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„O kouzelném jablku“
V Klatovech a okolí se točí nová filmová pohádka
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II. Jemnostfest 2014 se vydařil

2x foto: Rudolf Lang

Je za námi druhý ročník festivalu
Jemnostfest v Točníku u Klatov. Celkově
hodnotíme akci jako moc povedenou. Podařilo
se nám udržet příjemnou domácí atmosféru a
představit fanouškům osm kapel z různých
koutů republiky a rozdílných žánrů. Hudební
těleso TRY DUBY v čele s Olegem Homolou (
otec bratří Homolů ze skupiny Wohnout)
příjemně překvapilo domácí publikum svým
veselým punkem. Opět nezklamala

www.klatovan.cz
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ko n t rove r z n í p r a ž s k á b a n d a H E N TA I
CORPORATION, která v silně podnapilém stavu
předvedla geniální hudební show a bavila
diváky až za hranici dobrého vkusu. Fanoušci
m o h l i b ý t s v ě d ke m k ř t u n ov é h o C D
klatovských HEAD DOWN a vystoupení BTnJ s
novým bubeníkem, který neuvěřitelně nakopl
kapelu. Na TRAUTENBERKy byl areál prakticky
plný a fanoušci od prvních tónů pařili, jak se na
každý festival sluší. Večerem provázelo
moderátorské duo Martí & Daví, kteří bavili
fanoušky zábavnými soutěžemi jako pojídání
chilli papriček na čas, cvakání kolíčků na tělo,
stage divingem na krásu apod. Po celý večer
mohli fandové mimo jiné ochutnávat pivo
Trautenberk, připravené v domácím pivovaru
speciálně na Jemnostfest, Ančino Mojito
a srnčí guláš. Už přemýšlíme o programu na
příští ročník v tradičním termínu, fanoušci
můžou sledovat facebookové stránky
facebook.com/jemnostfest.
Dalibor Dvořák, Trautenberk

Galerie Klatovy / Klenová představuje

Úvodník
Vážení čtenáři,
letní prázdniny se přehouply do druhé
poloviny. Někdo má již po dovolené,
někdo se na ni teprve chystá a někdo
stále chodí do práce a na nějakou
dovolenou z různých důvodů nedojde.
Přesto se i po práci nebo o víkendu
najde nějaká ta chvilka na výlet či zábavu
a alespoň po kouskách si vychutnáváme
letní atmosféru a většinou doslova
vychutnáváme léto u grilu.
A právě takto prázdninově letní vydání
Klatovanu jsme pro Vás přichystali
a ohlédnutím za vydařenými akcemi
a pozvánkami na chystané pro Vás může
být inspirací pro volné chvíle.
Pilně se připravujeme na druhý ročník
Klatovánkovo Klatohraní a již teď se těšíme, že se nám setkání s Vámi a hlavně
dětmi vydaří minimálně stejně jako loni.
Chystáme opět mnoho soutěží a dobrodružství pro děti a nějaké to překvapení.
Víme, že polovinou úspěchu je počasí,
ale i na to jsme přichystaní a dosavadní
průběh léta nás vyškolil tak, že nás dospělé ani děti nějaká přeháňka a bouřka
neodradí od plánovaných zážitků. Zemědělci mají díky počasí alespoň výbornou
úrodu.
Hezký a klidný zbytek prázdnin.

Rudolf
Lang
editor

- Výstava 50

Marek Meduna, Otevření knihy, 2009

Jan Smetana, Rozhledna, 1944

V letošním roce si Galerie Klatovy / Klenová připomíná 50 roků od svého vzniku,
kdy byla 19. 7. 1964 otevřena zásluhou
klatovského malíře Vladimíra Levory první
výstava. Připravila proto pro milovníky
umění výstavu ze svého sbírkového fondu.

Obsahuje mimořádná díla českých
i slovenských špičkových výtvarníků, jenž
jsou sestavena do časově příbuzných
okruhů, a některé z přítomných instalací
nebyly veřejnosti v nynější podobě ještě
představeny.

Vzhledem ke své rozsáhlosti je výstava
instalována v 1. patře zámku Klenová
a v domě U Bílého jednorožce v Klatovech.
Autorem koncepce a kurátorem výstavy
je PhDr. Ivan Neumann, spolukurátorem
Mgr. Michal Lazorčík. Výstavu, která je doplněna reprezentativním katalogem, je
možné vidět do 31. 8. 2014. foto: Oto Palán

Hana
Kristová
ředitelka galerie

www.klatovan.cz
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Z redakční pošty
na aktuální téma

Kde domov můj?

email: redakce@klatovan.cz

Po nočním dešti jsou barvy přírody
vyprané jako zářivé blůzky v té nejúčinnější reklamě. Všechny barvy jsou
svěží a umístěny přesně tam, kde je
očekáváme.
S vidinou vyčištění hlavy jsem si po
náročném dnu naplánoval ranní návštěvu čerstvě vypraného lesa.
Mladé jehličí vonělo až na louku
a všudypřítomní kosové hlásili příjemné
ráno. V dálce na sebe upozorňovala
odpočítáváním roků kukačka a výrazný
zpěv sedmihláska se snažil přehlušit
blízko projíždějící auta ve směru od
Kocourova do Bukováku. Část krajiny se
ještě koupala v ranním mlžném oparu,

ale místy probleskující sluneční paprsky
dávaly příslib dokonalého až romanticky
pojatého dne.
To se však mělo zhroutit po vkročení
do lesa. Na samém okraji totiž jakýsi
vandal vysypal úctyhodné množství
stavební sutě, ze které trčí části staré
elektro i vodoinstalace, včetně pórobetonových tvárnic, rozbitých cihel a keramického obkladu. Ani ve sběrném dvoře
by tato směsice nevypadala vábně,
natož u lesa!
V tu ránu mi hlavou prolétlo několik
úvah: Kdyby tisíce míst nemělo skvrnu
na kráse, stačí jedno, podobné tomuto,
aby se celkový názor na pomyslných

miskách vah převážil k horšímu...
Poměrně velké nelibosti se těší
zákazy vstupů pro různá zeměpisná
místa. Není to však jen obrana proti
příchozím, kteří pro vlastní potřebu
unesou nejednu plnou „petku“, ale
prázdnou bez výčitek odhodí …?
Nejsou to právě tyto zdánlivé drobnosti, které navenek dělají dojem, že
nám na pořádku příliš nezáleží, a tak se
stáváme mezinárodním smeťákem …?
Není zneuctění lesa známka neznalostí základního školního učiva, které
říká, že symbióza člověka a přírody je
neodmyslitelná pro přežití? Vždyť co
vydechují stromy, dýchá na souši všechno živé tvorstvo a naopak. Vydechovaný
jedovatý oxid uhličitý spotřebovávají zas
jen stromy. Lepší příklad pro nutnou
rovnováhu sil snad není ani zapotřebí...
A ještě jedna, snad už poslední
úvaha: Můžeme se divit zástupcům
Evropské unie, že leckdy mají snahu
zavádět nesmysly tam, kde postrádají
důkazy o smyslech?
Závěr by měl být naladěn optimisticky, a tak se přesunu na klatovskou Hůrku. Příjemným způsobem mne tam překvapilo citlivě vyřešené nové posezení
s vyhlídkou na Šumavu. Na obojí je
pěkná podívaná.
foto: archiv autora
Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

Zmrzlina od RIO Media zdarma a pro každého
Toužíte po malém osvěžení
v tomto tropickém počasí? Zastavte
se na pobočce RIO Media. Dostanete od nás kupon na zmrzlinu
zdarma, ať už jste nebo nejste
naším zákazníkem. Stačí se prokázat kuponem ve Štáhlichově
zmrzlinářství, které přijíždí každý
den v nablýskaném dobovém
autíčku na náměstí Míru, a zmrzlina

je Vaše. Tuto akci můžete využít do
konce srpna, pokud navštívíte naši
pobočku na náměstí Míru 170
v Klatovech od středy do pátku, a to
od 8 do 17 hodin s obědovou
pauzou mezi 12 a 13 hodinou.

Přijďte si pro ni do pobočky RIO Media
na náměstí Míru 170 v Klatovech!
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„O kouzelném jablku“ - oživené prohlídky v Chudenicích
O víkendu 25. – 26. července se na
Starém Czernínském zámku v Chudenicích
uskutečnily noční oživené prohlídky.
Divadlo RYNEK letos pro návštěvníky
sehrálo pohádkový romantický příběh
„O kouzelném jablku.“
„Celé léto natáčíme stejnojmennou
filmovou pohádku. A tak jsme si řekli, proč
nevyužít již vytvořené filmové postavy
z pohádky při nočních prohlídkách,“ říká
autorka prohlídek Eliška Luňáčková.
Návštěvníci se tak mohli setkat s princeznou, princem, králem, proradným rádcem
či s babkou s jablky. „Děj filmu jsme ale
divákům nechtěli prozrazovat předem,
proto jsme pohádku do Chudenic upravili.
Z každé zakoupené vstupenky šlo zároveň
50% na podporu natáčení pohádky. Každý,
kdo o víkendu noční prohlídky navštívil, tak
přispěl na natáčení,“ dodává Luňáčková.
„Letos se prohlídky opět povedly. Přes
150 návštěvníků zároveň mohlo vidět
zbrusu nové prostory zámku, které byly
otevřené letos v červenci,“ říká kastelánka
zámku Miroslava Žáková.
Spolu s Divadlem RYNEK v prohlídkách
účinkovali i Ochotníci Bolešiny, skupina
scénického a historického šermu Morgana
von Maxberg a soubor Za oponou Klatovy.
Rudolf Komoří Lang

4x foto: Rudolf Lang
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Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

Tel. 602 646 989, 777 646 994
e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz
Tradiční český výrobce kotlů OPOP
s více jak 65letou tradicí výroby
představuje nejnovější český kotel na
pelety vlastní konstrukce a výroby za
velice zajímavé ceny. Kotle z řady Biopel
line jsou představitelem automatických
peletových kotlů, které jsou určeny pro
komfortní, úsporné a ekologické vytápění
zejména rodinných domů a středních

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

objektů. Tyto kotle uživateli zajistí šetrný,
téměř bezobslužný provoz, jelikož si
požadovanou teplotu vytápění nastavíte
sami díky řídicímu systému a dál se
o vytápění nemusíte téměř starat. Čištění
a celou obsluhu kotle provádíte přibližně
jednou za čtrnáct dní, což je opravdu velká
úspora práce i času. Biopel line umí
doplňovat palivo, automaticky zapalovat
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a ve verzi s pohonem automatického
čištění i provádět automatické čištění
výměníku, které je možno nastavit v řídící
jednotce. Současně vyprodukuje velmi
malé množství emisí a popelu. Dosahuje
velmi vysoké účinnosti, což je pro
uživatele jednoznačným ekonomickým
přínosem. Kotle této moderní řady
disponují možností dálkového ovládání
pomocí internetu či bezdrátového
pokojového termostatu. Kompaktní
zásobník o objemu 250 kg poskytuje
komfortní řešení na minimální ploše.
Navíc je možno při použití vakuového
podavače situovat objemnější násypku do
jiné místnosti.
Mimo kotlů na pelety je tradičním
českým výrobcem již lety osvědčených
automatických kotlů na tuhá paliva i kotlů
s ručním přikládáním. Přinášíme vám
české kotle za zajímavé ceny od českých
dělníků a inženýrů.
Pro kvalitní výrobky je samozřejmostí
i kvalitní servisní a poradenské zabezpečení. Když se na nás firma OPOP
obrátila se žádostí o spolupráci, neváhali
jsme a jeli se nejprve s moderními výrobky
české firmy OPOP seznámit. Školení ve
výrobních prostorech firmy bylo jedinečnou příležitostí důkladně kotle poznat.
Jsme rádi, že jsme se stali autorizovanými partnery firmy OPOP pro západní
Čechy a poskytujeme kompletní prodejní, poradenské a servisní centrum.
Přijďte se do naší klatovské provozovny
v Budovcově ulici seznámit s kotly nové
generace s dlouholetou českou tradicí
výroby.

Automatické kotle na pelety
Biopel line 10-40 kW
možnost rozšíření o samočištění
pohodlné a jednoduché ovládání

: zdenekbaselides@seznam.cz

602 646 989, 777 646 994 Klatovy, Budovcova 833, za Billou
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...s vedoucí skautského střediska Královák

Příměstský tábor s německým jazykem 2014

Máme za sebou polovinu školních prázdnin a k té neodmyslitelně patří dětské
tábory. Požádali jsme o rozhovor paní Kateřinou Vágnerovou, vedoucí skautského
střediska Královák v Klatovech.
Určitě máte u skautů takříkajíc hlavní
sezónu v plném proudu?
Máte naprostou pravdu. Všechny skautské
oddíly v Klatovech každoročně pořádají
svůj letní stanový tábor, což je skutečné
vyvrcholení naší celoroční činnosti.
Některé tábory již proběhly, jiné teprve začaly. Sama zrovna na jeden čtrnáctidenní
odjíždím. Ale pojďme od začátku.
Mnozí Klatované vás možná neznají, tak
se nám trochu představte.
Jsem rozená Klatovačka, ale po studiích
fyziky na pražské Karlově univerzitě jsem
z pracovních důvodů svých i manželových
zůstala v tomto velkoměstě dalších 8 let.
Zde se nám narodila dcera i syn, ale
musím přiznat, že jsme se v Praze nikdy
nezačali cítit doma. O tom svědčí i skutečnost, že náš první víkend v Praze
proběhl až teprve po porodu, a i tak jsme
se do Klatov vraceli na každý svátek,
každé prázdniny.
A jak jste se dostala zpět do Klatov a ke
skautingu?
O tom, že se chceme vrátit do Klatov, jsme
byli s manželem přesvědčeni v podstatě
vždy. Nejenom že tu máme oba rodinné
kořeny, ale právě i veškeré naše zájmy se
odehrávaly v Klatovech. U mě to byl již od
malička skauting. Nevracela jsem se

www.klatovan.cz

k němu, protože jsem nikdy z klatovského
skautingu neodešla. Do vedení našeho
střediska jsem byla zvolena ještě za studií,
ale to se bavíme o manažerské, tedy spíše
administrativní pozici. Skutečný skauting
– to dobrodružství, výzvy, přátelství,
zážitky, se samozřejmě odehrává na táborech, výpravách a schůzkách, tedy s dětmi
v oddíle. Ten jsem předala s narozením
své dcery – tedy v době, kdy jsem věděla,
že již nemohu každý týden přijít do
klubovny na schůzku se skauty. Nicméně
členem svého oddílu jsem zůstala, a tak si
mohu tu pravou skautskou činnost stále

Otava 2014

vychutnávat a jsem ráda, že mohu svému
oddílu stále něčím přispět.
Sám jsem skautem, ale za mého porevolučního angažování při obnově skautingu
v Klatovech jsme spíše měli oddíly
a středisko vedené oldskauty, kteří nám,
v té době mladistvým, přibližovali hnutí
a znovu obnovovali násilně minulými totalitními režimy přerušované hnutí. Jak
to vypadá u oddílů nyní?
Česká skautská organizace Junák se
skutečně za posledních několik let velmi
změnila, a to nejen vizuálně a konkrétními
programovými prvky pro dětské členy, ale
také rozložením členské základny. Díky
historicky nejdelší době trvání organizace
od poslední obnovy skautingu už nám
v oddílech vyrostli noví mladí vůdci a vůdkyně, jednotlivé oddíly jsou tak vedeny
v této době již spíše mladými lidmi.
Většinou se jedná o vysokoškoláky, kteří
jsou schopni pružně plánovat program,
jezdit s oddíly na víkendové výpravy
a tábory a zároveň se i vzdělávat. V naší
organizaci totiž zároveň velmi dbáme na
vzdělávání všech dospělých, kteří připravují dětem program. Oldskauti jsou ale
nadále členi oddílů a středisek, jsou totiž
neodmyslitelnými nositeli našich ideálů
a často mají také inspirativní zkušenosti
ze svého aktivního skautování u oddílů.
Kolik má klatovské středisko členů?
Spolupracujete s někým v okolí?
V Klatovech fungují 2 skautská střediska,
dohromady máme více než 300 členů.
Pravidelně se ještě potkáváme se skauty

www.klatovan.cz

ze Sušice a Horažďovic na společném
každoročním setkání. Nutno dodat, že pod
naše skautské středisko Královák patří
také skautský oddíl ve Švihově a v Janovicích nad Úhlavou. Nicméně skautské
oddíly působí vlastně v každém směru od
Klatov, u Kdyně, v Přešticích… Zajímavé
také je, kde mají naše klatovské oddíly své
tábory. Některé táboří téměř za humny
(u Janovic), jiní si staví svůj tábor až v zapadlém koutě Českého lesa, pod Přimdou.
Jak se skautům v Klatovech daří?
S potěšením mohu konstatovat, že se
skautům v Klatovech daří opravdu dobře.
Rozhodně patří náš velký dík i městu za
dlouhodobou podporu, díky níž se nám podařilo vybudovat opravdu krásné zázemí
pro klatovské oddíly a daří se nám připravovat kvalitní program v oddílech, který je
vyhledávaný dětmi i rodiči. Za těmito úspěchy stojí tým velmi schopných dospělých
skautů v Klatovech. Příští rok v létě dokonce s podporou města Klatovy vysíláme
výpravu složenou z dětí i dospělých na
celosvětové skautské setkání Jamboree
do Japonska. Budeme tak moci reprezentovat naše město jako součást české výpravy mezi 40 tisíci skauty z celého světa!
Je něco, co byste chtěla vylepšit nebo
dosáhnout?
Vždycky je samozřejmě co zlepšovat, na co
se soustředit v dalším roce, co před námi
stojí. Za svůj úspěch ve vedení skautů považuji to, že jsme se v Klatovech posunuli
od řešení technických problémů (zázemí,
majetek, hospodaření) prioritně k programovým cílům. Snažíme se posouvat naše
oddíly stále dále, sledovat nějakou vizi,
naplňovat naše programy kvalitním skautingem. Je to samozřejmě hlavně zásluha
celého týmu lidí, kteří tuto činnost vykonávají. A na mně je do budoucna připravit
pevnou půdu pro svého nástupce. Obecně
předávání funkcí ve skautské organizaci
má svá specifika – všichni zde totiž
působíme zcela dobrovolnicky. Správný
výběr a výchova nástupců, obecně práce
s dobrovolníky, je velmi náročná disciplína,
která se začala dokonce vyučovat i na
univerzitách.
To přeji mnoho úspěchů. A něco co byste
chtěla změnit v tzv. civilním životě? A jak
jste vlastně po přestěhování z velkoměsta spokojená v Klatovech?
Nemohu říci, že mám potřebu v Klatovech
něco vyloženě měnit. Zkušenost s životem
v Praze mě však přivádí často v konkrétních situacích k uvědomění, co by se dalo
vylepšit, co nám v Klatovech třeba i chybí
a naopak, co je třeba podporovat, udržovat. Bydleli jsme v Praze 4, což je město
vztaženo na počet obyvatel 10x větší než

ROZHOVOR
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Výstava 100 let skautingu v Klatovech

Klatovy, a měla jsem možnost zažít si,
sledovat, co může radnice udělat pro své
obyvatele, ale také, co je v moci lidí samotných, jak lze ovlivňovat místo, ve kterém
žijeme. Jednoznačně hodnotím Klatovy
jako příjemné místo pro život. Nejenže
máme město skutečně na pohled krásné,
vnímám ale naše město také jako velmi
bezpečné a přívětivé k rodinám s dětmi.
I v těchto oblastech však vidím, co by se
ještě mohlo zlepšit. Jsou to konkrétní věci,
které však ve výsledku ovlivňují celou naši
společnost.
Ptáte-li se na osobní ambice do budoucna,
ty se jednoznačně točí okolo pracovních

7

3x foto archiv K. Vágnerové

aktivit. Zabývám se totiž vzděláváním,
jsem zapojena do několika zajímavých
aktivit v této oblasti, zatím však převážně
mimo naše město, takže doufám, že se mi
podaří některé tyto činnosti úspěšně
přenést i k nám.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
osobních i profesních úspěchů a hezký
zbytek léta!

Rudolf
„Komoří“ Lang
redaktor

PLACENÝ KOMPARZ
x
Natáčení seriálu Policie Modrava

x
Můžete se registrovat mailem na:
shudeckova@seznam.cz
Do mailu uveďte: celé jméno registrovaného,
věk, telefon, připojte fotografii postavy a
portrétovou fotku.

Registrujeme všechny typy a
věkové kategorie.
Natáčení červen – září 2014
(lokace Srní, Klatov, Sušice, Hartmanic, Modravy a okolí)

x
www.brainzone.cz www.filmzone.cz
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SKLO

www.klatovan.cz

Pavilon skla v Klatovech

Krása exponátů. Nejlépe vynikne na vlastní oči.
Nedávno jsme v Klatovanu věnovali
minulosti nejslavnější české sklářské
firmy Lötz a její sklárně v Klášterském
Mlýně na Šumavě. Nyní se uprostřed léta
k tématu nikoliv náhodou vracíme. Od
poloviny srpna letošního roku se totiž budou
moci obyvatelé Klatov i turisté, kteří město
navštíví, s tímto slavným fenoménem
českého sklářství seznámit zblízka. V parku
u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se
otevírá veřejnosti nový Pavilon skla, jehož
stálou expozici tvoří právě výrobky z proslulé
šumavské firmy.
Ve stálé expozici je ve vitrínách o délce
téměř 50 metrů vystaveno zhruba 600
skleněných předmětů z produkce sklárny
v Klášterském Mlýně. Jeden každý z nich je
cenným dokladem mistrovství šumavských
sklářů z posledních dvou desetiletí 19.
a prvních čtyř desetiletí 20. století. Je to
přehlídka mnoha různých tvarů a dekorů
váz, mís, talířů, flakónů apod. Mezi exponáty
ale najdeme i jiné předměty jako třeba
skleněná zvířátka nebo jehlici do klobouku.
Produkce sklárny měla mnoho tváří,
společná jí ale je orientace luxusnější typy
skla. Většina vystavených předmětů pochází
z nejslavnějšího období sklárny od konce 80.
let 19. století do počátku 20. let 20. století.
Tato skvělá etapa historie firmy symbolicky začíná rokem 1889, kdy firma Lötz
získala Grand Prix na světové výstavě v Paříži
za svá skla napodobující polodrahokamy.
Pařil k nim zelený malachit, hnědý onyx či
červenavý karneol, které jsou umístěny na
počátku expozice. Po polovině 90. let 19.
století přichází firma s novinkou, která bude
populární mnoho let – s uranovým zelenavým sklem olympia s irisovaným povrchem
(metalická vrstva na skle, která vzniká za

horka působením par kovů). První skla
olympia byla ve tvarech inspirována
antickými římskými předlohami, ale později
se uplatnila i u modernějších forem a dekorů. Uranová skla jsou zajímavá tím, že pod
UV paprsky mění barvu, což si návštěvníci
Pavilonu skla mohou i sami vyzkoušet.
Největší část expozice tvoří ale sklo
secesní, které je ve svých tvarech a dekorech inspirováno především přírodou. Pro
secesní produkci firmy Lötz a sklárny
v Klášterském Mlýně je charakteristické
používání komplikovaných dekorů z natavených skleněných broků, nití a tyčinek,
které byly za horka nejrůznějším způsobem
kombinovány – nabalovány, česány železnými hřebeny či opřádány. Jejich účinek pak

zvýrazňují irisované povrchy. Inspiraci přírodou zde prozrazují i mnohé názvy dekorů
– dekor Papillon (francouzsky motýl)
s kontrastními body napodobuje vzor křídel
motýla, dekor Cytisus upomíná na květy
a listy čilimníku (janovce) a je zde celá řada
dekorů, které spojuje název Phänomen
a v nichž můžeme hledat mnohé přírodní
inspirace – západ slunce do ozářených
mraků, proměnlivost písečných dun,
zčeřenou hladinu vody, stékající kapky
deště, vinoucí se listy a mnoho dalších
inspirací. Jakoby zde tvůrci skla chtěli
zachytit prchavé momenty přírodní krásy.
Krása zakletá do skla okouzlila lidi už
kolem přelomu 19. a 20. století a ne
náhodou získalo secesní sklo firmy Lötz další
Grand Prix na světové výstavě v Paříži v roce
1900. Jeho obliba tehdy velmi rychle rostla.
Stalo se pojmem v celé Evropě i v Severní
Americe a bylo prodáváno v luxusních
obchodech s uměleckými předměty na
hlavních třídách světových metropolí.
Z odlehlého šumavského údolí tak mířily
bedny se sklem do Paříže, Londýna, Berlína,
New Yorku, Chicaga, San Francisca, Toronta
a do mnoha jiných destinací. Zdobilo tabule,
skleníky i toaletní stolky v domácnostech,
které si zakládaly na svém dobrém vkusu.
Ve velké míře bylo používáno také u svítidel
a mezi zákazníky sklárny najdeme prakticky
všechny tehdejší přední výrobce svítidel.
Byl to fascinující úspěch, ale vkus se začal
měnit.
Již před polovinou prvního desetiletí 20.
století zájem o irisované secesní sklo zvolna
upadal a majitel sklárny Maxmilián von
Spaun s ředitelem Eduardem Prochaskou si
uvědomili, že je třeba hledat nové cesty.
V nabídce firmy se tak objevují stále častěji

www.klatovan.cz
naturalisticky pojaté dekory s výraznější
hutní výzdobou, jako byly listy, květy, kapky či
závěsy. Byly to dekory jako Boulé-Boulé
s kuličkami zavěšenými na nitkách, dekor
Texas s masivními nalepenými nitkami
napodobujícími jakoby stékající proudy vody,
dekor Coppelia s reliéfními vlnami na
povrchu a žebrovanými uchy či nálepy. Firma
začala také rozvíjet řady skel se zatavenými
metalickými nitkami – dekory Titania,
Melusin, Metallin apod., u nichž se nenapodobitelná dokonalost provedení snoubí až se
snovou krásou.
Souběžně s touto spíše na širší veřejnost
zaměřenou produkcí ale firma Lötz navázala
prostřednictvím vídeňského obchodního

SKLO
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domu S. Bakalowits & synové velmi úzkou
spolupráci se skupinou vídeňských architektů a výtvarníků kolem sdružení Wiener
Werkstätte. Toto sdružení založené v roce
1903 propagovalo nové proudy v uměleckém řemesle, které byly spojené
s důrazem na zjednodušení tvarů a dekorů
ve spojení s mimořádnou kvalitou provedení.
A sklárna v Klášterském Mlýně byla schopná
vyhovět prakticky všem požadavkům
návrhářů. Současně byla ale těmito novými
proudy ovlivněna i její vlastní produkce a ona
sama ovlivňovala další středoevropské
výrobce. Stála tak u samých počátků
moderního sklářského designu a sehrála
v jeho rozvoji nezanedbatelnou úlohu.
Vkus zákazníků se ale i v době před první
světovou válkou rychle měnil a sklárny
musely přicházet stále s novinkami. Rozvoj
firmy sice částečně ochromil bankrot v roce
1911, ale kvalita produkce byla stále
vynikající a firma Lötz přicházela s novými
vzory. K těm patřila před první světovou
válkou skla v ostrých barevných kontrastech
inspirovaných kostýmy tanečníků tehdy
mimořádně populárního tanga. Firma Lötz
přichází s novými vzory Tango skla jako první
a je rychle napodobována dalšími výrobci,

ale rychlý nástup Tango skla zastavila první
světová válka. Teprve po ní se toto sklo stalo
nejvýraznější exportní komoditou firmy.
Od poloviny 20. let do konce firmy Lötz
v roce 1939 měla produkce sklárny stále
vynikající technickou úroveň, ale vývoj
nových vzorů a dekorů měl nevyrovnanou
úroveň. Sklárna se pokoušela na trhu
prosadit s různými typy skla, ale na
fenomenální úspěch secesního skla již
nenavázala. I přesto stojí její meziválečná
produkce za pozornost, zejména pro
virtuozitu, s níž skláři v Klášterském Mlýně
prováděli i ty nejnáročnější dekory.
O skle z Klášterského Mlýna bychom
si mohli povídat dál, témat by bylo mnoho.
Ale lépe než číst je vidět. A tak zbývá jen
pozvání do nově rekonstruovaného pavilonu
v parku u muzea, kde na návštěvníky čekají
slavná lötzovská skla, aby je potěšila svou
krásou a aby připomněla umění starých
šumavských sklářů.
foto archiv autorky

PhDr. Jitka
Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

VELKÁ LETNÍ GRILOVACÍ SOUTĚŽ BĚŽÍ...
...posílejte dál fotografie našeho masa, které si upečete na grilparty, doma
s kamarády nebo prostě jen tak, protože vám chutná. Nejlepší fotky a nápady
oceníme - fotky následně umístíme na našich www a fcb.
Hlavní cena:
Balík masa Grilovací speciál a Familysteak, který předáme rádi vítězi!
Takže soutěž o foto nejlepší roštěnky a pupku na grilu a před běží dál!
Podmínkou je, že musíme ale vždy poznat, že je to naše maso, prosíme tedy alespoň
na fotce zachytit naší etiketou označený balíček a pod. ... děkujeme!
Naše adresa: objednavky@balikmasa.cz
Více zde: http://www.faremni-porazka-hyrsov.com/news/velka-letni-soutez/
23. 7. 2014 Poslední příspěvek v soutěži je z Prahy - Strašnic. Děkujeme do Strašnic
za fotky a doufáme, že jste si pochutnali. A vy ostatní neváhejte se zúčastnit také!
Více fotek na http://www.faremni-porazka-hyrsov.com/serial-promeny-na-grilu/

FAREMNÍ
PORÁŽKA
HYRŠOV
www.balikmasa.cz
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Výherce květnové soutěžní křížovky
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.

TAJENKA:
Turista na Moravě potká
babičku a ptá se:
„Babičko, kde se tady
pálí slivovice?“
„Vidíš ten kostel mladej?
<Tajenka 1>!“
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Já to už vím. Od gauče
<tajenka 2> až k televizi
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Alena Zítková
Mochtín, Klatovy

Pan Hrubý z Klatov s rodinou.

KLATOVAN

GRATULUJEME!

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 25. srpna 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
Redakce: Kličkova 286, 339 01 Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 17.000 výtisků | Zdarma | Evidenční číslo MK ČR E 19676
Grafika a sazba Rudolf Lang. Neoznačené fotografie a materiály archiv redakce. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.
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INZERCE

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Prodám 2 ks válendy, nové s úložným
prostorem /úlož. pr. - buk/ výška sedu 53,
cena dohodou. Tel. 606 913 919, nebo SMS
Pronajmu byt v pan. domě 2+1, (69 m2),
1. patro bez výtahu v sídlišti Pod Hůrkou.
Možno i částečně zařízený. Klidná lokalita.
Volný od září 2014. 4.500 Kč + energie.
Email: sjm3@seznam.cz, Tel. 721 278 991.
Prodám tvrdé štíp. dřevo do krbu nebo
krbových kamen, suché, stáří asi 4 roky,
27 m3, cena 1.200 Kč/m3. Tel. 607 677 527.
Prodám zahradní lavičku, boční kostra
litina, sed a opěr. dřevo, délka 1,9 m. Cena
1.000 Kč. Tel. 607 677 527.
Prodám čalouněné houpací křeslo,
kostra z masivního dubu. Cena 1 000 Kč.
Tel. 606 260 401.
Pronajmu řadovou garáž s elektřinou na
Domažlickém předměstí - ul. Zahradní. Tel.
732 408 384.
Pronajmu slunný byt 2+kk 52 m2 + balk.,
Praha-západ, Jinočany, dlouhodobě, internet, garážové stání k dispozici. Dostupnost
metra (stanice Zličín) 10 min. autobusem.
Tel. 606 404 912
Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech,
Domažlické předměstí, Tel. 602 882 461.
Prodám tlakovou myčku na auto
(kerchak), zakoupená v Mountfieldu, záruka
do konce února 2016, cena 3.000 Kč.
Kamna zn. Petry, zánovní cena 1.000 Kč.
Tel. 607 677 527
Noční klub v Klatovech hledá společnice
od 18 let. Možná i nepravidelná brigáda.
Případné bližší info. tel. 604 445 413.

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

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.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

příští číslo vyjde:

uzávěrka:

27. 8. 2014

22. 8. 2014

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

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Máte vztah k technice a chcete prodávat TOP produkty?
Umíte dosahovat výsledků a je pro Vás důležitý servis a starost o zákazníka?
TECH-LIT s.r.o. zastupuje na českém trhu německou společnost TECHNOLIT GmbH
a ta má více než 30letou tradici na evropském trhu. V našem prodejním sortimentu
naleznete výrobky určené do sféry opravárenství, údržby a výroby. V současnosti
rozšiřujeme náš tým a hledáme šikovného člověka na pozici:

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ZÁSTUPCE PRO: Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy
Vaším výsledkem práce bude rozšíření prodeje ve stanoveném regionu, prodej jak
u stávajících zákazníků, tak získávání nových. Našim zákazníkům zajišťujeme plný
servis, proto je důležitou částí práce velmi dobrá a rychlá komunikace, zvládání
odborných dotazů, poradenství, dodávání zboží apod.
Můžete se pochlubit dobrými výsledky z předchozích aktivit?
Chcete na sobě pracovat a zlepšovat se v prodejních dovednostech?
Na co musíte být připraveni?
Práce v terénu, přímo u zákazníků. Budete komunikovat s mistry, vedoucími, tak
majiteli firem. Pokud hledáte práci, kde nemusíte udělat nic navíc, pak toto není pozice
pro Vás. V naší branži je velká konkurence a odmítnutí je něco, čeho se nesmíte
zaleknout.
Pokud berete prodej jako dobrodružství v terénu, pak Vás u nás rádi přivítáme. Máme
propracovaný prodejní systém a naše produkty jsou patentované. Jestliže potřebujete
věřit tomu, co prodáváte, jste tady správně. Ročně uvádíme na trh několik novinek,
nestojíme na místě. Je nám jasné, že pro dobré výsledky je nutné dobré zázemí –
rychlé IT řešení, které nezdržuje – a včasné měsíční odměny jsou u nás samozřejmostí.
Chcete se pustit do terénu, prodávat a mít za sebou špičkovou firmu? Pak nám zašlete
Váš profesní životopis na email : 35techlit@gmail.com.
Těším se na Vás!
www.tech-lit.cz
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POHÁDKA

V Klatovech a okolí se točí pohádka
2. července padla v historické krčmě
v Domažlicích první klapka pohádky
„O kouzelném jablku“. „Všechnu smůlu
jsme si snad vybrali hned na začátku. Den
před natáčením nám odvezli herce, který
nám měl hrát hostinského, do nemocnice.
Skoro to vypadalo, že se bude muset
natáčení zrušit. Těsně před půlnocí mě ale
napadlo, že by hostinského mohl zahrát
přímo hostinský domažlické historické
krčmy Meluzína. Zavolal jsem mu a on
naštěstí souhlasil,“ říká režisér pohádky
Jindřich Gregora.
Další velké natáčení nás čekalo na
zámku v Žinkovech. Na place bylo přes třicet lidí, včetně komparsu a štábu. Dorazil
i kočár s koňmi. Točil se zde i úvodní letecký záběr. Kameraman Tomáš Vachuda
musel nastoupit do helikoptéry a několikrát s kamerou obletět zámek.
V půlce července se štáb na čtyři dny
nastěhoval na zámek do Horšovského
Týna. „V gotickém sklepení jsme vybudovali příbytek čarodějnice. Venku bylo třicet
stupňů ve stínu, my jsme ale byli zavření ve
sklepě, kde byl příjemný chládek. V Horšovském Týně se před lety natáčela i pohádka
„Nesmrtelná teta“. Po filmařích tam zbylo
vybudované vězení, což se nám moc hodilo, protože kousek pohádky se odehrává
i v těchto prostorech,“ dodává režisér
Gregora.
Nejnáročnější natáčecí den nás ale
čekal 27. července v Klatovech před čajovnou. „Od pěti hodin od rána jsme chystali
stánky, které nám zapůjčilo Město Klatovy
a upravovali prostor tak, aby zde vznikl historický trh,“ prozrazuje produkční Vladimír
Kabrt. V půlce natáčení nás zastihl velký
liják. Natáčení se muselo skoro na hodinu

www.klatovan.cz

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

4x foto: Rudolf Lang

zastavit. Už to vypadalo, že ty dva obrazy
nedotočíme, ale déšť ustal a my jsme vše
stihli,“ vysvětluje Kabrt.
Následovalo neméně náročné natáčení
závěrečné hostiny na Starém zámku
v Chudenicích. Děkujeme touto cestou za
perfektní přípravu bohaté (a chutné) hostiny Restauraci Družba v Klatovech.
„Nyní máme natočeno přes šedesát
procent. Ještě nás čeká natáčení vesničky
ve skanzenu v Chanovicích a jablečného
sadu v Habarticích. Nejspíš budeme muset
nějaké scény přetočit, to je naplánováno
na září. Premiéra by měla být v roce 2015,“
říká režisér Gregora.
„Stále hledáme firmy i jednotlivce, kteří
by přispěli na natáčení pohádky. Čím dřív
seženeme potřebné množství peněz, tím
dřív bude pohádka hotová. V případě

Pan Mašek z Restaurace Družba...

... připravil perfektní hostinu.

zájmu o pomoc nás neváhejte kontaktovat
na emailu kabrt.v@seznam.cz či na
tel. 724 317 562. Více informací naleznete
také na webu www.okouzelnemjablku.cz,“
říká produkční Kabrt.
Fotografie z většiny natáčecích dnů
i některá videa ze zákulisí si můžete
prohlédnout na facebook.com/klatovan.
Sledováním tištěného i internetového
Klatovanu budete nejen info rmováni
o celém procesu výroby pohádky až
do slavnostní premiéry a reportáže
z afterparty, ale také nepropásnete
připravované soutěže!

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

