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hasiči slaví 140 let
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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,
je hezké být při tom, když Klatovy navštíví 

prezident republiky. Miloš Zeman zaujal 
občany na klatovském náměstí, kteří byli při 
tom, když se vyjádřil k naší Šumavě a vyslal 
jasný vzkaz jím označeným ekoteroristům.

Je hezké být při tom, když se vydaří spor-
tovní akce a radujete se spolu s oštěpařem 
Petrem Frydrychen, který se kvalifikuje 
hodem 82 m na evropské mistrovství. 

Je hezké být při tom, když si parta nad-
šenců vysní nějaký cíl a začne jej realizovat. 
Našinci se pak dostane té cti být při tom, když 
se připravuje, vymýšlí a natáčí opravdová 
filmová pohádka v okolí jeho bydliště.

Nemůžeme však být všude, ale každý 
máme to své kde jsme při tom. Ale takový pan 
předseda vlády Sobotka BY MĚL BÝT při tom, 
když se vytváří pracovní místo. Netroufám si 
odhadnout, zda by se uživil sám, natož zda by 
se pokusil alespoň jedno pracovní místo 
vytvořit, sehnat nejen pro sebe, ale i pro za-
městnance dostatek práce a zakázek a do-
hnat dlužníky, aby laskavě zaplatili. Pak by 
nemohl prohlásit, že minimální mzda nebyla 
motivující, neboť za poslední léta se nezve-
dala a výhodnější byly dávky... Co takhle, milý 
premiére Dluhoslave, zkusit snížit dávky 
a některé zcela zrušit? A zbytek nechat na 
lidech? Ale pro vás je vždy snazší být při tom, 
když se bere a rozhazuje z cizí kapsy.

Příjemný červen a školákům přeji úspěš-
né zakončení školního roku.

Klatovští dobrovolní hasiči slaví 140 letKlatovští dobrovolní hasiči slaví 140 let

V sobotu 14. června se klatovské Erbe-
novo náměstí zaplní nejen historickou ha-
sičskou technikou. U příležitosti oslav 140 
let od založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Klatovech se zde uskuteční 3. celorepu-
blikový sraz a soutěž parních stříkaček. 

V České republice je přibližně 20 
funkčních parních stříkaček. Nadšenci 
z různých koutů země se o tyto historické 
unikáty starají, opravují je. Pravidelně se 
také scházejí, aby si předali zkušenosti, 
zážitky, ale také aby si porovnali doved-
nosti. V pořadí třetí sraz se rozhodli 
uspořádat členové SDH Klatovy, kteří sami 
jednu parní pamětnici obhospodařují. Jen 
pro zajímavost, klatovská parní stříkačka 
je z konce 19. století.

Již od 9 hodin začnou jednotlivé týmy 
představovat své stroje veřejnosti v rámci 
výstavy. Každý návštěvník si tak bude moci 

vše prohlédnout hezky zblízka, vyfotit či se 
zeptat na technické detaily. Od 13 hodin 
budou pak účastníci soutěže plnit úkoly 
jako jsou roztopení parní stříkačky nebo 
stříkání na přesnost. 

V průběhu odpoledne bude program 
doplněn také o ukázky vyprošťování a po-
žárního útoku mladých hasičů. Předvedou 
se také nejmladší hasiči - předškoláci 
z Kydlin u Klatov. Celá akce bude podpo-
řena také zahraničními hosty.

Krom výstavy současné i historické ha-
sičské techniky, soutěžních klání i exhibic, 
budou zajištěny i atrakce pro děti a samo-
zřejmě občerstvení. Pořadatelé očekávají 
účast stovek diváků.

Jakub Diviš
SDH Klatovy

foto: Rudolf Lang

82,0 m - vrchol Velké ceny Klatov - Petře gratulujeme!82,0 m - vrchol Velké ceny Klatov - Petře gratulujeme!

fotoreportáž: Rudolf Lang

Pod dohledem trenéra Jana ŽeleznéhoPod dohledem trenéra Jana Železného První gratulacePrvní gratulace

Pod dohledem tatínka...     Čekání na změření pokusuPod dohledem tatínka...     Čekání na změření pokusu

Klatovský odchovanec Petr Frydrych v závodě 
oštěpařů jasně dominoval a pěkným výkonem 
82,0 m ve čtvrtém pokusu se na mateřském 
stadionu kvalifikoval na srpnové ME v Curychu.
Věříme spolu s Petrem, že letošní sezóna 
bude vydařená!!!

  9.00  - Slavnostní nástup a zahájení oslav
10.00  - Prohlídka parních stříkaček a ukázky hasičské techniky
12.30  -1. disciplína- roztápění parních stříkaček na čas
13.00  - Ukázka nejmenších hasičů z SDH Kydliny a z SDH Klatovy
13.30  - 2. disciplína- stříkání na cíl
14.30  - Ukázka JSDH Klatovy- vyproštění osoby z automobilu
15.30  - 3. disciplína- Plnění sudu jedním proudem na čas
16.30  - Ukázka SDH Blovice- histor. hasičský automobil Škoda
17.00  - 4. disciplína- Stříkání na čas do nástřikového terče (10l)
18.00  - Vyhlášení výsledků
20.00  - Taneční zábava ve stanu- Kapela ,,Ukradený vjeci“

Časový harmonogram oslav 14. 6. 
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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

Již tradiční letní soutěže na Železnorudsku opět zahájeny!Již tradiční letní soutěže na Železnorudsku opět zahájeny!

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

21. 6. „Železnorudskej noháč“ Hřiště ZŠ v Železné Rudě 9. ročník – turnaj v nohejbalu dvojic se koná tradičně na hřišti ZŠ K. Klostermanna

Železnorudské letní soutěže - 7. ročník 
„Železnorudských vrcholů“ a 5. ročník 
„Železnorudskem na kole“ byly zahájeny 
30. 5. a budou pro turisty i cykloturisty 
probíhat až do konce září. 

Mnozí návštěvníci Železnorudska i míst-
ní turisté soutěže dobře znají a na konání 
dalších ročníků se od jara vyptávají. Soutě-
že tedy pokračují, ale letos dochází k mírné 
úpravě pravidel! Jde o nový systém losování 
cen, kdy dříve se losovalo až na závěr sezó-
ny začátkem října, nově si účastníci soutěží 
vylosují z osudí cenu ihned po odevzdání 
soutěžního, orazítkovaného lístku. Výhodou 

pro soutěžící tedy bude, že si cenu pře-
vezmou ihned, nebo její využití si domluví se 
sponzorem bezprostředně. Cen bude tento 
rok u každé ze soutěží mnohem více – 
přes 80 a budou nepřenosné, tzn. nebude 
možné jejich využití předat jiné osobě. 
A další novinka – pro účastníky obou soutě-
ží je připravena jedna cena hlavní, kterou je 
„Pohled z ptačí perspektivy“ na Železno-
rudsko a Šumavu! Protože se jedná o let na 
tandemovém paraglidu, který ne každý je 
schopen absolvovat, bude tato cena jako 
jediná přenosná a výherce si určí sám, zda 
let absolvuje on, nebo jím obdarovaná další 

Schránka s razítkem. Schránka s razítkem. 

červen - červenec 2014červen - červenec 2014

5. 7. Rysí slavnosti Město Železná Ruda již popáté u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké…

11.-12.7. Pivní slavnosti Pivovaru Belvedér Hotel Belvedér 7. výročí otevření s výborným pivem, občerstvením a zábavou…

osoba. Pouze tato cena bude vylosována ze 
všech odevzdaných soutěžních lístků po 
ukončení soutěží, tedy 1. října.

A letošní trasy pro soutěžící? Cyklisté si 
objedou Pancířský hřbet a z Prenetu se vrátí 
přes Hojsovu Stráž, přičemž kontrolní 
razítka budou právě na Prenetu a v Hojsově 
Stráži, pěší turisté si projdou obě trasy – 
belvedérskou i debrnickou – Naučné stezky 
„Utajená obrana železné opony“, přičemž 
razítka budou muset na některé z informač-
ních tabulí nalézt! Aby si mohli prohlédnout 
otevřené bunkry, budou si moci proti záloze 
vypůjčit v ITC svítilny!

Pořadatel akce, Město Železná Ruda 
a Informační turistické centrum přejí 
všem účastníkům soutěží, ale i dalším 
turistům a návštěvníkům mnoho hezkých 
zážitků a v pohodě prožité dny volna, nebo 
dovolené na Železnorudsku!

Sponzory soutěží jsou podnikatelé 
z regionu Železnorudsko. Výherci se mohou 
těšit na různé ceny od těch sladkých 
z cukrárny Café Charlotte nebo Sněhurka, 
uzenářských z Řeznictví Šnebergr, či jízdu 
na čtyřkolce od Baru Big Apple, po víken-
dová ubytování nebo jiné služby v hotelích 
Belveder, Karl, nebo penzionech a chatách 
ALFA, HABR, Alpský dům, Družba, REBEL. 
Radost udělá určitě i ručně vyrobená bytová 
dekorace z obchůdku Rustikal. Dalšími 
sponzory jsou SKI SNOW MAX, Bowling 
Turner, Lyžařský areál Nad nádražím, 
Nakladatelství KLETR. Hlavní cenu vyhlíd-
kový let věnoval RJFLY – Radek John. 

Kompletní pravidla soutěží a sponzory 
najdete na , nebo 
bude možné se s nimi seznámit v ITC.

www.sumava.net/itcruda

7. - 8. 6. CUBE Stereo Test Tour SKI&BIKE Špičák testovací víkend kol značky CUBE, veřejnost si může zdarma vyzkoušet enduro řadu této známé značky

8. 6. Jarním Železnorudskem TJ TATRAN / Železná Ruda 35. ročník crossového závodu okolím Železné Rudy, start a cíl Belvedér

14. 6. Kynologické zkoušky Kynologický klub Žel. Ruda podle mezinárodního zkušebního řádu IPO

21. 6. „Slunovrat“ – setkání u Pomníku Barabů Železnorudský klub pravidelné každoroční setkání na oslavu Slunovratu u kaple sv. Barbory, občerstvení u ohně zajištěno…

foto: archiv ITC

28. 6. Železná Ruda Open 2014 Pension VALMI tradiční tenisový turnaj, dvouhry, neregistrovaní hráči

13.-15.6. Sraz majitelů sportovních aut Kaipan Penzion HABR / Žel. Ruda tradiční akce penzionu HABR, koná se na zahradě uvedeného penzionu

14.-15.6. Bikepark Opening 2014 SKI&BIKE Špičák slavnostní zahájení bikové sezóny, večerní živý koncert open air, doprovodné akce…

1.– 3. 8.1.– 3. 8.
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Ing. Soňa 
Rabušicová

ředitelka školy

ŠKOLIČKA „U PARKU“ oslavila Den dětí
Dne 30. května oslavili ve Školičce 

U Parku Den dětí. Do nově upraveného 
areálu Domova mládeže v Puškinově ulici 
byly pozvány děti ze školky spolu s jejich 
rodiči či prarodiči, ale i případní zájemci, 
kteří uvažují o využití služeb naší školičky. 
Oslava proběhla za vydatné pomoci 
učitelek mateřské školky, žákyň oboru 
Kosmetické služby, Zdravotnický asistent 
a dalších, jež pro děti připravili řadu 
nevšedních zážitků. Děti potěšilo malování 
na obličeje, závody na odrážedlech, na 
skluzavkách nebo soutěže ve stavbě 
nejvyššího a nejzajímavějšího hradu 
z písku. Účastníci Dne dětí si mohli 
pohladit, či se svést na dvou krásných 
živých koních ze Sobětic. Veškeré aktivity 
probíhaly v prostorách nádherné rozlehlé 
zahrady s nově vybudovaným pískovištěm, 

altány a spoustou zeleně. Soutěže byly 
ukončeny odpoledním posezením u ohně 
s opékáním. 

Školička U Parku funguje již od ledna 
letošního roku, rozvíjí dovednosti dětí ve 
věku zpravidla od 2 let kromě jiných i ve 
výtvarných a jazykových dovednostech. 
Snažíme se pomáhat rodičům ve všech 
směrech. Mimo jiné i otevírací dobou 
každý den od 6:30 do 16 hodin. O prázd-
ninách bude zajištěn provoz i první dva 
týdny v červenci a poslední dva týdny 
v srpnu. Těšíme se, že využijete našich 
služeb.

„Nápad natočit 
p o h á d k u  v z n i k l  
v prosinci 2013, kdy 
jsme pro Televizi 
F ILMpro natáčel i  
pásmo scének, které 
se pak uvádělo na 
Silvestra v televizi. 
Do té doby jsme se 
v ě n o v a l i  j e n  
d i vade ln í  t vo rbě  
a vyzkoušet si práci u 
filmu pro nás byla 
vítaná změna. Chytlo 
nás to natolik, že 
jsme se rozhodl i  
pokračovat v dalším 

natáčení,“ uvádí produkční souboru Eliška 
Luňáčková.

V lednu začaly práce na scénáři. 
Postupně se také vybírali lokace na 
natáčení a obsazovali se herecké role.

V Klatovech se bude točit pohádka 
V květnu 2014 proběhla první schůzka 

úzkého organizačního týmu. „Poprvé se 
sešli všichni zástupci jednotlivých odvětví 
a nad finální verzí scénáře se dohodli na 
dalším postupu. Již teď mohu prozradit, že 
za kameru se postaví kameraman Tomáš 
Vachuda. Jsme rádi, že Tomáš souhlasil se 
spoluprací na natáčení pohádky a dodá jí 
tak svými zkušenostmi profesionální 
rozměr. Hudbu k pohádce složí skvělý 
muzikant Jan Aschenbrenner. O zvuk se 
postará Miroslav Trávníček a o kostýmy 
Krejčovství Jaroslava Denková,“ říká 
vedoucí celého projektu Jindřich Gregora.

Měsíčník Klatovan je partnerem tohoto 
projektu, proto Vás bude celým natáčením 
postupně provádět. Spolu s námi budete 
moci nahlédnout do zákulisí příprav 
i samotného natáčení. Další informace 
Vám přineseme v příštím čísle.

Rudolf Lang

Během letních prázdnin plánuje 
Divadlo RYNEK natáčet nejen pro kla-
tovskou regionální Televizi FILMpro 
výpravnou pohádku s pracovním názvem 
„O kouzelném jablku“
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Kotlíkové dotaceKotlíkové dotace
a budeme společně připravení na další kola 
dotací. Z naší strany pak budete včas 
informováni o jejím začátku a samozřejmě 
vám pomůžeme s administrací podání 
a vyřízení vaší žádosti. Samozřejmě jsme 
připraveni vám podat informace i o pro-
gramu dotací „Nová zelená úsporám“, kde 
lze získat dotace i na kondenzační kotle 
a tepelná čerpadla. 

Zajímavé uplatnění nové moderní 
technologie ohřevu teplé užitkové vody!

V současné době je velice moderní 
stavět si rodinné domy tzv. bungalovy bez 
podsklepení. Máme v nabídce bojler na 
ohřev teplé užitkové vody, který vám 
pomůže  nahradit i chybějící chladný sklep. 
Nevěříte? Při ohřevu teplé vody v tomto 
zařízení je odpadním produktem velmi 
chladný vzduch, který již pak stačí jen 
nasměrovat do izolované skříně, nebo 
místnůstky a získáte zdarma chladné 
sklepní prostory vhodné k uskladnění 
zásob - potravin, vína, nápojů. Tento bojler 

patří mezi nízkonákladová zařízení a ohřev 
teplé užitkové vody je výrazně úsporný 
oproti jiným technologiím. 

Snažíme se být našemu zákazníkovi 
vždy nablízku!

Díky tomu, že odvádíme kvalitní práci, 
jsme na trhu řadu let a nemáme potřebu se 
schovávat za neprůhledné obchodní spo-
lečnosti je vidět, kdo vám provádí služby 
a ne neznámé společnosti. Nemusíme se 
stydět za jméno. Společnosti různě končí 
a nejsou odpovědní lidé, ale firmy. Poté, 
když zaniknou, tak se zákazník stěží do-
pátrá něčí odpovědnosti. Pokud se máte na 
koho obrátit, je to vždy lepší, než anonymní 
společnost. Na námi dodávaná a monto-
vaná zařízení poskytujeme vždy i servis 
s tím, že se k nám dovoláte i o víkendech 
a svátcích a nenecháme vás bez pomoci.

Vždy se snažíme pomoci zajistit 
nejefektivnější a nejúčinnější technologie 
k vaší spokojenosti. Jsme partnery firem 
BAXI, De Dietrich, Ferroli, Rotex, Quantum, 
OPOP, KORADO a jako jejich servisní firma 
pravidelně absolvujeme školení v jejich 
školících střediscích. Mají tak jistotu 
a spolu s nimi i vy, zákazníci, že jejich 
zastoupení a naše služby pro vás budou 
na nejvyšší možné úrovni.

Koncem května byla spuštěna akce 
„Kotlíkové dotace pro Plzeňský kraj“. Byla 
zahájena 26. 5. s připraveným objemem 
prostředků 20 mil. Kč. Tento objem pro-
středků bohužel stačí cca na 300-400 
kotlů. Během týdne byly prostředky vyčer-
pány na žádosti již dříve připravené 
a podané v prvních hodinách akce. Mnoho 
zájemců tak nebylo uspokojeno. 

Podpora výměny kotlů bude jistě 
pokračovat, protože jen v Plzeňském kraji 
čeká na výměnu cca 3.600 kotlů, které 
nesplňují nové emisní limity. Nabízíme vám 
již dnes možnost dostatečně dopředu 
připravit se na další kolo dotační podpory 
výměn kotlů. Jsme jedna z firem, která 
zajišťuje nejen montáže technologií, ale 
poskytujeme i servis na kotle, které bývají 
v seznamu dotacemi podporovaných kotlů. 
Máme bohaté praktické zkušenosti a rádi 
poradíme. Přijďte se seznámit do naší 
provozovny s možností a s výrobky, na které 
lze čerpat prostředky z dotačních titulů. 
Vybereme společně nejvýhodnější a nej-
ekonomičtější technologické řešení pro vás 

Zdeněk
Baselides

instalatérství a topenářství

ZdeněkBaselides

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

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

e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz

VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

Od poloviny června bude k vidění v naší provozovně nový moderní peletkový 
automatický kotel emisní třídy 5.

Moderní kombinace bojleru s tepelným 
čerpadlem KALIKO firmy De Dietrich
Moderní kombinace bojleru s tepelným 
čerpadlem KALIKO firmy De Dietrich
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Je to už dávno, bezmála sedmdesát let, 
kdy pod zručnýma rukama sklářů v Kláš-
terském Mlýně dostávalo žhavé sklo 
naposledy tvary váz, sklenek či džbánů. 
Skláři z údolí u Otavy dávno odešli, ale 
jejich umění zůstává zakleto ve sklech, 
která nám po nich zůstala. A nejsou to věci 
ledajaké, patří k tomu nejlepšímu, co bylo 
v průběhu staletí na proslulých českých 
sklárnách vyrobeno. 

Sklo firmy Lötz z Klášterského Mlýna je 
prostě a jednoduše světový pojem a patří 
v muzeích, galeriích i na aukcích staro-

žitností k tomu nejlepšímu a nejobdi-
vovanějšímu. A Klatovy mají k tomuto 
světovému fenoménu blíže, než se na 
první pohled zdá. Jednak je sama lokalita 
sklárny na území okresu Klatovy, za druhé 
je ve zdejším okresním archivu uložen 
rozsáhlý fond Sklárna Klášterský Mlýn 
a záhy přibude ještě třetí důvod – dlou-
hodobá expozice tohoto nejslavnějšího 
českého skla v pavilonu v parku u Muzea 
Dr. Karla Hostaše. A tak bychom se mohli 
vydat proti proudu času do minulých 
staletí a připomenout si klíčové okamžiky 

historie sklárny v Klášterském Mlýně 
a firmy Lötz, která vznikla právě před 
dvěma sty lety. 

Dědictví Johanna Lötze

Johann Lötz je jako měšťan a rytec skla 
zmiňován v Kašperských Horách v roce 
1798. Dobře se oženil s dcerou bohatého 
měšťana a v roce 1814 založil na okraji 
města vlastní brusírnu skla, kde za-
městnával brzy „mnoho brusičů“. Jeho 
podnikání vzkvétalo, a tak si v roce 1823 
pronajal od města Kašperské Hory 
sklárnu Zlatá Studna, kterou vedl se 
společníky z rodiny Schmidů až do roku 
1836, kdy odešel na sklárnu v Anníně. Tu 
podstatně rozšířil, zvelebil a úspěšně ji 
provozoval až do své smrti v roce 1844. 
Dědičkou firmy se stala jeho druhá 
o mnoho let mladší manželka Susanne. 
Zůstala sama se čtyřmi malými dětmi 
a musela zachovat rodinný podnik. 

Nebylo to ale šťastné období, právě 
vypršel nájem na Annín a správa statku 
Vatětice jej nehodlala prodloužit. A tak 
Susanne Lötzová přesunula provozy na 
sklárnu Debrník u Železné Rudy. To již 
nesla firma později tak proslulou značku 
„Johanna Lötze vdova“, pod kterou se 
zúčastnila s velkou kolekcí barevného 
a vrstveného skla s malovanými dekory 
i na první světové výstavě v Londýně v roce 
1851. Ale Debrník nebyl trvalým řešením, 
a proto Susanne, tehdy již provdaná za 
svého druhého manžela právníka Franze 
Gerstnera, zakoupila v roce 1853 sklárnu 
v Klášterském Mlýně u Rejštejna a začala 
ji modernizovat, mimo jiné zde vystavěla 

Nejslavnější česká sklárna byla na Šumavě 

Klášterský Mlýn u Rejštejna - sklárna 1900.

Váza ze světové výstavy v Paříži 1900.Váza ze světové výstavy v Paříži 1900. Produkce kolem roku 1900.Produkce kolem roku 1900.
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velkou brusírnu. Sklárna dodávala ve vel-
ké míře kvalitní polotovary pro severo-
české rafinerie skla a dobře prosperovala. 
Susanne ale postihla další těžká ztráta, 
když v roce 1855 zemřel i její druhý muž. 
Zůstala opět sama. V této době se jí stal 
oporou bratr Michael Huska, který po-
máhal s vedením provozu. V roce 1863 se 
zapojil do vedení firmy i syn Anton. Ale ten 
náhle a předčasně umírá v roce 1877. 
Susanne tak stála před problémem, komu 
předat prosperující rodinný podnik. Její 
volba padla na mladého jedenadva-
cetiletého vnuka Maxmiliana von Spauna 
a v roce 1879 na něj firmu převedla 
a sama odešla na odpočinek k dceři 
provdané do St. Pöltenu u Vídně.

Nejslavnější doba firmy 

Mladý továrník, který vyrostl v kulti-
vovaném prostředí nižší aristokracie, si po 
svém nástupu uvědomil, že nastala nová 
doba a že se musí změnit přístup 
k podnikání ve sklářství. Začal se od 80. 
let 19. století zaměřovat na velmi luxusní 
a náročně dekorované sklo v barvách 
polodrahokamů – onyx, chalcedon, 
karneol apod. A dostavily se první úspěchy 
na světových výstavách a do Klášterského 
Mlýna začaly přicházet objednávky 
z mnoha zemí.  Na ekonomickém 
i společenském úspěchu firmy měl tehdy 
nemalý podíl také ředitel sklárny Eduard 
Prochaska. 

S nástupem secese se proměnil 
i výrobní program. Firma Johanna Lötze 
vdova se začala orientovat na skla 
elegantních tvarů s irisovanými povrchy 
(tenká kovová vrstva). A po velkém 
úspěchu na světové výstavě v Paříži se 
stala tato skla světovým pojmem. Firma 
vstoupila do své nejslavnější epochy. 
V této době začala také stále častěji 
spolupracovat s předními soudobými 
výtvarníky a architekty, kteří ovlivňovali 

úspěch. To již ale vedl firmu mladší syn 
Fritz von Spaun. Na vlně prosperity 
setrvala firma s postupně se měnícím 
výrobním programem po celá dvacátá léta. 
Kritický byl pro ni rok 1930, kdy velká část 
provozů vyhořela a současně se začaly 
projevovat důsledky velké hospodářské 
krize. Firma Johanna Lötze vdova musela 
být bankou opakovaně finančně sano-
vána, až nakonec v roce 1939 v důsledku 
bankrotu zanikla. Sklárna v Klášterském 
Mlýně ale pracovala pod různými firmami 
dále až do roku 1947, kdy byla po 
zestátnění definitivně vyhašena. Toho 
roku se uzavřela kapitola historie spojená 
se šumavskou sklárnou, která proslavila 
české sklo na celém světě.  

dále vysokou výtvarnou kvalitu produkce. 
V prvním desetiletí 20. století pak ve spo-
lupráci s nimi pokládala základní kameny 
moderního sklářského designu, které 
ovlivnily vývoj až do současnosti. V době 
velkého rozmachu firmy ale Maxmilian von 
Spaun st. zemřel a v roce 1908 převzal 
sklárnu jeho stejnojmenný syn.  

Doba vzestupů a pádů  

Maxmilian von Spaun ml. neměl ale 
prozíravost a obchodní talent svého otce 
a navíc se v době jeho nástupu do firmy 
projevily důsledky americké obchodní 
krize. Když se spojily negativní vnější vlivy 
a nezkušenost, dospěla firma v roce 1911 
do konkurzu, ve kterém byla poté dlouhá 
léta. Ale i v době konkurzu a první světové 
války vyráběla sklárna v Klášterském 
Mlýně sklo vynikající kvality. Bylo to 
zejména sklo v ostrých a kontrastních 
barvách kostýmů tanečníků tanga, které 
přineslo firmě zejména od roku 1918 opět 

PhDr. Jitka 
Lněničková 

dopisovatelka

foto archiv autorky

Vila rodiny Spaunů v Klášterském Mlýně.

FAREMNÍ 
PORÁŽKA 
HYRŠOV

Maso ze Šumavy!www.balikmasa.czwww.balikmasa.cz
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Více než rok vysílá regio-
nální televize FILMpro nejen 
na kabelových televizích, ale 
i na internetu. Za tu dobu si 
našla své diváky, převážně 
z klatovského regionu, na 
které je toto vysílání zamě-
řené. Trend v poslední době na 
většině celoplošných televizí je 
takový, že v jedné půlce zpráv 
se dozvíte, kde koho zabili 
a znásilnili. Ta druhá polovina 
se věnuje politickým kauzám a věčně nenaplněným slibům. Jako třešničku 
na dortu se dozvíte, kde jaká rádoby celebrita co řekla nebo měla na sobě. 
Pokud vás tyto věci zajímají, tak vysílání televize FILMpro není určené pro 
vás. Ovšem pokud se chcete dozvědět, co zajímavého se událo v našem 
regionu nebo to, že se dějí kolem nás i dobré věci, tuto stanici si s chutí 
nalaďte. Díky tomu, že vysílá kromě na kabelových televizích i na internetu, 
je dostupná téměř všude a všem. Stačí zadat , kde jedním 
kliknutím spustíte živé vysílání. V podstatě je to úplně stejné jako když si 
zapnete televizi. V současné době se můžete zařadit nejen mezi diváky, ale 
i mezi samotné tvůrce tohoto vysílání. Televizní stanice FILMpro totiž rozši-
řuje své řady. Pokud vás baví práce s videem a chtěli byste se stát profesio-
nálním kameramanem/střihačem, máte nyní možnost. Jedná se o práci při 
natáčení a střihu kulturních, sportovních a společenských akcí v klatov-
ském regionu. V případě zájmu můžete kontaktovat přímo televizi FILMpro.

www.filmpro.cz

Regionální televize rozšiřuje své řadyRegionální televize rozšiřuje své řady
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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 �  �  

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

tyto věci prodat) je celkem 1.600.000,- Kč. Můj 
současný čistý příjem (to je po všech odvo-
dech) je 12.000,- Kč, přišel jsem o zaměstnání, 
které mi umožňovalo bez problému splácet 
hypotéku a ještě mi zbyly finance pro osobní 
potřebu. Mám 3 věřitele – banky, které mají za-
stavený můj majetek. Jedná se o tzv. Zajištěné 
věřitele, kteří mají nárok na úhradu mých dluhů 
právě z těchto zástav. Můj celkový dluh je 
1.900.000,- Kč (po odečtení toho, co jsem již 
zaplatil). Měsíčně bych měl platit bankám 
18.000,- Kč, ale v novém zaměstnání mám 
pouze 12.000,- Kč čistého, takže na splátky 
nemám. V tomto případě by se oddlužení řešilo 
prodejem majetku, protože je pro věřitele 
výhodnější a navíc mají nárok na úhradu mých 
dluhů právě z těchto zástav. Mou povinností je 
uhradit nejméně 30% z celkového dluhu 
a ještě odměnu insol. správce. Nebudu sice 
nemovitost vlastnit, ale schválením oddlužení 
prodejem majetku vyřeším tyto dluhy a mohu 
zase po provedeném oddlužení fungovat jako 
nezadlužený občan. V tomto případě mi 
zůstane moje čistá mzda v plné výši, protože 
uhradím své dluhy prodejem majetku a insol-
venční správce obdrží odměnu ve výši 2% 
z výnosu prodeje tohoto majetku, nejméně 
však 45.000,- Kč, a pokud je plátce DPH, tak 
plus 21% DPH. Rovněž musím počítat s výdaji, 
které insolvenční správce vynaloží na prodej 
mého majetku. Mezi tyto výdaje patří například 
cena za odhad majetku, výdaje spojené s inzer-
cí, případně dražbou, výdaje za telefony insol. 
správce, výdaje na cestovné apod. Zákon výši 
těchto výdajů omezuje, takže si správce 
nemůže účtovat, co ho napadne, ale přesně 
musí výdaje specifikovat.

Druhá situace je mnohem častější
2. Nemám byt ani žádný větší majetek, 

mám nějaký nábytek, mobilní telefon, televizor, 
pračku, počítač, staré auto. Bydlím v podnáj-
mu. Celková tržní hodnota mého majetku je 
70.000,- Kč. Ovšem podařilo se mi „nasekat“ 
dluhy celkem za 800.000,- Kč. Můj čistý příjem 

Pro téměř každou fyzickou osobu – nepod-
nikatele (v našem případě občana) existuje 
možnost, jak se oddlužit v případě, že už se do-
stal do svízelné situace a dluhy mu, jak se říká, 
přerostly přes hlavu. Úmyslně zde uvádíme té-
měř každou osobu, protože oddlužení není pro 
každého. Kdo má jen dluhy, nemá žádný větší 
majetek nebo odpovídající příjem, tak má pro-
blém těžší a ne vždy může požádat insolvenční 
soud o oddlužení. 

Jaké jsou podmínky pro oddlužení 
fyzických osob – nepodnikatelů ?

Především si jako osoba musím ujasnit, že 
mám zájem svou finanční i osobní situaci 
řešit a jsem připraven se podrobit určitým 
zákonným procesům, bez kterých je oddlužení 
nemyslitelné. Musím tedy vědět, že mám dluhy 
po splatnosti delší než 30 dnů, které nejsem 
schopen pravidelně splácet, anebo je platím 
s vypětím všech sil, takže mi nezbývají finanční 
prostředky na běžné živobytí, ještě nějak 
uhradím nájem a náklady na bydlení, ale už mi 
nezbývají finance na jídlo, zdravotní péči apod. 
Nebo mám plno exekucí z exekutorských úřadů 
a další mi hrozí, nebo mi chodí do schránky 
plno upomínek, kdy už si nejsem pořádně jistý, 
komu mám platit a co mám vlastně platit, nebo 
se objevují různé výzvy exekučních kanceláří, 
které nejsou exekutorskými úřady, ale tyto 
výzvy mi znepříjemňují život a jsem zcela dezo-
rientován, jaké jsou vlastně nároky věřitelů 
a často také kdo je vlastně vůbec můj věřitel.

Měl bych se rozhodnout, jestli bude pro mě 
výhodnější řešit své oddlužení prodejem ma-
jetku nebo splátkovým kalendářem – to jsou 
dva způsoby řešení úpadku, které nelze 
kombinovat. Pokud si nejsem jistý, který způ-
sob oddlužení je pro mě výhodnější, ponechám 
rozhodnutí na insolvenčním soudu. Nejlépe 
bude, když si uvedeme zjednodušené příklady 
obou forem oddlužení :

1. Mám byt v osobním vlastnictví, automo-
bil a chatu. Jsem sám, nemám manželku ani 
dítě. Tržní cena (to je cena, za kterou by se daly 

je 18.000,- Kč. Měsíční splátky jsou celkem ze 
spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček, 
kreditních karet, mobilních čísel 14.000,- Kč, 
něco platím v plné výši, protože mi věřitelé 
pořád volají nebo posílají upomínky, něco 
neplatím vůbec, střídám mobilní operátory, 
abych nemusel platit dluhy u jiných operátorů 
a tuším, že mě budou věřitelé žalovat, nebo už 
mě žalovali, ale protože preventivně nevybírám 
schránku, tak ani pořádně nevím, jaká je situa-
ce. Zásadně se vyhýbám obálkám se zeleným 
pruhem, protože mě lezou na nervy a radši je 
hned vyhazuji do koše, abych nějak usnul. 
A samozřejmě uvažuji, že si něco půjčím, abych 
ty největší křiklouny zaplatil. Takovou situaci je 
možné řešit oddlužením formou splátkového 
kalendáře, pokud mám dostatečný příjem 
nebo důchod nebo mi někdo pomůže darem, 
když nemám svůj čistý příjem dostatečně vyso-
ký. Musím si ale uvědomit, že v tomto případě 
mi zůstane k dispozici pouze tzv. nezabavitelná 
částka, kterou mi bude můj zaměstnavatel vy-
plácet, ta je pro rok 2014 ve výši 9.283,- Kč pro 
jednotlivce, který nemá manželku, děti a celý 
zbytek nad tuto částku obdrží insol. správce, 
který za mě bude měsíčně dluhy platit. Insol-
venční správce má nárok na odměnu a výdaje 
ve výši 900,- Kč a 21% DPH a je úplně jedno, 
jestli dlužím 800.000,- Kč nebo 100.000,- Kč 
a mám 2 věřitele nebo jich mám 10, odměna 
insolvenčního správce je v tomto případě 
stejná každý měsíc, protože splátkový kalendář 
se provádí měsíčně. 

Shrneme-li tento případ, tak výsledek bude 
následující - výpočet je proveden na 1 měsíc :
1. Čistý příjem 18.000,- Kč
2. Nezabavitelná částka 9283,- Kč pro r. 2014
3. Odměna insolvenčního správce 1.089,- Kč 

(správce je plátcem DPH)
4. Pro věřitele zůstává částka 7.628,- Kč
5. Celkem za 60 měsíců (5 let oddlužení) bych 

měl uhradit 457.680,- Kč, což je 57,21%,
takže jsem splnil podmínku, že nezajiště-
ným věřitelům (ti kteří nemají žádné zástav-
ní právo) uhradím nejméně 30% jejich 
pohledávek, tedy mých dluhů.
Uvedené příklady jsou pouze jedny z mno-

ha, které nastávají v praxi, je třeba si uvědomit, 
že každý případ se poněkud liší, čili je vždy 
nutné, aby byl jednotlivý případ posuzován 
individuálně.

XV. část

Gabriela
Michelová

finanční poradce

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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Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

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

tajenka@klatovan.cz 

Vladimír Hrubý, 
Suvorovova, 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>   se pro jistotu
<tajenka 2>   zase pohádali

TAJENKA:
Studentka přijde pozdě na hodinu.
Profesor se ptá: 
„Tak s kýmpak 
<Tajenka 1>?“



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)
Koupím JAWA, ČZ a jiné. Koupím staré 

československé motocykly všech značek 
a v jakémkoliv stavu i jednotlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti. Tel. 607 946 866.

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.

Prodám čalouněné houpací křeslo, 
kostra z masivního dubu. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 606 260 401.

Prodám originálně zabalené kalendáře 
/nástěnné/ malířky IVY Hüttnerové- ročník 
2011,2012,2013-cena dohodou. Kuchařku 
pro diabetiky 15 Kč. Přípravu k přijímacím 
zkouškám na VŠ /1 377 otázek a odpovědí/ 
cena 90 Kč. Tel. 728 828 789 

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.

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

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

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

14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11.14. 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.
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KLATOVANKLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz | E-mail: redakce@klatovan.cz

ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou SOKOL Klatovy

ART PROMOTION
reklamní a umělecká agentura

uvádí

v pátek 6.června 2014 v Sokolovně v KLATOVECH od  15.30 hodin 

HURÁ PRÁZDNINY s televizí FILMproHURÁ PRÁZDNINY s televizí proFILM

• rodej vstupenek před akcí •moderátor Libor Marek • vstupné jednotné 35 Kč  •  p

• • dětská diskotéka • mnoho soutěží • vystoupení tanečního souboru Krok 

a za účasti generálního partnera Holz Schiller s.r.o.

pohádkový kouzelník Artinpohádkový kouzelník Artin

K&K TECHNOLOGY
A K C I O V Á S P O L E Č N O S T

Partneři pořadu:

AEROXON  s.r.o.
a.s.

mluvčí ZOO Plzeň Martin Vobruba přiveze živá zvířátkamluvčí ZOO Plzeň Martin Vobruba přiveze živá zvířátka

soutěž o dětskou celebritu televize FILMpro soutěž o dětskou celebritu televize  FILMpro

Samosběr i prodej jahod!Samosběr i prodej jahod!

Aktuální informace získáte 
na telefonním čísle 604 978 604.

Aktuální informace získáte 
na telefonním čísle 604 978 604.

Růžena Jelínková
Novákovice 11, 33901 Klatovy
www.zahradnictviuruzenky.cz

Růžena Jelínková
Novákovice 11, 33901 Klatovy
www.zahradnictviuruzenky.cz
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Taneční skupina Modern při Měks 
Klatovy pod vedením Markéty Lukášové 
se v letošním roce zúčastnila mnoha sou-
těží, na kterých získala nejedno ocenění. 

Svoji letošní soutěžní cestu začala TS 
Modern Festivalem tanečního mládí 
v Plzni, kde si skupina vytancovala postup 
na Mistrovství České republiky (MČR) 

v Litoměřicích. Dále 
s e  T S  M o d e r n  
účastnila soutěží 
Taneční  skupina 
roku, kde též získala 
postup na Mistrov-
ství Čech a Májo-
vého poháru v Horní 
B ř í z e ,  o d ku d  s i  
odvezla krásná dvě 
zlatá místa. 

Největším letoš-
ním úspěchem a ra-
dostí bylo ale získání 
titulu 2. vicemistr 
České republiky na 

soutěži Festival tanečního mládí pořádaný 
Svazem učitelů tance. Skupina jej získala 
v kategorii parketových kompozic s cho-
reografií "Poslední šance" a vysloužila si 
tím pozvánku na mistrovství světa 
pořádaného letos v Jablonci nad Nisou. 
„Tanec Poslední šance jsme trénovaly 
intenzivně čtyři měsíce třikrát týdně 
a vyplatilo se. Být třetí nejlepší taneční 
skupinou v České republice je krásný pocit 
a nastartovalo nás to do další práce,“ říká 
vedoucí skupiny Markéta Lukášová.

Taneční skupina Modern má také své 
malé nástupce – Modern Baby, jejíž ve-
doucí a hlavní choreografkou je dlouholetá 
tanečnice Modernu Daniela Kalistová. 
Skupina je rozdělena na tři věkové 
kategorie a děti si s choreografií „V peřině“ 
a „Cukrárna“ vytancovaly též krásná 
umístění – 3x zlaté a 2x stříbrné místo na 
tanečních soutěžích v Chebu, Praze 
a Horní Bříze. 

Další začínající a vzrůstající tanečníci 
patří do skupiny ZUŠ dance Klatovy, která 
je součástí tanečního oboru Základní 
umělecké školy Josefa Kličky Klatovy pod 
vedením Markéty Lukášové. Taneční obor 
čítá kolem 70 dětí. Některé z nich se 
v letošním roce zúčastnily soutěží poprvé 
a některé jsou již každoročními účastníky 
MČR. Děti si též vytancovaly několik 
zlatých a stříbrných medailí, ale byly mezi 
nimi i bramborové. O to větší zkušenost 
byla, že ne vždy se musí zadařit. Je-li však 
správná parta, chuť a odhodlání, už to je 
pro skupinu velká výhra.

Úspěch klatovských tanečníků

Eliška
Luňáčková

dopisovatelka

foto archiv autorky

ModernModern

Modern BabyModern Baby ZUŠ dance KlatovyZUŠ dance Klatovy


