme jen to
co je v nás. Prostě všechnu energii dostaneme ze sebe ven na těchto koncertech
a zaručuji, dávám záruku, že se nikdo na
těchto koncertech nebude nudit!
Za čtenáře Klatovanu děkuji za příjemný
rozhovor, mnoho informací a ať se daří.
Maťo: Děkujeme a mějte se hezky – jdeme
se převlékat a připravit, ladit kytary a těšíme
se na toto publikum, které máme za zády
v Klatovech. Mějte se dobře!
Ďuro: (Ještě chce něco dodat) Nesmíme
zapomenout na speciálního hosta, který
bude na našem turné s námi. A bude to
„slánčikové“ - smyčcové kvarteto ADVENTURE STRINGS, které bude s námi hrát
několik skladeb. Zahrají i samotní, aj s námi
a je to takové překvapení a je to úžasné,
neboť my když jsme je poprvé slyšeli, tak
jsme byli opravdu užasnutí.
Maťo: Já ještě dodám. Vlastně se nám
trošku splnil takový malý sen, protože když
jsme byli mladí, začínající muzikanti, vždycky
se nám líbilo to spojení rokové hudby
s orchestrem, tak jak to měli Led Zeppelin,
Deep Purple, Queen a mnohé další, dnes už
legendární, kapely. To se nám prostě vždycky
líbilo spojit Rock s orchestrem. Co se týká
českého publika, lidi mohli vidět ADVENTURE STRINGS, kteří též s námi vystoupí
právě v těch největších rockových vypalovačkách, jako: Pravda víťazí, Skúsime to cez
vesmír, slaďák-rocková balada Matka a další
písničky. Lidé je mohli vidět v TV show Česko
Slovensko má talent, takže je zná i české
publikum a my se těšíme na české publikum
na našem turné Tublatanka 30 roků. Měj te
se dobře, ahoj.
Více fotografií a videa na FB stránkách
Klatovanu! Staňte se fanoušky.

Rudolf
Lang
redaktor

www.klatovan.cz

TELEFONY
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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
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Výherci dubnové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

KŘÍŽOVKA

www.klatovan.cz

Křížovka o cenu!

Apartmány Braníčkov

Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Sedí dva blaničtí rytíři.
První se ptá:
„Už byly ty volby?“
A druhý na to:
„<Tajenka 1>!“

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

www.branickov.cz
Rodina Mileny Bílé ze Štěpánovic

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Protože
<tajenka 2> každý pátý
<tajenka 3> je Číňan!

KLATOVAN

Autor křížovky: Rudolf Lang

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Jiří Stieber
Markova, Kdyně
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 23. září 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.
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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
- trafika u autobusů
Klatovy
- rest. Družba, Van Gogh
- ESO market Podhůrčí
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud
Mochtín
- konzum, U Nováků

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

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

příští číslo vyjde:

26. 9. 2013
uzávěrka:

20. 9. 2013
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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

Ú
V
ĚR
Y
S
E
Z
Á
S
T
A
V
O
U
N
E
M
O
V
I
T
O
S
T
Í
Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.
Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

950 660

min. náklad od 1000 ks

tel.: 608

oboustranný plnobarevný tisk

výhodná cena
již od 0.90 Kč bez DPH

www.ibankrot.cz
www.ikonkurs.cz

Akce - tisk září!

777 367 244

KALENDÁŘÍKY, VIZITKY

Insolvence
solidně

e-mail: lakakt@centrum.cz

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Dukelská 28
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HISTORIE

Zapomenutí hrdinové

1.000 km. Do Klatov, kde brigáda
zakončila svou bojovou cestu, dorazila
v několika proudech a dnech, aby zde
vystřídala jednotky USA. Operačním
rozkazem z 21. 5. 1945 je vymezen
prostor, kde budou naši vojáci působit,
zhruba těmito obcemi: Dešenice,
Hlavňovice, Sušice, Horažďovice, Kadov,
Lnáře, Nepomuk, Zdemyslice, Skašov,
Klatovy. Celkem se jednalo o zhruba
padesát obcí v našem regionu, kde byli
naši vojáci ubytováni. Více než stovka jich
z Klatovska buď pocházela, nebo se zde
po válce usadila a našla zde nový domov.
Tolik ve stručnosti připomenutí této
slavné jednotky o níž dnes není veřejnosti
nic známo. To je velká „zásluha“ minulého
režimu, a proto se Spolek Klatovan společně s vedením našeho města rozhodli,
že na radnici bude při této příležitosti
umístěna pamětní deska. Bude nám všem
připomínat, že i Češi bojovali za svou vlast
a my bychom na ně měli být hrdí!

Příslušníci Čs. samostatné obrněné brigády v Klatovech.
Začátkem září si připomeneme 70 let
od vzniku legendární, byť zapomenuté
vojenské jednotky - Československé samostatné obrněné brigády, která se velmi
významně zapsala do vojenských dějin
našeho národa bojem proti fašismu.
Byla sestavena sloučením 1. čs.
smíšené brigády a 200. čs. lehkého protiletadlového pluku – Východního dne 1. 9.
1943 v Anglii. Její příslušníci měli za sebou
velmi dramatické útěky z vlasti, mnozí
i strastiplnou cestu ze Slovenska až do
Palestiny, službu v Cizinecké legii, bojové
zkušenosti z Francie a Tobrúku. Zde však
v drtivé většině předvedli úplně jiné nasazení, než je dnes prezentováno ve stejnojmenném filmu. V Anglii absolvovali výcvik
jehož výsledky pak byly dávány za příklad
ostatním. Jeden z velitelů dělostřelecké
střelnice oznamoval hodnocení cvičeným
jednotkám touto větou: „Stříleli jste dobře,
ale ne tak dobře jako Čechoslováci!“
Z jejích řad byli také vybíráni budoucí
parašutisté, kteří po patřičném výcviku
plnili nejrůznější úkoly v Protektorátu,
včetně atentátu na říšského protektora
Heydricha. Dále byli z této jednotky
vybírání vhodní adepti pro letecký výcvik,
aby doplnili ztráty našich vzdušných sil.
Původně pěší jednotka byla vyzbrojena
tanky a absolvovala velmi intenzivní
výcvik. Jeho cílem bylo připravit naše
vojáky na nasazení ve Francii. Po invazi
Spojenců do Evropy, se naše brigáda
vylodila v září 1944 a byla určena
k obléhání přístavu Dunkerque. Tomuto
úseku fronty velel brigádní generál Alois
Liška, velitel Čs. obrněné brigády. Následovalo tři čtvrtě roku ostrých bojových
střetů s dobře opevněným nepřítelem. Při
nich také bohužel docházelo v řadách naší

jednotky ke zraněním, či ztrátách na životech. Po přiblížení fronty k předválečným
hranicím Československa se vojáci snažili
dostat do první linie a přímo se účastnit
jeho osvobozování. Vždyť kvůli tomu před
šesti lety utíkali z vlasti a vytrpěli mnohá
strádání. Bohužel jim ze strany spojeneckého velení nebylo vyhověno. Až po
stupňování nátlaku bylo umožněno
sestavení alespoň symbolické jednotky,
Kombinovaného oddílu, který se v síle
kolem jednoho sta mužů účastnil osvobozování západních Čech. Po podpisu
kapitulace fašistickým Německem byla
naše jednotka pověřena jejím provedením
v Dunkerque. Československá samostatná obrněná brigáda byla jediným naším
vojenským tělesem, které přejímalo do
svých rukou tento akt porážky. Pak již
následoval urychlený návrat do osvobozené vlasti. Jednalo se o 6.200 mužů, 230
obrněných vozidel, 1.300 nákladních
a osobních automobilů, 96 děl a minometů a 300 tanků typu Cromwell, Challenger
a Stuart. Celý konvoj by byl dlouhý přes

C

HOSLOVAKI
ZEC
A

Tank Challenger čs. brigády.
P.S.: V Klatovanu bychom vás chtěli
seznamovat s životními osudy jednotlivých
vojáků, tankistů, letců i pěšáků, ať už ze
z á p a d n í , č i v ý c h o d n í f ro n t y, a l e
i příslušníků domácího odboje. Prosíme
tímto naše čtenáře, aby nám pomohli
v odtajnění těchto zapomenutých hrdinů
z našeho regionu.

Petr
Novák
Spolek Klatovan

Město Klatovy
a
Zábavní a vzdělávací spolek Klatovan
si Vás dovolují pozvat, u příležitosti 70. výročí vzniku
Československé samostatné obrněné brigády,
na slavnostní odhalení pamětní desky na budově klatovské radnice.

Neděle 8. 9. 2013 v 17:00 hod.
Mgr. Rudolf Salvetr

Rudolf Lang

starosta
města Klatovy

předseda
Spolku Klatovan

Program: 17:00 přednáška Mgr. Karla Fouda v obřadní síni klatovské radnice, výstava modelů
18:00 slavnostní odhalení pamětní desky před klatovskou radnicí starostou města

