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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

setkáváme se nad stránkami prvního 
podzimního čísla. Příroda se nám krásně 
vybarvuje a po několika pošmourných 
dnech nás snad již navštíví opravdové 
babí léto. Některé dny se v září povedly 
a to i počasím. Těch pár hezkých dnů se 
dokonce sešlo s akcemi, na které vás 
Klatovan v minulém čísle také pozval. 
A ty dny, ve kterých bylo zataženo, zase 
většina z nás využila k návštěvě lesa 
a potěšila nás úroda hub.

Blíží se i čas voleb. Ač takříkajíc neplá-
nované, protože se jedná o předčasné 
volby, přesto se stanou významnou 
událostí letošního roku. Předvolební čas 
využívají kandidáti do parlamentních 
voleb i na stránkách Klatovanu k oslo-
vení voličů. Máte tak příležitost se 
seznámit s jejich nabídkou a přečíst si 
kupříkladu některé doplňující informace. 
Vaše volba dle vlastního přesvědčení, 
doufejme povede ke zklidnění politické 
situace a zajistíme si volbou alespoň 
základní fungování státu.

Pevně věřím, že se většina z nás 
potká u volebních uren a nenechá na 
druhých, rozhodovat o své budoucnosti. 

Spolu se budeme moci znovu setkat 
v říjnovém čísle, které vyjde těsně před 
volbami. Nad stránkami Klatovanu se 
těším na shledanou.

Cyklostezka do Bolešin před dokončením 
Všechny cyklisty z Klatovska jistě potěší, 

že se již brzy budou moci svézt po další nové 
bezpečné cyklostezce. Ta je právě dokon-
čována mezi obcemi Slavošovice a Bolešiny. 
Cyklostezka je budována v rámci projektu 
s názvem „Bezpečná cyklistická trasa 
Klatovy – Bolešiny“ a je spolufinancována 
z prostředků Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad, který na projekt přispívá 
85% z celkových tzv. uznatelných výdajů. 
Stavba byla zahájena 1. 8. 2013 a slavnostní 
otevření této trasy se uskuteční již 12. října 
od 13.00 hod.

Ve směru od Bolešin cyklostezka začíná 
u mostu přes Točnický potok, po louce vede 
v délce 500 m k objektu Modelklubu Boleši-
ny, za ním zhruba po dalších 300 m asfaltový 
povrch končí a trasa pokračuje do Slavo-
šovic. Přístupová komunikace do Slavošovic 
je dlouhá dalších 570 m a její povrch tvoří 
tzv. penetrace.  

V případě cyklostezky v délce téměř 
800 m se jedná se zcela novou komunikaci 
s obousměrným provozem cyklistů a chodců 
s živičným (asfaltovým) povrchem o šířce 
3,0 m. Hlavní význam této cyklostezky tkví ve 
vytvoření bezpečného úseku cyklistické 

Klatovan zve na ples:

trasy z Klatov do Bolešin. Nová cyklostezka 
zvýší bezpečnost a komfort pro uživatele 
budované cyklistické trasy mezi městem 
Klatovy a obcí Bolešiny.

Komunikace určená převážně pro cyk-
listy byla vybudována za účelem zkvalitnění 
cyklistické infrastruktury a rozšíření nabídky 
možností pro trávení volného času. Význam-
ná je i její dopravní funkce, neboť jedním 
z cílů projektu je zvýšení podílu turisticky 
atraktivních a k životnímu prostředí šetrných 
způsobů dopravy.

Nová cyklostezka společně s navazující 
přístupovou komunikací v celkové délce 
téměř 1,4 km umožní bezpečné a kvalitní 
vzájemné propojení Klatov a Bolešin bez 
nutnosti jet po frekventované a pro cyklisty 
poměrně nebezpečné silnici II/186. 
Současně umožní snadné napojení na již 
vyznačení navazující cyklotrasy v okolí 
Klatov. Může tak být využívána nejen 
k sportu a rekreační jízdě, ale lze ji využít i při 
cestách do zaměstnání, do školy nebo za 
drobnými nákupy do Klatov. Rovinatou část 
cyklostezky s asfaltovým povrchem jistě brzy 
objeví i vyznavači in-line bruslení.
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házení kroužků, slalom s koloběžky, atd. 
Odvážnější děti se dokonce mohly, spolu 
s pirátem, vydat na člunu na ostrov a dobít 
zlatý poklad. Po splnění všech úkolů 
čekaly na děti sladké odměny. V 16 hodin 
vystoupila dětská taneční skupina CIK-
CAK z Bezděkova, kterou vedou sestry 
Mirka a Hanka Jehlíkovi. Pro návštěvníky 
si připravili hned dva tance, a to „Party 
v zoo“ a „Hurá na disco.“ Klatohraní pro 
děti připravil Zábavní a vzdělávací spolek 
KLATOVAN a Divadlo RYNEK s pomocí více 
než 20 dobrovolníků, kterým patří velký 
dík. „Od dubna 2013 vychází v Klatovanu 
dětská příloha, kterou děti provází kresle-
ná postava Klatovánka. Na základě toho 
nás napadlo, že bychom pro děti mohli 
připravit zábavné odpoledne, kterým by 

V sobotu 14. září 2013 proběhl v Kla-
tovech v Městském parku „Na Kolonádě“ 
první ročník zábavného dětského odpoled-
ne Klatovánkovo klatohraní. Již od časné-
ho rána organizátoři v parku připravovali 
stoly, židle, stany, zvuk a celkem 17 disci-
plín. Program oficiálně začal ve 14 hodin. 
Moderátor (Vladimír Kábrt) v kostýmu 
Klatovánka všechny přivítal a po celou 
dobu bavil děti žonglováním, písničkami 
a různými soutěžemi. Každý dětský návš-
těvník si na startu mohl vyzvednout mapu, 
kde byla znázorněna všechna stanoviště. 
Na každém stanovišti byl pro děti připra-
ven úkol či soutěž, např. skákání v pytlích, 
skládání puzzle, malování sádrových 
odlitků, střelba z luku, lezení po lanech, 
luštění křížovek, poznávání bylinek, 

zakončily dvouměsíční prázdniny,“ uvedla 
jedna z organizátorů Eva Džumagul 
Krausová. „První ročník Klatohraní se vel-
mi povedl. Měli jsme štěstí, že nám přálo 
počasí, a tak přišlo přes 200 dětí. Moc 
bych chtěla poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří nám celý den pomáhali, 
a také Krejčovství Jaroslava Denková, 
které ušilo krásný kostým pro Klatovánka. 
I když jsme všichni byli na konci dne velmi 
unavení, už teď se těšíme na příští rok,“ 
uvedla za organizátory Eliška Luňáčková. 
„Nejvíc mě bavilo lezení po lanech, a taky 
se mi líbil Klatovánek, který měl hezký 
obleček a uměl žonglovat“, řekla devítiletá 
návštěvnice Klatohraní Marcelka Kovan-
dová. Reportáž z Klatovánkova klatohraní 
jste mohli vidět na klatovské kabelové 
Televizi FILMpro a odkaz na záznam 
a fotogalerii naleznete na Facebooku 
měsíčníku Klatovan. Děkujeme za nejen 
materiální pomoc firmám M&P Catering, 
Instalaterství Zdeněk Baselides, Řeznictví 
Kloud, Apartmánům Braníčkov a také za 
podporu Tech. službám města Klatovy.

Více fotografií a videa na FB stránkách 
Klatovanu! - facebook.com/klatovan

Rudolf
Lang

předseda Spolku Klatovan

I. Klatovánkovo Klatohraní

Za ušití pěkného kostýmu Klatovánek Krejčovství Jaroslava Denková, 
Měchurova 531/2, Klatovy, tel. 376 317 831, email: krejcovstvi.denkova@seznam.cz

děkuje - 

Park byl celé odpoledne plný dětí a dospělých.Park byl celé odpoledne plný dětí a dospělých.



Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033,  mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Vilišová
ITC Železná Ruda

Ivana

29. 11. Adventní koncert Kostel Hojsova Stráž Železnorudský smíšený sbor a dětský sbor ZUŠ Nýrsko
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Vysoké letní teploty nám pro tento rok 
nenávratně zmizely, ale doba pro pěší 
turistiku je stále aktuální. Většina z vás 
trasy kolem Železnorudska zná a pra-
videlně je navštěvuje. Takové Černé 
a Čertovo jezero, Pancíř nebo Špičák je 
klasikou. Ale jen pár kilometrů od česko- 
-německých hranic najdete další turistické 
skvosty. Jedním z nich je vrchol Velkého 
Falkensteinu, ležícího v Národním parku 
Bavorský Les. K tomuto vrcholu vede 
několik tras a všechny vedou z části po 
úzkých cestách. Nezapomeňte proto 

Podzimní  Železnorudsko

nazout dostatečně odolnou a pevnou 
obuv. Vyjdeme z centra Železné Rudy smě-
rem na Debrník, dále přes pěší přechod 
Ferdinandovo údolí směr Zwieslerwald-
haus. Tato túra je jednou z nejkratších, ale 
zároveň nejpříkřejších. Výstup trvá cca 
2,5 hod. s převýšením kolem 620 m. 
Z Zwieslerwaldhausu procházíme jednou 
z nejvýznamnějších pralesních rezervací 
v Bavorsku – pralesem Mittelsteighütte, 
a stále stoupáme. Asi po půl hodince cesty 
začínají vodopády Steinbachfälle, deroucí 
se skrz rulové skály a stékají do Řezné. 
Z mohutného skaliska Malého Falken-
steinu (1190 m) se za krásného jasného 
počasí nabízí neopakovatelný výhled do 
kraje. Cesta pokračuje dále stoupáním 
porostem horské smrčiny a dovede nás až 
na vrchol Velkého Falkensteinu (1315 m). 
Odtud se nám otvírá pohled třeba na Velký 
Javor a dále na kotlinu kolem Zwieselu. 
Vysíleni po náročném výstupu můžeme 
odpočívat v chatě, která je otevřená v letní 
sezóně denně, v zimě pak jen o víkendech. 

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

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

podzim 2013podzim 2013

29. 11. Pravá šumavská zabijačka Hotel Belvedér vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru

30. 11. Pohádkové pivo pro rok 2014 Pivovar Belvedér 6. ročník mezinárodní pivovarské soutěže

26. 10. Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“ Hotel Belvedér laici i profesionálové se utkají v kuchařském umění, hudba a zábava vše doprovodí

1. 12. Rozsvícení vánočního stromku Město Železná Ruda

1. 12. Zvonkový průvod k hotelu Belvedér Hotel Belvedér o první adventní neděli se sejdeme před kostelem v Železné Rudě

Podle Německého značení je trasa vedená 
jako: „turistická trasa tis“.

Pokud vás zlákal náš tip na výlet, 
nezapomeňte nás navštívit také třeba 
26. 10. 2013, kdy je v Hotelu Belveder již 
tradiční ročník soutěže „O nej… šumavský 
gulášek“. Železnorudsko se na Vás těší.

Velký Falkenstein

Výstavy a expozice - Železnorudsko

Historické motocykly, geologická expozice
    – stálá výstava v „Zámečku“ 
Historie lyžování na Železnorudsku 
   – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice 
       v „Zámečku“ v Železné Rudě
Muzeum Šumavy Železná Ruda - 7–12/2013
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci 
       z období studené války, nález beden s tajnými 
       nacistickými dokumenty v Černém jezeře
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království 
....– ul. 1. Máje, vedle Pohádkové cukrárny.
Upřesnění k akcím na 

v Železné Rudě

www.sumava.net/itcruda/

tip na výlet

3x foto: Václav Šebelík

Velký Falkenstein  (německy Gr osser  
Falkenstein) je šumavská hora ležící asi 3 km od 
česko-německé hranice v Národním parku 
Bavorský les, respektive v jeho později vyhlášené 
západní části (vyhlášeno 1997). Vrcholová skála 
je ozdobena křížem, jehož skleněné jádro je 
dokladem zdejší sklářské tradice.
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Již v listopadu 2013 pro Vás ZUŠ 
J. Kličky Klatovy, ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou v Klatovech, chystá další 
muzikálové představení. Po muzikálech 
Mamma Mia, Pomáda a Ať žijí duchové 
vybrali organizátoři další známý a oblíbený 
titul – Hříšný tanec. Tančit bude opět 
Taneční skupina Modern při Měks Klatovy 
a tanečníci z Tanečního oboru ZUŠ 
J. Kličky Klatovy. Hlavní organizátorka pro-
jektu Markéta Lukášová nám prozradila, 
jak se tak velký a náročný projekt připra-

vuje: „V letošním roce jsme muzikál začali 
zkoušet až poté, co jsme s taneční sku-
pinou absolvovali veškeré taneční soutěže 
a vystoupení. Zkoušeli jsme třikrát týdně 
i o prázdninách a čeká nás stále mnoho 
práce. Letošní muzikál nebude tak 
početně obsazený, jako tomu bylo 
v předešlých letech, ale bude o to 
scénograficky náročnější. Herecké party 
se zkouší od srpna a hudební složka 
od září. Nyní už stačí vše dát jen 
dohromady a diváci se mohou na muzikál 
těšit 5. a 6. listopadu 2013 vždy od 19.30 
hod. V dopoledních hodinách jsou na 
muzikál zvány ZŠ a SŠ Klatov i okolí. 

Vstupenky si diváci mohou zakoupit od 10. 
října v předprodeji SDS Klatovy. Herecké 
role budou obsazeny z řad nejstarších 
žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy a těšit se můžou 
diváci i na tváře klatovského divadelního 
spolku Za oponou. Hudební stránky 
projektu se i v letošním roce chopí Jaroslav 
Pleticha. Hrát bude Pošumavský Big Band 
a kapela The Shower.“ 

V listopadu se tedy máme na co těšit :-)

Hříšný tanecHříšný tanec

Loňský muzikál Pomáda.Loňský muzikál Pomáda.

Eliška
Luňáčková

dopisovatelka
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Šlápni do toho,
ať zapadneš

Vodafone

S tarifem Red do sítě pro studenty
za 399 Kč měsíčně

Power to you

9 977 Kč

Huawei
Ascend P6
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Nápad na osazení pamětní desky na 
počest Československé samostatné 
obrněné brigády inicioval Zábavní a vzdě-
lávací spolek Klatovan na popud pánů 
Milana Baiera a Petra Nováka. Je to bohu-
žel právě rok, co nás Milan Baier, badatel, 
historik a vášnivý sběratel historických 
materiálů o Klatovech a okolí, zakládající 
člen spolku Klatovan navždy opustil. 
Ve svých posbíraných materiálech našel 
mnoho informací o naší zapomenuté 
a komunisty nepřipomínané Českosloven-
ské samostatné obrněné brigády. Měl jako 
hrdý Čech dobrý nápad, že by si tato naše 
jednotka, která vznikla z dobrovolníků 
v zahraničí a nemalým způsobem se 
zapojila do bojů proti fašistickým vojskům 
a ukončila svoji vítěznou cestu přímo 

v Klatovech, již konečně zasloužila poctu 
po 23 letech od převratu (návratu demo-
kracie). Celá léta jsme si připomínali 
a uctívali pouze americkou a ruskou 
armádu a na naše dobrovolníky, kteří 
bojovali za naši svobodu, jsme jaksi 
zapomněli. Proto v loňském roce podali 
členové spolku Klatovan podnět klatovské 
radnici, aby se zabývala myšlenkou vzdát 
čest našim spoluobčanům, kteří přispěli 
ke svobodě naší republiky – výrobou 
pamětní desky na budovu klatovské 
radnice příslušníkům Československé 
samostatné obrněné brigády. 

Od tohoto podnětu se rozběhl velký 
a ne snadný kolotoč různých jednání 
o vzhledu a podobě této pamětní desky. 
Členové spolku Klatovan se rozhodli, že 

dají prostor i mladým začínajícím uměl-
cům a oslovili studenty Střední školy 
v Horažďovicích, kde se vyučuje obor 
grafický design. Oslovili jsme učitele 
a akademického malíře pana Ludvíka 
Kováře, zda by nám s tímto projektem 
pomohl. Pan Kovář byl velice vstřícný 
a pomohl nám s uvedením mezi žáky jeho 
třídy a zde členové spolku pánové Lang 
a Novák seznámili žáky s ideou a historií 
naší bojové jednotky a přizvali studenty ke 
spolupráci na návrhu desky a jejího 
umístění. Následně studenti předložili asi 
10 návrhů, ze kterých byly vybrány 3 
k dalšímu zpracování. Jako výsledný byl 
vybrán návrh slečny Kateřiny Šimůnkové, 
který se nejvíce přibližoval našim před-
stavám a nezbývalo nic jiného, než tento 

prosadit před klatovskou kulturní komisí, 
která si našla své připomínky. Tyto 
připomínky byly konzultovány s ak. mal. 
Ludvíkem Kovářem a následně společně 
s panem Langem vytvořen finální grafický 
návrh desky. 

Když byl po dlouhé době, po samotném 
odlití desky z bronzu, konečně znám ter-

Vojenská technika Čs. samostatné obrněné brigády v Klatovech. 
Díky členům Car Veteran Clubu z Vlkonic.
Vojenská technika Čs. samostatné obrněné brigády v Klatovech. 
Díky členům Car Veteran Clubu z Vlkonic.

Čs. samostatná obrněná brigáda opět v Klatovech

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

nábytek na míru
vestavné skříně
montáže nábytku

kuchyňské linky
nábytek na míru
vestavné skříně
montáže nábytku

tel. 603 380 100
725 892 781

odborné poradenství
zaměření 
grafické 3D návrhy
služby bytového designéra

odborné poradenství
zaměření 
grafické 3D návrhy
služby bytového designéra

TruhlářstvíTruhlářstvíKvalitní kuchyně z KlatovKvalitní kuchyně z Klatov

6x foto: Rudolf Lang

Návštěva ve škole v Horažďovicích.Návštěva ve škole v Horažďovicích.

SLOO VH AC KE IZ AC
SLOO VH AC KE IZ AC

pokračování na straně 9
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4. října 2013 od 17.00 hodin
Program:Program:

Těšíme se na Vaši návštěvu - vstup zdarma.Těšíme se na Vaši návštěvu - vstup zdarma.

- módní přehlídka 
- ukázka společenských a svatebních šatů
- ochutnávka sektů
- ukázky líčení 
- drobné občerstvení zajištěno
- možnost nákupu se slevou 10%

PODZIM-ZIMA 2013-14- módní přehlídka 
- ukázka společenských a svatebních šatů
- ochutnávka sektů
- ukázky líčení 
- drobné občerstvení zajištěno
- možnost nákupu se 

PODZIM-ZIMA 2013-14

slevou 10%

MÓDNÍMÓDNÍPŘEHLÍDKAPŘEHLÍDKA

Po-Pá 9.00-17.30
So 9.00-12.00

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

kole
kce 

podzim-zima 

2013/2014
kole

kce 
podzim-zima 

2013/2014

www.joss-fashion.cz

mín odhalení, začali jsme připravovat pro-
gram slavnostního aktu odhalení pamětní 
desky. Požádali jsme historika Mgr. Karla 
Fouda o tématickou přednášku o vzniku 
a činnosti Československé samostatné 
obrněné brigády, která proběhla v obřadní 
síni klatovské radnice, a kterou doplnil 
modely dobové techniky Petr Novák. 
Armáda České republiky vyšla ochotně 
vstříc a přislíbila vzdát hold čestnou stráží 
při odhalování desky. A velice nás potěšila 
přítomnost historické vojenské techniky 
od zástupců Car Vetaran Clubu z Vlkonic.

Ozdobou celé akce bylo, že se ji osobně 
zúčastnil žijící příslušník Československé 
samostatné obrněné brigády pan pod-
plukovník Emil Kočnar (97 let). Zdravici do 
Klatov přijel přednést předseda strakoni-
cké jednoty Československé obce legio-
nářské Zdeněk Hruška, který poděkoval za 
toto výjimečné gesto vzpomínky formou 
pamětní desky v Klatovech. Na akordeony 
před odhalením desky zahrály učitelky 
ZUŠ J. Kličky v Klatovech Jana a Naďa 
Pláničkovy. Starosta města Klatov ve svém 
projevu vzdal čest českým občanům, kteří 
přispěli ke svobodě našeho státu. 

Chtěli bychom poděkovat všem obča-
nům, kteří přišli vzdát hold a čest památce 
bojovníkům, při odhalování pamětní desky 
Československé samostatné obrněné 
brigády. A jmenovitě poděkovat panu sta-
rostovi Mgr. Rudolfu Salvetrovi za podporu 
města a dodatečně také Tech. službám 
a panu Pošefkovi za bezprostřední pomoc 
při osazování desky na budovu radnice. 

Děkujeme všem a věříme, že deska, 
kterou lze vidět nalevo od vstupu do 
radnice, by se líbila i Milanu Baierovi!

Zdeněk
Baselides

Spolek Klatovan

Odlévání desky.

Přednáška na radnici.Přednáška na radnici.

2x foto: DanK

dokončení ze strany 8
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Pane exposlanče, ve sněmovně jste byl od 
roku 1996 a znovu kandidujete, to vás to 
ještě pořád baví?

Ano, je pravda, že jsou občas chvíle, kdy si 
říkám, jestli mi to za to ještě stojí. Ale pak mne 
přesvědčí nějaká událost, že je správné ještě 
pokračovat. Principy, která jsem já vždy hájil 
a ctil, jako je svoboda jednotlivce, odpověd-
nost za svůj život, ochrana soukromého vlast-
nictví, vymahatelnost práva a nezadlužená 
budoucnost, jsou stále platné a stále stojí za 
ně bojovat. Zvláště v dnešní době, kdy se zdá, 
že pomalu zapomínáme, že svoboda, kterou 
jsme získali v roce 1989 nebyla vždy v našich 
zemích samozřejmostí. Když jsem spoluza-
kládal ODS, tak jsme ji právě na hodnotách, 
které jsem zmiňoval, stavěli. A na těchto 
hodnotách stojí ODS i dnes a já se k těmto 
principům hlásím.

O politice se říká, že je to svinstvo, dá se 
dělat i slušná politika?

Určitě dá a já se snažím být toho důkazem. 
Nemám za sebou žádné kauzy, pracoval jsem 
především v zemědělském výboru a jeho pod-
výborech. V prvé řadě musí člověk zůstat sám 
sebou, tzv. nezblbnout. K tomu mi pomáhá 
můj stálý kontakt s lidmi a také má rodina. Vy-
bral jsem si zaměření na zemědělství a ven-
kov, na venkově také bydlím a dennodenní 
setkávání se s životem lidí mi umožňuje mít 
reálnou představu o tom, jak se lidem daří, 
jaké je trápí problémy, co je štve. Názory lidí 
se pak snažím přenést do reálné politiky. Při 
projednávání zákonů je pro mne vždy důležitý 
názor toho, kdo s tím zákonem pak bude žít a 
bude ho užívat v praxi. V tom já vidím smysl 
mé dosavadní politické práce a to je také to, 
co mne přesvědčilo o tom, že budu opět 

kandidovat. Rozdělané práce je stále dost.

Když mluvíte o rozdělané práci, co se Vám 
vlastně podařilo dokončit, na čem jste 
pracoval?

Věcí, na kterých jsem se podílel a které 
mohou v praxi pocítit i běžní lidé, je celá řada. 
V uplynulém období jsem podával například 
pozměňovací návrhy, které umožnily rozmach 
farmářských trhů nebo prodej mléka pro-
střednictvím mlékomatů. Podařilo se mi také 
zjednodušit podmínky pro malé a regionální 
výrobce potravin. Na Klatovsku se to může 
týkat například paní Martínkové, která vyrábí 
výborné mléčné výrobky nebo pana Šneberg-
ra ze Železné Rudy, který dělá skvělé uzeniny.
Těsně před rozpuštěním sněmovny byl 
schválen zákon, na němž jsem velmi 
pracoval, a který usnadňuje nákup státní 
půdy zemědělcům, kteří na ní hospodaří 
i další nakládání s touto půdou. To umožní 
stabilizaci zemědělských podniků v celém 
Plzeňském kraji.

A co se nepodařilo?

Nepodařilo se například schválit zákon 
o národním parku Šumava. Ve sněmovně byl 
návrh Plzeňského kraje, který nebyl vůbec 
špatný a rozhýbal k aktivitě i vládu. Zákon 
jsem si vzal na starost, byl jsem určeným 
zpravodajem k zákonu a připravoval jsem 
k němu pozměňovací návrhy. Spolupracoval 
jsem na nich především se starosty šumav-
ských obcí, ale také s dalšími odborníky. 
Začal vznikat zákon, který byl přijatelný pro 
velkou část těch, kteří na Šumavě žijí, pracují 
a kteří si také přejí, aby Šumava zůstala zele-
ná a nesežral ji celou kůrovec. Zorganizoval 
jsem výjezd zemědělského výboru na Šuma-
vu, při němž jsme se sešli jak se starosty, tak 

s vedením národního parku i dalšími experty. 
Vždy prosazuji konzultace a komunikaci 
s těmi, kteří o projednávaném tématu ví 
nejvíce. Byl jsem připraven vygenerované 
a prodiskutované návrhy prosadit. Bohužel 
s rozpuštěním sněmovny všechny náměty 
spadly pod stůl. Ale ne úplně. Návrhy mám 
zpracované a připravené tak, abych je mohl 
podat okamžitě, pokud budu zvolen.

Říká se o vás, že jste také rybář, je to 
pravda?

Ano, jsem rybář, členem jsem v místní organi-
zaci Českého rybářského svazu v Přešticích, 
kde bydlím. A rybářům jsem se snažil také 
pomáhat. Předložil jsem návrh zákona, který 
měl umožnit, aby stát vyplácel náhrady za 
škody způsobené kormoránem nejen rybář-
ským podnikům, ale také rybářským organi-
zacím, které spravují rybářské revíry. Péče 
o revír, násada ryb totiž stojí rybáře nemalé 
peníze a když pak takové hejno kormoránů 
obsadí například tok Úhlavy, dokáží ho „vyčis-
tit“ od ryb velmi důkladně. Na náhradu škody 
dosud nemají správci rybářských revírů ná-
rok. To jsem chtěl změnit návrhem, na němž 
jsem spolupracoval s Českým rybářským 
svazem. Bohužel osud zákona byl podobný 
osudu zákona o Šumavě. Nestihl se dopro-
jednat před pádem sněmovny. Ale opět ho 
mám připravený k podání ihned po volbách.

Máte tedy v čem pokračovat a na co 
navazovat?

Věcí, které jsem nechal rozpracované ve 
sněmovně je celá řada, některé z nich jsem 
zmínil, ale vím o celé řadě dalších, které je 
potřeba řešit. Já jsem k tomu připraven. Rád 
do toho vložím své zkušenosti získané prací 
v legislativě a také poznatky, které sbírám od 
obyčejných lidí, odborníků v jednotlivých 
oborech. Setkávání s lidmi je pro mne vždy 
velmi obohacující.

... na praviciROZHOVOR

Ing. Jiří Papež, 47 let
Ekonom, bývalý poslanec
Kandidát ODS 
pro volby do PSP ČR

Na rybách u PřešticNa rybách u Přeštic
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NA CELOU
KOUPELNU

  

Akce! Nová koupelna!  Akce!   Nová koupelna!
prodejně v Klatovech, v Budovcově ulici, si 
můžete vyzvednout katalog, poradit se 
a zboží objednat a následně i vyzvednout.

Můžeme popisovat jednotlivé výrobce, 
ale kolikrát v životě si člověk předělává 
nebo buduje svoji koupelnu? Není nad to, 
si takové věci a materiály takříkajíc osahat 
a na vlastní oči vybrat svoji novou koupel-
nu. Firma Richter + Frenzel má k dispozici 
velké koupelnové centrum s vynikajícím 
proškoleným personálem, který se o vás 
postará a pomůže vám případně s výbě-
rem a sestavením vaší NOVÉ KOUPELNY. 
Vytvoří vám i grafický návrh, aby vaše 
představy byly co nejvěrohodnější. Pokud 
si vyberete pouze materiál a realizaci si 

budete dělat svépomocí, lze objednaný 
materiál vyzvednout u nás na prodejně. 

Pro ty z vás, kteří se nechystají budovat 
svépomocí, nabízíme po vzájemné domlu-
vě odbornou montáž. Spolupracujeme 
s kvalitními zedníky a obkladači a bude-li 
třeba projekt na stavbu, zajistíme vám 
i tento od renomované projekční kancelá-
ře p. Černého, který má mnohaleté zkuše-
nosti a vybudujeme vám koupelnu jako 
kompletní dodávku na klíč. 

Závěrem mi dovolte konstatovat, že 
pokud chceme opravdu účelnou, funkční 
a hezkou koupelnu podle vlastních před-
stav, tak si necháme sice poradit, ale hlav-
ně se musí líbit nám samotným. Proto přeji 
při výběru vaší nové koupelny, WC, chodby 
nebo kuchyně šťastnou a rozhodnou ruku. 

Po prázdninách se mnoho z vás 
rozhodlo, že si do konce roku ještě něco ve 
svých domácnostech zrekonstruují. 
Chodby, kuchyně, ale v nemalé míře 
hlavně koupelny a WC. Přicházíme 
s nabídkou firmy Richter + Frenzel, která je 
specialistou na koupelny, sanitární 
keramiku a obklady světových značek. 
Mezi širokým sortimentem v její nabídce 
nalezneme potřebný materiál i pro 
realizaci, opravy a úpravy topení. 

Firma Richter+Frenzel má v oblasti 
koupelen mnoholeté zkušenosti a připra-
vila pro vás velice zajímavou slevovou akci 
na potřebný materiál pro úpravu nebo 
budování koupelny. A nejen to. V naší 

Zdeněk
Baselides

instalatérství a topenářství

VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

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

Budovcova 833, 339 01 Klatovy
Tel. 602 646 989, 777 646 994

e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz

ZdeněkBaselides



POZVÁNKA12  STRANA | ROČNÍK IV | ČÍSLO 9 | ZÁŘÍ 2013 www.klatovan.cz

... na leviciROZHOVOR

Bc. Igor Jakubčík, 46 let
Náměstek ředitele nemocnice
Kandidát ČSSD 
pro volby do PSP ČR

Za sociální demokracii bude ve volbách do 
Poslanecké sněmovny kandidovat i námě-
stek ředitele Klatovské nemocnice a bý-
valý poslanec Igor Jakubčík. Zeptali jsme 
se jaké má plány a co ho ke kandidatuře 
vedlo. 

Pane Jakubčíku, co se Vám v poslední 
době podařilo?

Pracuji jako náměstek ředitele nemoc-
nice, a proto za svůj největší úspěch 
považuji podíl na dostavbě, rozjezdu 
a současném plném provozu Klatovské 
nemocnice, a. s. V Klatovech tak vznikla 
moderní nemocnice, za kterou se ne-
musíme stydět ani v porovnání s nejmo-
dernějšími zařízeními v Evropě. 
Jsem rád, že jsem mohl – i když krátce – 
coby poslanec pomáhat lidem, kteří se na 

mě obraceli v nelehkých životních 
situacích. Snažil jsem se pomáhat nejen 
radou, ale i prakticky. To považuji za 
nejdůležitější.

Co je důvodem Vaší kandidatury? Čeho 
byste jako poslanec rád dosáhl?

Já sám osobně chci do Poslanecké 
sněmovny přinášet pohledy a názory lidí, 
s nimiž se denně setkávám, se kterými 
mluvím, kteří mi píší, ale jejichž hlasy v tzv. 
velké politice – tedy v Praze - nejsou, nebo 
nechtějí být slyšeny. U nás, v okrese 
Klatovy, ale i v celém Plzeňském kraji, 
znám mnoho pracovitých lidí, kteří se stále 
ještě nevzdávají myšlenky, že změna je 
možná. To jsou stavební kameny, o které 
se musíme opřít a ukázat jim, že politika 
není jen politikaření, podrazy, naschvály 

Hlasy lidí z regionu musí být slyšet i v Praze

a korupce, ale že politika se dá dělat 
srozumitelně, transparentně a hlavně pro 
lidi. V politice i v zaměstnání prosazuji styl 
práce orientovaný na výsledky a jsem 
připraven v tom pokračovat i nadále. Své 
zkušenosti chci využít ku prospěchu všech 
obyvatel regionu.

WWW.IGORJAKUBCIK.CZ

Que viva México!Que viva México!

Martina
Košanová

Centrum španělské kult. a vzdělávání

losti poutních míst západních Čech se 
svatojakubskou poutí.

Ani v letošním roce jsme nemohli v progra-
mu opomenout flamenco, které je zastoupe-
no několika workshopy tance, ale tentokráte 
unikátně i zpěvu s andaluzkým zpěvákem 
Cheitem García Bravo, kterého je možné 
slyšet také v komorním recitálu společně 
s Morenitem de Triana a Virginií Delgado 
11. 10. ve 20:00 v Měšťanské besedě. Státní 
svátek Španělska, Den hispánských národů 
a zároveň 10 let Tapas baru El Cid oslavíme 
flamenkovou fiestou 12. 10.

Tradicí festivalů CŠKV je spolupráce s UNI 
Regensburg a Filmovým klubem Plzeň, spo-
lečně s nimi jsme na 8. 10. připravili exkluzivní 
projekce dokumentárních filmů Pedra 
Palaciose, z nichž Las Viudas de Ifni byl v roce 
2012 nominován na Goyovu cenu. Madridský 
režisér a producent bude samozřejmě projek-
cím přítomen osobně a po skončení budou mít 
diváci příležitost ochutnat španělská vína 
a podebatovat s režisérem.

Festival se koná pod záštitou a za podpory 
Velvyslanectví Španělska v Praze, Velvysla-
nectví Mexika v Praze, Statutárního města 
Plzeň, Plzeňského kraje a Plzně 2015 o.p.s.

P ro g r a m  fe s t i va l u  n a l e z n e te  n a  
 http://www.cskv.cz/thk2013.html

Que viva México! Je podtitulem letošního, 
již čtvrtého ročníku, Týdne hispánské kultury 
v Plzni, který proběhne v režii Centra 
španělské kultury a vzdělávání v termínu 
8. - 18. 10. 2013 a opět bude zaměřen na 
kulturu Španělska a tentokráte také Mexika.

Ústředním tématem budou „mexické du-
šičky“- svátek mrtvých, který je v mexické kul-
tuře pojímán zcela odlišně než v Evropě a prá-
vě proto bychom jej prostřednictvím student-
ského happeningu v Kopeckého sadech chtěli 
Plzeňanům přiblížit. Přijďte tedy do prostoru 
U Branky 10. 10. v 17:00 hodin ochutnat 
mexické speciality, v rámci výtvarných work-
shopů nejen pro děti si vyrobit cukrovou lebku, 
kostru z klacíků, podívat na studentská diva-
delní vystoupení inspirovaná tématem Día de 
los Muertos, nebo si zatančit s mexickou 
hudební skupinou Mariachi de Aztecas de 
Praga a pražskou folklorní taneční skupinou 
Dvorana. Vstup je samozřejmě volný!

Mexicko je v rámci festivalu zastoupeno 
také filmovými projekcemi v kině Měšťanské 
besedy a v neděli 13. 10. ve 20:00 nepropás-
něte v divadélku Jonáš dramatizace textů 
z knih "Bárbara Mujica - Frida" a "Intimní 
autoportrét (Výběr z korespondence, deníků 
a dalších textů)" - vyobrazení života mexické 
malířky Fridy Kahlo, vítězné představení 
Národní přehlídky divadla jednoho herce 
v podání Olgy Muňoz.

Španělsko reprezentuje především výsta-
va fotografií zapůjčená z Galicie do Studijní 
a vědecké knihovny PK Pouť do Santiaga – 
první evropská kulturní cesta. Vernisáž 
a zároveň oficiální zahájení festivalu za 
přítomnosti delegací ambasád zúčastněných 
zemí proběhne 8. 10. v 17:00. Výstava potrvá 
do 30. 10. a je doplněna doprovodnými 
přednáškami v SVK PK, ale také na Fakultě 
právnické ZČU, kde tématem přednášky bude 
nejen duchovní význam pouti do Santiaga de 
Compostela a její kulturně-historické pozadí 
v kontextu severního Španělska, ale i souvis-
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Tel. 739 471 936
Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Finanční službyFinanční služby

E-mail: michelova.pujcky@seznam.czE-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

Gabriela MichelováGabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

tedy nic hradit nebudu.
Co nesmím a mohu v insolvenčním 

řízení při schválení oddlužení? 
Především musím vše řádně platit z ne-

zabavitelné částky, to znamená nájem, 
elektriku, plyn,vodu, mobil, nesmím v žád-
ném případě dělat další dluhy, které by byly 
po splatnosti delší dobu než 30 dnů. Musím 
počítat s tím, že budu žít relativně skromně, 
ale bez stresů z neuhrazených dluhů. Musím 
o všech změnách informovat insolvenčního 
správce nebo insolvenční soud pokud se 
přestěhuji, tak musím neprodleně sdělit 
změnu adresy, pokud změním zaměstna-
vatele, tak to musím oznámit hned, pokud 
onemocním, musím informovat o tom, že 
jsem práce neschopen, pokud přijdu o práci 
ne vlastní vinou, ale z důvodu organizačních 
změn u mého zaměstnavatele nebo ze zdra-
votních důvodů, musím to insolvenčnímu 
správci neprodleně sdělit. Rovněž, když se 
ožením nebo vdám, tak o tom musí insol-
venční správce vědět, aby věděl, že se mi 
změní výše nezabavitelné částky z důvodu 
změny počtu vyživovaných osob, to platí 
i v případě narození prvního dítěte nebo 
dalšího dítěte, v případě rozvodu, změny 
výživného apod.

Vždy je nejlépe příslušný doklad, který 
potvrzuje nějakou změnu, ofotit a zaslat 
insolvenčnímu správci na jeho adresu nebo 
naskenovat a poslat dokument mailem. Po-
kud obdržím dědictví, dar, tak jsem povinen 
toto oznámit rovněž insolvenčnímu správci, 
protože se jedná o příjmy, které podléhají tzv. 
mimořádné splátce pro nezajištěné věřitele. 
Vždy k 15. lednu a k 15. červenci musím 
zaslat insolvenčnímu soudu Zprávu dlužníka 
o svých příjmech. Zároveň jsem povinen 
zasílat insolvenčnímu správci své výplatní 
pásky, případně přehled o svých příjmech za 
uplynulé období.

Pro téměř každou fyzickou osobu – ne-
podnikatele (v našem případě občana) exis-
tuje 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 od-
dlužení není pro každého. Kdo má jen dluhy, 
nemá žádný větší majetek nebo odpovídající 
příjem, tak má problém těžší a ne vždy může 
požádat insolvenční soud o oddlužení. 
V dnešním díle odpovíme na několik nejčas-
tějších otázek, které nám pomohou si lépe 
představit samotný proces oddlužení.

Co se stane s neuhrazenými dluhy, když 
je splněno oddlužení buď formou prodeje 
majetku nebo formou plnění splátkového 
kalendáře?

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

Co se stane, když neplním své po-
vinnosti ve schváleném oddlužení?

Neplnění povinností ve schváleném od-
dlužení v žádném případě nedoporučujeme. 
Musíte si uvědomit, že jste dostali velkou 
šanci pro splnění oddlužení, žít jako 
normální člověk, a pokud svým vlastním 
zaviněním dopustíte, že neplníte povinnosti, 
může insolvenční soud schválené oddlužení 
zrušit a současně rozhodnout o způsobu 
řešení dlužníkova úpadku konkurzem. 
Prakticky to znamená, že jestli Vám bylo 
schváleno oddlužení například splátkovým 
kalendářem 1. června 2012, vy jste porušili 
své povinnosti a dne 1. června 2013 by byl 
prohlášen konkurz, veškeré dluhy snížené 
o již zaplacené splátky mohou věřitelé 
vymáhat včetně příslušenství, to je úroků 
z prodlení, škod, apod., ZPĚTNĚ. Takže by 
začal celý kolotoč znovu.

Co když mám dostatečný příjem a od-
dlužení splátkovým kalendářem bude trvat 
například tři roky?

V tomto případě uhradíte 100% svých zá-
vazků a rovněž i když jste uhradili 10% svých 
dluhů, požádáte o osvobození dlužníka. 
Nikdy nemůžete vědět, jestli se nějaký věřitel 
nezapomněl přihlásit, takže lepší je mít 
v ruce osvobození dlužníka, i když si myslíte, 
že žádné dluhy již Vás z minulosti nemohou 
překvapit. Tím pádem je Vaše oddlužení pro-
vedeno za 3 roky.

Může dojít k zániku nebo odejmutí 
osvobození dlužníka?

Ano, může. Podle § 417 insolvenčního 
zákona může dlužníkovi odejmout insol-
venční soud osvobození dlužníka, pokud 
vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo 
k přiznání osvobození došlo na základě 
podvodného jednání dlužníka, nebo byl 
dlužník do 3 let pravomocného osvobození 
odsouzen za úmyslný trestní čin anebo kdy 
poškodil věřitele. Takže na tato jednání je 
třeba dát si pozor.

Máte podobné problémy, jako jsme zde 
uvedli? Chcete je řešit? Provedeme rozbor 
vašich dluhů, vysvětlíme vám možnosti řešení 
a pomůžeme vám projít cestou oddlužení.

Gabriela
Michelová

finanční poradce

Pomůžeme Vám s dluhy...Pomůžeme Vám s dluhy... VII. část

AKCE

AKCE

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.

Základní možnosti oddlužení nepodnikatele jsou stále stejné.Základní možnosti oddlužení nepodnikatele jsou stále stejné.
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TAJENKA:
Charakteristika Evropské unie:
Co se hýbe, to se bude těžce danit. 
Co se potom ještě stále hýbe, 
to se bude pokutovat. 
Co se nehýbe, <TAJENKA>!

Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 21. října 2013.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Hnojská Alena
kpt. Nálepky, Klatovy 3

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1>  Ne ještě máme čas
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Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

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

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.

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

Činnost vykonávám 
pro více věřitelů.
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Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

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

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - restaurace

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice 
   - konzumy, obchodní domy, 
   - Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

777 367 244
www.ibankrot.cz
www.ikonkurs.cz

Insolvence
solidně

každou první sobotu v měsíci
(kromě července) od 9 do 12 hodin

prodávající od 8.30 hod.

ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech

„Na Pazderně“

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

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

Bleší trhy v KlatovechBleší trhy v Klatovech
20132013

5.října     2.listopadu5.října     2.listopadu

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

Řádková inzerce
ZDARMA
Přijmu ženu na poloviční úvazek pro 

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

Prodám velmi pěkný byt 3+1 s lodžií 
2a sklepem, 80 m , v Klatovech Za Beránkem, 

4. patro s výtahem. Dům i byt po rekon-
2strukci, ihned volný, cena 17.500 Kč/m , 

Tel. 728 701 656. Jen přímý zájemce.

Koupím garáž v KT. Tel. 602 882 461

Prodám NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infra-
port, organizér, java, hry, s novou nab., stří-
brný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. 
I na dobírku. Tel. 604 961 269

Prodám velmi pěkný manažerský note-
book, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na 
dobírku. Tel. 604 961 269

Prodám  hvězdářský dalekohled - 
teleskop pro začínající astronomy, kompletní 
souprava včetně hledáčku, kompasu, sta-
tivu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel. 604 961 269

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa 
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč/ks. 
Na dobírku. Tel: 723 509 549

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

Osobní a komerční 
řádková inzerce
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Lukášové. Impozantní kulisy navrhl reno-
movaný pražský výtvarník Stanislav Trigo 
Tříletý. Dle jeho návrhů je pak přes celé léto 
vyráběl Jindřich Gregora. Na profesionálnější 
úroveň pozvedla inscenaci režie pražského 
herce Petra Baťka. Od května 2013 jezdil 
Petr do Klatov, kde s místním souborem 
a s herci z Divadla RYNEK inscenaci zkoušel. 
Herecký soubor posílili i herci chebského 
divadla Dominik Veber a Jindřich Skopec, 
kteří si v alternaci zahráli ústřední postavu 
kulisáka. O kostýmy se tradičně starala 
krejčová Jaroslava Denková a text po celou 
dobu sledovala milá paní Marie Korešová.

„Byla pro nás velká radost pracovat 
s lidmi, kteří se pohybují v profesionálním 
prostředí pražských divadelních scén. Moc 
nás to obohatilo a nabyté zkušenosti se 
budeme snažit využít v našich příštích hrách. 
Za dva dny jsme odehráli celkem pět 
představení – tři dopolední představení pro 
školy a dvě večerní pro veřejnost. Bylo to 
dost náročné, ale moc jsme si to užili a 
věřím, že s námi i několik set diváků, kteří se 
na nás přišli podívat a my jim za to moc 
děkujeme,“ říká produkční souboru Eliška 
Luňáčková. „Poděkovat bychom chtěli i Stálé 
divadelní scéně v Klatovech, v čele s paní 
ředitelkou Mgr. Zdenou Koubovou. A to 
především za velkorysou finanční podporu 
inscenace, bez které by se tento projekt 
nemohl uskutečnit,“ dodává Luňáčková.

Petr H. Batěk pak svým kolegům 
vzkazuje: Vážení „Zaopoňáci“, jste moc 
šikovní a byla radost s vámi pracovat. Děkuji 
za domácí atmosféru a pohodu na 
zkouškách! Ušli jsme kus společné cesty, což 
doufám, obohatilo i vás. Mě rozhodně ano! 
Váš rejža.   PS: Jsem na vás hrdý. 

Ve čtvrtek 26. září 2013 měl v klatov-
ském divadle premiéru ojedinělý projekt, 
kterým Klatovský divadelní soubor ZA 
OPONOU při SDS Klatovy oslavil 50. výročí 
založení Stálé divadelní scény v Klatovech. 

Scénář k inscenaci Vášnivý polibek 
z Klatov napsal Tomáš Javorský na motivy 
libreta k opeře Hubička, kterou bylo divadlo 
před 50 lety otevřeno. Scénárista veškeré 
dění přenesl do Klatov v šesti časových 
obdobích, které postihují zásadní etapy 
historie města v celostátním kontextu. Čas 
posunuje ústřední postava kulisáka otá-
čením kliky záhadného stroje. Během 
časového posunu se za zvuků hudby objevují 
tanečníci a historické postavy z příslušné 
doby, jako např. Kazatel, Karel IV., Napoleon 
Bonaparte, Tomáš Garrigue Masaryk 
a nacistický voják (Michael Goldschmid). 
Důležitým motivem je také zlaté kolo, které 
si postavy předávají napříč časem po celou 
dobu hry a které je úzce spjato s historií 
města Klatovy. V první scéně se  nacházíme 
v roce 1263, tedy krátce po založení města 
Klatov. Lukáš (Vladimír Kábrt), mladý 
vdovec, jde na námluvy za Vendulkou (Alena 
Pitnerová). Oba se už léta tajně milují, ale 
Lukáš si z vůle rodičů musel vzít jinou ženu, 
která ovšem před časem zemřela. Před tím 
mu ale porodila dítě. Vendulčin otec (Jiří 
Matějka) je ochotný Lukášovi svou dceru 
dát, ale dělá to nerad, protože jsou podle 
jeho názoru oba velmi tvrdohlaví a jejich 
život bude samý spor. Lukáš se tomu 
posmívá, záhy ale propukne spor o hubičku, 
kterou Lukáš po Vendulce chce. Vendulka 
mu ji ale před svatbou nechce dát, z úcty 
k nebožce. Oba se velmi pohádají a Lukáš 
odchází, Vendulce ale Lukáš nechá své dítě. 
Následně se příběh přesouvá do roku 1620, 
kdy se svedla rozhodující bitva na Bílé hoře. 

Naštvaný Lukáš se v hospodě opije a celá 
vesnice ho vidí, jak líbá cizí děvčata. 
Vendulka je nešťastná a utíká k tetě 
Martince (Eva Džumagul Krausová). 
Revoluční rok 1848 slibuje konstituci 
a uvolnění poměrů v Klatovech. Vendulka se 
rozhoduje, že bude pomáhat své tetě 
pašovat přes hranice zboží. Ve druhé půlce 
hry se nacházíme v lese za období první 
republiky, kde se potichu plíží pašeráci 
(Eliška Luňáčková, Mirka Končalová), aby 
nebyli prozrazeni. Vůdce pašeráků Matouš 
(Miloš Matas) nese v batohu vzácný náklad 
– zlaté kolo.  V lese je ale vyruší Lukáš 
s Tomešem (Jindřich Gregora) a zlaté kolo 
vezmou jako dárek pro Vendulku. Komu-
nistickou dobu připomíná konkrétně rok 
1963, ve kterém byla otevřena Stálá 
divadelní scéna v Klatovech. Spisovatel 
(Tomáš Javorský) je zde komisí vyslýchán 
kvůli napsání pověsti o Zlatém kole. 
Závěrečná scéna, kdy se jde Lukáš omluvit 
Vendulce se odehrává v roce 2013. Jako 
svatební dar jí Lukáš nese zlaté kolo. Oproti 
původní verzi Vendulka ale Lukášovi 
neodpustí a rozhodne se užívat si ještě pár 
let svobodného života. V nastalém zmatku 
se kulisákovi podaří zlaté kolo umístit do 
stroje, tím ho opraví a stroj začne fungovat 
normálně. Za kulisákem Lukášem přijde 
jeho žena Vendulka a v náruči nese jejich 
dítě. Oba si dají hubičku a příběh končí.

Důležitou složkou inscenace byla hudba, 
kterou speciálně pro tuto příležitost složil 
hudební skladatel Michal Vejskal, který 
skládá hudbu pro mnohá pražská významná 
divadla. Vejskal se ujal i role dirigenta 
a s klatovským orchestrem ZUŠ J. Kličky 
v Klatovech odvedl výbornou práci. Děj 
obohatila i taneční čísla v podání Taneční 
skupiny MODERN a v choreografii Markéty 

Vášnivý polibek z Klatov

Rudolf
Lang

redaktor

3x foto: Rudolf Lang


