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Klatované, vyhrajme dětské hřiště!
foto: archiv autorky

Natáčení spotu na klatovské Kolonádě
Jsme skupina rodičů, která už dlouho
zoufale touží po velkém, moderním hřišti
pro naše děti. Když jsme se dozvěděli
o možnosti takové hřiště vyhrát prostřednictvím soutěže prodejny Lidl, založili jsme
otevřenou událost na sociální síti FB
a začali společně podněcovat klatovské
spoluobčany. Celých 24 hodin jsme je
vyzývali, aby s námi denně posílali svůj
hlas, sdíleli událost ústně, prostřednictvím
všech dalších sociálních sítí, na svých
pracovištích, rozesílali mezi příbuznými …
A POVEDLO SE! Během pouhých tří

Večerníček nám pomůže vyhrát!

www.klatovan.cz

SOUTĚŽ

poslední známý stav hlasování:

3. Klatovy 20 678
4. Slaný 15 335
vedeme o 5 343 hlasů
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
dnů jsme se protlačili z 15. místa na
průběžné 3. místo! A to je už právě pozice,
která vyhrává hřiště v hodnotě 1 a půl
milionu korun. ALE!!! Náš boj není zdaleka
dobo-jován. I ostatní soutěžící česká
města mají stejný sen jako my, klatovští
rodiče a samozřejmě podnikají na vlastni
pěst mnoho akcí, při kterých se snaží
oslovit své spoluobčany, aby jim pomáhali
hřiště svými hlasy získat. Naším největším
soupeřem je čas a také město Slaný, které
si dlouho svou třetí pozici jistě drželo, než
jsme přišli my, „Klatovácí“ a pozici mu
doslova vyrvali z rukou!
Pomozte nám, prosíme, svými hlasy
do 8. 3. naši výherní pozici udržet!
Hlasujte s námi prosím denně na
www.lidl.cz. Velikou odměnou nám může
být výhra hřiště v hodnotě jeden a půl
milionu korun. Virtuální prohlídku projektu
na hřiště je možné vidět na internetových
stránkách.
Všem moc a moc děkujeme, jak jste se
s námi úžasně zapojili a zasloužili o tento
současný výsledek. Jste báječní, Vy
všichni, kdo s námi bojujete o hřiště, které
si tolik pro naše město přejeme.
Zůstaňte s námi do poslední chvíle do
nedělního večera 8. 3. - potřebujeme Vás!
Ani město Slaný se ani na první pohled
velký rozdíl 4000 hlasů jistě nevzdává
a čeká, že se necháme ukolébat slibným

Úvodník
Vážení čtenáři,
po menší odmlce se opět setkáváme
nad stránkami Klatovanu. Mnoho zajímavých a důležitých událostí se stalo na
počátku roku 2015.
Celým regionem zacloumala kauza
odebraných dětí a následné sebevraždy
podezřelého otce z Nýrska. Každý o tom
mluvil a zjitřené emoce rozvířilo i několik
trestních oznámení na instituce i osoby.
Případ se jeví složitější, než jakákoliv
strana prezentuje. Zajisté bude dobré
sledovat výsledek vyšetření kauzy, kde minimálně spoluobčany negativně překvapil
postup klatovských úřednic. Mohli jsem
nabýt představu, že v takto závažných věcech se z laického pohledu postupovalo
a asi postupuje trošku neprofesionálně
a necitlivě. Nepřidala tomu ani medializace norského případu odebraných dětí.
Jedno poučení z obou kauz plyne, a to
varování před přílišným zestátněním péče
o děti. Děti nepatří státu, ale rodičům
a kam to můžeme horlivostí dopracovat je
vidět na vztahu nového občanského zákoníku a stavebního spoření svým dětem.
Trocha pozitivního světýlka je vidět
v konfliktu na Ukrajině. Snad se podaří co
nejvíce držet mírové roviny a nepodlehneme jako někteří u nás bubnování do války.
O dost příjemnější jsou starosti rodičů
v aktivitách, jako je soutěž o dětské
hřiště. Klatovan podporuje svoje čtenáře
a věřím, že se dobrá věc podaří.

Rudolf
Lang
editor

náskokem. Ale s blížícím se koncem
soutěže i my o to více bojujeme! Maskot
Večerníčka s letáčky můžete potkat
ve městě. Dobrovolníci se do kostýmu
oblékají každý den ráno i večer. Máme
ještě namířeno do školek, škol, nemocnice
… Nic nenecháme náhodě! Kratičká
reportáž – upoutávka, kterou jsme
s našimi dětmi natočili v parku u Kolonády
pro klatovskou kabelovou TV, i tato
reportáž v Klatovanu nám doufáme
pomůže oslovit poslední z Vás, kteří by
snad ještě o naší akci nevěděli a v závěrečné fázi pomůže nás všechny zmobilizovat
na maximum.
HŘIŠTĚ SI VYBOJUJEME!

Vendula
Knězová
za skupinu rodičů

www.klatovan.cz
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Co zahrádkáři nedělají
Snad v souvislosti s nově zvoleným předsedou Českého zahrádkářského svazu
Stanislavem Kozlíkem jsem na ulici náhodně zaslechl kratičkou část rozhovoru
na téma zahradničení.
Nebudu předstírat, že mě otázka
týkající se činnosti zahrádkářů nechala
lhostejným. Ale ať jsem se myšlenkám na
téma kytiček, okrasných keřů, zeleniny,
ekologie i příjemných grilovaček ve stínu
vzrostlých stromů nebo vkusných pergol
sebevíc bránil, nebylo úniku. Snažil jsem
se alespoň úvahy posunout jiným
směrem, tak říkajíc do protisměru, a tak se
mi hlava začala plnit odpověďmi na to, co
vlastně zahrádkáři nedělají. Výčet to není
malý, ale i tak si myslím, že by jej leckterý
čtenář ještě rozšířil.
Rozhodně nehazardují se zdravím při
provozování adrenalinových činností,
protože stejně tak jako ctí přírodní zákony,
tak si váží i vlastního zdraví. Neberou drogy
a tudíž nepáchají trestnou činnost s tím
související, protože si užívají euforie z hezkých výpěstků. Neprovozují gamblerství,
protože jim na tuto činnost nezbývá čas.
Nepřeplňují čekárny praktických lékařů
z důvodu nachlazení, protože při dostatečném pohybu na čerstvém vzduchu získá-

vají přirozenou imunitu organizmu. Už
vůbec na lékařích neloudí neschopenky za
účelem získání invalidního důchodu,
protože by jim bylo bez práce i pohybu
ještě hůř. Stejně tak neusilují o sociální
podpory, protože si dobře uvědomují, že
bez práce nejsou koláče. Nestěžují si, že je
nikdo nevzdělává, protože se sami snaží
získávat zkušenosti i rady, jak pěstovat
zeleninu a jak ošetřovat angrešty, rybízy,
jostu, aronii a kdo ví co ještě.
Neobtěžují nerozhodností, nudou ani
poznámkami, že nemají kam jít, a to proto,
že zahrádka je vždy vítá s otevřenou náručí
a práce se tam také pokaždé nějaká najde. Nejsou enormně materiálně založeni,
protože si ještě po řádném zaměstnání
osvojili s rýčem a hráběmi v ruce pojem
pokory a přednost dávají bohatství
duchovnímu.
Nemyslí si, že je všechno samozřejmé,
i když podle spousty každodenních mediálních triků to na první pohled tak vypadá.
Nevyhledávají slovní půtky ani soudní
kauzy, protože si uvědomují, že dobré sousedské vztahy se musí pěstovat i opečovávat podobně jako hrášek, ředkvička nebo
kadeřávek. Nepřejídají se nezdravými
tučnými jídly, protože by se při pletí záhonů
jen těžko ohýbali.
Nepřevrací v nočních hodinách popelnice s odpadem, protože se při ořezávání
a střihání ovocných stromů už dost pohybově vyřádili. Neničí městskou zeleň ani
nekradou kytky z už tak spoře rozkvetlých
záhonků mezi paneláky. Neobchodují
s lidským zdravím, protože chápou, že
mnohé neduhy uzdravují bylinky a víra.
Nepodléhají častým stresům, protože

Čapkova ulice 142, Klatovy
- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
Po - Pá: 8:30 - 12:00, 13:00-17:00
- RENOVACE PODLAH
So: 8:30 - 11:30
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH
Nabízíme prodej a montáž veškerých podlahových krytin, dveří a zárubní.
Montáž roštů, OSB a DTD desek. Rovnání podkladů nivelačními stěrkami
a sešívání prasklých hybných betonů.
Odborné poradenství, zaměření a kalkulace nabízíme zdarma.

www.hp-podlahy.cz

tel: 723 529 108

psychickou zátěž vyvažují zátěží fyzickou.
Netrpí nespavostí, protože po celodenní
námaze usínají zdravým spánkem
dřevorubce.
V neposlední řadě nemusí být ornitologové, aby věděli, že je dobré v zimních
měsících přikrmovat zpěvné ptactvo,
poněvadž si uvědomují, že každý život je
zázrak a vyrobit třeba jen jednu jedinou
sýkorku modřinku nebo parukářku se dosud nepovedlo v žádné lidské laboratoři.
Nemusí být chemici ani biologové na to,
aby věděli, že se mezi zelení a člověkem
musí udržovat rovnováha. Jedině tak
budeme mít co dýchat.
Ujišťuji se, že toho zahrádkáři nemají
ve svém kodexu hodnot zrovna málo. A to
jsem ještě nerozvinul teorii o domově nás
všech, o modré kulaté lodi, která se řítí vesmírem a dává nám grátis životaschopné
podmínky. V souvislosti s touto skutečností mě napadá otázka, zda by si tento
náš přechodný domov nezasloužil lepší
zacházení. Snad alespoň takové, jak jej
vidí zahrádkáři.
foto: archiv autora

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

Naše vzorková prodejna HP PODLAHY
KLATOVY není velkých rozměrů, přesto
Vám můžeme nabídnout široký sortiment
podlahových krytin od renomovaných výrobců. Vyberete si u nás bytové i zátěžové
PVC, koberce, vinylové podlahy, plovoucí
i dřevěné podlahy, soklové i přechodové
lišty, dveře, zárubně, dveřní kování, a to
vše včetně montáže. Rovněž nabízíme
renovaci podlah a přípravy podkladů. Vždy
se snažíme s dodáním zboží a i montáží
maximálně vyjít vstříc potřebám zákazníka. V rámci zkvalitnění služeb jsme
upravili provozní dobu a zavedli i pevnou
sobotní otevírací dobu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miroslav
Hruška
podlahář
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REPORTÁŽ

www.klatovan.cz

Četnická stanice Klatovy hlásí:

Ve dnech 21. - 22. 2. 2015 se příslušníci Četnické stanice
v Klatovech ve složení štábní strážmistr Miloš Skořepa a četník na
zkoušku – vojín Josef-Vincenc Skořepa zúčastnili lyžařského
soustředění v obci Kvilda, okr. Prachatice.

Hlášení podává

Za slunečného sobotního odpoledne vyzkoušeli sjezdové tratě
v místním lyžařském areálu a při tom se nezalekli ani moderních
vymožeností, jakým lyžařský vlek bezesporu je.

foto: archiv autora V neděli pak nastoupili

k mezinárodnímu běžeckému závodu pořádanému při příležitosti
Šumavského skimaravelitel stanice v Klatovech tonu Kooperativy.

šstrážm. Miloš
Skořepa

Klatovan zve:

V náročném běžeckém závodu nastoupili spolu s příslušníky Četnické stanice Klatovy, dva příslušníci německé branné moci a dva
místní lyžařští přeborníci v čele s panem starostou. Díky kvalitní
přípravě četníci doběhli v pořádku do cíle a obsadili přední příčky.

Městská knihovna Klatovy zve na
besedu s Aloisem Anderlem, který přiblíží
činorodý život virtuosa štětce Aloise
Kalvody v prostorách barokního zámku
v Běhařově. Z doby první poloviny dvacátého století budou připomenuti i jeho
tehdejší žáci. Bedřich Andrle, Svatopluk
Janke, Václav Soušek, Cecilie Vinařová.
Součástí besedy bude seznámení
s nově vydanou knihou Aloise Anderleho
Malířské příběhy z Pošumaví, které bude
završeno slavnostním křtem a autogramiádou.

12. 3. 2015 od 18.00 hod. Společenský sál Městské knihovny Klatovy
Retrospektiva běhařovského zámku s malířskou školou Aloise Kalvody

Městská knihovna Janovice nad Úhlavou
ZVE seniory včetně zájemců z řad
široké veřejnosti na BESEDU
o bývalé Kalvodově malířské škole v Běhařově
Začátek v 17.00 hod. 4. března 2015
V ZASEDACÍM SÁLE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Po skončení besedy následuje v prostorách
městské knihovny VERNISÁŽ a VÝSTAVA OBRAZŮ

Aloise ANDERLEHO
Součástí tohoto mimořádného a rozšířeného
programu bude také seznámení s nově
vydanou knihou autora obrazů.
Nebude chybět ani autogramiáda.
VÝSTAVA bude v prostorách Městské knihovny
Janovice nad Úhlavou zpřístupněna do 30. 3.

www.klatovan.cz

ŽELEZNORUDSKO
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Pojďte s námi v Rudě odolávat nudě – „Železnorudsko Vás baví“

Rtuť teploměru už zdaleka nepadá hluboko pod 0°C, přes to jsou na Železnorudsku
stále dobré lyžařské podmínky. Ten, kdo
ještě lyžovat neumí, nemusí zoufat neboť
zde najde několik lyžařských škol
s profesionálními instruktory. Vybavení
Vám rádi zapůjčí v některé z půjčoven.
Samozřejmostí je i možnost vypůjčení
sněžnic, neboť pěší túry například
k Čertovo jezeru či na vrchol Ostrý
nadchnou snad každého turistu.
Pokud jste romantická duše, máte
s sebou děti či babičky a dědy a toužíte po
nevšedním zážitku, vyjeďte si na projížďku
kouzelnou přírodou s kočárem taženým
koňským spřežením. Ovšem ojedinělý
zážitek Vám poskytne i jízda sedačkovou
lanovkou na Pancíř. Leckdo pojme obavu
z jejího „retro“ vzezření, ale jakmile nasednete, uchvátí Vás pohled na nezapomenutelná panoramata šumavské přírody.

V samém centru našeho městečka můžete navštívit některé z muzeí: Šumavské,
Historických motocyklů s expozicí Český

kráter a Počátky lyžování na Šumavě.
Dětské tvářičky rozzáří Království skřítků.
Milovníci adrenalinu jistě uvítají nově otevřenou elektronickou střelnici. Příjemný relax si vychutnáte ve wellnessu. Protáhnout
tělo a zasoutěžit s přáteli zvládnete na
bowlingu. Několik cukráren, restaurací,
barů či místní pivovar Vám poskytne přístřeší s nabídkou dobrého gastronomického zážitku.
Návštěvu na Železnorudsku však můžete spojit i s některou z připravovaných
sportovních akcí. Velkým lákadlem je již
tradiční zábavný závod „JÍZDA PŘES
VELKOU LOUŽI“ ve SKI&BIKE Špičák. Celé
odpoledne uvidíte úspěšné i neúspěšné
pokusy přejet přes velkou louži na čemkoli,
co Vás napadne. Nebude chybět ani
občerstvení a muzika.
Své zážitky z návštěvy Železnorudska
foťte, dokumentujte a posílejte na e-mail.
Nejlepší příspěvky pak oceníme zajímavou
cenou a zveřejníme na našem facebooku.
Více info na: www.sumava.net/itcruda.

Kalendářní přehled akcí – zima - březen 2015
Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

7. 3.

KO slalom

SK Arnika/SKI&B Špičák

- závod v paralelním slalomu, dospělí

8. 3.

Špičácký pětiboj

SKI&BIKE Špičák

- soutěž pro děti do 14 let o celodenní jízdenku zdarma…

14.-15.3.

KO slalom

SK Špičák/Belvedér

- závod v paralelním KO slalomu

14. 3.

Rock Point Dynafit BMW Skialptour

SKI&BIKE Špičák

- vyzkoušejte si první skialpinistické krůčky, večer si můžete zkusit „zazávodit“ a vyhrát hodnotné ceny v tombole

21. 3.

Jízda přes louži

SKI&BIKE Špičák

- tradiční akce, překonání velké louže na čemkoli, nájezdy se zkracují…

21. 3.

Šumavský pohárek č.8 - závěrečný

SK Arnika/SKI&B Špičák

- seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

28. 3.

SKI GOLF

SKI&BIKE Špičák

- lyžařská část závodu - slalom - více info v areálu Špičák - golfová část v Darovanském dvoře

Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete na www.sumava.net/itcruda/

Změna vyhrazena.

foto: archiv ITC

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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OBRFEST

www.klatovan.cz

Neb na velkém sále se bude chystat
vystoupení trhačů hlav, vrhačů vtípků
a rozhoupávačů zatuhlých kloubů… BT’n’J.
Tihle vtipálci dotahují své gagy k dokonalosti. Vytříbeným humorem a hravostí nás
baví už nějaký ten pátek. Ale protože
opakováním ztrácí vtip na vtipnosti, tak se
kluci rozhodli, že letos už opravdu zahrají.
No a je načase trošku přitvrdit a rozpálit kavárenskou půdu pod nohama do běla,
páč trocha Hard Coru ještě nikdy nikoho
nezabila. Pražští SKYWALKER toho
prorajzovali už hodně a nejedno podium
znesvětili svou živou performancí, za což

Kdy: 28. 3. 2015
Kde: Kulturní dům Družba
Lupeny: 250,- předprodej, 290,- na místě
Předprodej: Tabák&Copy Náměstí Míru Klatovy,
KD Družba Klatovy, Divadlo Pod Lampou Plzeň,
Květiny u Janiny Sušice
foto z loňského Obrfestu - Rudolf Lang

Každý si jistě často vzpomene. V mnohých
historkách, které vyprávíte přátelům, figuruje právě on. Charismatický týpek hýřící
úsměvy a dobrou náladou. Tak si každý
jistě Obrouše pamatuje. Už je to rok, co
odešel na věčnej mejdan do rockového
nebe. Rok od doby, kdy stovky z Vás podali
pomocnou ruku, aby se mohl vrátit domů.
Rok od večera, kdy se Obrovi „post
mortem“ splnil sen o uspořádání velkého
festivalu v klatovské Družbě. Pojďme si
společně vzpomenout na Jemnostpána,
jenž mnohým z nás vyčaroval na tváři
úsměv, a zopakovat si loňskou, nezapomenutelnou atmosféru Obrfestu.
Vše zahájí svým vystoupením v kavárně
klatovská parta jménem STRIP DOLLS už
v 18.00 hodin. Bandu, kde ženský krasozpěv střídá řízný mužský diktát, není asi

třeba na Klatovsku nějak zvlášť představovat. Tak snad jen dodejme, že posledním
spáchaným počinem kapely je singl
Escape. Stejně jako loni budou na sebe
jednotlivé kapely časově navazovat, nebo
se lehce překrývat.
Po setu Strip Dolls v kavárně se rozezní
na velkém sále tóny libých písní plzeňské
legendy ZNOUZECTNOST. Tihle kluci už
mají něco za sebou a jsou tedy zárukou
velmi kvalitního rozjezdu Obří párty.
Své ahoj přijdou Jemnostpánovi říct
sušičtí SIRKYSKON na podium v kavárně.
Parta mladíků smontovala v šumavských
hvozdech líbivý, poprockový repertoár
a mají parádně našlápnuto. Nechte se
tedy v klidu unášet melodiemi opředené
českými texty a užívejte rozněžnělé nálady
doprovázející jejich set.

sklízí nejen v našem českém rybníčku, ale
i v Evropě, případně v Kanadě, spousty
pozitivních kritik. Takže připravte kedlubny
na pořádnou verglovačku a cvičně se
pohoupejte v kolenou. Tohle bude mela,
tak nezapomínejte na pitný režim.
No tak uklidníme se holoto rozjívená
a přelijeme pozornost do velkého sálu. Aby
si každý přišel na své, opět jsme zašátrali
v pop-rockových vodách a vytáhli z nich

broumovské IMODIUM. Stálice české klubové scény už má za sebou stovky koncertů. Kapela předskakovala v minulosti
takovým zvučným jménům jako Avril
Lavigne, Simple Plan nebo Dog Eat Dog
a Bush. Za deset let své existence vyprodukovala tři alba, několik klipů a dokonce
i film, který mapuje devět a půl roku
existence kapely.
Odložte zábrany, zapomeňte na pseudoslušnost, vypusťte své nejniternější
démony a projděte branou šílenství. Touto
pomyslnou branou, dělící svět na „normální“ a „zvrhlý“ budiž pro tuto chvíli vchod do
kavárny. HENTAI CORPORATION už se na
Klatovsku párkrát předvedli v plné parádě

www.klatovan.cz

OBRFEST
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a zanechali za sebou v mnohých dojem
rozporuplnosti a v jiných pocit uspokojení,
že na tom nejsou s tou svojí palicí zas až
tak zle. Po hudební stránce ale patří k tomu nejlepšímu, co na naší hudební scéně
vzniklo a klip s bobry má našlápnuto
k tomu, stát se evergreenem. No řekněte
sami. Není ten svět hned hezčí, když máte
v hlavě vyfoukáno?? :-)
A zpět na velký sál. A zpět k meritu
večera. Zpět ke vzpomínkám, ke sladkobolným úsměvům. TRAUTENBERK má za
sebou rok plný nečekaných zvratů. Jako by
si s námi osud hrál. Na začátku roku nám
sebral milovaného člověka a naservíroval
rok plný velkolepých koncertů. Něco za
něco, dalo by se říct. Jenže v tomto případě
byla cena za „nechtěnej kšeft“ s osudem
extrémně vysoká. Ustáli jsme to, byť
s Obrovským šrámem na srdci. Po tříměsíční koncertní pauze se vrátíme na pódia
s novým repertoárem. Ale nebojte se.
O Vaše oblíbené songy Vás neochudíme.
Ba naopak. Pán udíren zazní poprvé naži-

vo v kompletní sestavě, tedy i s Radkem
Škarohlídem z Hentai Corporation
a společně pošleme Obroušovi pozdrav
a poděkování do rockového nebe.
A nastal čas na známé nestárnoucí
fláky. Padesátá a šedesátá léta mají stále
ještě svoje místo hudebních knihovničkách. Pro někoho „oldskůl“, pro jiného kult
a závan mládí. Dokud budou existovat
kapely, jakou jsou Klatováci THE SHOWER,

bude Rock’ n’ Roll ve své krystalické formě
žít a dýchat dál. The Shower nejsou
autorskou kapelou. Přebírají známé kusy
známých průkopníků elektrických kytar
a předávají ji dnešním posluchačům

s neuvěřitelnou energií. Tak pojďme hodit
bůčkem v Elvisovském stylu. Místa pro
nostalgii bude v kavárně víc než dost.
Když kapelu KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
v roce 2006 opustil zpěvák Simon, postu
za mikrofonem se ujal Tomáš Vartecký,
známý coby autor písní pro svou životní
partnerku Annu. K a jako geniální kytarista, působící mimo K25A i v kapelách
Lucie nebo Wanastovy Vjecy. V současné
době brázdí nevěstky K25A česká pódia
v čele se zpěvákem, a teď světe zhasni,
Danielem Kurzem, frontmanem Atari
Terror. No a když už se sejdou Kurz
a Škarohlíd pod jednou střechou, tak se
panečku dějí věci. Bůhví čeho se Anče
dočká. Raději ji tou dobou na velký sál ani
nepustíme.
Loni rozsekali kavárnu a letos si to
přijedou zabetonovat. Kdo zažil jejich

vystoupení na loňském Obrfestu, ten
o tom ještě dlouho po tom mluvil. Plzeňécí
CONCRETE jsou pořád našlapaný a jejich
metalcore jede jako dobře namazanej
stroj. Podle mě parádní tečka za parádním
večerem. Džunglééé!!!!
Doufáme, že tenhle večer v nás všech
zanechá stejnou nesmazatelnou vzpomínku jako loňský ročník, jen s hlavou o trochu
vztyčenější a srdcem zjizveným, leč zahojeným. Ve velkém sále budou večerem
provázet frontmeni z BT’n’J Martí a Daví.
O Váš další komfort se postaráme my,
jemnostpánova čeládka. Takže ahoj,
ahoj, ahoj 28. 3. na Obrfestu 2015!!!

Dalibor
Dvořák
Trautenberk
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MODELKY

Finále soutěže Fotomodel/ka r. 2015

foto: JHfoto

Finálový večer soutěže se uskutečnil 28. 2.
ve velkém sále kulturního zařízení Přeštice.
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to
I. kategorie 7-13 let a II. kategorie 14-22
let. V této soutěži se kladl veliký důraz na
mluvený projev a komunikativnost, schopnost rychle zareagovat na daný úkol či
otázku. Naopak zde nerozhodovaly tělesné
proporce,výška či zkušenosti s fotografováním. V malé kategorii do finále postoupilo

10 finalistů a ve velké kategorii jsme mohli
podpořit 11 finalistů. Soutěžilo se ve 3 soutěžních disciplínách, a to: reklamní fotografie, rozhovor a zadaná volná disciplína
formou reklamy.
Porota,kterou tvořili především partneři
akce, fotograf, kosmetička a kadeřnice, to
neměla s celkovým hodnocením vůbec
snadné. Bylo vidět, že se všichni na finálový
večer pilně připravili. Druhý ročník této

artin KLATOVY
Kocum

soutěže uspořádala modelingová a produkční agentura JM-models a tentokráte
finále z Klatov přesunula do Přeštic.
Moderátorkou večera byla Mili Kopecká. Ta
zároveň i organizovala celou soutěže spolu
s p. Jaroslavou Kopeckou, včetně všech
setkání, fotografování, zkoušek, nacvičování a příprav na finále, které museli
finalisté absolvovat.
Děkujeme všem divákům, od kterých
jsme dostali spoustu poděkování za
nádherně strávený večer, ze kterého si
finalisté odnesli nové zkušenosti, zážitky,
a jsme moc rádi, že vznikla i úžasná
kamarádská atmosféra. Budeme se těšit
na třetí ročník soutěže, který odstartujeme
v listopadu a finále nás čeká v únoru 2016.
Vyhodnocení finálového večera:
I. kategorie
1. místo - Nikola Minaříková z Vimperka
2. místo - Simona Benzlová z Prapořiště
Fotomodelka sympatie - Simona Benzlová
II. kategorie
1. místo - Natálie Schambergerová
z Domažlic
2. místo - Hana Beranová z Chrástu
u Plzně
Fotomodelka sympatie - Anna Marie
Janošíková z Kašperských Hor
Výhercem internetové soutěže FILMpro se
stala Kristýna Korandová z Klatov.
<RKL>

Tel. 376 315 170

PRODEJ SERVIS
artin KLATOVY
Kocum

...nav
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Klatovy – Luby 165
Lesní, zahradní a stavební technika Husqvarna

www.klatovan.cz

FLORBAL
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Klatovští Slávisté bojují v Klatovech o střed tabulky!
Před časem jsme představovali nově
vznikající klub v Klatovech Slavia VŠ Plzeň –
Klatovy. Tento florbalový klub založený na
přelomu června a července už má tzv.
„základní kostru“ týmu. „Od začátku sezóny
nám přibylo zhruba 10 nových kluků a když
to přičteme k začínajícím cca 40 hráčům,
můžeme si už pomalu, ale jistě vybírat
hráče na zápasy,“ shodují se oba trenéři
Klatov. Ale ihned za tím dodávají, že hráčů
není pořád ideální počet. Mnozí možná
o novém klubu již ví a navštěvují občasné
domácí zápasy, pro ty ostatní máme ohlédnutí za sezónou v roce 2014.
Od 20. září se pohybují klatovští hráči po
Západočeském kraji a sehrávají nejrůznější
zápasy. Dva ligové celky, tedy starší žáci
a dorostenci, kteří hrají 2. nejvyšší ligu
dorostu, se momentálně umisťují ve středu
tabulky. A vypadá to, že boje nekončí.
Sezóna trvá až do konce dubna a tým má
ambice umístit se na 5. místě v tabulce. „Na
takto nový tým složený z hráčů, kteří spolu
do začátku sezóny nehráli a potkali se až
v září na trénincích, je to úspěch. Porážíme
týmy, které již nějaký ten rok fungují, a to
nás motivuje pracovat s kluky dál. A myslíme, že i naše hráče to posouvá a motivuje,
ačkoliv ne každý zápas se vydaří podle našich představ a možností,“ dodávají trenéři
Klatov. Poslední kolo se hrálo u nás v Klatovech na SH Čapkově a další domácí kolo
pořádají starší žáci. Bohužel se „doma“
představí naposledy, jelikož každé kolo po-

foto: archiv klubu

řádá jiný tým, celkově za sezónu však pouze
dvakrát. Starší žáci obdobně jako dorostenci se pohybují okolo středu tabulky, na konci
sezóny chtějí být alespoň na 6. místě.
„Bohužel starší žáci jsou kategorie, která je
nejméně ročníkově obsazená a doplňují
je naši mladší žáci. Nutno dodat, že se s tím
zatím kluci „perou“ na výbornou,“ smutní
Jan Hořký s Jiřím Kloudou. Nesmíme ale
zapomenout na nejmladší kategorie, tedy
na dvě další z celkových čtyř, a to jsou
mladší žáci a elévové. Mladší žáci také jezdí
turnaje po západních Čechách, nicméně

Finanční služby

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

zdárně doplňují plzeňské týmy a na
nesehranost si vedou v zápasech poměrně
dobře. To samé platí i pro naše nejmladší –
elévy. „Zatím máme pouze dva elévy, a to
Adama Vlčka a Petra Majdla, kteří jsou na
svůj věk velice šikovní a nebáli bychom se je
nasadit do zápasu starších žáků, kdyby to
šlo,“ připomíná vedení klatovského klubu.
Doufejme, že se klatovským slávistům
povede závěr sezóny co nejlépe a že ta další
sezóna bude alespoň stejně vydařená jako
ta letošní, a přibudou noví hráči a úspěchy.
<RKL>

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?
- Oddlužení a sjednocení splátek
zákonnou cestou.
- Zastavení upomínek i vymáhání dluhů a exekucí.
- Legální snížení Vašich
dluhů až o 70%.
Zajistíme Vám kompletní
zpracování
“Návrhu na povolení oddlužení”.

Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Máte problémy s exekucí?

Nečekejte na dražbu své nemovitosti...

- Vyřídíme Vám úvěr do 10 dnů,
- splatnost až 25 let,
- bez přepisu nemovitosti,
- bez poplatku předem,
- bezúčelové úvěry na cokoliv,

- konsolidace úvěrů,
- od 50.000 Kč do 20.000.000 Kč,
- sloučení více půjček do jedné,
- řešení finanční situace,
- spolehlivé řešení exekucí,
dražeb a zástav.

Pomůžeme Vám s dluhy...
KONZULTACE ZDARMA !!!
Vyřízení do 24 hodin.
Gabriela
Michelová
finanční poradce
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!

TAJENKA:
Žena rozrazí dveře, vpadne do bytu
a už v předsíni křičí:
„Ty hnusnej děvkaři!
Vím všechno!“
Muž zvedne hlavu
od křížovky a říká:
„Tak schválně:
<Tajenka 1>
<Tajenka 2>?“
Z množství správných odpovědí byl

Na Braníčkov se vyplatí zavítat i bez výhry. vylosován výherce:

KLATOVAN

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

Milí a stálí zákazníci Braníčkova.

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Žádný. Ani jeden
<tajenka 2> z nich to nečekal

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Zdeňka Králová,
Klatovy
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 23. března 2015.
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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Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Prodám zahradu se zděnou chatou pod
Nýrskou přehradou ve Staré Lhotě. Tel. 607
127 306.
Prodám byt 3+1 v OV v Klatovech u Pošty,
6. patro. Cena 1200000 Kč. Jen přímý
zájemce. Tel. 602 478 875.

INZERCE
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Prodej tvrdého
palivového dřeva
(90% buk)

800 Kč / cbm
Balík 1,5 cbm o délce 3m
a objemu 1,5 cbm

Pronajmu řadovou garáž v Klatovech
u čerpací stanice OMW. Tel. 602 882 461.

Tel. 603 257 601

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 válendy 2 ks - korpus světlý buk.
Málo použivané, vyrobeno na zakázku, vyšší
posed, kvalitní látka, zesílená matrace. Cena
2300 Kč/ks - příp.dohoda. Tel. 728 828 789
- večer.

Prodám kytarové kombo Fender
Champion 100 W černé, plně funkční, jako
nové, hrané doma a ve zkušebně. Dva
kanály čistý a efektový, nožní přepínač. Cena
5900 Kč. Tel 776 724 121.
Prodám velmi pěkný koberec 160x230.
Dále pak 4 originál. obrazy od J. Bílka.
Tel. 723 916 649.
Pro sběratele - prodám album fotografií
českých a zahraničních herců (8*11 cm., ca.
50 ks.), cena dohodou.

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

26. 3. 2015

Prodám kostru - rám na cirkulárku,
masivní s pojezdovými koly a ojí. Příprava na
pracovní stůl. K tomu klínové řemeny
a přívodní kabel cca 10 m s vidlicí 4 x 32A.
Cena 750 Kč. Tel 776 724 121.

Osobní a komerční
řádková inzerce

20. 3. 2015

Prodám plně funkční aku vrtačku zn.
Bavaria – 18 V, P-L chod, brzda, 9 stupňů
kroutícího momentu, velmi zachovalá, r. v.
2012, s nabíječkou, nový AC adaptér, plastový kufr. Cena 450 Kč. Tel 776 724 121.

příští číslo vyjde:

Hledám přivýdělek ve formě úklidu bytu
či rodinného domu. Nabídněte na tel.
702 828 984.

Nabízím doučování matematiky pro ZŠ
a SŠ, pomohu s přípravou na přijímací
zkoušky, maturitu ap. Aprobovaný učitel
matematiky pro SŠ a ZŠ. Tel. 605 222 135
- odpoledne.

uzávěrka:

Koupím byt 1+1 nebo 2+kk v Sušici. Tel.
po 18 hod. 776 790 637.

Koupíme starý nábytek, obrazy, sklo,
bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny,
hodinky, šavle, uniformy, knihy, pohledy,
myslivecké, vojenské, hasičské předměty,
staré hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě,
sbírky nebo pozůstalosti. Tel. 722 777 672
Platba ihned!
Vyměním byt v Mar. Lázních 1+1 v paneláku za byt v Klatovech. Tel. 604 522 156.
Prodám byt 3+1 v Plzni na Borech
o celkové výměře 63,7 m2 + 5 m2 lodžie.
V okolí dobrá občanská vybavenost. Cena
dohodou. Tel. 606 820 801.
Zestárli jste a bojíte se samoty? Nechcete si popovídat? Máte strach jít sami na procházku? Zavolejte zdravotní sestře v důchodu. Tel. 603 836 271. Určitě se domluvíme.
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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 - Instalatérství Baselides
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, Solodoor vrátnice
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.
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Oslavy „25 let od pádu Železné opony“ v Železné Rudě

foto: archiv autora

scházeli účastníci této jedinečné slavnosti.
Poslouchali muziku a popíjeli horký svařák.

Lída Rakušanová s manželem
a starostou Šnebergrem

Před zahájením se poslouchala muzika a popíjel horký svařák

V úterý 3. 2. 2015 se hraniční nádraží
v Alžbětíně stalo svědkem důležité oslavy.
Sešlo se zde mnoho lidí z Česka i Bavorska,
kteří si chtěli připomenout události před
25-ti lety. V roce 1990 se sešlo na hraničním přechodu do Bavorské Rudy 70 tisíc
lidí, kteří vytvořili lidský řetěz mezi oběma
městy. Stříhali ostnaté dráty, které obě
země po 40 let rozdělovaly, a radovali se
z nově nabyté svobody. Nejlépe to vystihl
starosta Železné Rudy Michal Šnebergr,
který veřejně prohlásil: „…hlavně, že nejsou
hranice, to je to nejdůležitější… teď hlavně
dohnat tu vyspělejší část západní Evropy…“.
Po slavnostní, oficiální části mítinku se návštěvníci přesunuli do Bavorské Rudy, aby
v Arberlandhalle, při hudbě, občerstvení
a v sousedské pohodě pokračovali s
oslavami do pozdních nočních hodin.

4x foto: Rudolf Lang

Starosta Železné Rudy Michal Šnebergr
a starosta Bavorské Rudy Charly Bauer
pozdravili všechny přítomné návštěvníky
této jedinečné oslavy.
O dobrou náladu se tradičně a s velkým
úspěchem postarala Šumavská kapela
Frantška Strnada st., které se u přítomných
návštěvníků dostalo velkého uznání. Nad
celým děním bdělo pozorné oko „příslušníka Pohraniční stráže“, Patrika Soukupa,
ze Železné Rudy.
V Arberlandhalle se v oslavách pokračovalo. Zahrály zde dvě kapely – česká a bavorská, zazpíval Železnorudský smíšený
sbor a jeho členky dokonce vyzvaly starostu
našeho města k tanci. Na velkoformátovém
plátně byl promítnut dobový film z oslav
před 25 lety.
Již dlouho před oficiálním zahájením se

V Arberlandhalle se v oslavách pokračovalo, byl promítnut dobový film

„Velmi významnou součástí našeho života
na Železnorudsku je spolupráce se sousední obcí Bayerisch Eisenstein. Na německé
straně nově konstituovaný Program Integrovaného rozvoje venkova (ILE), ke kterému
se připojilo i město Železná Ruda, přinese
prostřednictvím uskutečnění jednotlivých
společných projektů podporu ekonomik
obou obcí a upevní přeshraniční soužití.
Nedávné výročí čtvrtstoletí pádu Železné
opony je pro nás velkou výzvou a bude
záležet jen na nás, jak společně využijeme
všech možností, které se nám, s otevřením
hranic, nabízí. Dne 3. 2. 2015 jsme si toto
významné datum společně připomněli
v Alžbětíně a chtěl bych poděkovat všem,
kteří přišli a vzpomenuli tuto významnou
událost a také těm, kteří podpořili tuto akci,
mezi nimi Ingo Casinu Železná Ruda. Toto
významné datum, které znamenalo obrovský zlom v životě občanů Železnorudska,
bychom si i do budoucna měli pravidelně
připomínat a nejenom udržovat, ale dále
rozvíjet pozitivní spolupráci obou našich
měst - Bavorské i české Železné Rudy,“
ohlédl se za oslavou starosta železné Rudy
Michal Šnebergr.

