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„Holky děkujem!“
Klatovy se staly úspěšným domovem pro mladé Češky a mistrovství světa
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Úvodník

Vlastivědná výprava

Vážení čtenáři,

U kaple sv. Anny

Plně obsazený autobus opouštěl Janovice v půl desáté. Ještě se pořádně
nezahřál motor a František Svoboda, bývalý
technik výroby a zástupce ředitele Státního
statku Dešenice, se dělil o své tehdejší
pracovní i nepracovní zážitky. Znal jsem jej
jako obyčejného kluka z vesnice, ale snad
právě proto, že vyrůstal v nelehkých
poválečných podmínkách v pětičlenné
rodině, kde se ještě starali o dědu z rodu
Cvachovců, se u něho projevoval smysl pro
spravedlnost, pořádek i upřímné lidské
vztahy. Jedním slovem – nic nebylo samozřejmé, nic nebylo zadarmo a navíc podloženo těžkou prací. Politiku nevyjímaje.
Stejných povahových vlastností se
později držel i v zaměstnání. Zatímco
obdobné hospodářské organizace pouze
přežívaly, dešenický statek prosperoval.
Snad i proto, že se zabýval nejenom
rostlinnou a živočišnou výrobou, ale
i ovocnářstvím.
Právě do oblasti dnes již zašlé slávy
rozsáhlých sadů na jižních stráních poblíž
Městiště a Datelova nás Franta, coby
samozvaný delegát zájezdu, vyvezl. Díky
své lásce ke koním se v sedle při
víkendových vyjížďkách dostával na místa,
která málokterý turista stihl navštívil.
Naše vlastivědná výprava začala

foto: archiv autora

s poznáváním podzemí i nadzemí dešenické tvrze. S přiblížením historických dat
pomohl místní starosta pan Halas. Všem
bylo jasné, že je to člověk rozhodný
a s jasnými cíly. V plánech obce je ještě
dokončení druhé a třetí etapy opravy tvrze
a výhledově snad i obnova původního pivovarnictví. Prostory, které již opravami
prošly, rozhodně nezahálejí. Ve snaze
o pospolitost občanů slouží k činnosti
místním hasičům, zahrádkářům a také
různým kroužkům s uměleckým zaměřením. Starosta sám pak ozvláštňuje svoji
pracovnu sbírkou propisovacích tužek a to
v úctyhodném počtu.
Do blízkosti Čachrova jsme se dostali po
krátké lesní procházce. Navštívili jsme
takřka zapomenutou hrobku rodu Kordíků
z Hořákova a také lesem skrytou kapli
svaté Anny. Na její základní kámen poklepal roku 1895 farář František Bláhovec.
Jedná se o původní místo starobylé kapličky, u které historická data zaznamenávají
rok 1790. V její těsné blízkosti vyvěrá léčivý
pramen místní studánky.
Jednou ročně pořádají ke zmíněné kapli
čachrovští věřící slavnostní procesí. Kdosi
v davu poznamenal: „To ještě pamatuju.
Procesní praporce, ministranti, farář
Zahrádka, předříkávač - předzpěvák a pak

koncem školního roku a začátkem
prázdnin se staly Klatovy spolu s Plzní
pořadatelským městem mistrovství světa
v basketbalu žen do 17 let. Výborná
návštěvnost a podpora klatovských diváků
na klatovském zimním stadiónu, dočasně
proměněném v basketbalovou arénu,
doslova hnala české reprezentantky za
vítězstvím v každém zápase ve skupině
a výrazně pomohla mladým hráčkám
k vítězství v osmifinále a postupu do
dalších bojů o medaile v Plzni.
Možná klatovská atmosféra a pověstná
špetka štěstí chyběla hráčkám v Plzni
a bohužel skončily na nepopulárním
čtvrtém místě. I přesto patří našim holkám
za předvedené výkony a zážitky obrovský
dík. Čekali jsme možná medaili a byla
opravdu nadosah. I my v redakci jsme
čekali o trochu déle s vydáním s nadějí, že
věnujeme prostor k oslavám případné
medaile. Bohužel o víkendu děvčata
prohrála boj o finále i zápas o bronz. Přesto
ještě jednou díky a někdy příště to vyjde!
Nejen basketbalem žilo Klatovsko
a bude žít. Nespočetně kulturních,
zábavních a sportovních akcí bude
doprovázet letní měsíce, z nejbližších nás
čeká Klatovská pouť. Příjemné léto.

Rudolf
Lang
editor

ve stejném rytmu všichni poutníci...“
Sluneční paprsky rozpalovaly lesní
mýtiny do smolnaté vůně, ale když se
slunce ukrylo za houstnoucí mraky, závan
severáku ještě připomínal proměnlivost
počasí prvního ročního období. V blízkosti
pastvin plných skotu masného plemene
zářily uprostřed svěží zeleně tisíce rozkvetlých pampelišek a všude vonělo jaro.
Ten den se prostě tvářil jako vymalovaný.
Ještě z vyvýšeného horizontu sejít svah
a jsme v Čachrově. Na řadu přichází
příjemné technické osvěžení ve skanzenu
pana Zahrádky. Jsme v muzeu drezín,
lákadle pro děti i dospělé. Další, dnes už
poslední osvěžení, jsme absolvovali
v restauraci u Ježka.
Cestou k domovu jsme ještě stihli vyfotit
nabízené výhledy od kaple sv. Vintíře poblíž
Braníčkova a pak už jsme jen vedoucímu
výpravy Františku Svobodovi za vydařený
výlet zatleskali.

Alois
Anderle
Dešenické podzemí

Na drezíně

dopisovatel - Klatovy
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U nás si zatančí opravdu každý!

TS CIK-CAK na pohárové soutěži v Praze „Děti v akci“

Taneční kroužek CIK-CAK má téměř za
sebou velmi pestrou a úspěšnou taneční
sezónu 2014. Po intenzivních přípravách
a překonání řady onemocnění se 57 tanečnic a tanečníků ve věku 4-25 let zúčastnilo
celkem 5ti soutěží v Plzni, Praze a Chrudimi.
Ve vícekolové soutěži „Taneční skupina
roku 2014“ se v žánru „show art“ podařilo
děvčatům z Mini CIK-CAKu ve věku 7-9 let
postoupit z regionálního kola na Mistrovství
Čech, tanečnicím z CIK-CAKu ve věku 10-14
let až do závěrečného kola na Mistrovství
České republiky. Účast na soutěži byla pro
děvčata velkou zkušeností a motivací
pro další zdokonalování svých rozsahových
a pohybových schopností.

Srdcovou záležitostí pro skupinu je vždy
účast na soutěži „Děti v akci“ v Praze, a to
pro jedinečnou atmosféru a soutěžní euforii, která je na soutěži spontánně vytvořena
především díky velkému počtu domácích
fanoušků, kteří nás na ni doprovázejí. V letošním roce byla soutěž poprvé rozložena
do dvou březnových víkendových dnů a za
naši skupinu se jí zúčastnilo kolem 80
tanečnic, tanečníků a fanoušků. Skupina
CIK-CAK v obou soutěžních dnech vystoupila před odbornou porotou celkem s osmi
choreografiemi, přičemž sedm z nich bylo
oceněno na medailové pozici.
Kromě nejrůznějších zážitků převážně
ze společných cest si ve školním roce
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2013/2014 tanečnice a tanečníci přivezli
celkem 7x 1. umístění, 6x 2. umístění, 4x 3.
umístění a 1x pohár jako ocenění nejmladších tanečnic Mikro CIK-CAKu ve věku 4-7
let na březnové Přehlídce pódiových skladeb ČOS v Praze.
Mimo soutěží se tanečnice a tanečníci
účastní i řady vystoupení v Klatovech
a blízkém okolí. V tomto školním roce jste je
mohli spatřit na „Kolonádě“ v rámci programu Klatovánkovo Klatohraní, dále ještě
před Vánocemi na výročním plese klatovské
Základní školy Plánická, na maturitních plesech v Klatovech, v novém roce pak na oslavě výročí založení MěÚSS Klatovy či na veterinárním a jezdeckém plese. Koncem roku
CIK-CAK ještě podpořil svými vystoupeními
také akci „Klatovský volňásek“, pořádaný
DDM Klatovy a také tradiční akci Města
Klatov „Na jedné lodi“, která se konala
26. 6. 2014 na náměstí Míru.
Na konci prázdnin pro děvčata připravujeme letní taneční soustředění, které
proběhne předposlední srpnový týden
v Pocinovicích. Soutěžní sezónu 2014 pak
skupina zakončí tradiční účastí na soutěži
Poslední tanec sezóny v Klatovech dne 25.
10. 2014, na kterou jsou všichni fanoušci
a nadšenci tanečního umění srdečně zváni.
Závěrečné poděkování patří všem
tanečnicím a tanečníkům TS CIK-CAK za
jejich píli a nadšení pro tanec; rodičům a fanouškům za vytvoření příjemné atmosféry
na soutěžích a vystoupení; Městu Klatovy
a Obci Bezděkov za finanční podporu, ZUŠ
Klatovy, ZŠ Plánická Klatovy a ZŠ Bezděkov
za poskytnutí prostor pro trénování.
foto: archiv TS CIK-CAK

Mgr. Hana Jehlíková
Bc. Mirka Jehlíková
vedoucí TS CIK-CAK
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V předvečer 15. RC Model Show 2014 Bolešiny

Náš Modelklub SMČR č. 186 Bolešiny
letos slaví „puberťácké“ patnácté narozeniny a na jejich oslavu jsme pro modeláře,
ale i pro širokou veřejnost připravili bohatý
a pestrý program.
První polovina oslav, výstava Kdo si
hraje, nezlobí, proběhla již v únoru. Jen připomenu, že tato výstava byla věnována převážně pozemnímu RC modelářství a druhá
polovina proběhne o víkendu 19. - 20.
července 2014 na modelářském letišti v Bolešinech u Klatov. Setkání nejen leteckých
modelářů s názvem 15. RC Model show
2014 se uskuteční již po patnácté.
Oproti předešlým ročníkům, kdy celé dění
začínalo v odpoledních hodinách, vše vypukne již dopoledne. Hlavní program zahájí
sám náš náčelník Pepa Frána ve spolupráci
se starostou obce Bolešiny Ing. Josefem
Sommerem, a po té se rozběhne slavnostní

celodenní program. Své umění nám předvedou klatovské mažoretky, následovat bude
ohlédnutí do historie klubu a to včetně ukázek modelů, které v té době rozháněly mraky
nad naším letištěm a ve zdraví se dožily
dnešních dní. Hned po té, zhruba v 11 hodin,
odstartují první modely zúčastněných
modelářů k letovým ukázkám. Každou celou
hodinu bude modelové létání na chvilku přerušeno vsuvkou, ve které se v krátkých ukázkách představí skutečná letecká technika,
několik tanečních skupin, do prostoru modelářského letiště seskočí výsadkáři, představí
se nám motorová rogala, která u nás i přistanou a dají tak možnost všem přítomným
nahlédnout do světa „létání na prostěradle“.
Dalším bonbónkem v hlavním programu
bude ukázka bojů z II. světové války ztvárněná skupinou Air Show Team z Rakovníka
plná letadel, pozemní techniky a pyrotechnických efektů. Pokud vše bude probíhat tak
jak máme naplánováno, do vzduchu se
během hlavního komentovaného programu
dostane přes 70 modelů letecké techniky.
Součástí sobotního dění budou i dvě
ankety. Jedna je připravena pro diváky a ta
druhá pro samotné piloty. V divácké anketě
s názvem „Nejhezčí éro setkání“, si diváci
vyberou letovou ukázku, nebo létající stroj,
který je během celého programu nejvíce
zaujme a tři divácky nejatraktivnější stroje,
respektive jejich piloti, odměníme pamětní
plaketou a drobnou cenou. Z řad diváků pak
vylosujeme několik přítomných, kteří si jako
odměnu za hlasování v anketě, domů odnesou věcné ceny věnované našimi sponzory.
Jako hlavní cena je připraven vyhlídkový let
na motorovém padáku.
Protože návštěvník laik hodnotí modely
podle zcela odlišných kritérií, než modeláři,
připravili jsme anketu i pro ně samé. Piloti,
kteří budou zapsáni jako účinkující do sobotního programu, si sami mezi sebou vyberou

tři nejzajímavější modely, nebo ukázky.
Majitelé tří nejlépe hodnocených strojů
obdrží věcné ceny od našich sponzorů a pilot
s nejvyšším počtem hlasů se stane, na dobu
jednoho roku, držitelem hlavní ceny a tou je
„Putovní zlaté rádio“. Všechny ankety budou
vylosovány a vyhlášeny před koncem
sobotního oficiálního letového programu.
Po celý den bude současně s hlavním,
probíhat i doprovodný program. V něm se
představí pozemní modelářství. Kamiony
a stavební technika členů RC Truck
Domažlice, zemědělská technika Modelářů
Praha 8 a nelze opomenout ani RC Off Road
klub Plzeň, který se rozhodl předvést
kompletní umění jízdy v terénu a na naší akci
uspořádá skutečný závod terénních vozidel.
Ten kdo se zrovna nebude mít chuť kochat
pohledem na oblohu, určitě si vybere pokoukání na zemi. Nezapomínáme ani na naše
malé návštěvníky. Pro ně jsme připravili
ještě mnoho dalších kratochvílí, například
dětský koutek s pískovištěm, prolézačkou,
houpačkami a trampolínou, děti si budou
moci nechat zmalovat obličej od zkušených
výtvarníků, večer na místo Večerníčku připravujeme pohádku v polním loutkovém divadle
a tak dále. K tomu všemu samozřejmě připravíme občerstvení, jehož hlavním chodem
bude „Náčelníkem vlastnoručně naložený
pašík“. K poslechu i tanci bude hrát živá
hudba a takovou pomyslnou třešničkou na
dortu bude malý noční ohňostroj. Neděle se
pak ponese v duchu volného létání a posezení s přáteli.
Jako u předešlých ročníků zůstává stejné
místo konání, tím je letiště Modelklubu
Bolešiny, i skutečnost, že náš kemp včetně
kiosku bude fungovat již od pátečního odpoledne, až do nedělního večera a zájemcům
bude kemp sloužit bez časového omezení,
třeba jako základní tábor pro podnikání poznávacích výprav do okolí Klatov a na nedalekou Šumavu. Novinkou je pak zcela nová,
loni na podzim otevřená, zpevněná přístupová cesta, která vás dovede až na letiště
bez nutnosti zdolávání výmolů a blátivých
kaluží. K patnáctým narozeninám bychom si
jako klub chtěli dát ještě jeden dárek, který
by samozřejmě sloužil jak nám, tak všem
návštěvníkům našeho letiště. Co to bude,
zatím neprozradím. Přijeďte se podívat sami.
Více informací o programu, místu konání
a organizaci celého víkendu, najdete na
našem webu modelklubbolesiny.cz v blogu
RC MODEL SHOW, kde budou všechny informace postupně doplňovány a upřesňovány.
Všichni jste srdečně zváni.
foto: archiv autora

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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XV. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Lidé si začínají čím dál tím více půjčovat
mezi sebou, tedy mezi kamarády a v rodině.
Letité vztahy to ale ve většině případů zničí
a promění v nesmiřitelné nepřátelství.
Půjčky poskytnuté v dobré víře, bez profesionálního právního krytí, se totiž nevracejí
a bývají většinou nevymahatelné.
V policejních zprávách za poslední dva
roky se to jen hemží informacemi o věřitelích
podávajících na své donedávna blízké osoby
trestní oznámení v zoufalé snaze z nich něco
vymoci. Tyto půjčky ovšem bývají podle
právníků i exekutorů většinou nenávratně
ztracené.
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že jsou tak právně krytí, bývá klamný.
Veškeré vztahy je třeba jasně ve
smlouvě definovat
Kamarád půjčil kamarádovi sto tisíc,
a ten půjčku na papíře zajistil tím, že do
záhlaví smlouvy uvedl jako ručitele svého
blízkého příbuzného. Lidově řečeno – když
nebudu moct splácet já, vymáhat to můžeš
po příbuzném. Omyl.
Byť je totiž v záhlaví smlouvy veden další
příbuzný nebo známý jako ručitel, tak není-li
dále ve smlouvě jasně uvedeno, za jakých

AK
CE
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Za každého nově doporučeného klienta, který
je v situaci, kterou je třeba řešit INSOLVENCÍ
(oddlužením), obdržíte jako dárek nákupní
poukázku v hodnotě 500,- Kč
do obchodního domu TESCO.
Jestliže má smlouva tento nedostatek, je
vhodné ji včas opatřit dodatkem, který jasně
určuje, kdo je ručitel a za jakých podmínek je
povinen převzít závazek za dlužníka.
Svědčil a je dlužníkem

Letité vztahy a vazby mohou zničit
půjčky v rodině a od přátel
Lidé totiž půjčují svým známým a příbuzným i více než stotisícové částky, aniž si je
nechají přes advokáta prověřit v databázi
exekucí. Zkrátka vše je jen na čestné slovo.
Myslí si třeba, že půjčují druhému na slibný
podnikatelský záměr, a místo toho peníze
posloužily jen na zalepení jiných dluhů.
Počet půjček mezi kamarády a rodinnými
příslušníky roste. Stovky tisíc lidí mají
záznam v Centrální evidenci exekucí, proto
jim banky nepůjčí. Lidé už přitom vědí, jaké
praktiky na ně šijí některé nebankovní firmy
či lichváři, a proto si více půjčují mezi sebou.
Jenže taková půjčka bývá začátkem
konce kamarádství nebo slušných rodinných
vztahů. Scénář těchto případů bývá jako
přes kopírák – dlužník vytluče klín klínem,
jenže zůstává bez práce, bez pravidelného
příjmu, slibuje, ale půjčku nevrátí.
Příbuzní či kamarádi třeba i sepíšou na
koleně, kdo, komu, kolik půjčil, datum
splatnosti a kdo za půjčku ručí, jenže pocit,

Finanční služby

podmínek přechází nezaplacený závazek
z dlužníka na ručitele, je z toho následně
u soudu ručitel venku, neboť soud na něho
pak pohlíží už jen jako na svědka. Proti
svědkovi přitom už nelze zahájit exekuci jako
proti ručiteli.
Je-li na smlouvě pouze napsáno, že daná
osoba je ručitelem, aniž by bylo výslovně
definováno, že v případě, kdy dlužník
neplatí, ručí on za povinnost uhradit dlužnou
částku, pak si věřitel značně zkomplikoval
situaci. A to i když je domnělý ručitel na
smlouvě podepsán.
Ve své věřitelské poradně se s takovými
polovičatými smlouvami setkává poměrně
často, přičemž dojde-li na soud, bývá už
pozdě. Jestliže totiž domnělý ručitel podle
něho před soudem jen prohlásí, že je pouze
svědkem, věřiteli nezbývá nic jiného, než
částku nárokovat jen po dlužníkovi. A ten je
už obvykle hlášen k trvalému pobytu na
obecním úřadě a vykazuje, že nic nemá.

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

Stávají se ale i zcela opačné situace, kdy
z pouhého svědka půjčky byl najednou
ručitel. Věřitel a dlužník mezi sebou
podepsali směnku. Jako svědek se na ni
podepsal kamarád věřitele. Dlužník získal
půjčku 15 miliónů a vzápětí přestal
komunikovat a splácet.
Svým podpisem na směnce, o němž se
domníval, že stvrzuje pouze svědectví, se ale
automaticky stal ručitelem. A věřitel by tím
pádem mohl u soudu svůj nárok na peníze
uplatňovat i po něm.
Právníci varují – smlouvy stažené z internetu obsahují řadu chyb a u soudu mnohdy
neobstojí. Třeba prověření osoby v registru
exekucí u právníka stojí kolem stovky, což
jsou drobné, když jde o desítky tisíc i více.

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

Gabriela
Michelová
finanční poradce

Po telefonické dohodě
lze sjednat osobní schůzku
i mimo pracovní dobu
včetně soboty i neděle.
V nutných případech
volejte kdykoliv.
Tel.: 739 471 936
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...s místostarostou města nejen o Klatovech

Ve „svém pracovním království“ v kanceláři místostarosty města Klatovy

Připravili jsme rozhovor s Ing. Václavem
Chroustem, místostarostou města Klatovy a předsedou občanského sdružení
Klatovské katakomby. Hovořit budeme
nejen o Klatovech a katakombách.
Mnoho Klatovanů na otázku „Co se Vám
vybaví, řekne-li se Klatovy“, odpovídá
„Černá věž“. Máte to také tak?
Určitě, ovšem nejen Černá věž, ale celé
klatovské panorama, ke kterému patří
radnice, jezuitský kostel, linie střech
vnitřního města. Pak samozřejmě
i pohledy z různých míst v okolí Klatov,
k nejhezčím patří ty od Lomečku, dnes
bohužel poněkud zastíněné panelovými
domy Na Rybníčkách. Na radnici máme
krásný obraz ještě z doby, kdy paneláky
nebyly, to je můj ideální pohled na Klatovy.
Ovšem hned druhý obraz, který vidím, jsou
lidé, kteří pro mě Klatovy představují.
Někteří již dnes nejsou, což mně
připomíná, že i já stárnu, ale pomyslně
jsou stále ve mně a i ohled na ně mě velmi
často „řídí“, mohu-li to takto říci.
Ta k ž e V á s v z p o m í n k a n a b ý va l é
Klatovany ovlivňuje při rozhodování
o klatovských záležitostech ve Vaší
současné funkci místostarosty?
Vzpomínka snad ani ne, spíše pocit určité
sounáležitosti, kontinuity. Básník kdysi
použil slova „bylo nám dáno osudem …“,
v našem případě nám bylo dáno osudem
žít v Klatovech v současné době a já vůbec
tohoto „osudu“ nelituji. Klatovy, Pošumaví,
Šumava, jsou půvabné, dokonce až
marnotratně krásné – podívejte se kolem

www.klatovan.cz

sebe, udělejte si procházku nebo výlet na
kole z Klatov do Sušice – a cesty za
poznáním do jiných míst a krajů mě jen
utvrzují, že tady doma je opravdu hezky
a že jsem rád, že tu žiji. A mimochodem,
často si stěžujeme sami na sebe a říkáme
„my jsme takoví či makoví“ a máme pocit,
že jinde jsou lidé „lepší“. Já jsem ale
v Klatovech a okolí poznal mnoho skvělých
lidí, s kterými se stačí dohodnout a dát si
slovo a věci platí a nemusí se vymýšlet
složité právní dokumenty, abychom se na
něčem shodli. A s kterými je prima žít.
Dobře, zeptám se jinak – co Vás
inspirovalo ke změnám klatovských
katakomb? Byl to právě ohled na
zmíněné Klatovany, co už nejsou?
To je složitější otázka. Za prvé, ke katakombám mě vlastně přivedli tři lidé – tehdejší starosta pan Mráz, místostarostka
paní Tomaierová a farář pan Bachan. Ti
všichni mě v určité chvíli požádali, abych
pomohl s katakombami, kolem nichž se
vedly spory a nebyla jasná koncepce, jak
dál. Jsem jim všem třem vděčný, že mě
nepřímo přivedli k tématu, které mě velmi
zaujalo. Záhy jsem totiž zjistil, že to, co tu
jezuité v 17. a 18. st. realizovali, máme-li to
popsat dnešním slovníkem, nebylo žádné
„temno“, jak píše Jirásek. Uvědomil jsem
si, že „jezuitské Klatovy“ jsou zajímavou
součástí historie našeho města a že
dodnes je ta historie živá. Dodnes
využíváme jezuitský kostel, a to nejen
k liturgickým účelům, ale i jako koncertní
síň se skvělou akustikou, dodnes jsou

významné instituce v bývalé jezuitské
koleji, ať je to Město Klatovy se svými
úřady, Městský ústav sociálních služeb,
ale zejména Městská knihovna, která sídlí
v samém jádru jezuitského komplexu,
v jeho pomyslném srdci (je to nejstarší
část rezidence) a dodnes stojí bývalé
jezuitské gymnázium, které zahájilo výuku
již v roce 1636 a patří tak k nejstarším
institucím svého druhu v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Na ně navazuje
i dnešní gymnázium, které nedávno
oslavilo 200 let od svého formálního
z a l o ž e n í , n i c m é n ě s t ř e d o š ko l s k á
gymnaziální tradice je v Klatovech 378 let
stará a já jsem přesvědčen, že je to
v Klatovech a v klatovské historii vidět.
I proto jsem tolik rád, že se nám s týmem
spolupracovníků podařilo katakomby opět
„sjednotit“, vybudovat tu, snad mohu říci,
zajímavou expozici, zrekonstruovat
prostory a obnovit funkci průduchů, které
prostor kr ypt ventilují, a zároveň
respektovat i to, že jsou katakomby
pohřebištěm, duchovním prostorem.
Rekons trukce kat akomb je tedy
nejvýznamnějším investičním počinem
poslední doby?
To bych neřekl, investiční projekty a počiny
byly v posledních letech četné a větší,
alespoň co do částek, které stály, ale
katakomby se staly jakýmsi symbolem.
Podařilo se vrátit je původní podobě,
dodat cosi navíc – expozici a pestré
programy, které sdružení uskutečňuje.
Navíc jsou, při zachování piety místa,
i nesporným turistickým cílem. Je dobré,
že ve městě jsou však i další magnety,
které turisté ocení, a Klatované na ně
mohou být hrdí. Věřte, že i návštěva Černé
věže, obou kostelů, barokní lékárny
i centra města je turisticky atraktivní. Já
navíc věřím, že se k těmto památkám záhy
přidá i Pavilon skla, jak nyní nově
nazýváme pavilon u muzea, který město za
přispění dotace z evropských fondů nyní
rekonstruuje pro expozici skla firmy Lötz,
která působila na přelomu 19. a 20. st.
v nedalekém Klášterském mlýně a která
produkovala fantastické secesní sklo
určené těm nejnáročnějším zákazníkům.
Například i na vídeňský císařský dvůr.
Hovoříme-li však o investičních počinech,
těmi nejvýznamnějšími jsou dostavba
krytého bazénu, kde nyní vedle klasických
plaveckých drah vzniká jakési zážitkové
centrum – bazén s mnoha atrakcemi
včetně obrovského tobogánu, whirlpool,
saunový svět, vše za přiměřených cen – ve
velmi dobré kvalitě. Věřím, že veřejnost

www.klatovan.cz
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záhy ocení práci architektů ze Šumavaplanu stejně jako stavbařů z Aldastu,
kteří dostavbu bazénu realizují.
Investic je ale mnohem více, alespoň tak
to vypadá, podíváme-li se na www
stránky města a informace o rozpočtu.
Určitě, tím jste uvedl, mimochodem,
i dobrý zdroj informací o činnosti města
a o jeho hospodaření. Každému
doporučuji, aby se, chce-li vědět, jak
město hospodaří a do čeho investuje,
podíval na naše www stránky, právě do
části věnované rozpočtu. Ale k otázce
samé. Ano, probíhají a probíhaly četné
další akce a projekty. Jsem rád, že
zastupitelstvo schválilo finance na nové
komunikace (např. v Purkyňově ulici či
spojovací komunikace Sobětice –
Lažánky, před dvěma lety jsme dokončili
i silnici Za Čedíkem), že se podařilo
vyčlenit 15 mil. Kč ročně do údržby
komunikací (letos bude např. opravena
oblast sídliště Za Retexem) a že máme
úspěch při získávání dotací z evropských
fondů. I to nám pomáhá tyto projekty
realizovat. Samozřejmě, že se za tím vším
skrývá práce mnoha lidí, nicméně to, že se
daří opravovat školy a školky, zateplovat je,
že se nám nyní po mnoha letech
neúspěchu podařilo získat peníze na
opravu a rekonstrukci areálu letního kina,
že se zatepluje a opravuje např. ZŠ
Tolstého a že se vlastně nedávno podařilo
v y b u d ov a t n ě ko l i k s p o r tov i š ť p ř i
základních školách, dětských hřišť,
dopravní hřiště na zahradě mateřské školy
na ulici Národních mučedníků, že město
investuje i do obnovy zeleně a parků atd. –
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Křest nového karafiátu Albert Chanovský v katakombách

z toho máme a věřím, že mohu nyní mluvit
za všechny, kdo se na činnosti města
podílí, počínaje zastupiteli a zaměstnanci
města nekonče, opravdovou radost.
Máte za sebou téměř čtyři roky jako
místostarosta, co Vás při přechodu na
radnici nejvíce překvapilo či co Vám
dělalo největší problém?
Zkušenost z radnice, či tzv. komunální
politiky je rozhodně zajímavá. Největší
překvapení a možná i určitá potíž,
zpočátku, je určitá složitost, časová,
formální i právní při rozhodování. To, co
v soukromé firmě můžete rozhodnout
v řádu minut a sám, a nesete samozřejmě

7

2x foto: Rudolf Lang

riziko za své rozhodnutí, se na radnici
rozhoduje podstatně díle, navíc v drtivé
většině případů jsou rozhodnutí kolektivní
povahy. Záměr y jsou diskutovány
v různých komisích a výborech, na mnoha
různých koordinačních schůzkách.
Některé věci může rozhodnout rada
města, jiné jsou zákonem či našimi
vnitřními předpisy dány do pravomoci
zastupitelstva. Rozhodně tedy nelze
město řídit jako firmu. Ale lze využívat i „na
městě“ racionální manažerské postupy
a přístupy. O to se, myslím, snažím
a snažíme. Pracovat pro město je opravdu
čest.
Děkuji za rozhovor. Rudolf Lang

Klatovy se staly úspěšným domovem pro mladé Češky a mistrovství světa

„Holky děkujem!“

více foto na www.klatovan.cz
a facebook.com/klatovan
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II. Jemnostfest 2014

V Točníku u Klatov se po druhé otevřou
brány Letního festivalu pod modrým nebem
s honosným názvem Jemnostfest, který bude
vyvrcholením festivalové sezóny, zejména na
Točnícku a Klatovsku. Na letošní druhý ročník
točníckého jarmarku se sjedou jemnostpáni
z mnoha koutů naší země, aby zde za sebou
zanechali hlubokou kulturní stopu a nebudou
chybět ani specialitky v podobě vybraných
pokrmů a osvěžujícího pití. Zkrátka festival se
vším všudy a ještě s něčím navíc.
Místní luhy jako první rozčísnou vašnostové z kapely TRY DUBY v čele s frontmenem
Olegem Homolou, který má na svědomí
existenci Matěje Homoly, jenž brázdí česká
podia s partičkou s názvem Wohnout. Jejich
řízný punk rock jistě pohladí nejednu
čeledínskou dušičku a bude důstojným
majordomem pro letošní ročník.
Přímo z hlubokých koutů pekelných se na
točníckou půdu vyškrábe démonický Miloš
Bešta a jeho ASMODEUS a zemí otřese geniální thrash metal. Tahle sírou páchnoucí sebranka po dlouhé době znovu ožila, aby světu
dokázala, kdože to je tady vlastně pánem.
I naší Aničce se jistě sukýnka lehce zatřese.
Mimochodem Anička připravila vlastnoručně vyráběné Ančíno mojito z máty trhané o půlnoci za ouplňku. Jistě přijde vhod po tom pekle
co Asmodeus rozpoutá.
Své Na posedu přivezou neposedové
BT’n’J až z Klatov. V horkém večeru s chladivým mojitem se ne jedna selka rozvlní
a nejeden chasník z pódia do davu skočí, až
zazní veselé a skočné rýmy v podání těchto
holomků. A dámy, možná přijde i Ken.
S bobry v patách dorazí šílenci HENTAI
CORPORATION, současná špička festivalové
scény. Někdo zírá a nechápe a jiný se výji-

mečně baví, neb tahle smečka je opravdu
výjimečná. Říká se, že nejen díky genialitě
a nápaditosti jejich skladeb, ale především pro
svou nespoutanou zběsilost na podiu letí
jejich popularita strmě vzhůru. Anička má ale
pro tu jejich divokost svoje vysvětlení. Díky
svým mateřským instinktům vytušila, že ti
chlapci mají prostě jenom hlad.
A tak připravila guláš ze srny, co vlastnoručně dvoukolákem porazila, pro potěchu
žaludků nejen chlapců z Hentai, ale i pro celou
čeládku a každého pocestného.
Nejeden jemnostpán by ocenil to, jak dokážou být někteří lidé „zabejčení“. Příkladem je
i Lucas Dio, který musel svoje HEAD DOWN už
několikrát oživovat a pokaždé se mu to
povedlo na jedničku. A tak i oni mají své čestné
místo na prknech Jemnostfestu, aby svým
hutným vystoupením dokreslili západ slunce
nad festivalovou krajinou.
Ani letos nebude chybět na čepu dobré
pivko. Několik sudů poslal sám Krakonoš
a čeládka z Trautenberkova dvora navařila
podle Jemnostpánovi tajné rodinné receptůry
několik várek piva Trautenberk. I ze s Plzně se
nějaký ten soudek dovalí. Anče už pro ně
vyrazila s dvoukolákem.
Mirovičtí HAND GRENADE už svou energickou hudbou převálcovali nejedno podium a na
Jemnostfestu patří mezi smečky tvrdšího
ražení. Společné tour s Dymytry a účast na
festivalech jako jsou Masters of Rock nebo
Basinfirefest budiž předzvěstí kvalitní
podívané a především poslouchané.
Někdy máme pocit, že naše Anče má
trochu prsty i V PRAGUE CONSPIRACY. Tahle
kapela totiž míchá různé styly tak dokonale,
jak to dokáže jen Anče, když vaří eintopf. Navíc
šarm zpěvačky Anety si nezadá s naší Aničkou.

Je tedy nad slunce jasnější, že u ní museli být
Conspirátoři minimálně na školení. A protože
jsou to umělci učenliví, brázdí nyní podia
velkých festivalů a za sebou mají širokou
fanouškovskou základnu. Zadky, chlast
a obžerství prostě táhnou.
TRUTENBERK prodělal jak, známo, začátkem letošního roku šok. Ztráta milovaného
Jemnostpána zasáhla nejen rodinu a kapelu
ale i tisíce dalších srdcí. Jemnostpánova
čeládka se po dlouhém uvažování rozhodla
pokračovat a hrdě nést dál Jemnospánovo
jméno, aby nebyl nikdy zapomenut velký
člověk s Obřím srdcem.
Šovinistické, sexistické mužské KNÍRY
v čele s vašnostou Prasopsem uzavřou line-up
festivalu náloží trefných a chytlavých popěvků,
z nichž se asi sem tam, nějaká selka opotí.
V textech si neberou servítky s kritikou ženského pokolení a protkávají je hudbou uším
lahodivou. Vzniká tak originální Moustage rock
and roll který Vás nenechá ani na chvíli v klidu.
A je tu konec festivalu, ale tím naše péče
o Vás nekončí. Připravili jsme pro čeládku svoz
osmimístnými žebřiňáky z Klatov do Točníka
před začátkem festivalu i v jeho průběhu
a následný odvoz po ukončení Jemnostfestu
zpět do Klatov. Žebřiňáky si budete moci
objednat a Horst nebo Jörg pro Vás přijedou.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA EKOFARMĚ U KLATOV
14.-18 července 2014, 11.-15. srpna 2014

foto: Rudolf Lang

Děti 7-12 let, Celková cena: 2.500 Kč
seznámení s farmou a jejími obyvateli (koně, ovce, kočky, psi,včely, slepice, kachny)
základy westernového ježdění ukázka rodea výlety do přírody, hry
keramika táborák s tradičním pečením buřtů, zpěvem a kytarou
celodenní dohled zkušených pedagogů, zdravotníků a koňáků
dětem zajišťujeme svačiny, oběd a pití výhodný spoj městskou linkou č. 1

Informace na tel. 603 164 806, nebo nás najdete na internetu: www.biofarmaskrivanek.cz

www.klatovan.cz
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Hurá prázdniny v klatovské sokolovně

Již jedenáctý ročník akce pro děti pod
názvem „Hurá prázdniny“ se uskutečnil
6. června v sále Tělocvičné jednoty Sokol
v Klatovech s podtitulem „Hurá prázdniny
s televizí FILMpro“.
Po již tradiční úvodní znělce vystoupily
malé tanečnice ze souboru Krok pod
vedením Ivety Lízancové. Jejich vystoupení
vystřídalo několik dětských písniček na
rozhýbání malých návštěvníků akce. Mezi

děti poté přišel mluvčí plzeňské zoologické
zahrady, který s sebou do Klatov přivezl
krajtu Boženku a suchozemskou želvu. Ta
když pochodovala svými nejistými kroky po
parketu mezi dětmi, byla pochopitelně
obklopena celým obecenstvem. Ti odvážnější si mohli pohladit, případně dát okolo
krku ochočenou krajtu Boženku. Pan
Vobruba velmi poutavě vyprávěl o zvířátkách
v zoologické zahradě a s sebou také ještě

Železářství Klatovy
Elektro + Domácí potřeby

Parkoviště zdarma!

naproti Sokolovně - tř. kpt. Jaroše
tel. 376 313 070
foto: Rudolf Lang

Prodejna Železářství má tradici již více
než 40 roků. Je známa tím, že má široký
sortiment zboží pro domácnost, řemeslníky,
včetně elektro vybavení.
Sortiment prodejny je tak rozsáhlý, že zde
najdete téměř vše, co Vaše domácnost a dílna
potřebuje. Proč máme nižší ceny u většiny zboží než je obvyklé v okolí? Je to tím, že prodejna
není zatížena dluhem za stavbu supermarketových hal, je tradičně ve svých prostorách.
Prodejna Železářství-Elektro-Domácí potřeby
trvale drží nízké ceny a nemusí zastírat
slevami předchozí zdražení.
Prodejna je v Klatovech v ulici kpt. Jaroše
naproti Sokolovně, kde je otevřeno nové par-

koviště ve dvoře Sokolovny. Parkoviště je zdarma, na rozdíl od placených veřejných parkovišť
města Klatov. Z parkoviště projdete hezkou
pasáží s cukrárnou a kavárnou a vyjdete do
ulice kpt. Jaroše přímo do Železářství.
Naším cílem je poskytnout svým zákazníkům široký sortiment zboží, děláme broušení
klíčů FAB na počkání, zavedli jsme téměř celý
sortiment sáčků do vysavačů, poradíme Vám
při výběru sáčků, i když neznáte typ vysavače.
Sortiment „kuchyňka“ je takového rozsahu, že
málokterá kuchařka odejde s prázdnou.
V nově otevřeném oddělení „Elektro“
máme široký sortiment - od ledniček, praček,
satelitních přijímačů, po televizory všech zna-
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přivezl vycpaného lemura a velký krunýř
želvy obrovské. Dětem se vyprávění natolik
líbilo, že milý host musel prodloužit předem
domluvený čas na své vystoupení.
Následovaly dětmi každoročně oblíbené
soutěže, za které dříve získávaly dárky od
reklamních partnerů akce. Protože rozdávání dárků vždy zaplnilo mnoho času,
rozdaly se tentokráte u vstupu již po
příchodu a ušetřený čas využily děti
k soutěžení.
V duchu tajemna se objevil pohádkový
kouzelník Artin. Celé jeho vystoupení děti
napnutě sledovaly. A konečně asi nejvíce
očekávanou atrakcí byla soutěž o dětskou
celebritu televize FILMpro. Pěkné ceny od
partnerů zábavného odpoledne obdrželi
nejlepší účinkující, které vybralo samotné
publikum svým potleskem.
Akci zakončila dětská diskotéka Libora
Marka, který také celé odpoledne moderoval. Pro děti byl připraven opravdu
bohatý program, hodně dárků a také trochu
pohybových aktivit v rámci soutěžních
zápolení. Nezbývá tedy než doufat, že malí
návštěvníci celé odpoledne strávili příjemně
a budou se těšit na další ročník.
foto: archiv autora

František
Pojar
dopisovatel
ček. V tomto oddělení oceníte naše odborné
pracovníky, kteří si na Vás udělají čas, vše Vám
vysvětlí, zajistí dovoz i instalaci přístrojů.
V dnešní rychlé době, zvláště pro starší
generaci je obtížné bez rady odborníků se
rychle orientovat v nové technice. S naší
pomocí tyto starosti nebudete mít - máme pro
Vás čas vždy.
Abychom Vám pomohli v orientaci, jaké
zboží u nás můžete zakoupit, uvádíme jeho
částečný přehled:
Kuchyňské potřeby
nádobí kovové a plastové, talíře, misky,
naběračky, pánve, šlehací metly, koše, drobné
vybavení koupelen, skříňky, různé držáky apod.,
tlakové hrnce, teflonové pánve, formičky, nože
kuchyňské i řeznické, květináče, pekáče, sortiment
Tescoma.
Železářství
kamna a příslušenství, nářadí, šrouby, vruty,
hřebíky, řetězy, zámky, dřezy nerezové, pilky, kladiva,
provazy, okenní síta, těsnění, grily a grilovací
soupravy, popelnice, sekery, poštovní schránky,
žebříky hliníkové pro domácnost, lopaty, zahradní
nůžky a mnoho dalšího.
Elektro
celý sortiment sáčků do vysavačů - větší a levnější
v Klatovech nenajdete, vysavače vysoké kvality
a přitom levné, ledničky, pračky, myčky, vestavěné
elektrické trouby a varné desky, televizory, celý
sortiment baterií, žárovek, svítidla, autorádia,
reproduktory do aut, hifi věže, přehrávače.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv
pracovníků prodejny!
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Výherkyně březnové soutěžní křížovky
si přijela na Braníčkov vychutnat výhru.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
„Mami, víš kolik pasty
je v zubní pastě?“
„Nevím.“
„Já to už vím.
<Tajenka 1> <Tajenka 2>.“

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> jste zaspala dneska

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

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Lucie Smrčková
Měchurova, Klatovy
Paní Kantnerová z Klatov.

KLATOVAN

GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 28. července 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.

www.klatovan.cz

INZERCE

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 byt 3+1 v osobním vlastnictví,
Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m2, 1. patro
bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné
rekonstrukci, cena 1150000 Kč. Tel.
777 344 966, jen přímý zájemce.
Pronajmu garáž s el. v KT u fotbalového
hřiště. Tel. 606 827 933.
Prodám dámské kolo Favorit, bez
přehazovačky, s doplňky, zachovalé. Tel.
606 827 933.
Prodám zahradní houpačku, pěkná
zakoupená v Mountfieldu, za 1/4 ceny. Tel.
607 752 432.
Prodám chemickou toaletu výška 90 cm,
šířka 1 m, hloubka 80 cm, obsah vody asi
100 l, včetně armatury (trubek,hadic). Cena
2.000 Kč. Tel. 607 677 527, volat můžete
kdykoliv.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Klatovech
na Domažlickém předměstí. Volná od srpna.
Tel. 606 404 912.
Noční klub v Klatovech hledá společnice
od 18 let. Možná i nepravidelná brigáda.
Případné bližší info. tel. 604 445 413.

Osobní a komerční
řádková inzerce
Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do max.
200 znaků. Redakce si vyhrazuje právo
inzeráty krátit, upravovat, nebo odmítnout.

V českém rozhlasu, nám. Míru 10, Plzeň
E-mail: gave1@seznam.cz

CELÝ PLZEŇSKÝ KRAJ
OD 50 TISÍC

Ručení nemovitostí
bytem - domem - chatou

100 tisíc
300 tisíc
500 tisíc
1 milion

za
999,- Kč
za 2 890,- Kč
za 4 790,- Kč
za 9 990,- Kč

Nemějte drahé půjčky
-ROZDÍL

O C E N ÍT E -

>>>> Peníze do 3 dnů <<<<

ZASTAVENÍ DRAŽBY - ODDLUŽENÍ
Netýká se sp. úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb.
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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 - ESO market Podhůrčí
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum, U Nováků
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

příští číslo vyjde:

28. 7. 2014
uzávěrka:

25. 7. 2014
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Prodej trhaných jahod!

Aktuální informace získáte
na telefonním čísle 604 978 604.
Růžena Jelínková
Novákovice 11, 33901 Klatovy
www.zahradnictviuruzenky.cz

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

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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KULTURA

www.klatovan.cz

Obnovení portálu barokní lékárny „U Bílého jednorožce“
Dům čp. 149/I.

Obnovený portál Barokní lékárně

U příležitosti odhalení obnoveného portálu barokní lékárny v Klatovech jsme se
zeptali autorky historické divadelní
scénky, paní Evy Džumagul Krausové.
Napsala jste scénář na scénku k renovaci
portálu lékárny U Bílého jednorožce, jak
se to všechno přihodilo?
Jednoduše. Oslovil mě pan Ivan Rubáš a po
zkušenosti z roku 2013, kdy jsme oslavovali
Klatovský karafiát a navrhl něco zábavného
pro účastníky. Loni jsem s kolegou Jindrou
Gregorou sehrála scénku u Hostašova
muzea vztahující se k historii Klatovského
karafiátu jako druhu květiny kterou miluji.
Členy klubu-pěstitele spočítáte na prstech
rukou. Ale existují, jsou. Portál lékárny byl ve
smutném stavu, co si budeme říkat. Jeho
renovace byla žádoucí, že ano?
To jistě, a kdepak jste vzala námět?
Dělám do bylinek a vím, že v době lékárníka
Firbase se lidé museli utíkat k Matce Přírodě. Káva se užívala jako lék a byliny byly
hlavní složkou léčby nemocí, pouštělo se žilou, lidem se ulevovalo všelijak. Vzala jsem
to jako výzvu. Nastudovala jsem si, co lidi
trápí a zajímá markantně od tehdy dodnes,
a všechno se snažila zviditelnit. V době
lékárníka Firbase nebyli lidé ještě obětí
reklam a s Přírodou žili. Hudba byla v té
době jedna z mála kratochvílí a pan Jaroslav
David to krásně zvládl, za což děkuji.
A z čeho jste tedy vycházela?
Vycházela jsem ze starých záznamů a receptů. Zjistila jsem si z té doby styl, způsob,
obvyklé postupy léčení. V té době se hodně
řešila smrt, nemoci, víra a přírodní síly. Dovezená léčiva byla drahá a střednímu stavu
nedostupná, proto jsem vše oživila lidskou
potřebou a radostí a nedostatek řešila běž-

Jaroslav David, Eva Krausová, Tomáš Javorský
ně známou a málo propagovanou účinnou
zeleninou - celerem, namísto španělských
mušek. Španělsko je přece jen z ruky, že
ano?
Co na váš námět váš kolega - spoluherec,
Javorský?
Kolega je znám, jako dějinný šťoura a hledač. Poslala jsem mu scénář a on ho nerozcupoval, ale napsal mi: „Libě napsáno“, což
pro mě znamenalo, že do toho jde. Jako
Firbas byl skvělý a věřte, že jeho „recepis“
zabral a doma u paní Kateřiny je všechno,
jak má být. A lékárna je nejkrásnější
lékárnou, kterou jsem zatím viděla.
A co chystáte do budoucna?
Pro spolky zabývající se historií Klatovska
a zábavou pro děti, seniory a širokou veřejnost ráda daruji volný čas, jsem součástí divadelního spolku Rynek z Újezda u Plánice
a již jsme s FilmPro natočili Silvestrovskou
kratochvíli a teď natáčíme autorskou pohádku, ke které hledáme regionální sponzory i dárce. Víte, bez hybné páky není pohybu.
a jak říkal můj strýc Jaroslav: „Kde vůle, tam
cesta.“ Prostě, když se chce, tak to jde.
Jsem šťastná, že se Klatované probouzejí
a vyjadřují sounáležitost ke svému městu
svou účastí na těchto akcích. Děkuji a slibuji, že se budu angažovat i nadále. Příští rok
je šestistým výročím upálením Mistra Jana
Husa a já vím, že se nás dotkne. Takže do
budoucna přeji klatovským bystrou mysl
a radost z jejich krásného města, plného
historie a kultury. Děkuji za zájem a přeji
všem pevné zdraví, nervy a víru.

Spolupráce mezi Galerií KlatovyKlenová, městem Klatovy a společností
Přátelé české historie přinesla výsledek
v podobě obnovy a opravy barokního
portálu domu čp. 149/I - U Bílého
jednorožce - na klatovském náměstí. Po
98 letech se nad portál vrátil symbol
legendární lékárny – Bílý jednorožec.
V interiéru lékárny se nachází téměř
dvoumetrový zub narvala jednorohého,
ve středověku někdy mylně považovaného za roh bájného zvířete – Bílého
jednorožce. A právě prášku z rozemletého zubu (rohu), byly připisovány téměř
zázračné léčivé účinky.
To všechno bylo zřejmě popudem
k osazení původního symbolu, který byl
později odstraněn.
V domě čp. 149 se provozovala
lékárenská činnost už od 16. století
a v téměř nezměněné podobě trvala až
do roku 1966, kdy zde byl ukončen
provoz a později zahájena kompletní rekonstrukce domu s následnou instalací
síně dělnických tradic na Klatovsku.
V roce 1990 byla instalace zrušena
a dům se stal v roce 1991 součástí
dnešní Galerie Klatovy / Klenová,
příspěvkové organizace Plzeňského
kraje, s cílem představovat ve výstavních
síních současné výtvarné umění.
Mobiliář lékárny je ve správě Vlastivědného muzea v Klatovech. Osminovým
vlastníkem je stále jedna z restituentek,
paní Dagmar Cincibuchová z Prahy.
Návštěva domu je všestranným
zážitkem. Vedle interiéru barokní lékárny
je možné vidět vždy každé dva měsíce
výstavu špičkového českého nebo zahraničního výtvarného umění a v přízemí
domu si pak odpočinout v příjemné
kavárně.
Galerie Klatovy / Klenová usilovala
o obnovu portálu i z dalšího významného
důvodu. V letošním roce slaví totiž 50
roků svého trvání. 19. 7. 1964 byla
slavnostně otevřena první výstava
v budově zámku v Klenové a u jejího
zrodu stál její první ředitel Vladimír
Levora.
Navštivte galerii a například dvě
výstavy pořádané k padesátinám galerie.
Srdečně Vás zvu a těším se na viděnou
na našich akcích.

Rudolf
„Komoří“ Lang

Hana
Kristová

redaktor

ředitelka galerie

