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Úspěchy klatovského tance

Taneční skupina Modern

Taneční obor ZUŠ J. Kličky Klatovy se na
počátku každého roku zaměřuje především
na rozvoj svých svěřenců, a to nejen při
zvládnutí správné taneční techniky, ale
i v osobitém projevu. Nejinak je tomu i u taneční skupiny Modern, která od ledna
2015 působí při Základní umělecké škole
J. Kličky Klatovy, též pod vedením Markéty
Lukášové. Taneční obor čítá kolem 80 dětí,
které jsou rozděleny do 5 skupin. Děti
i dospělí se věnují tanečním kategoriím modern, show a jazz dance a hodiny probíhají
dvakrát i třikrát týdně. „U každého vystoupení se snažíme o originalitu, nápaditost,
vtip, vyjádření emocí či děje a také o to, aby
choreografie byly blízké věku dětí a vycházely z jejich přirozenosti“ sdělila lektorka.
Každé jaro se nese ve znamení tanečních soutěží a těch se od roku 2011 krom
skupiny Modern zúčastňují i děti. Jsou jimi
pohárová soutěž Poslední tanec sezóny
Klatovy, Taneční skupina roku, Festival
tanečního mládí, Májový pohár v Horní
Bříze, v Chebu a soutěžní přehlídky ZUŠ.
Letos se na klání Taneční skupiny roku
a Festivalu tanečního mládí v Plzni vydaly
dvě juniorské skupiny TO ZUŠ Klatovy
a dospělý soubor TS Modern.
Taneční skupina roku se konala 15. 3.
v plzeňské Městské hale. Sjelo se ohromné
množství tanečních skupin nejen z regionu
a soutěžilo se v mnoha disciplínách. Tvrdé
tréninky se vyplatily a přinesly úspěch.

Taneční odbor ZUŚ Klatovy

www.klatovan.cz

INFORMACE

Tanečnice si domů odvezly zlatou medaili
v juniorské kategorii show dance – choreografie „Aladinova lampa“ a dále bronzovou
a bramborovou medaili v kategorii Dance
art s choreografií „All of me“ a „Já, ty, my“…
TS Modern získala stříbrnou medaili v kategorii Dance art s vystoupením „Slow me
down“ a stříbrné umístění se show choreografií „Hairspray“. Všechny skupiny tak postoupily na Mistrovství Čech.
Za sebou mají děti ze ZUŠ i postupovou
přehlídku tanečních oborů ZUŠ, která se
konala 20. 3. 2015 v Domažlicích. Odtud
postoupily choreografie „ Happy Ending“
a „All of me“ do krajského kola v plzeňském
divadle Alfa.
Tentýž víkend se v Plzni konal také
Festival tanečního mládí, který přinesl
tanečníkům ještě větší radost. Juniorské
choreografie „Aladinova lampa“ a „All of
me“ získaly ve velké konkurenci stříbrné
umístění a vytoužený postup na Mistrovství
České republiky, které se bude konat 23.24. 5. 2015 v České Lípě. Taneční skupina
Modern si taktéž zajistila postup na MČR
v Litoměřicích, a to s parketovou kompozicí
„ Slow me down“. 9. 5. 2015 se tanečnice
Modernu vydají obhájit loňský titul
2. vicemistr ČR. „V letošním roce se velmi
zpřísnila pravidla postupů na MČR a ani ve
snu nás nenapadlo, že bychom mohli
postoupit a hned třikrát. Byla to obrovská
radost a velmi se těšíme jak do České Lípy,
tak Litoměřic. Je to vždy nádherná
podívaná a zážitek. Taneční obor a skupina
Modern však není jen o tanci a honbě za
medailemi. Je to místo setkávání těch,
které spojuje společný koníček, kterým se
dá vyjádřit i to, na co slova nestačí“ uvedla
Markéta Lukášová.
Nyní čekají tanečníky krom postupů
ještě pohárové soutěže a mnohá vystoupení na klatovských kulturních akcích.
Držíme všem na jejich taneční cestě palce,
protože tanec je nejlepší psychická terapie.
<RKL>
2x foto: archiv ZUŠ

Úvodník
Vážení čtenáři,
setkáváme se nad jarním číslem Klatovanu, které Vám přináší ohlédnutí za obdobím
odchodu zimy a příchodu jara. Období bylo
doslova nabité událostmi a akcemi. Poslední
záchvěvy zimy vystřídalo aprílové počasí
a nyní se nám již připomíná naplno svou silou
jarní sluníčko. I dny plynou střídavě jak ty
změny počasí. Den nabitý sportovní akcí,
střídá den volna a oddychu. Hezké počasí láká
k cestování, pošmourné počasí nám umožní
zavzpomínat či rekapitulovat.
Neměli bychom si však krásné jarní dny
pokazit handrkováním a politikařením, jak
oslavit významné výročí konce Druhé světové
války. Vzpomeňme všechny hrdiny a padlé na
všech frontách, kteří bojovali proti nacistickému Německu a osvobodili i naši zem od nesvobody a utrpení. To jak se naše zem ubírala
v dalších letech nemůže a nesmí ovlivnit naše
vzpomínání a úctu k obrovským obětem, které
vedly k našemu mírovému žití v současnosti.
Alarmující by pro nás mělo býti, jak snadno
považujeme mír za samozřejmost. Dnešní dny
ukazují, jak strašně křehká je hranice mezi
mírem a válkou. Nenechejme se vtáhnout
kýmkoliv do válečných tažení, braňme naše
národní zájmy a mír v našem teritoriu.
Myslím, že nám hrozí plíživě daleko
reálnější nebezpečí, a to obrana těchto našich
hodnot před nekontrolovatelnými nájezdy
imigrantů z převážně muslimských zemí. O to
horší je přihlížení nečinnosti našich vládních
představitelů a celé EU a otřesným rozhodnutím o přerozdělování tzv. uprchlíků do
členských států EU. Podívejme se do okolních
zemí, jak rychle se k nám blíží stále častější
zprávy o tzv. mladících při nepokojích v ulicích.
Nedělejme stejné chyby jako země na jihu či
severu, nebo stále více svazující byrokracie
Evropské unie. Poučme se a braňme se včas.

Rudolf
Lang
editor

VZPOMÍNÁME
V nedávné době nás, bohužel, navždy opustili
význační občané města Klatovy, pánové

Karel Hás

Emil Kočnar

* 2. 9. 1928 Pardubice * 22. 11. 1916 Černotín
+ 21. 3. 2015 Klatovy
+ 11. 4. 2015 Klatovy

Čest jejich památce

www.klatovan.cz
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KLATOVY - Kavárna KD Družba

7. 5. - 8. 5.

9.00 - 16.00 h
Přijďte se poradit na výstavu moderních technologií
- odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky
sanitární keramika

úsporné a ekologické kotle

WC bez splachovacího kruhu
převratný systém splachování

klimatizační systémy

tepelná čerpadla

Moderní kombinace bojleru s tepelným
čerpadlem KALIKO firmy De Dietrich

moderní radiátory

solární systémy

Zajímavé veletržní slevy na vystavené a objednané zboží!
Přijďte se seznámit s novými trendy v oborech, máme pro Vás připraveno malé občerstvení

PŘEKVAPENÍ - novinka, ale z jiného oboru!
Podařilo se nám zajistit ochutnávku nového piva
z obnoveného Dovolte mně pozvat Vás, širokou veřejMěšťanského nost, na informační setkání a prezentaci
pivovaru
výrobků a možnosti úspor v oblasti vytáv Klatovech!
pění, ventilace, klimatizace, sanitární

Baselides

a ekologické techniky.
Představíme Vám kvalitní, úsporné,
ekologické a ekonomicky výhodné výrobky předních světových výrobců.
Výstavní akce bude probíhat v prostorách kavárny KD Družba. Velice si vážíme
Vašeho zájmu a návštěvy naší prezentační akce, a proto si Vás dovolím pozvat
na posezení u dobré kávy a zákusek.

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

Tel. 602 646 989, 777 646 994
e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz

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

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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RC MODELY

www.klatovan.cz

Klatovští závodníci přivezli pět pohárů z mistrovství České republiky
Umístění klatovských závodníků:
Production class:
Adam Babka MČR junioři 3. místo,
mezinárodní závod 9. místo
Jiří Pfeffer MČR senioři 3. místo,
mezinárodní závod 14. místo
Competition class:
Adam Babka MČR junioři 2. místo,
mezinárodní závod 8. místo
Jiří Pfeffer MČR senioři 3. místo,
mezinárodní závod 9. místo
Touring class:
Jiří Pfeffer MČR senioři 2. místo,
mezinárodní závod 6. místo
Group C:
Adam Babka MČR junioři 5. místo,
mezinárodní závod 10. místo

Poslední březnový víkend od 27. do 29. se
konal v Praze v Tyršově domě mezinárodní
závod rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:27 KYOSHO International Mini-Z
Masters 2015. Účastnili se závodníci
z České republiky, Německa, a Polska. Za
DDM Klatovy se zúčastnili Ing. Jiří Pfeffer
a Adam Babka. Celkem bylo v pěti kategoriích přihlášeno 88 modelů. V rámci tohoto
mezinárodního závodu bylo provedeno
vyhodnocení Mistrovství České republiky
(MČR) modelů aut Mini-Z v kategorii junioři
a senioři, kde se reprezentanti DDM
Klatovy umístili na stupních vítězů.
Naši závodníci se přihlásili do čtyř z pěti
vypsaných kategorií. Nejvíce obsazená je
kategorie Production class, což jsou
modely jen se základním motorem
a s minimálním použitím tuningových dílů,
tedy v podstatě tak, jak je zakoupíte
v prodejně. Díky omezení tuningu v této

Dráha z ptačí perspektivy
3x foto: Stanislav Babka

kategorii nejvíce záleží na jezdeckém
umění, protože rychlost a jízdní vlastnosti
všech modelů jsou srovnatelné.
Diváci mohli kromě těchto čtyř kategorií
vidět další zajímavé jízdy v kategorii
Formule 1.
Účasti našich závodníků v mezinárodním závodě předcházely pravidelné
tréninky na dráze v Domě dětí a mládeže
v Klatovech v budově A, kde trénují členové
kroužku RC auta Mini-Z pod vedením Jiřího
Pfeffera v pondělí od 16 do 18 hodin. Rádi
zde uvítáme nové zájemce o tuto zájmovou
činnost. Noví zájemci mohou v tomto čase
přijít a nezávazně si vyzkoušet jízdu
s těmito modely.

Adam připravuje svůj model v depu

Jiří
Pfeffer
dopisovatel

Modely před startem

Vídeňská 32, Klatovy
Út - Čt 10:00 - 22:00
Pá - So 10:00 - 24:00
Ne 10:00 - 22:00
Rezervace na tel.: 373 705 042

nekuřácká restaurace
posezení na terase
rodinné oslavy
možnost uzavřených firemních akcí
ubytování v 5 pokojích a 2 apartmánech
s vlastním parkovištěm a wifi

Přijměte pozvání do restaurace
Rozmarýn v těsné blízkosti
klatovského náměstí na nové
menu tradiční i moderní
kuchyně. Vaříme z regionálních
surovin - kvalitní vyzrálé maso
z šumavských chovů.

www.klatovan.cz

ŽELEZNORUDSKO
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Výstavy a expozice na Železnorudsku:

Jarní výlet k jezeru Laka

Historické motocykly
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter
– stálá geologická expozice
v „Zámečku“ v Železné Rudě
Království skřítků, Krámeček
– ul. 1.máje, vedle Pohádkové cukrárny,
květen – září: 10.00 – 17.00

Jezero Laka

foto: archiv ITC

Jak praví pranostika „Březen za kamna
vlezem, duben ještě tam budem … “,
nemusí vždy být pravdou. I když nám
aprílové počasí nadělilo pěkných pár
sněhových přeháněk, přesto se příroda
probouzí do jarní krásy a čeká na Vás
s otevřenou náručí. Jedním takovým
přírodním skvostem je „jezero Laka“.

5

Nejvýše položené jezero na Šumavě
s rozlohou 2,53 ha a max. hloubkou 3,9 m
je však nejmenším z ledovcových jezer.
Ledovcový kar má netypické pozvolné
stěny. Romantickou atmosféru celému
okolí dotváří plovoucí rašelinové ostrůvky.
Cestu k jezeru si můžete ukrátit
autobusem, který jezdí každý den v 9.29

z autobusové zastávky v centru Železné
Rudy. Po zhruba 9 km jízdy vystoupíte na
Nové Hůrce a odtud pak mírným
stoupáním pokračujete až k jezeru Laka.
Cestou si můžete odpočinout v bývalé
zaniklé obci Stará Hůrka. V Současné
době se zde zachovala pouze kaple
Svatého kříže s hrobkou rodu Abele
a pozůstatky kostela. Od jezera Laka se
vydejte cestou „pod Polomem“ směrem do
Železné Rudy. Tato cca 13 km trasa je
středně náročná.
V městečku se můžete občerstvit v některé z kaváren, cukráren či restaurací. Pokud vyrazíte ještě v měsíci duben, a to ve
středu, sobotu či neděli pak zejména děti
jistě ocení návštěvu „Království skřítků“.
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 – jaro - Železnorudsko Vás baví - květen 2015
Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

2. 5.

Otevření NS v Hojsově Stráži

Ž. Ruda / Hojsova Stráž

10.00 - procházka s výkladem počátkem NS

5. 5.

Jízda po stopách osvobození

Železná Ruda a okolí

10.00 - průjezd kolony historických vojenských vozidel Železnou Rudou se zastávkou v centru města potrvá do 10:45 hod.

9. 5.

Oslava osvobození

ŽR Klub / Žel. Ruda

- vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením se koná u železnorudského Zámečku od 12:00 hod.

9. 5.

Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše

SDH H. Stráž / Hasičárna

- tradiční akce v Hojsově Stráži

10. 5.

Česko – bavorská neděle

Über d´Grenz - Přes hranici - Bleší trh, hudba, občerstvení, býv. celnice Alžbětín

16. 5.

Horský půlmaraton

Pearmanent s.r.o.

1. ročník běžeckého závodu - oblast Pancíře

29. 5

Noc kostelů

Farnost Velhartice, Nýrsko

- kostely budou do půlnoci přístupné, uskuteční se hudební koncerty (H. Stráž 21.00, Ž. Ruda 22.30), prohlídka s výkladem

30. 5.

Koncert Žel. smíšeného sboru, o.s

ŽSS Žel. Ruda

- jarní koncert pěveckého sboru v Aule ZŠ K. Klostermanna

Bikepark opening

SKI & BIKE Špičák

- zahájení letní sezony s otevřením bikeparku, večerní koncert open air

30.-31.5.

30. 5.

Zkoušky IPO a NZŘ

Kynologický klub Ž. Ruda

- pro členy základních kynologických organizací, nebo členy chovatelských klubů

31. 5.

Belvederský biatlon

TJ Tatran Ž. Ruda

15. ročník, Přebor Plzeňského kraje, Lesní bežecký areál Belveder

31. 5.

Den dětí

SDH Ž. Ruda

- hasiči a kynologové připravili dětem odpoledne plné her a zábavy…

6. 6.

Velká cena města Železná Ruda

SC Plzeň / Belvedér

Lesní běžecký areál Belvedér - závod horských kol, zařazený do seriálu závodů „Pohár Plzeňského kraje MTB“

6. 6.

CUBE Stereo Test Tour, Marzocchi test days

SKI&BIKE Špičák

- testovací víkend, nutná registrace předem!

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

Obrfest 2 - ohlédnutí

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

Nástup kapely Trautenberk
Když vzniká tradice, je třeba mít základní
den. Den „D“. Ten, který mám na mysli, byl
26. 1. 2014. To odešel kamarád Tomáš.
Obrouš. Loni se konal první Obrfest a byl
velkolepý. Atmosférou, nasazením všech
hostů i muzikou.
Tradiční závěrečné foto

2x foto: Rudolf Lang

Letos vypukl druhý ročník v sobotu
28. března. Opět jej hostil Kulturní dům
Družba. Před Družbou voněly dobroty pro
hladové, u vstupu zase byli zdobní pořezové, vestibul plný vítání a jásavých zvuků.
Sály se rychle zaplnily, proudy návštěvníků
se organizovaně mísily cestou pro pivo,
s pivem, do kavárny, kde hrály další skupiny, a kolize nebyly... Nu, nějakou dobu už
tu muziku poslouchám, a tak jsem byla ve
střehu a Dobře jsem udělala. Koukám
kolem sebe a slyším salvy prapodivných
zvuků a to už byla zvukovka Znouzectnosti.
Pánové se snažili, jen co je pravda, ale
rozjezd byl tak rozpačitý, že jsem žasla,
kam se ztratil punk. Kluky znám léta
a tohle mě smutně zaskočilo. Ale nepovolili a konec už měl správný břink. Hentay
Corporation mě osobně nezklamali

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

www.klatovan.cz

a v klidu jsem si šla raději pokecat jinam.
Manýry jak z Ameriky a mně to komediantství nesedí. Pár lidí přišlo opravdu
z důvodu ryze osobního, ale bylo nač
koukat. Takové množství módních kreací
pohromadě neuvidíte denně. Škoda, že
některé modely došly zásadního poškození... i s nositelkami. Ale člověk je
škodolibý, a tak se baví kdečím. Odskočila
jsem si na úžasný rock 'n' roll do kavárny.
Pánové z The Shower to rozjeli na plné
pecky od začátku a s díky konstatuji, že do
konce neustali. Opravdu výborný výkon!!
Miluju sága a tady jsem si ságo užila!!
Konec zvonec a saxofonista tryskem
přeletěl do velkého sálu, kde se seskupovali pánové z kapely, na kterou jsme čekali
- TRAUTENBERK!!! Velký sál během chvilky
doslova vcucl stovky lidí a "mlejnice" byla
sympaticky nazděná. Myslela jsem, že po
mé pravici řádí nějaký zdivočelý stokilový
synek (zábrany pod pódiem „chránil“
takový šedesátikilový dorostenec, zábrany
prodělávaly silné útoky). Maličký pořadatel
se statečně držel až do zlomení materiálu
a opravdu vypadal jako malá opička ve
velké bouři. Ale to už Trautenberk jeli!!
Roztomilá Anče si přinesla spoluhráče a už
to jelo... Sekec mazec jak to máme rádi
a jak to umí jenom tihle kluci... Když jsme
vzpomínali na Tomáše, řvali jsme všichni
tak, že střecha musela nadletět. I tenhle
Obrfest byl velmi povedeným setkáním
několika dobrých kapel a stovek fandů
dobré muziky.
Doufám, že se příští rok sejdeme zase
v takové pohodě a hojném počtu!!!

Eva Džumagul
Krausová
dopisovatelka
Chcete zrekonstruovat byt, dům, zrenovovat
podlahu a nebo jen obměnit stávající podlahovou krytinu? Navštivte naší vzorkovou prodejnu. Provádíme montáž a prodej veškerých
podlahových krytin, dveří a zárubní. Nabízíme
2
2
koberce již od 96 Kč/m , PVC od 180 Kč/m ,
2
Vinylové podlahy od 380 Kč/m , Plovoucí
2
podlahy od 230 Kč/m , Dřevěné podlahy od
2
750 Kč/m . Najdete nás v bývalém areálu
Kasáren U Tanku mezi sportovní halou, Čerpací stanicí a dopravou Level. Přestože máme
menší vzorkovou prodejnu, dodáváme většinu námi nabízeného zboží v den objednání,
nejpozději do druhého dne. Akce na r. 2015:
při uzavření jakékoliv zakázky nad 10000 Kč
– dárek. Více na našich webových stránkách.
Přijďte se podívat, určitě si vyberete.

Miroslav
Hruška
podlahář

www.klatovan.cz

DUBEN 2015 | ČÍSLO 3-4 | ROČNÍK VI | STRANA

RALLYE

foto: Rudolf Lang

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

Motoristický svátek v Klatovech
Ve dnech 24. - 25. dubna měli motorističtí
fanoušci z Klatovska, ale i z ostatních
koutů republiky, příležitost vidět na vlastní oči parádní podívanou. Tu jim poskytla
jubilejní 50. Rallye Šumava Klatovy, doprovázená již tradičně neméně zajímavým
zážitkem v podobě Historic Vltava Rallye.
Obě akce byly k divákům velmi vstřícné
a programy na sebe zdařile navazovaly. Aby
se návštěvníci obou akcí na rychlostních
zkouškách nenudili, jela se jako vložený
program ještě Rallye Šumava Legend, která
ale obsahovala jen několik vozů.
Hned na začátek je třeba uvést, že celý
prodloužený víkend byl velmi zdařilý.
Po několika hubenějších letech v celém
českém rallyesportu je evidentní, že se
začíná blýskat na lepší časy. V posledních
letech tradičně špičková účast v Rallye
Vltava, která zahrnuje především jezdce ze
Skandinávie, měla tentokrát více než
zdatnou konkurenci ve startovním poli
soudobých vozů.
Asi největším tahákem pro diváky Rallye
Šumava byla posádka továrního týmu
Škoda Motorsport – Jan Kopecký, Pavel
Dresler. Tato posádka, jako úřadující vítěz
Asijsko Pacifického šampionátu, představila divákům ve světové premiéře na závodní
trati novou zbraň boleslavské Škody –

Vítěz 50. Rallye Šumava Klatovy
- posádka J. Kopecký a P. Dresler

speciál Škoda Fabia R5. Všichni se velmi
těšili na jeho ostré srovnání s Bryanem
Bouffierem, vítězem Rallye Monte Carlo
a jezdcem, který se dlouhodobě pohybuje
ve světové špičce a jehož služeb využívají
i tovární týmy z MS. Ten tentokrát na
šumavské soutěži sedlal soukromý Citroen
DS3 stejné specifikace, který obvykle vodí
po českých tratích Miroslav Jakeš. Obě tyto
posádky doplňoval mezi největšími favority
ještě domácí multišampión Václav Pech, se
spolujezdcem Petrem Uhlem, kteří patří
k hlavním adeptům na vítězství v každé
soutěži MMČR.
Tyto největší favority doplňovali dva
černí koně soutěže, Jan Sýkora na Fordu R5
a Pavel Valoušek se starší Fabií S2000,
který se v poslední době svezl především na
slovenských tratích. Výčet posádek, které
mohly bojovat o nejvyšší příčky, doplňoval
Roman Odložilík s jedním ze starších a ve
velkém mistráku znovu povolených vozů
specifikace WRC, konkrétně pro fanoušky
vždy atraktivním Subaru Impreza WRC a Jan
Černý se Škodou Fabia S2000 z dílen
Mogul Adell Racing teamu Romana Kresty.
S atraktivními vozy startovalo ještě
několik dalších posádek, ale od těch už se
přece jenom nečekalo, že by promluvily do
pódiového umístění nejsilnější kategorie.

Vítěz 24. Historic Vltava Rallye
- posádka Mats Myrsell - Esko Junttila
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Určitě stojí za zmínku i premiéra nesmírně
atraktivních vozů Porsche 997 GT3, které
byly ve startovní listině hned dva.
K tomuto výčtu samozřejmě musíme
připočítat celou plejádu kvalitních posádek
s dvoukolkami, v čele se vždy velmi rychlým
Egonem Smékalem.
Tato atraktivní startovní listina, premiéra vozu Fabia a v neposlední řadě ideální
počasí přilákaly k tratím jubilejní rallye
v Pošumaví dlouho nevídané davy diváků.
Ti skalní byli organizátorům určitě vděční
i za kompaktní skladbu tratí, která divákům
umožňovala bezproblémové přesuny mezi
rychlostními zkouškami.
Za zmínku stojí i zařazení městské rychlostní zkoušky, která se vydařila a pravděpodobně si najde pevné místo v programu.
Soutěže blíže divákům, kteří nejsou
pravidelnými návštěvníky podobných akcí
a nejsou ochotni na RZ cestovat, je ostatně
trendem nejen v Čechách, ale v celé Evropě
i ve světových soutěžích.
Největší skvrnou na soutěži tak pro
příznivce rallye určitě bylo brzké odstoupení
jednoho ze žhavých kandidátů na bednu –
Václava Pecha, který po vyhrané druhé RZ
musel ve třetí svůj vůz Mini po technické
závadě odstavit. Na druhou stranu tím
plzeňský matador udělal radost početné
skupině diváků, se kterými zasedl k občerstvení v Rudolticích.
Diváci, kteří byli zvědaví na výkon
celebrity – Daniela Landy, odcházeli také
zklamáni, protože jejich favorit se svou Fabií
WRC odstoupil hned na Čínovském okruhu.
Celkově zcela suverénně ovládl 50.
ročník Rallye Šumava Klatovy Honza
Kopecký, který zvítězil na všech rychlostních zkouškách, kromě zmíněné 2. RZ.
Podle předpokladů mu po odstoupení
Pecha dělal zdatného soupeře jen Bryan
Bouffier, který na většině RZ skončil hned
na Kopeckým.
Do 30 vteřin se pak poskládali další
favorité, v pořadí Pavel Valoušek, Roman
Odložilík, Honza Sýkora a Honza Černý.
Dvoukolky pak podle očekávání vyhrál Egon
Smékal.
V Historic Vltava Rallye se na prvních
dvou místech v cíli objevili největší favorité,
tedy Mats Myrsell ze Švédska a Nor Jensen,
oba na atraktivních vozech Porsche 911
RS. Třetí na pomyslném pódiu byl Maďar
Wirtmann s fordem Escort RS 2000.
Na závěr nezbývá, než pochválit organizátory za velmi dobře zorganizovanou
soutěž, jejíž náročnost ocenila i největší
hvězda soutěže na závěrečném předávání
pohárů a doufat v minimálně stejně
povedený příští ročník.

Libor
Košíček
rallye expert Klatovanu
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Každý křest je očistný
Vážení a milí čtenáři, jsem rád za kladné
ohlasy na mé články zveřejňované v tomto
periodiku. Jsou to pro mne věru příjemné,
ale i zavazující odezvy, se kterými naštěstí
nemám problém. Dnes, když dovolíte,
zabrousím více do osobní sféry.
Byl jsem vychováván v době, kdy se
tvrdilo, že: „Vlastní chvála smrdí“. Záhy
jsem se prožil do časů, kdy je zastáván
poněkud odlišnější názor: „Když se
nepochválíš sám, nikdo jiný už to za Tebe
neudělá...“. Obojí mi připadá trochu
přitažené za vlasy, ale jak se říká: „Na
každém šprochu, pravdy trochu“, a tak
jsem se rozhodl pochválit jiné i sebe
zároveň.
Ve večerních hodinách dne 12. března
se v přednáškovém sále klatovské
Městské knihovny uskutečnil slavnostní
k ř e s t m é k n i hy M a l í ř s k é p ř í b ě hy
z Pošumaví.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní
ředitelce Zdeňce Buršíkové za vlídné
přijetí, upřímná úvodní slova i vytvoření příjemného neformálního prostředí v podobě
kavárenského posezení. Poděkování
přísluší také bývalé spolužačce ze SPŠS
v Klatovech Andulce Šlajerové za životo-

artin KLATOVY
Kocum

pisné seznámení s autorem a ještě Jirkovi
Štěpánkovi, coby bývalému spolužákovi
z devítiletky v Janovicích a posléze rovněž
ze SPŠS za srdečné přání k úspěšnosti
knihy a hlavně za provedení slavnostního
aktu v roli kmotra. Trochu jsem mu při
otevírání zadrátované lahve Bohemky
držel palce, aby odstřeleným korkovým
špuntem nestrefil historicky cenný
křišťálový lustr impozantně umístěný nad
našimi hlavami. Dále nesmím zapomenout poděkovat za slané i sladké občerstvení, to s láskou připravila moje
manželka, a také skupině RELUTOOL,
která svým hudebním vystoupením velmi
zpříjemnila celý večer a zároveň otevřela
i jinou stránku lidského vnímání.
Vážení a milí, ten den se Vás na křtu
knihy spojeném s autogramiádou
a besedou o kulturním, ale i jiném dění na
běhařovském zámku v první polovině
dvacátého století sešlo sedmdesát
posluchačů.
Sedmdesát zvědavých, sedmdesát
vnímavých a sedmdesát toužících po
nových informacích. To opravdu není málo
a snad to svědčí o renesanci lidských
hodnot.

Pan Zdeněk Svěrák se na mne jistě
nebude zlobit, když použiji jeho parafrázi.
V tento moment mne však nic přiléhavějšího nenapadá: „Byl jsem s Vámi rád“.
Zároveň jsem velmi vděčný za to, že
jsme si spolu mohli připomenout aktuální
jubilea narození části dnes již nežijící
skupiny malířů, kteří se zasloužili o dobré
jméno našeho regionu – učitel Aloise
Kalvody Julius Mařák 29. 3. 1835,
a Kalvodovi žáci Václav Soušek 30. 3.
1899, Bedřich Andrle 3. 4. 1904, Cecilie
Vinařová 10. 3. 1909.
Děkuji a zase někdy na shledanou.
foto: archiv autora

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

Tel. 376 315 170

PRODEJ SERVIS
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Klatovy – Luby 165
Lesní, zahradní a stavební technika Husqvarna

www.klatovan.cz

LYŽOVÁNÍ
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Ohlédnutí za sezónou šumavských sjezdařů
Přes problémy s pozdním příchodem zimy, a tím
rekordně pozdním zahájením tréninku v tyčích, se
letošní sezóna většině závodníků vydařila.
Vhodný čas se za ní ohlédnout a zrekapitulovat.
Daleko největších úspěchů dosáhla žačka ZŠ
Železná Ruda Bára Zíková. V patách jí kráčí železnorudská Nikola Zemanová, která rovněž trénuje
střídavě v Čechách a střídavě v Německu, kde
vyhrála téměř ve všech závodech žákovského
pohárku. Suverénně zvítězila i v Šumavském pohárku. To, že obě závodnice využívají podmínky ve
dvou zemích, není nic závadného, ale nutnost pro
ty, kteří chtějí vystoupat do špičkového lyžování.
Této možnosti využívá i Kristinka Lebová z SA
Špičák a že se to vyplácí dokázala v silně obsazeném závodě v rakouském Zauchensee, když
skončila druhá v závodě, jehož se zúčastnilo 600
závodníků z 16 zemí. Možnosti trénovat a závodit
v Německu využívá i Adam Linhart v kategorii ml.
žáků. V kategorii starších žáků dosahuje špičkových výkonů v rámci ČR Milan Koryťák, jehož
nejlepším letošním výsledkem bylo 16. místo
v Říčkách z šedesáti závodníků z šesti zemí ve
slalomu a 8. na MČR v superG. Ve starších kategoriích Jakub Muller z SK Sokol Špičák zvítězil ve
slalomu na Mistrovství ČR a získal i řadu dalších
úspěchů. Na republikové úrovni závodili i dva
železnorudští chlapci v dresu SA Špičák- Václav
Kulich a Daniel Láska, ale v důsledku omezených
tréninkových možností a několika zraněních
a nemocí se jim moc nedařilo. Kulich si trochu
spravil náladu alespoň vítězstvím v krajském
přeboru ve slalomu a vítězstvím v KO na Špičáku.
Skvěle se vydařil Šumavský pohárek, kde se
odjelo sedm závodů. Jeho celkové hodnocení je
tedy velmi objektivním ukazatelem o úspěšnosti
závodníků a oddílů. Ve všech kategoriích se
ukazuje řada nadějí a výkonnost i technika
závodníků umísťujících se pravidelně na předních
místech je opravdu výborná. Svědčí o kvalitním

tréninku, dobré práci trenérů i podpoře oddílů
a rodičů. V pohárku soutěžilo pravidelně přes sto
závodníků a v závěrečném závodě ve Sportovním
areálu Špičák dokonce 150. Celý tradiční seriál
přispívá k velmi dobré situaci v nejmladších
kategoriích. Proto patří dík pořadatelům všech
závodů z různých oddílů, provozovatelům areálů,
které závody umožnily. Největší dík si zaslouží
tradiční hlavní pořadatelé celého seriálu manželé
Sedláčkovi z SK Arnika Plzeň. Bohužel oproti
situaci v nejmladších kategorií, je situace
v kategoriích od starších žáků až po dospělé
doslova katastrofální. U závodního lyžování
zůstávají pouze jednotlivci. Hlavním důvodem je
to, že většina dospělých se věnuje plně svým
malým dětem - závodníčkům a předčasně končí
se svojí závodní činností a pak to, že přechod
starších žáků do juniorů a dospělých není dobře
vyřešen a mladé závodníky často odrazuje od
pokračování v závodní činnosti. O to víc je nutno
hodnotit letošní krajské přeborníky Plzeňského
kraje v kategoriích dospělých, jimiž se stali Jan
Henig, Katka Scheinherová a Klára Červená z SK
Sokol Špičák, Katka Zichová a Václav Kulich z SA
Špičák a Filip Malán z SK Arniky Plzeň ve slalomu
a Jakub Muller, Katka Scheinherová z SK Špičák,
Michaela Radová ze Slavoj Plzeň a Václav Treml
a Katka Zichová z SA Špičák v obřím slalomu.
Celkové výsledky Šumavského pohárku 2014
najdete na: www.skspicak.cz/sumpoharek.html
Suverény ve svých kategoriích se 4 vítězstvími
byli A gáta Částková,
Nicole Zemanová,
Natálka Červená, Adéla
Brožová a Ota Kramosil.
text a foto:
Ing. Jaroslav Frič

Nová kancelář Rybníčky 65

Agáta Částková

2. Kristína Lebová na stupních vítězů
v Zauchensee

1. Nicole Zemanová z SC Zwiesel
2. Nováková Laura Tatran ŽR
3. Jandová Kateřina SA Špičák

1. Anděl Jakub TJ Slavoj Plzeň
2. Janda David SA Špičák
3. Voves Jan Ski team Šumava

(bývalá prodejna chovatelských potřeb)

Jsme stále na Rybníčkách!
Přestěhovali jsme se pouze o 15 m

Otevírací doba
po
út
st
čt
pá

8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00

13.00-17.00
13.00-16.00
13.00-17.00
13.00-16.00
13.00-15.00

Po dohodě je možná schůzka
i mimo uvedenou otevírací dobu.

Přijďte nás navštívit do nového!
Nabízíme veškeré druhy pojištění a bezplatný poradenský servis v oblasti
pojištění včetně revize pojistných smluv. A to s tradicí již od roku 1994!

Kontakty:
František Joachimsthaler,
tel. 603 264 914
Helena Joachimsthalerová,
tel. 603 189 236
e-mail: generali.klatovy@seznam.cz
www.pojisteni-klatovy.cz
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Výherci minulé soutěžní křížovky, Královi,
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

TAJENKA:
Kamioňák se zaseknul pod mostem.
Policajt mu škodolibě povídá:
„Copak se to stalo, pane řidiči?
Uvízli jsme?“
Řidič mu suše odpovídá:
„Ne, vo*e,
<Tajenka 1> <Tajenka 2>!“
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> australská
<tajenka 2> řeka na sedm

„Dnešní den jsme si užili dobrým obědem v Braníčkově.
Jídlo, obsluha a prostředí - vše bylo kvalitní a příjemné.
Odpoledne jsme využili ke krásné procházce v šumavské
přírodě. Přikládáme dokumentační foto.
Děkujeme tímto za milou cenu a přejeme časopisu
hodně spokojených čtenářů. Královi.“

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Irena Maternová,
Klatovy 390/III.
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. května 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.
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Řádková inzerce ZDARMA (osobní)
Prodám dětskou autosedačku Chicco 0-13 kg po dvou
dětech, velmi zachovalá, barva tmavě šedá + světle šedá. Cena
300 Kč. Dále prodám dětské houpací křesílko, barva modrobílá, cena 200 Kč. Tel. 608 532 735.
Prodám 2 silniční panely. 3 x 1,5 m. Tel. 774 977 869.
Pronajmu garáž v Klatovech - Domaž. předm., v blízkosti
Tesca. Tel. 602 882 461.
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 pohodlnou sedací soupravu do tvaru U imitace
broušená kůže, rozkládací s úlož. prostorem. Je rok stará, nutné
vidět osobně. Původní cena 27000 Kč nyní prodám za 15000
Kč. Tel. 607 887 657 po 21. hodině večer.
Hledám. Mladá žena hledá práci v Kla-tovech - v odpoledních hodinách nejlépe úklid apod. Tel. 604 776 963.
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, plas-tový kufr. Cena
450 Kč. Tel 776 724 121.
Prodám kostru - rám na cirkulárku, masivní s pojezd. 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.
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!

Osobní a komerční řádková inzerce
Inzeráty zasílejte do uzávěrky na email: inzerce@klatovan.cz

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

!!! 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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Klatovské nádraží

Bombardované nádraží dne 20. dubna 1945

Z historie se dozvídáme, že první jednání
o stavbě železnice v Klatovech se uskutečnila již v roce 1865. Klatovští usilovali
o to, aby přes město vedla železniční trať
Plzeň – České Budějovice. Z tohoto
důvodu byla z obecního výboru zvolena
deputace ve složení Matěj Wisinger,
starosta, Václav Seidl, adjunkt okresního
soudu a zemský poslanec za města
Klatovy a Domažlice Michael Mayer.
Deputace odjela 8. března1865 do Vídně
a tam navštívila četné osoby, které mohly
Klatovům ve věci vybudování železnice
pomoci. Tam zjistili, že zamýšlenou trasu
není možné vést přes Klatovy, protože by
byla mnohem delší a obtížnější. Získali
však příslib vedlejší tratě tzv. boční dráhy,
která by je napojila na Plzeň.
Město dalo na vyměření dráhy 2000
zlatých. Přidali se i velkostatkáři, majitel
panství z Dolní Lukavice nebo hrabě
Černín z Chudenic. Rovněž tak majitel
statku Lužany František Ringhofer.
Na podzim 1865 bylo už jasné, že se
bude jednat jen o tzv. boční dráhu a že
bude stát víc jak 3 mil. zl. Včetně nutné
regulace řeky Úhlavy. Klatovské nádraží
bylo navrženo uprostřed Zirklova dvora
a Svobodova domu mezi Říšským a Praž-

Klatovské nádraží v roce 1877

VÝROČÍ

www.klatovan.cz

20. dubna 2015 uplynulo 70 let od bombardování
a úplného zničení klatovského nádraží

foto: archiv autora

5x foto: archiv autorky

ským předměstím. Lužany mezitím získal
architekt Josef Hlávka. Klatovský zmocněnec pro dráhu Václav Seidl ses Josefem
Hlávkou setkal a ten přislíbil, že bude úsilí
měst Klatovy a Přeštice podporovat.
Mezitím vinou prusko-rakouské války
nebyly finanční prostředky, ale slíbil, že do
osmi let bude trať z Plzně do Klatov
otevřena.
Teprve v roce 1874 byl říšským sněmem ve Vídni schválen zákon o postavení
této trati. V letech 1875 až 1877, v rekordní době dvou let, byla dráha z Plzně do
Klatov a později do Železné Rudy postavena. První vlak přijel do Klatov dne 6. října
1875 Další trať Horažďovice – Domažlice
byla postavena v letech 1885 - 1890.
Přijímací budova nádraží byla postavena
v roce 1889. Byly projektovány další dvě
tratě, ale ty postaveny nebyly.
Historickým mezníkem v dějinách
klatovského nádraží je datum 20. dubna
1945, kdy došlo k bombardování a úplnému zničení nádraží. V roce 1946 byla
vystavěna provizorní dřevěná výpravna.
Bylo vystavěno přednostně skladiště
s celým nákladovým obvodem. Nová budova klatovského nádraží byla slavnostně
otevřena 1. května 1959 a předána do

Výbuch muničního vlaku na klatovském
nádraží - foceno od interny v Klatovech

provozu. I nadále se pokračovalo ve stavebních úpravách kolejiště, takže definitivní podobu má nádraží z roku 1960.

Marta
Bauerová
dopisovatelka

Moderní nádraží vybudované po Druhé světové válce

