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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

letošní Velikonoce vyšly na konec 
dubna a v kombinaci s květnovými svátky 
se tak naskytlo mnoho příležitostí k pro-
dlouženému volnu a s tím i k pořádání 
mnoha akcí, ty tradiční jako stavění májky 
s následným hlídáním nevyjímaje. 

Měli jsme v redakci dilema, jak vše 
skloubit a v jakém termínu i s ohledem na 
sváteční logistické problémy Klatovan 
vydat. Nakonec došlo na variantu tak-
říkajíc mezi sváteční i s vědomím toho, že 
někde bude Klatovan distribuován 
v delším horizontu. 

Věřím, že jste svátky strávili příjemně, 
a když byla možnost pracovního volna, 
čerpali jste dovolené a užívali si cestování, 
sportování, nebo jen tak lenošení vylep-
šené v některé pěkné jarní dny příjemným 
prvním jarním grilováním. Přiznávám, že 
zrovna to poslední jsem si vychutnal, 
stejně jako první jarní golf. Ale představa 
o volnu byla přeci jen trochu optimistič-
tější. Realita pak byla, že jsme s mnohými 
potkali na basketbalových turnajích 
v Klatovech, stavění máje, nebo při 
oslavách osvobození na Klatovsku. 

Hezký a voňavý květen!

Loutky nás učily mluvit cizím jazykem

31. 3. – 6. 4. 2014 se 15 žákyň školy 
ZŠ Plánická Klatovy účastnilo spolu s 15 
žáky a žákyněmi z Rodingu zajímavého 
projektu. Pod vedením zkušených loutkářů 
Pavla Truhláře a Zdeňky Owenové se 
dětem podařilo vytvořit vlastníma rukama 
nádherné loutky během dvou dnů. Přístup, 
šikovnost, trpělivost a stále dobrá nálada 
obou loutkářů byla obdivuhodná a nakažli-
vá. Třetí den pak bylo nutné naučit vyrobe-
né loutky hrát a mluvit spolu. Během stře-
dečního dopoledne se podařilo připravit 
první krátké „představení“ v životě nových 
loutek i dětí. A jak spolu všichni mluvili? 
Česky, německy i anglicky! A to bylo to 
nejdůležitější, že se podařilo překonat 
prvotní ostych mezi českými a německými 

žáky a žákyněmi. Pobyt v mládežnickém 
zařízení ve Waldmünchenu byl velice pří-
jemný i po stránce ubytování a stravování. 
Určitě bychom se tam všichni rádi zase 
podívali. 

No a pak následoval další program 
v Rodingu a okolí. Naše děvčata /škoda, 
že kluci neměli zájem/ se ubytovala v rodi-
nách svých nových kamarádů a spolu 
s nimi pak trávila další dny. Společně cho-
dili do školy, účastnili se zajímavé exkurze 
ve firmě Stangl a strávili celou sobotu. Dík 
patří všem německým rodinám, že se 

o naše děvčata tak dobře postaraly. 
Novým kamarádům to budeme moci opla-
tit hned na podzim, kdy 15 německých 
dětí přivítáme v Klatovech a budeme tvořit 
loutkové představení i pro rodiče a další 
zájemce. Doufáme, že nově navázaná 
přátelství budou trvat i nadále. 

Závěrem je třeba zmínit, že celá akce 
proběhla díky podpoře těchto organizací: 
„Česko – německý fond budoucnosti, 
Fond pro regionální rozvoj, Evropská 
územní spolupráce (Cíl 3/ INTERREG IV A), 
Evropská unie, Zemský kraj Cham.“

Mgr. Věra Luňáčková, 
Mgr. Jana Kantorová

4x foto: archiv ZŠ4x foto: archiv ZŠ

foto: Rudolf LangZ výstavy ve škole.
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Jste vlastníkem rodinného domu a chys-
táte se provést jeho zateplení a výměnu 
oken? Máte v plánu stavbu domu s velmi 
nízkou energetickou náročností? Anebo 
chcete vyměnit starý kotel za nový ekolo-
gicky šetrný? Jestliže jste se v některé otázce 
našli, neváhejte a využijte dotační program 
Nová zelená úsporám. Jedná se o dotační 
program Ministerstva životního prostředí 
zaměřený na úspory energie a obnovitelné 
zdroje energie v rodinných domech.

Zpracujeme Vám podklady pro žádost 
o dotaci Nová zelená úsporám 2014. V rámci 
dotace máte nárok na získání finančních 
prostředků i na zpracování projektu a podání 
žádosti, tak neváhejte a kontaktujte nás! 
S námi získáte dotaci a uspoříte čas nutný 
k administrativním úkonům, které uděláme 
za Vás.

3 oblasti podpory
A – Snížení energetické náročnosti 

u stávajících rodinných domů. Tato oblast 
podporuje komplexní zateplení rodinných do-
mů. Důraz je kladen na komplexní opatření, 
takže dotaci nelze například získat pouze na 
výměnu oken.

B - Výstavba rodinných domů s velmi níz-
kou energetickou náročností. Dotační pří-
spěvek lze získat na novostavby rodinných 
domů jejichž měrná roční potřeba tepla na vy-
tápění  je nižší než 20 kW/m².rok. Tento údaj 
lze vyčíst z energetického průkazu budovy.

Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná 
kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky 
šetrné zdroje při současné realizaci opatření 
z oblasti podpory A. Instalace termických 
solárních systémů, nebo systémů nuceného 
větrání se zpětným získáváním tepla.

C - Efektivní využití zdrojů energie. 

Získat dotaci z programu Nová zelená úsporám nebylo nikdy jednodušší!

..s námi ušetříte!

Poskytujeme kompletní servis:
- administrace žádosti
- projektová dokumentace - stavební část
- energetický posudek včetně průkazu (PENB)
- stavební dozor - dle vyhlášky NzÚ je povinný
- doporučení dodavatelů

Výměna oken - Zateplení stěn a střech - Výměna Kotlů - Novostavby

Využijte dotačního programu
Zelená úsporám

Ing. Martin Vejskal 
(odborný poradce)
tel. +420 724 123 500
e-mail: m.viski@seznam.cz

Penzion HABR v Železné Rudě připravil 
na zahradě čarodějnický rej pro všechny 
malé i velké čarodějnice. Za pomoci 
statných čarod se již v předvečer akce 
konaly přípravy. Šicí stroj s horkou jehlou 
spíchl několik čarodějnických úborů, které 
na sebe následný den děti oblékly. 
Nechybělo ani to správné čarodějnické 
maskování. Vlastní program probíhal ve 
středu již od 16 hodin.Na zahradě byla 
připravená májka a děti si ji jako každý rok 
ozdobily. Na zahradu postupně přicházely 
i ostatní děti v kostýmech se svými rodiči 
a zahrada se za chvíli zaplnila. Pro děti 

bylo připraveno osm stání s různým za-
měřením. Malovaly na chodník, probíhaly 
překážkovou dráhou atd. Černokněžník 
pro každého připravil čarodějné koště. 
Každý kdo se zúčastnil soutěží obdržel od 
hlavní čarody „Letecký průkaz“,dárek 
a sladkosti. U ohně pak proběhlo loučení 
se zimou a přivítání jara. Zapálení ohně již 
netrpělivě očekávalo mnoho diváků. Došlo 
i na opékání tradiční uzeniny. Po setmění 
jsme se všichni vydali na lampiónový 
průvod městem. Barevné lampióny nám 
svítily na cestu. Vše se podařilo i díky 
krásnému počasí. Však jsme si ho také 

společně s dětmi odpoledne vyčarovali. 
Za podporu akce děkujeme Městu Železná 
Ruda, Železnorudskému pivovaru, 
Pekárně Rejzl a samozřejmě zúčast-
něným. Těšíme se na příští rok, že se opět 
sejdeme 30. dubna 2015 na zahradě pod 
penzionem HABR. Tímto již zveme další 
čarodějnice i ostatní návštěvníky.

Obsáhlou fotogalerii z akce Rej 
čarodějnic v Železné Rudě najdete na 

 .www.pkvylet.cz

Děti se u májky pobavily

Milan 
Sklenář

dopisovatel
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Tento rok uběhlo 100 let od narození 
pana Kar|a Brůhy, rodáka z Čachrova, 
učitele na několika školách v Klatovech 
a okolí především tělocviku a češtiny. Pan 
Brůha se narodil v lednu 1914 v početné 
rodině 1O dětí řídícího učitele 

 Václava 
Brůhy. U příležitosti tohoto výročí a zároveň 
výročí osvobození západní části Čsl. re-
publiky americkou armádou dne 5. května 
1945, dovoluji si touto cestou vzpome-

a zaklada-
tele Obecné školy na Čachrově

nout na jeho životní epizodu, která však 
ovlivnila život celé naší rodiny až do roku 
1989. Náš otec na konci 2. světové války 
byl nucen se skrývat v prostoru lesů u obce 
Zhůří, neboť mu hrozilo zatčení gestapem 
jako rukojmí evidovaného pro případ 
výměny válečných zajatců blížící se 
americké armády z Bavorska.

Jelikož měl obrovské štěstí kontaktovat 
se s Američany již 3. května a podílet se na 

jejich ubytování mezi českými 
rodinami v Čachrově a Velhar-
ticích, měl možnost si tyto kon-
takty zachovat i po skončení 
války.

Proto v souvislosti s 69. 
výročím osvobození západní 
části naší republiky americkou 
armádou věnujeme vzpomí-
nku našemu otci i jako jedno-
mu z posledních skautských 
vedoucích, který v prostoru 
Železné Rudy jako výborný zna-
lec Šumavy umožnil odchod 
asi 15 rodinám mimo republi-
ku. Jednalo se o lidi, kterým 
tentokrát hrozilo zatčení tro-
chu jiným gestapem a za jiných 
okolností, aniž jim byla dána 
jiná množnost nepřijmout 
politické a životní poměry 
v poválečné společnosti.

Náš otec jako bývalý voják 
Čsl. armády až do r. 1947 
zanechal v našich srdcích 
mnoho krásných vzpomínek 
a skautských životních zásad, 
které mu dovolily přežít i ty 

nejtěžší okamžiky života v poválečném 
období 50. let, kdy naše rodina nevěděla 
dne ani hodiny, zda se neobjeví pánové 
v kožených kabátech. Naše maminka to 
bohužel odnesla na svém psychickém 
zdraví.

Díky Bohu, nikdo na druhé straně šu-
mavských hřebenů nepromluvil a všichni 
se v bezpečí dostali do Kanady, USA nebo 
JAR, včetně našich příbuzných, kteří odešli 
ještě v r. 1945. Našemu otci dlužíme tuto 
tichou vzpomínku jako zásadovému člo-
věku, který se nezalekl pomoci svým 
bližním ani v dobách velice krutých, neboť 
byl znám v Klatovech spíše jako apolitický 
skromný a všestranný sportovec, který vy-
choval mnoho mladých lidí v lásce - k lyžo-
vání, plavání, atletice, ale především k Šu-
mavě, což se traduje v celé naší rodině.

    Karel Brůha, Klatovy

Sólista ze Šumavy

Rok 1953 - Hojsova StrážRok 1953 - Hojsova Stráž

13. 5. 1945 Čachrov - loučení s Američany13. 5. 1945 Čachrov - loučení s Američany

foto: archiv autora
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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 �  �  

Paní Eva se pustila do soudního sporu 
se svým synem. U soudu se jí naštěstí po-
dařilo poskytnutí půjčky prokázat alespoň 
pomocí písemných podkladů a faktur. 
Spor rodinné situaci bohužel nepomohl, 
ale paní Eva má zase střechu nad hlavou.

Rodině se těžko říká ne

Do podobné situace se pochopitelně 
může dostat kdokoliv. Vlivem příbuzen-
ských a emočních vazeb se mnozí lidé 
často uchylují k nedomyšleným řešením, 
o kterých by mimo rodinný kruh ani neuva-
žovali. Půjčování v rodině má však velká 
úskalí. Při rozhodování o tom, zda 
příbuzným půjčit, byste vždy měli brát v 
potaz, na co konkrétní peníze potřebují. 
Finance k ná-kupu auta či k pořízení 
bydlení bývají rozumně využité.

Naopak velký pozor byste si měli dát 
v případě, když vás poprosí o finanční 
injekci na věci spotřební povahy, jako je 
dovolená či úhrada nájmu. Má-li totiž ža-
datel problém s těmito základními věcmi, 
neumí zřejmě dobře hospodařit se svými 
penězi a zakrátko může dlužit i vám. Při 
přemýšlení o poskytnutí půjčky často stačí 
selský rozum a jednoduchá matematika. 
Z čeho bude dotyčný půjčku splácet? Má 
nějaké zajištění pro případ, že by se dostal 
do zdravotních problémů? Jaké budou 
dopady jeho případných problémů na můj 
život?

Nesplácené půjčky v rámci rodiny 
s sebou často nesou velmi smutné pří-
běhy, které končí i osobními tragédiemi. 
Své o tom ví paní Eva, která z dobré vůle 
poskytla synovi celoživotní úspory. Místo 
společného bydlení s rodinou musela 
brzy čelit reálné hrozbě ztráty střechy 
nad hlavou. Přitom stačilo jediné - ošetřit 
si půjčku písemnou smlouvou.

Paní Eva bydlela po smrti manžela 
sama v malém bytě. Syna s rodinou často 
navštěvovala. Se synem i snachou měli 
vždy velmi dobré vztahy. Proto ji ani nepře-
kvapila synova nabídka společného 
bydlení v novém domě, který právě stavěl.

S touto nabídkou byla ale spojena 
nutnost prodeje  stávajícího bytu a navíc 
půjčka  úspor na dostavění nového domu, 
která na tyto podmínky přistoupila a za 
právo celoživotního bydlení synovi půjčila 
dohromady milión a půl korun.

Základní chyba

Zásadní chybou bylo, že paní Eva půj-
čila synovi na dobré slovo a vše si patřičně 
neošetřila písemnými podklady.

Syn se totiž rozvedl, snacha se i s dětmi 
odstěhovala a do domu přišla nová synova 
přítelkyně, která se o svůj nový domov 
nechtěla s nikým dělit. Právo na bydlení se 
tak změnou poměrů stalo sporným a syn 
se neměl k tomu, aby situaci nějak vyřešil 
ve prospěch své matky.

I v rodině vždy sepište 
smlouvu o půjčce

Půjčky mezi příbuznými se obvykle 
odehrávají pomocí ústní dohody. Ta je sice 
často formou právního úkonu, u soudu se 
ale těžko prokazuje. Rady týkající se půj-
čování v rámci rodiny se nikterak nemění 
ani s možným vstupem nového občan-
ského zákoníku v platnost. I v případě 
těchto půjček právníci doporučují alespoň 
zachycení obsahu smlouvy písemně.

V případě vyšší částky je vhodné využít 
i další zajišťovací instrumenty, například 
notářský zápis se svolením k vykonatel-
nosti či zástavní právo. Čím je objem 
půjčených peněz vyšší, tím obezřetnější 
bychom měli být. Současně s objemem 
financí se totiž zvyšují i takzvané tran-
sakční náklady, tedy náklady nutné na 
případnou poradu s právníkem, zajištění 
zástavy a podobně.

Pomůžeme Vám s dluhy...Pomůžeme Vám s dluhy... XIV. 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.

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé

Půjčky v rodině – půjčky na dobré slovo

Základní chyba: půjčka na dobré slovo

Přijďte se včas poradit s odborníky

Máte podobné problémy, jako jsme 
zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme 
rozbor vašich dluhů, co Vás čeká a ne-
mine, vysvětlíme Vám, jaké jsou Vaše 
povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude 
schváleno oddlužení, vysvětlíme Vám, co 
můžete čekat od insolvenčního soudu, 
insolvenčního správce, apod. 

Po telefonické dohodě 
lze sjednat osobní schůzku 

i mimo pracovní dobu 
včetně soboty i neděle. 

V nutných případech 
volejte kdykoliv.

Tel.: 739 471 936

Po telefonické dohodě 
lze sjednat osobní schůzku 

i mimo pracovní dobu 
včetně soboty i neděle. 

V nutných případech 
volejte kdykoliv.

Tel.: 739 471 936

Gabriela
Michelová

finanční poradce
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Je 30. duben roku 1945 a v chodském 
kraji nedaleko obce Trhanov a Újezd se 
budou psát dějiny II. světové války. I když 
zbývá jen málo do ukončení největšího 
konfliktu v dějinách lidstva, tak právě zde, 
v těchto místech položí život jeden mladý 
americký letec na stíhacím stroji P – 47 
THUNDERBOLT za svobodu Českoslo-
venska a lidí, kteří zde v této krásné zemi 
žijí.

Tento stroj s přezdívkou „LADY JO – 
ANN II“ patřil do uskupení 362. Fighter 
Group od 9. U. S. A. A. F. a pilotoval je 
v tento osudný den poručík – 1/Lt Virgil 
Paul KIRKHAM (*27. 11. 1924 - + 30. 04. 
1945). Hodiny právě ukazují 10 minut 
před 13. hodinou odpolední, když dochází 
k obrovskému nárazu letounu do trha-

novské hory a v jeho troskách umírá po-
ručík Kirham, který zde plnit bojové úkoly 
za naši svobodu a život. 

Tento osudný datum roku 1945 a i den 
30. duben se zapíše do dějin jako den, kdy 
padl poslední americký stíhací pilot 
v bojové akci proti nacistickému teroru 
a Virgil P. Kirkham zároveň je i posledním 
letcem, který zemřel nad územím teh-
dejšího okupovaného Československa – 
Protektorátu Čechy a Morava.

9. U. S. A. A. F pomáhala tehdy v bo-
jovém krytí a postupu pěších jednotek 3. 
americké armády generála George Smith 
Pattona a čistila tento příhraniční prostor 
v okolí Českého lesa, kde se zdržovala ně-
mecká armáda, u které se nezadržitelně 
blížil její konec. Zde ukončil svoji životní 

pouť a vyhasl život mladého člověka, 
kterému bylo pouhých 21 let. Člověk, který 
neváhal položit to nejdražší, obětovat se 
za svobodu a život ostatních ten svůj. 
Poručík Virgil Paul Kirkham.

A právě do těchto míst, kde skončil 
život tohoto mladého poručíka, se každo-
ročně již po několikáté vrací muž, který je 
oblečen v uniformě důstojníka armádní 
letky spojených států amerických. Muž, 
který je nevelikého vzrůstu, ale velikého 
charisma, který má na své tváři vždy 
úsměv a dokáže rozdávat neskutečný 
optimismus. Kolem sebe šíří životní 
moudro a energii. Z tohoto člověka 
vyzařuje vděčnost a dodržuje své životní 
motto: „MY HOBBY IS LIVING!“ Tento 
člověk je Marion KIRHAM, který letošního 
roku oslavil  j iž devadesáté druhé 
narozeniny. 

Marion Kirkham je bratrem Virgila P. 
Kirkhama, který zde na sklonku II. světové 
války tragicky zahynul při své 85. bojové 
misi. Měl to být poslední let před jeho 
dovolenou, ale tragické okolnosti zapsaly 
tento den 30. duben 1945 jako jeho 
poslední den v životě. Dnes je pochován 
a odpočívá na americké vojenském 
hřbitově v St. Avold -  Lorraine American 
Cemetery ve Francii s dalšími druhy ve 
zbrani od amerických ozbrojených složek, 
kteří zahynuli v boji za osvobození Evropy 
a tehdejšího Československa. 

„NIKDY NEZAPOMENEME !!!“

Poručík Virgil Paul Kirkham

Miloš 
Ryneš

Klub 3. armády v Klatovech

foto archiv klubu

Pamětní deska 
na obecním úřadě v obci Újezd

Virgila P. Kirhama Pomník na místě havárie 
 obce ÚjezdVirgila P. Kirhama u

Zástupkyně klubu 3. armády v Klatovech - 2nd Lt. Anne S. Rendl 
- Slávka Rendlová s U.S. veteránem a synem plukovníka Charlese 
H. Nobleho (velitel 16. obrněné divize, která osvobodila Plzeň) 
p. Charlesem H. Noblem Jr. v Trhanově dne 30. 04. 2014.

Zástupkyně klubu 3. armády v Klatovech - 2nd Lt. Anne S. Rendl 
- Slávka Rendlová s U.S. veteránem a synem plukovníka Charlese 
H. Nobleho (velitel 16. obrněné divize, která osvobodila Plzeň) 
p. Charlesem H. Noblem Jr. v Trhanově dne 30. 04. 2014.

Hrob poručíka 1st Lt.  Virgila P. Kirkhama 
v St. Avold - Lorraine, Francie
Hrob poručíka 1st Lt.  Virgila P. Kirkhama 
v St. Avold - Lorraine, Francie
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Klub 3. armády v Klatovech se účastnil 
letošního roku dne 25. dubna 2014 
spanilé jízdy v hlavním městě Praha 
a přivítání KONVOJE OSVOBOZENÍ – 
CONVOY OF LIBERTY na Velvyslanectví 
USA i s ostatními kluby vojenské historie – 
Klub 3. armády Plzeň, Old Cars Rangers 
Prague a Wehicle Club WW II Praha. Tato 
cesta připomíná osvobození území jiho-
západních Čech americkou 3. armádou 
pod velením generála George Smith 
Pattona v roce 1945.

Posádky historických vozidel a moto-
cyklů navodily atmosféru před 69 lety, kdy 
naše území osvobodila vojska pod vlajkou 
s hvězdy a pruhy, která na vojenských 

vozidlech bílé hvězdy tehdy měla. Konvoj 
slavnostně přivítal a zahájil Chargé 
d ’Af fa i res  Steven Kashket  př ímo 
u velvyslanectví se svojí chotí, kam kolona 
vozidel přijela od náplavky u Karlova 
mostu  z ulice Cihelná a dále pokračovala 
na starobylé Hradčanské náměstí před 
Pražský hrad a arcibiskupství. Zde 
CONVOY OF LIBERTY požehnal přímo 

kardinál Dominik Duka, který je 36. 
arcibiskup pražský, metropolita a primas 
český. Vozidla se poté vydala před 
Rudolfinum a dále pokračovala spanilou 
jízdou po hlavním městě Praha.

V odpoledních hodinách se klub 
3. armády v Klatovech společně s klubem 
3. armády Plzeň zúčastnil pietního aktu 
v obci Litice u Plzně, kde byl před 69. lety 
sestřelen německými jednotkami bombar-
dér B – 17G od uskupení 8. bombardovací 
letky U. S. A. A. F. a v těchto místech 
zahynulo 5 letců. 

Za Klub 3. armády v Klatovech - 3rd Army Club 
Klatovy – HQ 2nd Inf. Div.- „INDIANHEAD“ 
Cpt. Mickey John Charlie RYNES – Miloš RYNEŠ
2nd Lt. Anne S. Rendl – Slávka RENDLOVÁ

Convoy of Liberty 1945/2014 - Praha - Litice 25. 4. 

Slávka 
Rendlová

Klub 3. armády v Klatovech

foto archiv klubu

S kardinálem Dominikem DukouS kardinálem Dominikem Dukou

Konvoj v PrazeKonvoj v Praze
Velitel Klubu 3. armády v Klatovech 
Cpt. Mickey John Charlie RYNES 
Velitel Klubu 3. armády v Klatovech 
Cpt. Mickey John Charlie RYNES 

Pomníček v LiticíchPomníček v Liticích

Před ambasádou USA Chargé d’Affaires Steven Kashket přivítal Convoy of Liberty před velvyslanectvím USA
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Hovězí přední 
bez kosti - krk - býk

Kč/kg

169,-

159,90159,90

Vepřová krkovice 
bez kosti 

/ideální na grilování/ /ideální na grilování/ 

Kč/kg

139,90

129,90129,90

červen
2013

Farmářské špekáčky

Kč/100g

10,9010,90

Hovězí přední 
s kostí - kráva

Kč/kg

99,-

89,9089,90

Posvícení každý den

Otevírací doba: po–pá 7.00–19.00, so 7.30–13.00

platí do 31. 5. 2014

ulice 5. května 137, Klatovy

vynikající novinky 
na grilování
Plzeňská klobása
Klobása s česnekem
GYROS gril klobása

Kč/100g

10,9010,90

Farmářský
točený
salám

Farmářský
točený
salám

Kč/100g

19,-19,-

nejvyšší kvality - 92%masanejvyšší kvality - 92%masa

Třeboňská šunka - NOVINKA

Divadlo se loučí (s) Polibkem
Dne 28. dubna proběhla derniéra 

úspěšné inscenace VÁŠNIVÝ POLIBEK 
Z KLATOV, na níž se kromě profesionál-
ních umělců podíleli též umělci regio-
nální, neprofesionální (v tom smyslu, že 
ona umělecká činnost není hlavním 
zdrojem jejich příjmů, což je však nestaví 
kvalitou o nic níže než profesionály). 
A zejména této druhé skupině, která se 
ujala s nadšením nastudování hudebních 
partů, pohybových kreací a dramatických 
textů, patří velký dík. 

Děkuji tedy všem, přátelé, kolegové ze 
sekce hudební, pohybové i dramatické, 
za píli, vytrvalost a dobrou vůli, se kterou 
jste secvičili celou inscenaci. Velice bych 
si přál, abychom se opět setkali v rámci 
jiného, dalšího projektu. 

S poděkováním 
          Tomáš Javorský, autor hry

Ještě pár roků a budou Klatované 
o povinné účasti v prvomájovém průvodu 
slýchávat jen z vyprávění. Dodnes mi zní 
v paměti výzvy z narychlo vybudované 
dřevěné tribuny před prodejnou obuvi „Ať žije 
první máj, hurááá,... ať žije KSČ, hurááá,... ať 
žijí naši pracující, hurááá.“ Hned nato: 
„Zdravíme zaměstnance Kozaku, hurááá... 
zdravíme zaměstnance Západočeských 
mlékáren,... hurááá, zdravíme sestřičky z ne-
mocnice, huráá,... zdravíme zaměstnance 
Škodových závodů, hurááá... zdravíme 
zaměstnance Šumavanu, hurááá... zdravíme 
zaměstnance Masokombinátu, hurááá. Na 
posledně jmenovaných svítily bílé obleky 
s barevným erbem řeznického cechu na 
prsou a u pasu se jim houpaly bourací sekery. 

V současné době by se náměstí Míru 
pracujícími zřejmě nezaplnilo a sekery by byly 
považovány za nedovolené ozbrojování. Jen 
pochopů, kteří donášeli nadřízeným čerstvé 
zprávy o tom, kdo nenesl žádný transparent 
a nebo nedej Bože snad se ani průvodu 
nezúčastnil, by bylo možná stejně.

Naštěstí pro mladší ročníky, všechno je 
dnes snazší a jednodušší, i když se to mnohdy 
mnohému na první pohled nezdá. I město 

samotné změnilo svou šedivou tvář a dnes 
hýří veselými barvami opravených fasád. 
Ulice přestávají být tankodromy, historická 
část královského města je opravdu historická 
a v parcích i sídlištích je pomýšleno i na ty 
nejmenší obyvatele. A co kulturních akcí je 
nám nabízeno a nikdo už nám jednotlivé 
protagonisty nezakazuje. Také můžeme číst 
knihy, které se nám líbí a nemusíme kupovat 
noviny, které se nám nezamlouvají. Nestraší 
nás brigády socialistické práce, politické 
hodnocení, ani pracovní soboty a určitě 
neprobíhají soudní procesy za vtipy na vládu.

Samozřejmě ani dnes není všechno tak, 
jak bychom si právě přáli, a tak je na místě 
otázka k zamyšlení: „Co myslíte, je v histo-
rických pramenech zaznamenána lidská 
epocha, která by neznala zápas dobra a zla?“

Dějiny však zároveň dokazují, že záleží 
především na současnících dané éry, zda má 
jmenované dobro šanci na vítězství před  
příslovečnou lží a nenávistí.

Alois 
Anderle

dopisovatel - Klatovy

Dnešek je snazší Dnešek je snazší 
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Radka Trylčová, žena mnoha povolání, 
ředitelka Regionální hospodářské komory 
Plzeňského kraje, zastupitelka Plzeňského 
kraje a v současnosti kandidátka do Evrop-
ského parlamentu nám sdělila svůj pohled 
na některé otázky týkající se Evropské unie.

Jste zastáncem hlubší politické integrace 
EU, nebo se přikláníte spíše k modelu 
společenství suverénních států založe-
ných na volném obchodu, bezcelní zóně 
a sdílených demokratických hodnotách?

Federativní uspořádání Evropské unie či 
hlubší politickou integraci EU jako protipól 
USA nemůže být v této podobě funkčním 
modelem vzhledem k odlišným původním 
podmínkám, rozvoji jednotlivých členských 
států a jejich hospodářskému vývoji. 
Evropská unie vznikla jako sdružení suve-
rénních států a u suverenity ať již měnové, 
daňové či sociální by jednotliví členové měli 
zůstat. Vždyť stále více narážíme na absur-
dity, které tato pozvolná ztráta suverenity 
členských států přináší a které negativně 
ovlivňují nejen náš život, ale i hospodářský 
růst a konkurenceschopnost evropských 
zemí jako celku. Tedy naprostý opak toho, 
proč EHS, předchůdce dnešní EU, vůbec 
vzniklo.

Ve spojení s evropskou politikou jsou 
často vytýkány přehnané regulace a pře-
míra byrokracie. Co je možné v těchto 

oblastech změnit?

Zvýšená administrativa, bezpočet přehna-
ných kontrol, nesmyslná nařízení a kvóty, 
které ztěžují podnikání a život občanů EU, 
je jedním z jejich hlavních problémů, které 
vnímám negativně. Řešení je jednoduché. 
Jedná se o zjednodušení zákonů a nařízení, 
která jsou někdy velice přísná.

Do Evropského parlamentu po volbách 
zasedne 751 poslanců. Je podle Vás tento 
počet optimální?

A jsme opět u otázky zeštíhlení. Podívejte 
se, jak je těžké se dohodnout napříč poli-
tickými stranami v naší zemi s počtem 200 
poslanců. Ano, v EU se jedná o poměrné 
zastoupení všech členských států, ale 
přesto bych usilovala o to, aby se počet po-
slanců snížil z důvodu vysoké ekonomické 
náročnosti. A možná by nevznikalo tolik 
rozhodnutí od stolu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 

hodně úspěchů!

23. a 24. května 2014 - volby do Evropského parlamentu

23. a 24. května 2014 - volby do Evropského parlamentu

Ženy do Evropy hned, 
Euro později. 

Radka Trylčová
kandidátka do EP

Radka Trylčová na oslavách osvobození Klatov americkou armádou.Radka Trylčová na oslavách osvobození Klatov americkou armádou. foto: Rudolf Lang
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Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do ¨pátku 23. května 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Helena Kantnerová
Pod Koníčky, Klatovy

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>   tu popáleninu
<tajenka 2>   nepřilepí deka

TAJENKA:
„Včera to bylo nádherné, 
smiřovali jsme se 
s manželem až do rána.“
„A pak?“ „<Tajenka 1> <Tajenka 2>.“



Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací 
            stanice a trafika u autobusů
Klatovy - rest. Družba, Van Gogh
Klatovy - ESO market Podhůrčí 
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum, U Nováků

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy

Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.
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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.

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Prodám zánovní, na míru dělanou roho-

vou kuchyňskou linku, roz. 100x180 cm, vč. 
nerez dřezu s odkapovou deskou. Pracovní 
deska v barvě tmavě zeleného mramoru. 
Původní cena 30.000 Kč. Levně - dohodou! 
Stěhování. Tel. 777 740 995.

Prodám družstevní byt 3+1 se splacenou 
anuitou, možno do OV, Suvorovova ul. 

2v Klatovech, 72 m , 1. patro bez výtahu, lod-
žie, sklep, po rekonstrukci, cena dohodou. 
Tel. 777 344 966, jen přímý zájemce.

Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech, 
u ČS OMW, směr Luby. Tel. 602 882 461.

Koupím staré smalt. cedule s obráz-kem, 
staré věci z cirkusu, fotografie, uniformy a 
pod. Platím až 5.000 Kč za kus. Tel. 
602 441 949.

Pronajmu dlouhodobě garáž v Klatovech 
na Rozhrání. Tel. 723 485 172.

Pronajmu dlouhodobě garáž v Klatovech 
U Vodojemu (u kavárny). Tel. 602 112 473.

Německé řeznictví Trosberg u Mnichova 
přijme 3 řezníky, bourače masa, uzenáře, 
obsluhu kutru, solidní plat, ubytování zajiště-
no. Nutná praxe a část. znalost němčiny. Info 
tel. 602 441 949.

Přenechám k pronájmu 2 drogerie 
v Klatovech. Tel. 602 441 948.

Noční klub v Klatovech hledá společnice 
od 18 let. Možná i nepravidelná brigáda. 
Případné bližší info. tel. 604 445 413.

Pronajmu vilu v Nýrsku. Klidná část, po 
celkové rekonstrukci. Topení plyn, velká 
zahrada, garáž. Dlouhodobý pronájem - 
levně. Tel. 777 616 231.

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

uzávěrka: 

20. 5. 2014

příští číslo vyjde: 

26. 5. 2014
v Klatovech v těchto termínech:
Sponka o.s. vás opět zve na bleší trhy 

„Na Pazderně“ 

Bleší trhy v KlatovechBleší trhy v Klatovech
20142014

Přijďte prodat, nebo koupit. Informace na tel.:605 905 242

10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11.10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11.

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

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Délku TEXTU prosím dodržte do max. 
200 znaků. Redakce si vyhrazuje právo 
inzeráty krátit, upravovat, nebo odmítnout.

Inzerujte v Klatovanu!

inzerce@klatovan.cz
AKČNÍ KVĚTNOVÉ SLEVY!

W TOURorkshop 
VÁS SRDEČNĚ ZVE JAKO VYSTAVOVATELE,

NEBO NÁVŠTĚVNÍKY NA WORKSHOP

CHOVATELSTVÍ
CHOVATELSKÉ POTŘEBY - KRMIVA

KDY: 31. 5. 2014  8:00 - 17:00
KDE: Městské kulturní středisko Klatovy

Na místě bude možné shlédnout nebo zakoupit
výrobky a produkty vystavovatelů

Termín uzávěrky přihlášek vystavovatelů do 20. 5. 2014!
Pro bližší informace nás můžete kontaktovat:

tel. 777 886 441, eliska.klasnova@agroinzert.com

www.agroinzert.com
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Dne 30. 4. 2014 proběhla v Klatovech, 
Sadech Mistra Jana Husa okresní 
(oblastní) soutěž mladých zdravotníků, 
kterou každoročně organizuje oblastní 
spolek Českého červeného kříže Klatovy 
ve spolupráci se SZŠ Klatovy.

Jedná se o postupovou soutěž dětí 
základních škol I. a II. stupně od 3. do 9. 
třídy z celého okresu Klatovy v praktickém 
provedení první pomoci. Mezi jednotlivá 
stanoviště patřila: 3 stanoviště s praktic-
kým ošetřením reálně namaskovaných 
poranění, 1 stanoviště s obvazovou 
technikou a 1 stanoviště věnované 
dopravě raněných. Dále pro druhý stupeň 
bylo zařazeno volné stanoviště, na kterém 
si děti procvičily znalost ochrany člověka 
za mimořádných událostí. 

Soutěže se zúčastnilo 11 družstev, a to 
5 z I. stupně a 6 z II. stupně. Na správnost 
ošetření na jednotlivých stanovištích 
dohlíželi plně erudovaní rozhodčí z řad 
studentů střední zdravotnické školy 
v Klatovech, potažmo na celý chod 
soutěže a řešení případných protestů 
hlavní rozhodčí Jiří Böhm.

Po celkovém klání byly výsledky velmi 
vyrovnané, avšak vítěz mohl být jen jeden. 

V první kategorii se zvítězilo družstvo 
ZŠ Železná Ruda, ve složení: velitel 
Michal Svítil, členové Šárka Topolová, 
Karel Papež, Jakub Mansfeld a Nela 
Škývarová. Na dalších místech se umístila 
družstva: 
2. místo – ZŠ Klatovy, Plánická (Böhm, 
Štampachová, Šulda, Velvodová,Vizinger)
3. místo – ZŠ Dolany (Kalábová, Pittrová, 
Brožová, Kottová, Sláma)
4. místo – ZŠ Horažďovice, Komenského
5. místo – ZŠ Kolinec

V druhé kategorii zvítězilo družstvo ZŠ 
Klatovy, Plánická „A“, ve složení: velitel 

V první, mladší, kategorii zvítězilo 
družstvo ZŠ Železná Ruda.

Okresní soutěž mladých zdravotníků

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

4x foto: Rudolf Lang

Lucie Tůmová, členové Jitka Tomanová, 
Adéla Kličková, Petr Šimek a Nikola 
Synáková. Na dalších místech se umístila 
družstva:
2. místo – ZŠ Železná Ruda (Topinková, 
Myšková, Podroužková, Fischerová, 
Valenta)
3. místo – ZŠ Klatovy, Plánická „B“ 
(Zavadil, Vizingerová, Fialková, Vejvodová, 
Míšková)
4. místo – ZŠ Horažďovice, Komenského
5. místo – ZŠ Kolinec
6. místo – ZŠ Švihov

Vítězové jednotlivých kategorií postu-
pují do regionálního kola (Plzeňský a Kar-
lovarský kraj), které se bude konat 24. 5. 
ve Vejprnicích, okr. Plzeň jih. V případě 
vítězství v regionálním kole, může družstvo 
postoupit do republikového kola, které se 
koná v červnu v Praze.

Jiří
Böhm

dopisovatel

Mezi staršími zvítězilo družstvo 
ZŠ Klatovy, Plánická „A“.


