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A když bylo před kostelem...

foto: Rudolf Lang

Jaroslav Hutka vystoupil na náměstí v Klatovech k 25. výročí listopadu 1989
Dne 17. 11. si Klatované připomněli 25.
výročí listopadu 1989. Po proslovu
starosty města Klatovy Mgr. Rudolfa
Salvetra o významu boje studentů za
svobodu zavzpomínal na rok 1989 pan
Radek Otrusina. Symbolicky z kostelních
schodů zazpíval Jaroslav Hutka, doprovázený dětským souborem Karafiát
ze ZŠ Čapkova. Všichni jsme pak měli

www.klatovan.cz

INFORMACE

možnost navštívit výstavu o 17. listopadu
1989 v Klatovech. Celý den zakončil
večerní koncert Zuzany Stirské v sále
klatovské radnice.
<RKL>

více foto na www.klatovan.cz
a facebook.com/klatovan

Úvodník
Vážení čtenáři,
koncem měsíce se nám připomněla Paní
Zima. Stačilo jí k tomu však jen trochu. Stačilo, aby teplota klesla mírně pod bod mrazu,
místy ani to ne, a mrznoucí srážky se sněhem sevřely republiku do ledového krunýře.
Ač jsme v předpovědích počasí dopředu byli
varováni před možností námrazy, silničáři,
kteří se celý podzim pečlivě připravovali na
zimu, opět jakoby zmizeli. Když se po prvotním náporu tu a tam na silnicích objevili, do
zpráv uvedli, že na sníh byli připraveni, ale
mráz nečekali. Na obrazovkách to vypadá
jako v akčním filmu. Vlaky nejedou, autobusy nejedou, lidé v nich nemají co jíst, jak se
zahřát, nikdo je nemá jak vysvobodit. A to
vše v naší malé zemičce, kde je z jedné strany republiky na druhou jako jinde z města do
města, kde máme Gripeny, ale nevíme jak se
dostat v nejhustším osídlení pro pár lidí ve
vlacích vzdálených pár kilometrů. Nakonec
opět vše zařídí hasiči.
Nenechejme si schovat pod případným
přívalem sněhu a mrazu ani pod návalem
komercionalizace blížících se vánočních
svátků pravou krásu našich českých Vánoc.
Možnost se v klidu setkat, radovat se
z obdarování bližních a hlavně si přejme
navzájem pevné zdraví a pohodu.
Krásný advent a příjemné prožití vánočních svátků plných klidu a domácí pohody.

Rudolf
Lang
editor

Vousatý Martin Koukal změnil image

Mistr světa v běhu na lyžích Martin
Koukal se společně s Jizerskou 50
zapojil do akce listopadových vousů.
Kromě toho, že si Koukal plnovous
nasadil a nechal se v něm vyfotit, přispěl
především finančním obnosem na
výzkum rakoviny prostaty a varlat, což je
podstata této akce. Jak ale Martin sám

říká, letos nejspíš si knír narůst nenechá.
Vypadá v něm jako německý pedofil!
„Já považuju za zapojení hlavně to, že
přispěji nějakou částkou. I loni jsem přispíval a stejně tak to dopadne i letos. Když
člověk ničím nepřispěje, tak je zbytečné,
aby se jen tak fotil na facebook s narostlým knírem, to je pak jen exhibice,“ uvedl
Martin. „Loni v listopadu jsem si nechal
knír narůst. Nevím ovšem, jak to dopadne
letos, protože já s ním vypadám jako
německý pedofil. A vzhledem k tomu, že
mám děti a chodím je vyzvedávat do
školky a do školy, tak se bojím, aby mě
tam náhodou někde nezadrželi,“ smál se
Martin Koukal.
V současné době ukončil Martin svou
sportovní kariéru a zabývám se projektem
kempů Martina Koukala, což je projekt zaměřený na běžkaře všech úrovní a v podstatě i neběžkaře, kteří chtějí s běžeckým
lyžováním začít a nevědí, jak na to, nebo
chtějí poradit v oblasti techniky, materiálu
či stravování. Pracuje pro Český olympijský

výbor, s nímž spolupracuje na projektu
Sazka olympijský víceboj. Jedná se
o podporu sportu na základních školách.
Projekt je zaměřen na první až devátou
třídu základní školy a primárně v něm
nejde o soutěž, ale o testování pohybových
a sportovních dovedností žáků. Na základě tohoto testování dostanou žáci sportovní vysvědčení a doporučení, kterým
sportům by měly věnovat a pro které sporty mají vlohy. „Myslím si, že všichni kolem
doufají, že když děti budou dělat sporty,
pro něž mají vlohy, tak je budou více bavit
a bude jich sportovat víc,“ dodává.
Po dlouhých skoro dvaceti letech je
Martin flexibilní, takže využije zimu tak, jak
bude chtít. „Zda se zúčastním běžkařského svátku u nás ještě nevím. Nerad bych si
trhnul podobnou ostudu jako na Jizerské
50 RUN. Pokud tedy budu na startu ČEZ
Jizerské 50, tak bych chtěl být v lepší formě a předvést výsledek, za který bych se
se svým jménem nemusel stydět,“ dodal.
text a foto ČEZ Jizerská 50

www.klatovan.cz
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Zimní Železnorudsko – pojďte s námi v Rudě odolávat nudě

Rozsvícení vánočního stromu 2014

Největší turistické středisko na Šumavě
se plně připravuje na nadcházející
sezónu a má pro Vás připraveno hned
několik novinek, které ještě více
zkvalitní Váš pobyt v regionu. Jednou
z nich je umístění 2 informačních
světelných tabulí při vjezdech do obce
Špičák ve směru od Železné Rudy
i z Nýrska. Díky nim získáte přehlednost

o obsazenosti parkovišť.
Milovníci bílé stopy jistě ocení rozšíření
a úpravu běžeckého areálu Belveder, který
je určen pro sportovní běžkaře a který
poskytuje jak klasickou stopu, tak pruh na
bruslení. Pro ostatní běžkaře upravujeme
kolem 70 km turistických běžeckých tras.
Novinkou je též propojení Železnorudska
„Bavorskou cestou“ od státní hranice

s Německem k Debrníku.
Ve sjezdovém lyžování disponujeme
cca 20 km sjezdových tras. Zimní sezónu
zahájí všechny velké areály: Belveder,
Nad Nádražím, Samoty, SA Špičák. Na
zimní provoz se chystají též i menší areály
jako třeba: Weissova louka, Alpalouka, …
Samozřejmostí je též provoz sedačkové
lanovky na Pancíř a pancířského vleku.
Nechybí ani 7 proznačených tras na
SKITOURING, či snowparky. Součástí jsou
též půjčovny vybavení. Neméně lákavou
novinkou budou za příznivých sněhových
podmínek organizované vycházky na
sněžnicích. Mrazivé dny Vám zpříjemní
návštěva wellness, muzea, bowlingu či
posezení v cukrárně nebo místním
pivovaru.
Více info na: www.sumava.net/itcruda.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdraví do nového roku přeje
Město Železná Ruda a Informační centrum

Železnorudsko Vás baví!

Kalendářní přehled akcí – zima 2014/15

Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

6. 12.

Setkání u kaple Sv. Barbory

ŽR klub/Žel. Ruda

14:00 – tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením…

PF 2015

7. 12.

„Jo, není to jednoduché“

ZŠ Železná Ruda

18:00 – v aule ZŠ Železná Ruda ochotnické divadlo CHUCHLÁCI

21. 12.

Mezinárodní Vánoční trh

Bayerisch Eisenstein

12:00 – 7. ročník – tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa…

26. 12.

Vánoční koncert

Kostel v Železné Rudě

18:00 – v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s.

27. 12.

Pancíř Night Vertical Race

HS Šumava/Pancíř

17:00 – 3. ročník – otevřený večerní, skialpinistický závod na Pancíř, start u dolní stanice lanovky na Hofmanky

27. 12.

Horsefeathers IRON JAM

Harakiri Gang / Ž.Ruda

14:00 – originální snowboardový a lyžařský závod uprostřed města v uzavřené ulici se snowparkem pro závodníky

27. 12.

Sjezd z Pancíře na historických lyžích

Otevřená Šumava o.s.

11:00 – sjezd z Pancíře v historickém oblečení na historických lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku.

31. 12.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi

SA Špičák, HS Šumava

17:00 – tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři

5. 7.

Přechod Královského Hvozdu

Penzion HABR

7:30 – 13. ročník – na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech.

3. 2.

SETKÁNÍ NA HRANICI

Alžbětín nádraží

13:30 – 25.výročí pádu železné opony a otevření státní hranice v ŽR

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

Změna vyhrazena.

foto: archiv ITC

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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Kdo s koho...
Přeposílání mailů pro obveselení či poučení
se v posledních letech stalo národním zvykem. Nic proti tomu, vymazat jde nakonec
všechno, jenomže zvědavost je mnohdy
silnější než opatrnost. Ti ostražitější znají
podvodné maily jen z katastrofických
televizních zpravodajství a ti zvědavější
z vlastní, ve většině případů nepříjemné
zkušenosti. Minulý týden se mě pokoušel
kontaktovat jakýsi Aime Celestýn (zřejmě
prodejce nudlí) ohledně dědictví ve výši
čtyřech milionů dolarů. Pravděpodobně mu
ušlo, že se obdobnými záležitostmi zabývá
notář nebo soudce. Jindy na mne útočí
správci sítí, prodejci energií i „levného“
zboží a nechybí ani takzvaní zástupci
pojišťoven, kteří chtějí mámit osobní data z
důvodu možnosti vyplacení jakési finanční
odměny.
Snad mi dají za pravdu všichni životem
znalí, že tohle není samo sebou a všichni ti
neomalení dobrodějci by měli být po zásluze potrestáni. Ten, kdo se lákavými nabídkami nechal zviklat, brzy na vlastní kůži
poznal, že žádná sleva není zadarmo. Mnozí
také jistě zavzpomínají, jak v průběhu vyřizování potřebných dokumentů za účelem
získávání životních jistot, nebylo vůbec

snadné dopídit se zdárného výsledku. Těch
kroků, žádostí a vynaložené energie potřebné k tomu cokoliv vyřídit, prosadit, oběhat
na úřadech nebo například vyjednat zákonem dané daňové úlevy. A dnes, světe div
se, všechny ty nabízené výhody nám nyní
samy padají do klína. Už to by nás ale mělo
varovat a nutit k zamyšlení, pro koho že se
ta výhodná koupě nebo smlouva v samotném konci řízení stává opravdu výhodnou...

www.klatovan.cz

Není proto nad maily potešující a radostné, které zastupují úlohu nositele dobrých
zpráv. Jeden takový jsem obdržel od svého
kamaráda devátého října ve 21:10:55
hodin: „Drazí přátelé a známí, kdo jste mi
kdysi z legrace Vám vlastní říkali dědek, tak
teď už je to pravda. Dnes se narodila naše
vnučka Lenka 3,50 kg a 50 cm dlouhá.
Takže teď jsem opravdu děda. Přeji Vám
všem hezký zbytek dne. Luděk Doležal.“
Po pravdě řečeno, na takové a podobné
maily reaguji s potěšením a odpovídám
takřka okamžitě:
„Ahoj Luďku, to jsem rád, že se dělíš
o radost. Takových příjemných zpráv není
nikdy dost. Najednou si člověk uvědomuje,
jak je to vlastně myšleno s tou nekonečností
života. Takže Ti srdečně gratuluji a přeji
hodně radosti, která tě čeká při přenášení
svých vlastních životních rad a mouder do
dosud nepopsaných stránek.
Lence přeji, ať roste rodičům v kráse
a radosti a Tobě, ať si šťastně užíváš
dědkovskou roli. Vím o čem mluvím, já už
jsem dědek trojnásobnej.“
Měj se krásně. Lojza

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

www.klatovan.cz
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„Ric pic šalala – Vražda se tu udála!“

Žákyně Základní školy Plánická v Klatovech, společně se žáky partnerské
školy v Rodingu nadchli svými loutkami malé i velké diváky. foto: archiv autorů
Svatba, vražda, válka a přesto nakonec
šťastný konec. Tři dny nacvičovalo 15 žákyň
Základní školy Plánická v Klatovech
společně s 15 žáky z německého Rodingu
se svými loutkami divadelní hru. Během
dvou představení okouzlili malé i dospělé
diváky příběhem, ve kterém nebyla nouze
o lásku, vraždy i vášnivé hádky. A na konci,
samozřejmě, happy end. Láska zvítězila
a dlouhá léta rozdělenu rodinu čekalo
šťastné shledání.
Čeští a němečtí žáci to ale neměli vůbec
jednoduché. Loutky, které si sami vyrobili
na jaře během pobytu ve Waldmünchenu,

byly hodně rozmanité a jejich charaktery
naprosto odlišné. Děti ale zvládly svůj úkol
suverénně, a to především díky velké
pomoci pražských loutkařů Pavla Truhláře
a Zdeňky Owenové. Během tří dnů všichni
nacvičili divadelní hru, naučili se pohybovat loutkami a vymysleli dialogy v němčině,
češtině a angličtině. Diváci byli nadšeni.
Během týdenního pobytu v Klatovech se
ještě stihli němečtí žáci podívat do vyučovacích hodin, společně s klatovskými přáteli navštívit vodní hrad Švihov, prohlédnout
si barokní lékárnu i katakomby.
Pro německé žáky to byla zároveň i zají-

mavá zkušenost, protože většina z nich
byla ubytována v českých rodinách. Často
bylo třeba překonat jazykovou bariéru i pomocí rukou a nohou. Nakonec si ale všichni
vzájemně porozuměli a jen se utvrdili v tom,
jak důležité je učit se cizí jazyky. Rodičům
za jejich ochotu a pohostinnost patří velký
dík.
Celý projekt, který začal již na jaře výrobou loutek ve Waldmünchenu, pokračoval
nacvičením a předvedením dvou divadelních představení v Klatovech by měl být
ukončen na jaře 2015 v Rodingu posledním loutkovým představením. Na financování celého projektu se podílel především
N ě m e c ko - č e s k ý fo n d b u d o u c n o s t i
a Koordinačni centrum česko-německých
výměn mládeže TANDEM.

Mgr. Věra Luňáčková
Mgr. Jana Kantorová

Invia Klatovy slaví
1. narozeniny
Invia je autorizovaný prodejce zájezdů
více než 300 renomovaných a pojištěných
cestovních kanceláří působících na
českém a slovenském trhu. Invia navíc
poskytuje unikátní pojištění Faktor 100,
které chrání klienty při krachu cestovní
kanceláře. Při rezervaci letní dovolené na
sezónu 2015 již nyní je možné využít
Chytrou zálohu od 500 Kč.
V rámci oslav obdrží každý klient
v prosinci k vybraným zájezdům malý
dárek zdarma.
Na klatovské pobočce Invia můžete
mimo letní dovolené zakoupit i zimní pobyty na horách či u moře. K dispozici je i široká nabídka poznávacích zájezdů. Klienti,
kteří si nevyberou z nabídky CA Invia, si
mohou nechat sestavit individuální nabídku či využít některý z nabízených zájezdů
od německých cestovních kanceláří.
Přejeme Vám příjemně strávené
vánoční svátky a hodně štěstí do nového
roku.

Bc. Iveta
Chlanová
cestovní agentrura
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FESTIVAL

JUNIORFEST 2014 - Horšovský Týn, Dobřany a Plzeň

Hlavní host festivalu indický herec Kabir Bedi na zámku v Horšovském Týně
Mezinárodní filmový festival pro děti
a mládež JUNIORFEST 2014 se konal
v Horšovském Týně, Dobřanech a Plzni
v tradičním podzimním termínu od 7. do
12. listopadu 2014. Hlavním pořadatelem byl stejnojmenný zapsaný spolek
JUNIORFEST.
Slavnostní zahájení festivalu se uskutečnilo ve všech festivalových městech.
Všechna byla ve znamení nápaditých
scénářů a desítek aktivních dětí na jevišti.
Součástí slavnostních podvečerů, kterými
provázel Václav Matějovský nebo Matyáš
Valenta, bylo exkluzivní uvedení předpremiéry nové české pohádky „Princezna
a písař“ režiséra Karla Janáka. V delegaci
k filmu se objevili např. Monika Timková,
Matouš Ruml nebo režisér Karel Janák.
Všechna slavnostní zahájení byla zaplněna do posledního místa. Součástí horšovskotýnského zahájení byl komentovaný
příjezd festivalových hvězd na slavnostní
zahájení, který byl pro návštěvníky on-line
přenášen na plátno kina. Slavnostního
zahájení se dále zúčastnili např. Vladimír
Hron, Petr Jančařík nebo herci z II. série
oblíbeného seriálu „První republika“, kteří
ozdobili svoji účastí Festivalový ples,
kterým pokračoval slavnostní večer na

Vítězné snímky letošního ročníku festivalu:
Soutěžní sekce I. (pro děti 5 – 10 let)
nizozemský film „Stalo se o Vánocích“
cena diváků: německý film „Uličníci“
Soutěžní sekce II. (pro děti 11 – 13 let)
slovenský film „Láska na vlásku“
cena diváků: český film „Pojedeme k moři“

Státním hradu a zámku Horšovský Týn.
Festivalový ples v aranžmá První republiky
si získal nejen zmiňované tvůrce, ale
i letošní partnery festivalu. Zde je na místě
poděkovat vedoucí barrandovského
fundusu Věře Krátké za zapůjčení rekvizit
a kostýmů a kastelánovi Státního hradu
a zámku Horšovský Týn Janu Rosendorfskému za otevření jedinečných prostor
tohoto ojedinělého objektu.
Hlavní festivalové ocenění „Zlatá rafička“ za přínos dětskému filmu v letošním
roce obdrželi režisér Zdeněk Zelenka

a herečka Hana Maciuchová. Pro oba
laureáty byl připraven ojedinělý podvečer
za účasti jejich kolegů a přátel. Nedělního
setkání s jednou z nejvýznamnějších českých filmových, televizních a rozhlasových
hereček se zúčastnili např. herečka
Michaela Badinková, ředitel divadla
Ungelt Milan Hein, režisér Ondřej Kepka
nebo herečka Monika Švábová. Návštěvníci měli jedinečnou možnost prohlédnout
si několik kostýmů z televizních seriálů
a filmů, které si před kamerou Hana
Maciuchová oblékla v rámci svých jedinečných rolí. Opět patří velký poděkování
vedoucí barrandovského fundusu Věře
Krátké.
Oblíbené filmové a televizní pohádky
Čarovné dědictví, Nesmrtelná teta nebo
Rumplcimprcampr mají jedno společné,
a to jméno režiséra a taktéž letošního
oslavence Zdeňka Zelenku. Pan režisér
převzal z rukou ředitelky festivalu festivalové ocenění za účasti herců Viktora
Preisse a Tomáše Krause nebo režiséra
Václava Vorlíčka. Součástí pondělního
setkání bylo i vyhlášení letošní výtvarné
soutěže na téma „Duchové a bubáci na
hradu i v podhradí“, do které se přihlásilo
se svojí prací více než 400 dětí.
Již popáté se ujal kastelán Jan
Rosendorfský moderování naučně-adrenalinové soutěže Pevnost Týn, která nerozlučitelně patří do každoročního programu
festivalu. Pět týmů, pět kapitánů z řad
oblíbených televizních tváří, sedm úkolů,
tři stovky nažhavených fanoušků v hledišti
a poukaz pro vítězný tým do Legolandu. To

Beseda s hercem v zaplněném Erbovním sále zámku

3x foto: archiv Juniorfest

www.klatovan.cz

FESTIVAL
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„Sandokan“ rozdával stovky podpisů
je zjednodušené shrnutí letošní soutěže,
která se mimořádně vydařila. Celou soutěž
včetně jednotlivých úkolů připravil tým
zaměstnanců Státního hradu a zámku
Horšovský Týn. Letošní vítězem se stal
domácí tým ZŠ Horšovský Týn.
Zcela novým projektem pro školní týmy,
který si jistě najde významnější místo

v následujících ročnících, byla akční soutěž „Detektivem na zkoušku“. Vícedenní
pátrání školních týmů po pachateli
krádeže vzniklo za výrazné pomoci
Městské policie hl. města Prahy a členky
organizačního týmu Zdenky Lukešové.
Další významnou doprovodnou akcí
bylo setkání tvůrců nové české filmové

7

pohádky Jana Svěráka „Tři bratři“, které
se uskutečnilo v rámci doprovodného
programu v Dobřanech. Vyprodaný sál
aplaudoval nejen známým a oblíbeným
tvůrcům, ale také dětem ze Základní
umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech,
které Zdeňku Piškulovi, Sabině Rojkové,
Veronice Kubařové, Jiřímu Lábusovi nebo
Davidu Matáskovi představily operetku
„Červená karkulka“ v originálním a osobitém nastudování.
Skutečným vyvrcholením VII. ročníku
mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež JUNIORFEST 2014 byl
příjezd představitele legendárního
Sandokana nebo Černého korzára Kabira
Bediho. Desítky rozhovorů pro média,
tisíce podpisů, vyprodané sály, úspěšný
prodej limitované edice triček se
Sandokanem. Toto je zjednodušená
charakteristika návštěvy Kabira Bediho na
MFF JUNIORFEST.
VIII. ročník mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST
2015 se uskuteční v termínu od 6. do 11.
listopadu 2015.

Michal
Šašek
programový ředitel

Automatický kotel UNI K
Automatické litinové kotle UNI K jsou určeny pro spalování hnědého uhlí, černého
uhlí a dřevěných pelet o průměru 6 - 8 mm.
Výkonový rozsah automatických kotlů
UNI K je od 6 do 35 kW. Automatický a ekologický provoz kotlů UNI K s minimálními

ER
SU P
A
CEN

UNI K 4 - 71 260 Kč
UNI K 5 - 76 109 Kč
UNI K 6 - 84 579 Kč
Ceny včetně DPH

nároky na obsluhu, vysokou účinnosti
a možnosti výběru ze tří typů paliv řadí tyto
kotle mezi univerzální automatické kotle
s dlouhou životností litinového výměníku.
Přednosti automatických kotlů UNI K
Ekologický a ekonomický provoz
Dlouhá doba hoření - možnost topit až 3
dny bez nutnosti doplnění paliva
Vysoká účinnost
Jednoduchá obsluha a údržba
Hořák lze umístit z levé nebo pravé
strany kotle
Možnost použít v samotížném i nuceném
oběhu
Servisní a prodejní středisko v Klatovech

Možnost získání dotace
Nová zelená úsporám
Specialista pro Váš region:
Instalatérství Baselides
Klatovy, Budovcova 833 (za Billou)
tel. 602 646 989, 777 646 994

p
f
2
0
1
5
Český výrobce kotlů OPOP
a
Instalatérství Zdeněk Baselides
Vám přejí příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví a hřejivého
štěstí v novém roce.

Baselides

Zdeněk
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ŠKOLSTVÍ

SŠZP se úspěšně zapojila do projektu EURES-T

Ve dnech 15. – 19. 9. 2014 se dvanáct
učňů z oborů cukrář a pekař ze Střední
školy zemědělské a potravinářské
v Klatovech pod vedením paní mistrové
Evy Sedláčkové zúčastnilo praktického
kurzu s názvem „Überbetriebliche
Lehrlingsunterweisung“ ve Straubingu,
SRN. Kurz pořádala Řemeslná komora
H a n d we r k s k a m m e r N i e d e r by a r n Oberpfalz ve svém vzdělávacím středisku
ve Straubingu ve spolupráci s Okresní
hospodářskou komorou v Klatovech.
Hned první den se po slavnostním
přivítání panem Wernerem Wensauerem,

ve d o u c í m s t ř e d i s ka a u by tov á n í
v Jugendhaus Don Bosco účastníci
s chutí pustili do práce a učili se pod
vedením pana Gerharda Schuldhause
plést výrobky z těsta a zadělat kvásek.
V úterý a ve středu pak pekli různé druhy
chlebů (Selský, Pide, Punpernickel,
šrotový a další) a pekařských výrobků
včetně typických bavorských preclíků
z louhového těsta. Ve středu byly na
programu výrobky z plundrového těsta
a pečivo na výstavy. Žákyně z těsta
vyrobily a poté upekly i znak Střední školy
zemědělské a potravinářské. S tím jim

pomáhal i další člen pedagogického týmu
HWK Straubing pan Manfred Sagstetter.
Čtvr tek a pátek byly věnovány
cukrářskému umění pod vedením pana
Eckberta Hubera. Vrcholným výrobkem bavorských cukrářství je tzv.
„Baumkuchen“, tedy koláč v podobě
stromu, který se našim cukrářkám
opravdu povedl. V pátek zpracovávali
cukráři a pekaři cukrový karamel
a vyráběli z něj různé ozdoby – andělíčky,
kytičky a spirálky. Kromě samotné práce
pro nás německá strana připravila i jiné
aktivity – prohlídku historického centra
města, exkurzi do místní městské
pekárny rodiny Wurm, která ji vlastní již
po několik generací.
Celý kurz se účastníkům velmi líbil.
Děkujeme všem, kteří ho pro nás
připravili, především paní Ing. Aleně
Kolářové, ředitelce Okresní hospodářské
komory v Klatovech, a panu Mgr.
Miloslavu Slámovi, zástupci EURESu
v Klatovech, kteří jsou autory projektu
EURES T, v jehož rámci jsme na
praktickém kurzu byli. A rovněž panu
Mgr. Daliboru Hiričovi, který nás na místo
i zpět dopravil a po celou dobu nám byl
k dispozici jako tlumočník a průvodce.
Doufáme, že tento projekt bude
pokračovat i nadále a stane se z něj
tradice, kterou budou rozvíjet i další žáci
naší školy.
foto: archiv autorky

Mgr. Šárka
Niklová
SŠZP Klatovy

www.klatovan.cz

POZVÁNKY

KUBA - Veronika Jilichová Nová
Petr Nosek
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Výstava fotografií
všedního dne
Petr Nosek dostal v pěti letech do ruky
fotoaparát Smena a černobílé fotky
vyvolával ve sklepě domku v rodných
Liticích. Foťák už nepustil a při cestách po
světě dokumentuje zážitky, které pak sdílí
na výstavách a přednáškách.
Podívejte se na fotografie z cesty po
Kubě, ostrova, kde se zastavil čas.
Výstava je součástí 6. ročníku festivalu
Dny španělské kultury v Klatovech a koná
se ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová
v kostele sv. Vavřince. Potrvá od 2. do
14. 12. 2014. Vernisáž a beseda k výstavě
se uskutečnila ve Vlastivědném muzeu
Dr. Hostaše 2. 12. za přítomnosti obou
autorů fotografií a uvedlo ji vystoupení
taneční skupiny Marty Dance Klatovy.
Festival se koná za podpory Plzeňského kraje, města Klatovy a velvyslanectví Španělska v Praze.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

Fotomodel Fotomodelka r. 2015

Enbra Plzeň - Petr Kreuzman - Tel. 734 393 919
Miloslav Ingeduld - Železná Ruda - Tel. 737 649 249
Instalaterství Zdeněk Baselides - Klatovy - Tel. 602 646 989

Kluci, holky, maminky – je tu soutěž
právě pro VÁS!!! Baví tě fotografování,chceš zažít atmosféru finálového
večera,spoustu zážitků a legrace? Přihlas
se do soutěže:
FOTOMODEL/FOTOMODELKA r. 2015,
kde nerozhoduje výška ani tělesné
proporce. Soutěž je určena pro holky
a kluky ve věku 7–24 let – věkově
rozděleno do kategorií. Nově se mohou
přihlásit i maminky do 40 let. Přihlašování
probíhá od 1. prosince do 10. ledna 2015
na webových stránkách JM models.
www.jm-models.com
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Rozhořčený Skot píše do redakce
jednoho časopisu: „Pokud nepřestanete
psát ty hloupé vtipy o Skotech,
<Tajenka 1> <Tajenka 2>!“
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> války zatím ještě
<tajenka 2> vůbec nezapojili
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Na Braníčkov přijeli i další výherci
Majdlovi.
soutěžní křížovky Majdlovi.

KLATOVAN

Josef Hlaváč
Suvorovova, Klatovy
GRATULUJEME!

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

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 úterý 23. prosince 2014.
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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Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Prodám čalouněné houpací křeslo,
kostra z masivního dubu. Cena 1 000 Kč.
Tel. 606 260 401.
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví,
Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m2, 1. patro
bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné
rekonstrukci, cena 1.150.000 Kč. Jen přímý
zájemce. Tel. 777 344 966.
Prodám plynová kamna Calorta (panel
na nožkách) za 500 Kč. Při rychlém jednání
možná sleva. Tel. 603 935 708.
Nabízím doučování čes. jazyka a matematiky pro žáky základních škol (v Klatovech). Tel. 723 107 330.
Prodám kotel na vodu – brutar, velmi
dobrý stav, málo používaný. Tel. 602 610
278
Vyměním byt v Mariánských Lázních 1+1
v paneláku za byt v Klatovech. Tel. 604 522
156.
Pronajmu garáž v Klatovech U Slunce.
Tel. 606 903 312.
Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech,
u čerp. st. OMV směr Luby. Tel. 602 882 461.

INZERCE

Místa, kde také naleznete
měsíčník Klatovan:
Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací
stanice a trafika u autobusů
Klatovy - rest. Družba, Van Gogh
Klatovy - Instalatérství Baselides
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, Solodoor vrátnice
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

Doučuji český jazyk a literaturu (ZŠ, SŠ).
Tel. 605 174 626.

Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech,
u čerpací stanice OMW směr Luby,
tel. 602 882 461.

29. 12. 2014

Přijmu servírku / číšníka na hlavní
pracovní poměr. Info na tel. 777 768 358.

Pronajmu velkou garáž v Tyršově ulici,
býv. objekt fy. Joka, velká prostorná, ihned k
pronájmu - 1000 Kč/měs. Tel. 777 616 231

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

22. 12. 2014

uzávěrka:

Prodám vybavení ložnice v bílé barvě
(dvojpostel, skříňová stěna, noční stolek se
zrcadlem), sedací soupravu, koberec, šicí
stroj a další vybavení bytu (osvětlení, obrazy,
atd.). Vše velmi levně. Tel. 723 916 649.

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

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Vzhledem k současnému nárůstu zakázek a pozitivní vidině stabilního množství
zakázek do budoucna hledáme do našeho
týmu zodpovědné zaměstnance.
Požadujeme smysl pro přesnost, zodpovědnost za odvedenou
práci, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu. Hledáme týmového
hráče s chutí podpořit současný tým pracovníků, který svou
aktivitou pomůže k dalšímu rozvoji firmy pohybující se ve vysoce
perspektivním odvětví s potenciálem růstu v dalších letech
(o čemž svědčí nejen např. současný nákup 200 letadel
společností RyanAir, ale též rostoucí spolupráce s naším největším
obchodním partnerem v Severním Irsku).
Otevřené pozice:
Obsluha CNC pily – 1 pozice

Hledám přivýdělek ve formě úklidu bytu
či rodinného domu. Nabídněte na tel.
702 828 984.
Pronajmu 1+1, 43 m2, od ledna 2015
za 5200 Kč + poplatky, vratná kauce 10.000
Kč. Jiráskova ul. blízko centra. 4p. bez
výtahu po rekonstrukci. Tel. 776 208 395.
RK nevolat.
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Greiner aerospace CZ spol s r.o. v Nýrsku

příští číslo vyjde:

Nabízím doučování matematiky pro ZŠ
a SŠ, pomohu s přípravou na přijímací
zkoušky, maturitu ap. Aprobovaný učitel
matematiky pro SŠ a ZŠ. Tel. 605 222 135
- odpoledne.
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Směnovost: nepřetržitý provoz
Minimální stupeň vzdělání: střední odborné (vyučen) v daném
oboru
Nástup: ihned
Manipulační dělnice / dělník, obsluha strojů – 10 pozic
Směnovost: 2 směny
Minimální stupeň vzdělání: střední odborné (vyučen)
Nástup: leden 2015
Pro konkrétní informace kontaktujte HR oddělení
(tel: 376 804 126) nebo navštivte webové stránky společnosti
www.greiner-aerospace.com.
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CESTOVÁNÍ
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Příjemné překvapení u Pasova

Jednoho zářijového dne mne „přibalili“
známí do auta s tím, že oni jedou na
víkend někam k Pasovu a že mají pro mě
překvapení. A abych si vzala s sebou
plavky.
V autě jsem se dozvěděla, že mně
připravili překvapení a že uděláme něco
pro naše zdraví. Moji známí totiž zaslechli
velkou chválu na termální lázně Fuissing,
které se nacházejí v blízkosti Pockingu cca
30 km za Pasovem. Za 2,5 hodiny jsme
byli na místě a překvapení bylo slabé
slovo, pro mne to byla bomba.
Z jednoho mocného vřídla o teplotě 56
stupňů zde prosperují hned troje lázně. My
jsme stačili z časových důvodů prozkoumat pouze jedny – lázně Johannesbad. Prý
tam kdysi hledali ropu a nakonec našli
něco, co je zprvu nepotěšilo – horkou
vodu. Nejen horkou, ale minerály a dalšími
látkami překračujícími standardní složení.
Zprvu jsme se tam trochu nevyznali a já
jsem si už i myslela, že takovéhle experimenty nemusím mít zrovna zapotřebí.
Ale... základem je klid, cedulky a navigace
mají na všechno. Vstupné nebylo „smrtelné“, 12,50 Eur a už jsem vnímala teplo
z různých bazénů, lagun a vajíčka ani chlor
jsem necítila. Uvnitř i venku se nabízelo
mnoho možností, a tak jsem na to šla
systematicky bazének po bazénu až po
proudící 100 m kanál, kde proud pomáhá
k pohybu a vyloženě se vás zmocní
a příjemným způsobem si s vámi pohrává.
A tak jsem postupovala vodou a různými
bazény, jako když peču podle receptu

a výsledek – pocit snadného pohybu, moje
bolesti zad a kloubů po jednom půldni na
několik dní téměř pominuly! Nemohla
jsem tomu uvěřit.
Teplota v bazénech je udržována mezi
33–36 stupni a kontinuálně vyměňována.
Všude dokola na mě nepadaly žádné
luxusnosti, ale příjemné, vyzkoušené,
ověřené, funkční a čisté prvky. Navíc jsou
procedury zcela samoobslužné. To je taky
úleva, jen jiného druhu. Když si vybavím
drobnosti, kterými je obklopený život, jako
jsou baterie na teplou a studenou vodu,
kde se designeři předhání v rafinova-

nostech a nakonec stojí často člověk
s mýdlem na rukou a voda furt neteče...
Tak to není tento případ. Tady si nehrají na
baroko, tady je patrné, že jde o zdraví. Tím
mi byl Johannesbad příjemný. Tak to je
indiánské léto na jiný způsob. Nevěřím na
zázraky, ale jediný den mi opravdu hodně
pomohl. Ne nadarmo navštěvují lázně
i různé sportovní celebrity i fotbalem
zmordovaní hráči Bayernu Mnichov. A ti
mají nějaký výběr. Léčivé účinky vody
a místních důmyslných vodních atrakcí
údajně působí pozitivně nejen na kloubní
aparát, ale i srdce, cévy, ženské nemoci,
revma a vydatně napomáhají k rekonvalescenci po nemocích, úrazech a různých
potížích a současně intenzivně přispívají
ke zlepšení stavu psychiky. Na své si zde
ovšem přijdou i zdraví vodomilové i děti.
Milovníci vytrvalostního plavání mají
k dispozici velký otevřený bazén, v němž
ani na podzim neklesne teplota pod 24
stupňů. Mohou tedy ušetřit čas i peníze,
které by museli vynaložit na cestu do
teplých mořských oblastí nebo jiných
vzdálených termálních lázní. Nejsem
žádný propagační agent, ale po mém
zážitku jsem cítila morální povinnost
informovat nemocné i zdravé o této
možnosti, která je lidem z Klatovska tak
snadno dostupná. Více informací na
internetu - www.johannesbad-therme.de.
Stálá čtenářka Anna Lavičková, Vrhaveč.

