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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

jak jste si zajisté všimli, blíží se volby. 
Jedná se o volby nám občanům nejbližší. 
Stejně jako v okolních menších obcích, 
tak i u nás ve „větších“ Klatovech platí, že 
se tak nějak skoro všichni známe. 
V prostředí, ve kterém se denně pohy-
bujeme, si snadno všimneme případných 
nedostatků. Kdo chce vidět, nemůže ale 
přehlédnout neustávající rozvoj obcí 
a pozitivní změny posledních let. Komu 
se zdá, že je potřeba něco změnit, má tu 
nejlepší možnost vybrat si z mnoha 
kandidátů ty, kteří nejlépe naplní jeho 
představy, ale hlavně je třeba jít volit. 

Možná si všimnete, že i má maličkost 
se nalézá na kandidátní listině do za-
stupitelstva. Snažím se zajímat o chod 
města a našeho okolí a přinášet infor-
mace prostřednictvím Klatovanu. A to by 
se mohlo vylepšit i ve směru opačném, 
kdy zvolení zástupci naleznou v publi-
kování vašich názorů inspiraci a rozšíří se 
jim pole názorů o více úhlů pohledu 
a možná se vyvarujeme některých ne-
milých překvapení. 

Osobně vidím velké oddálení centra 
našeho města od jeho historického 
významu. Vždyť bylo vždy především 
rušným centrem plným obchodu, služeb 
i výroby. Neměli bychom se bát navázat 
na minulost a nenechat se svazovat jen 
pohledem na budování jakéhosi pseudo-
skanzenu, který tu a tam osázíme 
„moderními“ uměleckými díly, ale 
v podstatě totálně zbavíme života samé 
srdce města. Občasné oživení kulturní 
akcí nebo lákání turistů na památky 
nestačí. Je třeba vylepšit podmínky pro 
návrat obchodníků a služeb z periférií do 
centra a s tím i občanů za jejich 
nabídkou. Možná budou nutné i změny 
v dopravní obslužnosti a hlavně v sys-
tému parkování. Nechme aktivitu spíše 
na lidech a nesvazujme je zbytečnými 
vyhláškami, regulacemi a byrokracií. 

Klatovy mají bohatou historii a kdo 
nechce, nikdy neuvěří, že bohatým měs-
tem jsou i v současnosti. Odkaz z minu-
losti zavazuje nás všechny pokračovat 
a tvořit budoucnost tak, aby zůstaly 
městem bohatým i nadále.

U nadcházejících komunálních 
voleb a příštího vydání na shledanou.

Naše výstava má název „Smutek + radost 
= naše tvořivost“. Probíhá v době od 17. 
září do 21. listopadu v přednáškovém 
sále muzea. 

Už název výstavy mnohé napovídá. 
Duševně nemocní jsou lidé velmi citliví 
a potřebují také někam patřit, nějak se 
seberealizovat a zmírnit společenská 
stigmata tzv. zdravých lidí. Scházíme se 
každé úterý v příjemném prostředí 
klubovny Centra Klíč, prožíváme spolu 
radost a snažíme se svými činnostmi 
zapomenout na nemoc. Členové Klubu 
Krystal si vyměňují svoje zkušenosti 
a vzájemně se podporují ve svých 
aktivitách. Jde nám o to, abychom poznali 
sami sebe i ve své nemoci, přemýšleli o ní 
a zjistili svoje možnosti právě v naší 
tvořivosti. A tak malujeme, vyšíváme, 

paličkujeme, fotíme, píšeme autorskou 
poezii, aranžujeme, vyrábíme různé 
korálky a stromečky z korálků. V kolektivu 
vytváříme společně s profesionální 
lektorkou různé dárky např. z papíru, 
z květináčů, ze sádry, z bavlnek apod. 
Zejména tvoření v kolektivu nás velmi 
motivuje a přináší radost. 

Zveme proto širokou veřejnost na tuto 
výstavu. Vernisáž  výstavy proběhne 17. 
září v 16 hod v přednáškovém sále Muzea 
Klatovy. Zahájí ji členové Klubu Krystal 
svoji recitací a hrou na klavír a klávesy. 

Klub Krystal Klatovy vystavuje v klatovském muzeuKlub Krystal Klatovy vystavuje v klatovském muzeu

Miloslava
Matějková 

Klub Krystal Klatovy

foto: archiv autorky
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Vzhledem k tomu, že v Klatovech již mno-
ho let podnikáte, nemohu začít jinou otáz-
kou, než co vaše strana bude dělat pro 
podnikání v Klatovech, např. pro podporu 
místních drobných živnostníků?  

Již při sestavování volebního programu jsem 
spolu s dalšími živnostníky na kandidátce 
velmi usiloval o to, abychom se zasadili 
o návrat života a podnikání do historického 
centra města. Jako jedno z mnoha opatření 
jsme navrhli a prosadíme bezplatné krátko-
dobé parkování. Dle našeho soudu napří-
klad půlhodinové parkování zdarma zlepší 
dostupnost centra města občanům pro 
nákupy, využití služeb, nebo návštěvu insti-
tucí. Nejen já věřím, že toto opatření pomůže 
současným obchodníkům přežít v centru 
města, ale i  k obsazení mnoha prázdných 
nebytových prostor. 

Jednoduše lidi utratí peníze v centru, 
podnikatelé budou mít na nájem a majitelé 
nemovitostí budou mít na jejich zvelebování 
a v neposlední řadě město vydělá na daních.

Dobře, probrali jsme podnikatele, ale máte 
něco přichystané pro občany?

Vezmu-li obyčejného pracujícího člověka, 
který bydlí např. v panelovém sídlišti 
v Podhůrčí, tak takového člověka zajímá, kde 
zaparkuje před domem, aby měl kolem 
domu pořádek, kde si děti mohou bezpečně 
hrát a bez strachu chodit do škol. 

Takový člověk od pondělí do pátku pracu-
je, tak má zájem se o víkendu za své poctivě 
vydělané peníze pobavit. Bez omezení! Ne-
lze, aby pár vyvolených vyhláškou určenou 
k potlačování heren zároveň touto vyhláškou 
nařizovalo lidem, od kolika do kolika se smí 
v Klatovech bavit.

A vy jste již zapojen do dění města?

Ano. Před 4 roky jsem se stal členem komise 
pro kulturu a vzhled města. Po pár jednáních 
se většina členů komise začala zaměřovat 
pouze na vzhled města. 

Všichni chceme, aby naše město bylo 
krásné, ale nelze jen vytvářet další a další 
nákladná umělecká díla, ale je nutné při-
hlížet k denním potřebám běžného občana

Co tím myslíte?

Jen si vezměte kolik za poslední období 
vzniklo v Klatovech statisícových a mnohdy 

i miliónových děl. 
Dám vám pří -
klad, vezměte si 
dílo za 1,5 mil. 
(a to máme v Kla-
tovech i dražší 
díla) a za tuto 
částku mohli mít 
Klatované 300 
nových laviček 
nebo 700 nových 
odpadkových košů. Těch příkladů je více. 
Myslíte si, že děti potřebují ve své mateřské 
škole zahradu za 3 milióny? Za tuto částku 
mohlo jít 100000 dětí na hodinu do bazénu 
zdarma. 

Myslíte si, že město jako celek funguje?

To si můžeme povídat celé hodiny a popsat 
stohy papírů. Důležité je, aby se v novém 
zastupitelstvu potkali rozumní a realisticky 
uvažující lidé. Bylo by dobré, kdyby občané 
zvolili takové kandidáty, kteří se alespoň 
nějaký čas dokázali o sebe postarat sami 
a ještě vytvářet pracovní místa druhým.

Děkuji za rozhovor.

„Za poctivě vydělané peníze slušným lidem zábavu bez omezování.“

Martin Mašek
restauratér
Martin Mašek
restauratér

Alois 
Anderle

dopisovatel - Klatovy

Čas sklizněČas sklizně
Přiblížil se čas ranních mlh, barevného listí 
na stromech a všudypřítomných polétavých 
pavučin pavoučka poutníčka. Citliví jedinci 
nahrazují ubývající denní světlo zádum-
čivostí, nostalgií, někdy až splýnem. Ti opti-
mističtější se radují z barevné palety 
rozkvetlých jiřin, rozchodníků, ze zářivé 
žlutě afrikánů i řeřich a zůstávají v očeká-
vání bohatých a veselých kvítků kateřinek 
a důstojně vzhlížejících honosných květů 
chryzantén.

Co naplat, je tu loučení s létem a na-
stává čas bilancování. Také si vzpomínáte, 
jak nás rodiče poučovali: „Zima se zeptá, 
cos dělal v létě...“ Mladší populace při 
dnešní nabídce všech supermarketů 
možného i nemožného sortimentu asi plný 
význam těchto slov nechápou, ale není to 
tak dávno, kdy jsme museli v tu správnou 
chvíli navařit švesková, jablková, či 
hrušková povidla, nasušit celerovou a pe-
trželovou nať, nasbírat správné množství 
těch nejúčinnějších bylin a také šípků, 
vyštosovat ve sklepech bedny s brambory, 
mrkví, celerem a petrželí. U kořenových 
zelenin se ještě řešila otázka, zda jim bude 
lépe v navlhčeném písku, mechu, anebo 
jen tak. Ještě do dřevěných platonek vy-
skládat, chodské renety, soudky, panen-
ské, později golden delicius a to pěkně 
stopkou dolů, aby nevysychaly. Pak už jen 
s koprem, cibulí a něco soli a kmínu 

našlapat ručně nakrouhané hlávky zelí do 
kameninové kadečky, kde úspěch celé 
akce jistilo prkénko zatížené omytým 
kamenem. Poslední podzimní činností bylo 
loupání a sušení ořechů.

Výsledky letní sklizně v podobě kom-
potů, marmelád, připravovaných šťáv za 
tepla i za studena a také sladkokyselých 
čalamád a nakládaných ryzců i hříbků byly 
pečlivě popsány a vyskládány do temnoty 
regálů. Ti odvážnější, lépe řečeno zkuše-
nější, se ještě pouštěli do výroby domácích 
vín a likérů. Řadu zakonzervovaných 
výrobků o ty masné obohatili všichni, kteří 
měli možnost vykrmit si v chlívku čuníka. 
Omaštěné sklenice byly plněny čerstvě 
vyškvíraným sádlem, jemně mletou 
paštikou a vybranými kousky prorostlého 
vepřového masa – nejlépe i s kůží.

Při domácích sešlostech bylo pak 
hodnoceno rýžové cinzáno s ostružinovým 
likérem, nebo rybízové víno s likérem 
višňovým. Nezřídka došlo i na zmíněné 
hříbky v láku. Já osobně ochutnal nejlepší 
mistrovské dílo u Jiřky Špačkové.

Ujišťuji se, že určitá kultura a tradice by 
se měla udržovat v každé době a také by se 
měla častěji připomínat, aby se na ni 
v návalu každodenních povinností nezapo-
mínalo... 

Tak tohle mi běželo hlavou při setkání 
zástupců zahrádkářů všech jednadvaceti 

základních organizací, které k účasti na 
okresní konferenci sezval zástupce ÚS ČZS 
Ing. Josef Novotný do přednáškového sálu 
hotelu Rozvoj.

Zahrádkáři kromě oblasti užitkové 
a rekreační rozšiřují činnost do oblasti 
zlepšování životního prostředí, ekologie 
a soutěžení. Podzimní výstavy s názvem 
ZAHRADA POŠUMAVÍ mají již v Klatovech 
svoji váhu i příznivce a znalostních soutěží 
mládeže se zúčastňuje rok od roku stále 
více dětí. V té poslední zazářila Lucka 
Přerostová – v současné době žákyně ze 
Strážova.

Vážnost cechu zahrádkářského potvrdil 
na konferenci také místostarosta MěÚ Kla-
tovy JUDr. Jiří Štancl a rovněž zástupce ČZS 
místopředseda doc. Josef Ernest z Plzně. 

foto: archiv autora
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Milé děti, rodiče, kamarádi.

V sobotu 13. září se v Klatovech na 
Vodojemu uskutečnil 2. ročník dětského 
odpoledne Klatovánkovo Klatohraní. 

Pro děti bylo připraveno celkem 16 
stanovišť. Každý dětský návštěvník si tak 
vyzkoušel například střelbu ze vzduchovky, 
z luku, vymalovat sádrový odlitek, projít opičí 
dráhou či lézt po lanech. V rámci odpoledne 
vystoupily i dvě dětské taneční skupiny CIK 
CAK z Bezděkova a TS Daisy z Plánice. Na 
konci dne pak zahrál Klatovský ochotnický 
spolek pohádku pro děti i dospělé „Čaroděj, 
génius a cihla“. 

V letošním roce jsme Klatohraní 
uspořádali na jiném místě a musím říct, že to 
celé akci jenom prospělo. Dost návštěvníků 
k nám přijelo i speciálním Klatovánkovým 
pohádkovým autobusem. Přišlo přes dvě stě 
dětí a většina z nich se aktivně zapojila i do 
doprovodných akcí, jako byla dětská 
diskotéka či pletení gumičkových náramků.

Klatovánkovo Klatohraní pořádá Zábavní 
a vzdělávací spolek KLATOVAN spolu 
s Divadlem RYNEK. Poděkování patří 
zejména dobrovolníkům, kteří se ochotně 
ujali jednotlivých stanovišť. Děkujeme 
Pavlíně Zítkové, Petře Benešové, Kateřině 
Korcové, Zuzaně Korcové, Stanislavě 

2. ročník Klatovánkova Klatohraní2. ročník Klatovánkova Klatohraní více foto na www.klatovan.cz 
a facebook.com/klatovan

4x foto: Rudolf Lang

A jak dětský den hodnotí sám Klatovánek?
Milé děti, stále vzpomínám na ten krásný 
den, kdy jsme se spolu viděli naposledy. 

Já osobně jsem si nejvíc užil společnou 
jízdu Klatovánkovým autobusem. Doufám, 
že spolu pojedeme i příští rok :-) Jsem rád, že 
přišly samé aktivní děti, které mají rády 
zábavu a dobrodružství a ne jen počítačovou 
obrazovku. Jak jsem se tak procházel mezi 
jednotlivými stanovišti, všichni jste se aktiv-
ně zapojili a to je to nejdůležitější. Za největší 
hrdiny pak mám ty, kteří se nebáli a šli si se 
mnou a s klaunicí Eliškou zatancovat na dět-
skou diskotéku. Do příštího roku bych si přál, 
aby vás přišlo stejně, jako letos a aby nám 
hezké počasí vydrželo o něco déle a stihli 
jsme si všichni společně opéct buřtíky.

Mějte se krásně a nejpozději příští rok 
se těším na viděnou :-)

Váš Klatovánek

Eliška
Luňáčková

Divadlo Rynek

Luňáčkové, Šárce Juřinové, Miloslavě 
Němcové,  Pepovi  Luňáčkovi ,  Sy lvě 
Korelusové, Honzovi Koželuhovi, Haničce 
Boublíkové, Haně Boublíkové, Honzovi 
Boublíkovi, Pepovi Polreichovi, Robertovi 
Hebkému, Lucii Hebké, Veronice Fialové, 
Magdaléně Horové, Miloši Matasovi, Petrovi 
Matasovi, Jindřichu Gregorovi a Vladimíru 
Kabrtovi. 

Ceny by nebyly a příprava by se neobešla 
bez podpory měsíčníku Klatovan, Insta-
laterství Zdeněk Baselides, FilmPro 
a občerstvení dodalo řeznictví Kloud - Kamil 
Kloud a  Martin Mašek 
a Tomáš Matějka.

Restaurace Družba -

S kolegy sponzory jsme se nakonec rozhodli odměnit všechny soutěžící s gumičkami. 
Žádáme tímto soutěžící děti na snímku (případně rodiče), aby se nám přihlásily 
do redakce. Z hracích karet byli vylosováni Honzík Suda, Anna Řezáčová a za kupón 
na vuřta jako speciální šance Ondra Kinský. Tyto výherce budeme kontaktovat.
                                                                           Rudolf Lang, vydavatel měsíčníku Klatovan
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Pokud chceme ve městě oprav-
du lépe a spokojeně žít, musí-
me pro to také něco udělat. 
Proto pojďme všichni k volbám 
a zvolme změnu konečně 
i v Klatovech. Samo se totiž ne-
změní nic. Nepodléhejme tolik 
rozšířenému pocitu marnosti 
a zkusme svou účastí ve vol-
bách dát najevo, že nám na 
městě opravdu záleží. ČSSD 
takovou změnu jasně nabízí. 
Jdeme do voleb bez falše 
a přetvářky. Jsme přesvědčeni, 
že základním předpokladem 
spokojeného občana je seriózní 
zastupitelstvo, rada a kvalitní 
městský úřad, který svědomitě, 
slušně a poctivě vykonává své 
povinnosti a otevřeně jedná 
s občany. Osobní příklad jeho 
pracovníků bývá tou nejlepší 
vizitkou. Proto se náš program 

zaměřuje na zlepšení komu-
nikace vedení města s občany, 
dovedeme si představit řízení 
města i bez klientelismu a ro-
dinkaření. Náš program se 
zabývá také dalšími oblastmi 
života města, jako je bezpeč-
nost v ulicích, nezaměstnanost 
či otázka ubytoven. Chceme, 
aby se ve městě a integro-
vaných obcích žilo dobře lidem 
všech generací. Rádi bychom 
tradiční hodnoty uchovali, na-
vázali na vše dobré a to, co je 
špatné, změnili. Již nyní takto 
pracujeme, veškeré připomínky 
a postřehy z regionu se díky 
našim členům dostávají tou 
nejkratší cestou přímo na kraj 
i do vlády, což je nezbytným 
předpokladem jejich rychlého 
řešení. Jsme tedy opravdu 
dobře připraveni. 

Pojďme všichni k volbám!!!

Naše kandidátka má č. 1

Dovolte, abychom Vám jménem skupiny 
UG – Strýčkova Zahrádka předsta-
vili zbrusu nový videoklip na jeden 
z jejich nejpopulárnějších songů Jeffrey 
& Michael.

Čtyři kluci ze Sušice spolu chodili na 
pěvecký sbor a v roce 2009 se rozhodli, že 
si spolu založí kapelu. Pojmenovali se 
Strýčkova zahrádka a začali spolu dělat 

UG – Strýčkova Zahrádka představila zbrusu nový videoklipUG – Strýčkova Zahrádka představila zbrusu nový videoklip

muziku. Jejich styl je jen těžko definovatel-
ný, ale nakonec se přece jen ustálil na psy-
chedelickém funky-punky, což podle jejich 
slov spíš vystihuje jejich bláznivé povahy 
než skutečný hudební styl. Jan Ptáček, 
Daniel Nakládal, Tomáš Kotal a Lukáš 
Žežulka se stali nedílnou součástí šu-
mavské alternativní scény a uslyšíte je na 
všech místních koncertech a festivalech.

Natáčení nekonvenčního videoklipu 
Jeffrey & Michael začalo už v roce 2013. 
První část klipu se natáčela v pražských 
ateliérech, druhá pak letos v Sušici a okolí. 
Režie se ujal Ladislav Plecitý, známý 
především svým filmem Poslední odměna 
podle povídky Terryho Pratchetta, přičemž 
sám spisovatel mu udělil povolení natáčet. 
Plecitý se také mimo jiné podílel na 
adaptaci baletu Valmont pro Národní 
divadlo. 

Jeffrey & Michael je song o ho-
mosexuálních nádražácích z Teplic z roku 
2013 a hned po zveřejnění zaznamenal 
velké ohlasy. Hlavní role Jeffreyho 
a Michaela si střihli Petr Smazal a Jakub 
Choc. Skvěle ztvárnili dva gaye plné touhy 
a něhy. Originální píseň a kvalitní videoklip 
posouvají sušickou skupinu Strýčkova 
zahrádka zase o level výše.

Videoklip naleznete na YouTube: 

UG – Strýčkova zahrádka
www.unclesgarden.cz

https://www.youtube.com/watch?v=cBN
P6iitu00
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ROZHOVOR ...bytová a sociální politika

Bytová situace mnoha občanů bývá 
často tíživá. Jak ji mohou lidé v Kla-
tovech řešit?

Jsem již čtyři roky předsedkyní Bytové 
komise a s plnou odpovědností mohu 
říci, že vnímám mezilidské vztahy, vciťuji 
se do problémů lidí, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace. Lidé často 
přes veškerou snahu nemohou využít 
hypotéčních úvěrů či jiných komerčních 
způsobů financování svého bydlení. 
Proto máme stále přes 800 obecních 
bytů, do kterých investujeme a udržuje-
me je. Tyto byty slouží našim obyvatelům, 
kteří o ně projeví zájem. Bytová komise 
posuzuje každou individuální žádost 
a jejím doporučením se pak rada města 
řídí při přidělení bytů. Často v takových 
případech řešíme příběhy lidí, kteří ne 
vlastní vinou o bydlení přišli.

A jak řešíte například problémy nepla-
tících nájemníků?

Pokud má nájemce městského bytu 
problém s placením nájmu, je dohodnut 
splátkový kalendář, případně další úlevy, 
které občanům pomáhají překonat 
tíživou životní situaci. Také doporuču-
jeme městu, aby přidělilo obecní byt 
lidem z městské ubytovny v Zahradní 
ulici, pokud splňují podmínky pro jeho 
získání. Tím chci jen zdůraznit, že ti, kteří 
využívají služeb sociálního bydlení, mají 
velkou šanci dosáhnout na městský byt. 
Bytové jednotky v městské ubytovně 
umožňují ale také velmi kvalitní bydlení. 
Její rekonstrukce se nám opravdu po-
vedla.

Bytové otázce tedy věnuje Město 
Klatovy nemalou pozornost. Jak je 
možné provozovat tak nákladnou 
službu občanům?

Přestože náklady s tím spojené jsou pro 
obec vysoké, uvědomujeme si, že dů-
stojné bydlení je pro naše občany jednou 
z nejdůležitějších priorit. Snažíme se 
využít všech možností ke zlepšení stavu 
našich objektů. V danou chvíli využí-
váme tzv. „zateplovacích“ programů. 
Zateplení budov významně snižuje 
energetickou náročnost jejího provozu. 
Pracujeme na tom, aby veškeré naše 
objekty byly co nejméně energeticky 
nákladné a aby jejich vzhled i prostředí 
bylo co nejlepší.

Jak se věnujete bydlení seniorů 

a hendikepovaných občanů?

Máme podporované bydlení v rámci 
celého města. 19 bytů je plně bezba-
riérových, dále provozujeme dům 
zvláštního určení pro asi 130 seniorů. 
Tato kapacita nám umožňuje i občasné 
přijetí sousedů z okolních obcí. Tím 
udržujeme dobré sousedské vztahy 
s našimi nejbližšími obcemi, kde má 
řada Klatovanů své kořeny. Na ubytování 
seniorů z těchto obcí ale pochopitelně 
příslušný obecní úřad přispívá.

Dále máme dům s pečovatelskou 
službou, kde jsme provedli nové 
zateplení fasády v tomto roce. Zde 
umožňujeme pobyt 126 klientům, o něž 
pečuje zdravotnický personál. V Újezdci 
nedaleko Klatov máme druhý dům pro 
seniory, kde je rovněž velmi dobrá zdra-
votní péče poskytována 79 seniorům.

Žijete v Klatovech celý život?

Jsem klatovským patriotem. Klatovy jsou 
domovem mé rodiny již několik generací, 
já sama jsem prožila své dětství 
v Plánici. Moje nejkrásnější chvíle jsem 
ale prožívala v zahradnictví, které dnes 

již v Klatovech není. Bývalo v místech 
dnešního autobusového nádraží a pra-
covali v něm moji prarodiče. Sem jsem 
se opět vrátila a bydlím tak vlastně stále 
na stejném místě. Můj otec Jan Paveza 
byl známým klatovským občanem 
a sportovcem, hrál celý život fotbal 
a stolní tenis. Proto mám i dnes blízko ke 
sportu a Klatovy znám nejen jako řidič, 
ale i jako cyklista.

Když se podívám kolem sebe, vidím, 
že Klatovy se poslední léta mění stále 
k lepšímu. Seznam, co všechno se 
udělalo v každé možné oblasti života 
města, je neskutečně dlouhý. Stalo se 
tak slušně a kultivovaně.

A vaše plány do budoucna?

Je řada dalších opatření, která mohou 
přispět k tomu, aby lidé v tíživé sociální 
situaci měli důstojné bydlení i zázemí. 
Aktivní život dnes nekončí s koncem 
pravidelného pracovního života či zhor-
šením zdravotního stavu. Kluby seniorů 
i organizace zdravotně hendikepo-
vaných občanů zcela zásadně přispívají 
ke kvalitě života svých členů. Považuji je 

S dcerou v Klatovech při květnových oslavách osvobození
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za nedílnou součást sociálních služeb 
města. Podporu budu směřovat nejen 
do jejich pravidelné činnosti. Také se 
zaměřím na rozvoj všech dalších aktivit, 
podporujících smysluplný život seniorů. 
V našem městě myslíme i na nové 
technologie, se kterými seniory sezna-
mujeme a připravujeme pro ně se-
niorský web. Bude součástí městského 
webu.

Nechci odcházet od rozpracovaných 
projektů, proto opět kandiduji do 
Zastupitelstva města Klatov. To je jeden 
z hlavních důvodů. Jedno volební období 
je totiž příliš krátký čas na to, abychom 
beze zbytku všechny plány dokončili. 

Podle úrovně zabezpečení občanů, 
kteří se dostali do situace, občanů 
starých, nemocných či handicapovaných 
je hodnocen každý vyspělý stát 
a jednotlivá města. Sociální cítění ale 
není pouze výsadou levice, jak se 
mnohdy snaží tvrdit. Kdo podlehne 
dojmu, že je to jakýsi souboj levicových 
a pravicových politických stran v míře 
jejich soucitu k sociálně slabším, je na 
velkém omylu. Rozdílnost těchto dvou 
základních politických směrů je v míře 
svobod, kterou hodlají svým občanům 
ponechat či odebrat. Míra svobod nemá 
s mírou sociálního cítění v podstatě co 
dělat. To, že je nutné sociálně slabým 
lidem pomáhat, na tom se shodneme 
všichni. Člověk se sociálním cítěním se 
projevuje konkrétními činy a nestačí tedy 

jen politovat a uvědomovat si rozdíly, je 
nutné pro ty slabší něco udělat. Sociální 
cítění je zodpovědnost. Kandiduji za 
Občanskou demokratickou stranu, která 
vždy měla v Klatovech, a věřím, že stále 
má, velkou podporu lidí. Nikdy jsme 
neslibovali nereálné projekty. Co se nám 
podařilo? Stačí se ohlédnout zpátky 
a nezavírat oči. 

Pokud dostanu opět vaši důvěru 

a budu zvolena, mohu vám slíbit, že 
budu sloužit všem občanům našeho 
města, jak nejlépe dovedu. 

Děkuji za rozhovor.

Rudolf
„Komoří“ Lang

redaktor

...s předsedkyní bytové komise Města Klatovy Marií Hulešovou

Na výletě s vnučkou 2x foto archiv M. Hulešové

Podzimní AKCE na dentální hygienu!

Klatovská zubní ordinace MUDr. Dagmar PetrmichlováKlatovská zubní ordinace MUDr. Dagmar Petrmichlová
Měchurova 685/IV,   339 01 KlatovyMěchurova 685/IV,   339 01 Klatovy

od 1. 9. do 31. 12. 2014 pro všechny klienty dentální 
hygieny kartáček dle vlastního výběru 1+1 ZDARMA!
od 1. 9. do 31. 12. 2014 pro všechny klienty dentální 
hygieny kartáček dle vlastního výběru 1+1 ZDARMA!

tel. 376 311 194    www.katalog-stomatologu.cz

Chcete udělat na vánoce vašim blízkým nejen radost, 
ale také něco pro jejich zdraví? Využijte možnosti našich 

  VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ!
profesionální bělení OPALESCENCE

Noví klienti získají na dentální hygienu 
20% slevu na 1. návštěvu.

Noví klienti získají na dentální hygienu 
20% slevu na 1. návštěvu.

JEDNODUŠE ZDRAVÉ ZUBY

JEDNODUŠE ZDRAVÉ ZUBY
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Před sto lety měly Klatovy velmi slušné 
zázemí jak osobnostní, tak institucionální 
v bádání o historii. Generace mužů kolem 
klatovského muzea (Hostaš, Vančura, 
Plánička, Vaněk) napsala výraznou stopu 
nejen v regionálním, ale i v celostátním 
dějepisectví. 

Procházet se dnes klatovskými ulicemi, 
znamená předchozí velmi silně vnímat. 
Přeci jen Hostašova, Vaňkova…, ale také 
Randova,  Denisova,  Balbínova  č i  
Krameriova.

Žijeme historií, různě si ji připomínáme, 
ale považuji za velmi důležité, že na dějiny 

svého rodného města nezapomínáme. 
Pateticky řečeno odkaz zmíněných mužů 
nám nedovolí, abychom historické 
události nepřestávali připomínat. Jak zmi-
ňují mnozí historici při svých návštěvách 
našeho města, Klatovy mají bdělé, 
náročné a zajímající se publikum, které 
ovšem také dokáže ocenit poctivou 
badatelskou práci. 

Přestože jsme k mnoha věcem kritičtí, 
dovolím si tvrdit: co by za to v jiných 
městech dali, aby takto kvalitně zpra-
covávali svoji historii!

Nevěříte? 
Dva badatelské spolky mapující 

regionální historii, vstřícný okresní archiv, 
město jako spolugarant historického 
bádání s vlastními publikacemi (tři 
sborníky z konferencí, další tři na cestě), 
pravidelně vydávaný sborník o historii 
regionu, rok co rok odborně-naučné 
sympozium Barokní jezuitské Klatovy, dále 
městská knihovna a Hifi klub, které měsíc 
co měsíc nabízejí zajímavé hosty… 

I Klatovan pravidelně přispívá k pozná-
ní naší minulosti. Dále zmíním kabelovou 
televizi, vynikající diplomovou práci o mo-
derní architektuře Klatov, knihu o dějinách 
Klatov z roku 2010, různé obrazové 
publikace, klatovské karafiátníky a další. 

Ve Vídeňské ulici na nás shlíží busta 
Aloise Maška. Co však víme o muži, který 
se významně podílel na vzniku Klatovské 
nemocnice (proto má zaslouženě v sou-
časném monobloku svůj portrét) a také na 
rozkvětu Klatov na přelomu 19. a 20. 
století? Zmíněný Karel Hostaš měl 
v letošním roce svá dvě kulatá výročí, která 
kolem nás prošla úplně bez povšimnutí. 
A to tu nemá Hostaš jen ulici, ale i muzeum 
nesoucí jeho jméno. Stále chybí jeho mo-

derní biografie. Kritický životopis postrádá 
i Jindřich Vančura, jehož kulatá jubilea 
čekají v příštím a přespříštím roce. Praco-
vat se dá i s jejich bohatou korespondencí, 
což se v nějaké míře děje. 

Rada města pravidelně zasedá pod 
Petersovými obrazy klatovských starostů. 
Co však dnes víme o osudech mužů, jako 
byli Novák, Nevláčil či Bicek?

Stále je o čem bádat a psát. Buďme za 
to vděční a pokračujme v tom.

Historie Klatov…Historie Klatov…

Lukáš
Kopecký

dopisovatel

Jindřich Vančura

JUDr. Karel Hostaš

foto: archiv autora

FAREMNÍ 
PORÁŽKA 
HYRŠOV

Maso ze Šumavy!www.balikmasa.czwww.balikmasa.cz



KLATOVSKÁ ODS

www.ods-klatovy.cz
www.facebook.com/KlatovskaODS

77
volte č.

Kandidátka ODS Klatovy 
pro komunální volby 10. a 11. října 2014
Kandidátka ODS Klatovy 
pro komunální volby 10. a 11. října 2014

SPOLEČNĚ PRO KLATOVY

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

50, ODS

Ing. Václav Chroust
ekonom, místostarosta

51, ODS

Marie Hulešová
zastupitel
62, ODS

Petr Fiala
spolumajitel firmy
- pekařství, 38, ODS

Martin Mašek
jednatel společnosti

35, ODS

RNDr. Kateřina 
Vágnerová 

lektorka, 32, bez PP

MUDr. Miloš Chroust
lékař

44, ODS

Ing. Jiří Dio
ředitel střední školy

60, ODS

Ing. Josef Rubáš
ředitel společnosti

47, bez PP

Aleš Buriánek Rudolf Lang Mgr. Lukáš Kopecký Ing. Jiří Kubát Tomáš Matějka
učitel hudby
62, ODS

vydavatel měsíčníku 
Klatovan, 42, ODS

historik
28, ODS

ekonom
55, bez PP

jednatel společnosti
38, ODS

Hana Kristová
ředitelka galerie

56, ODS

Ing. Vladimír Král, Ph.DIng. Stanislav Kopáček Zdeněk Baselides Mgr. Vítězslav Šklebený Ing. Stanislav Míka
jednatel
58, ODS

jednatel společnosti
41, bez PP

majitel instalaterství 
Baselides, 41, ODS

ředitel základní školy
47, ODS

důchodce
73, ODS

Ing. Miroslav Nedvěd
ekonom

61, bez PP

Karel Mráz
důchodce
77, ODS

Emanuel Volf Kamil Kloud Milan Neuvirt Jiří Bohůnek
živnostník
70, bez PP

jednatel
44, ODS

OSVČ
40, ODS

stavbyvedoucí
52, ODS

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D
ředitel galerie výt. umění

44, bez PP
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Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 24. října 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Jaroslav Karásek
Plzeňská 631, 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:
<tajenka 1>   od kakaa s nápisem sůl

TAJENKA:

Úředník běží k volební urně 
a rozhazuje rukama: 
„<Tajenka 1><Tajenka 2>!”

Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

Výherce červencové soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.
Výherce červencové soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.

Paní Tacchini s rodinouz Klatov 

(pozn. jestli se nepleteme v redakci, 
tak u rodiny Karásků je to druhá výhra 
s Klatovanem a potvrzení faktu, že losujeme 
opravdu poctivě - Rudolf Lang, vydavatel)



Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

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

Plánice - konzum

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

Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.
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Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.

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

Činnost vykonávám 
pro více věřitelů.

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)

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

Prodám 2 ks válend s úložným prosto-
rem. Rozměry 195x80x53. Zánovní, málo 
použité. Cena/ks 2000 Kč. Tel. 606 914 919

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 
2Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m , 1. patro 

bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné 
rekonstrukci, cena 1.150.000 Kč. Jen přímý 
zájemce. Tel. 777 344 966.

Prodám brambory na uskladnění žluté 
(Elfe, Anuschka), červené (red anna), cena: 
6 Kč/kg. Tel. 776 560 074.

Koupím za symbolickou cenu staré i ne-
funkční kinofilmové zrcadlovky značek Zenit, 
Paktica, Carl Zeiss, Practisix, Altix a další, 
nepoužívané, z dědictví či z půdních nálezů. 
Přijedu, ohodnotím, zaplatím, odvezu. 
Tel. 724 71 81 61 - stačí SMS, zavolám zpět. 

Prodám hrob na starém hřbitově 
v Klatovech. Tel. 731 128 146.

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

Pronajmu. Bezplatný pronájem zahrady 
u Klatov. Oddělená část zahrady s možností 
postavení zahradního skladu nebo karava-
nu, pronájem výměnou za sekání trávy v dru-
hé části. Kontakt: panedag@seznam.cz, 
případně 377 52 01 93

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.

Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech, 
pod Domažlickým předm. Tel. 602 882 461.

Hledáme prostory pro novou prodejnu - 
odměna 5.000 Kč.  V í te  o  vo lných 
kancelářských prostorách k pronájmu 

2v centru Klatov? Zn.: přízemí, cca 25 m , 
větší  vý loha.  Pošlete nám svůj  t ip 
na nikola.vonkova@riomedia.cz. Bližší info 
na www.riomedia.cz.

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

uzávěrka: 

22. 10. 2014

příští číslo vyjde: 

27. 10. 2014

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

„Na Pazderně“ 

Bleší trhy v KlatovechBleší trhy v Klatovech
20142014

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

11. 10., 8. 11.11. 10., 8. 11.

shání spolupracovníky.
Je pro Vás natáčení 
a práce s videem koníčkem?
Baví Vás potkávat 
zajímavé lidi? 
Chcete pracovat v televizi 
a jste z Klatovska?
Vhodné i pro absolventy, 
začátečníky zaškolíme.

Více informací 
na: www.filmpro.cz

Regionální televize 
FILMpro 
Regionální televize 
FILMpro 

Řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost 

vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   

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

inzerce@klatovan.cz
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z nás přece nechce nic jiného.
Ledové bloky sedící na dně jsou všech 

možných velikostí: nejmenší mají rozměry 
kozích chlívků, hodně jich je velkých jako 
rodinné domky, některé však jako činžáky 
padlé na bok. Všechny jsou zabořené 
v bahně schovaném pod vodou. Celá řada 
z nich je nádherně modrozelených - tisíce 
roků starý led. Veronika je jako u vytržení. 
Právě před námi se objevuje opravdová 
zajímavost a dcera nadšeně volá: „Tak jestli 
tohle není hlava nějakého pravěkého 
ještěra? Podívejte na tu ohromnou hubu 
a strašný zuby!“ Nediví se jen Veronika, ale 
i my ostatní žasneme. Projíždíme širokými 
bulváry ledového velkoměsta, které se zužují 
do uliček středověkého městečka. Těmi se 
proplétáme pořád dál, přímo na sever. Po 
dobrých dvou kilometrech jízdy mně to už 
začíná být divné a říkám manšaftu: „Tak tady 
bych si už konečně zlom představoval. 
Kdepak asi vězí?“ „To se dá úplně jednoduše 
zjistit,“ navrhuje Jakub. „Vylezeme si na něja-
ký z činžáků a rozhlédneme se.“ Po několika 
minutách pokračuje: „Leoši, kus napravo 
vidím jeden šikovnej. Na ten se určitě do-
stanu. Vypakuj mačky a cepíny!“ Po chvíli se 
drápe na ledový blok s Lenčiným komen-
tářem: „Nespadni, prosím tě!“ „Neboj, jde to 
dobře, a když zchřustnu, tak se jenom 
namočím.“ Pozoruji ho, vede si dobře. 
Po ledu ještě nelezl. Má Jirkův a Lénin krátký 
cepín, správně si je zasekává. Mrštností 
veverky lezoucí na kmeni stromu se při-
bližuje k horní hraně, přehoupne se přes ni 
a zmizí nám z dohledu. Brzy jej slyšíme 
seshora: „Už ho vidím. Zlom je úplně 
úžasnej, ale ještě hrozně daleko. Nejsme ani 
v polovině toho nalámaného ledu.“ „Rychle 
dolů!“ pobízím ho. „Musíme to osolit! Příliv 
na sebe nenechá čekat a nerad bych zažil, 
až všechno kolem nás začne plavat.“ Sotva 
je zpět v lodi, pokračujeme uličkami dál na 
sever. Urazíme zhruba jeden kilometr, když 
nastává to, čeho jsem se obával: menší 
ledové kry se začínají pohybovat, ale dojde 
i na velké. Pozoruji tajně Jirku, když se 
přiblíží. Ten pokukuje zase po mně. Nikdo 
nechce vyslovit Jobovu zvěst jako první. 

Léna nás chvíli pozoruje a zeptá se Jirky: 
„Neštymuje tady něco?“ Jirka se podívá na 
mě, nic neříká. Tak začnu sám a vyjdu 
s „jobovkou“ na světlo boží. „Zlom je určitě 
moc krásný,“ začínám. „Ale pořád ještě 
děsně daleko. Dopředu to jde ztuha, a jestli 
jste si nevšimli, některý kry už začaly plavat. 
Já bych to nejraději zabalil a vrátil se zpátky.“ 
„No ty ses dočista zbláznil!“ vyjede na mě 
junior. „Těsně před cílem to vzdát? Něco 
takového jsi nikdy neudělal!“ „Všechno je 
jednou poprvé. Mně to tady začíná smrdět 
krchovem. Otoč to a svištíme zpátky!“ 
Veronika žadoní, ale matka ji usadí slovy: 
„Buď ticho! Tatínek moc dobře ví, co říká.“ 
Všichni jsme skleslí, ale rozum vítězí! Ledy se 
čím dál víc začínají pohybovat, příliv je 
mačká k sobě a tlačí ke zlomu. Některé 
uličky se uzavírají, jiné zase otevírají, 
vjíždíme z jedné slepé do druhé. Po hodině 
už plavou i největší ledové bloky a my pořád 
ještě mezi nimi. Ne a ne najít volnou cestu 
na jih. Začíná mi být úzko. Představuji si, jak 
nesmírné síly drtí naše čluny, jak plaveme 
v ledové vodě! Najednou se před námi otočí 
kolem své osy kra velká jako dvojgaráž. 
Všechno kolem nás se rozhoupe: „Leoši, 
pryč odtud!“ křičí Lenka. Rád bych, pomyslím 
si. Ale jak? Ulička, kterou jsem měl před 
chvílí vyhlédnutou, je pryč. Všude jen led, nic 
jiného než led! „Takhle to nejde dál!“ řekne 
Jirka a dodá: „Hoď mi mačky a cepíny! Vylezu 
tady nahoru. Zkusíme to vzít ke břehu. Třeba 
je odtud blíž, než začátek tady toho blázin-
ce.“ Jirka má lezení po ledu dobře natréno-
vané a co by dup je vysoko nad námi, kde 
přelézá přes hranu bloku. Následuje ticho 
jak v kostele. Konečně ho slyšíme, jak 
z dálky křičí: „Ke břehu je to mnohem blíž 
a už vidím volnou uličku! Za chvíli jsem u vás 
dole.“ Skočí - v představách vidím, jak se mu 
zabodávají hroty maček do pláště člunu - ale 
dopadne na zadek. Sundá mačky, hodí je 
Léně, nastartuje motor, přidá plyn a strhává 
člun do uličky vpravo, tak úzké, že jí sotva 
projíždí. Jsem mu v patách. Jakub sedí na 
špici, dívá se proti mně a hlásí: „Tam, co jsme 
před chvílí byli, se právě obrací ohromnej 
flák ledu vzhůru nohama. To teda bylo jenom 
o chlup!“ Naštěstí se Jirkova vyhlédnutá 
ulička pořád ještě neuzavírá. Pozoruji, jak se 
vlevo právě srazily dva bloky, přesně jak 
jsem si předtím představoval. „Břeh na 
dohled!“ křičí Lenka tak hlasitě, jak jsem ji 
ještě nikdy neslyšel. Konečně najíždí jejich 
a pak i náš člun na pláž posetou ledem.

Fjord se začíná pomalu zužovat. V dálce, na 
jeho konci se jako gigantický bílý had klikatí 
ledovcový splaz, stékající ze zasněžených 
horských štítů, které uzavírají tuto velkole-
pou podívanou. „Vpředu už vidím první 
ledové kry,“ volá nadšeně Veronika. Do této 
chvíle nedělala nic jiného, než je vyhlížela. 
Jsou důkazem, že se náš cíl blíží. „Těch ještě 
bude. A o moc větší!“ řeknu, abych jí udělal 
radost. Dcera si pro kry ráda vymýšlí přirov-
nání - celou plejádu fantastických ledových 
zvířat máme už letos za sebou. „Dnes ale 
k největšímu stádu ker nemůžeme dojet. Je 
už moc pozdě. Utáboříme se přímo proti nim 
za těmi ostrůvky,“ ukazuje Jirka místo, 
o kterém jsme již předem domluveni, a po-
kračuje: „Ráno pak poplujeme rovnou k le-
dovcovému zlo mu - tenhle je nejširší, jaký 
jsme zatím viděli. Má rovných pět kilometrů!“

Druhý den dopoledne již můžeme 
přehlédnout konec ledovce v celé jeho 
mohutnosti. Splaz stéká z nedozírna. Má 
nevídaných tři tisíce metrů výškový rozdíl! 
Pomalu se k němu přibližujeme, vytáhnu 
mapu, chci se zorientovat a nestačím se di-
vit. „Jirko, přijeď blíž!“ volám. „Podívej, tady 
něco nepasuje!“ řeknu, když se svým člu-
nem přirazí, a pokračuji: „Vysvětli mi, jak je 
možný, že ten zatracenej zlom je v mapě 
zakreslenej tady, na konci ostrova, ale ve 
skutečnosti je až tamhle, kdoví kde.“ „Z toho 
jsem jelen! Vždyť máme ty nejnovější mapy,“ 
diví se Jirka. I já jsem z toho jelen. Že by ledo-
vec tak rychle ustoupil? Je to však skuteč-
ností. Na celém světě ledovce odtávají, ale 
zde je to úplně extrémní. Pomalu se při-
bližujeme k ledové hradbě a zjišťujeme, že to 
ledovcový zlom pořád ještě není, ale jen 
nalámané malé, velké, ohromné kusy ledu. 
Čelo ledovce má být osmdesát metrů 
vysoké, tvrdí literatura, ale to je až kdoví kde, 
schované za krami, ke kterým se právě 
přibližujeme. Je nejnižší odliv, prohlížíme si 
nalámaný led a Jakub jako prvý odhadne 
absolutně neobvyklou situaci. Říká: 
„Podívejte, ty ledy sedí na mořském dně!“ Na 
chvíli zmlkne a pak pokračuje: „Mohli 
bychom mezi nimi ke zlomu dojet. Moc rád 
bych ho viděl!“ Promluvil nám z duše. Nikdo 

Z Aljašky do KlatovZ Aljašky do Klatov
S populární diashow přijíždí cestovatel Leoš ŠimánekS populární diashow přijíždí cestovatel Leoš Šimánek

Leoš
Šimánek

cestovatel a dopisovatel

foto: archiv autora

KLATOVY (Pá) 24. 10.
15.00 a 19.00 hod. 

Kulturní dům
Předprodej: Městské kulturní střediskoLEDOVÁ PAST - U ledovcového zlomu Columbia GlacierLEDOVÁ PAST - U ledovcového zlomu Columbia Glacier


