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Úvodník

27. Škoda sraz v Běšinech

foto: archiv autora

Běšiny přivítají o víkendu 19. - 21. června již
po 27. příznivce škodovek z celé republiky.
Najdete mezi nimi jak nádherné originální
kousky, vozy v závodní úpravě i tuningem
upravených k nepoznání. K vidění bude
například jediný vyrobený závodní Rapid
130R/H, který vodil Svatopluk Kvaizar
a Willi Obermann po Nurburgringu, rozpracovaná renovace klatovského sporťáku
Dioss Rebel Nova, originální vozy 130RS
a tradičně jsou Běšiny srazem s největším
počtem Škoda kabrioletů. Na své si tedy
skutečně přijdou všichni.

Škodovkáři se začnou sjíždět v pátek
19. června odpoledne a novinkou letošního
srazu je, že mohou přijet i legendární vozy
jiných značek 20. století. Posádky přijedou
do kempu a hned se můžou pustit do víru
programu. Připraven je paintball, soutěž
v osvětlení vozu „neon tuning“ a ve 22
hodin usednou zpět do svých vozů a budou
sledovat AUTO KINO.
Hlavním dnem programu je Sobota, celé
dopoledne budou probíhat různé soutěže
v manuální zručnosti, budeme hledat
nejhezčí vozy ve 12. kategoriích, hledat nejhlasitější aparaturu i výfuk. Celý program
je navíc okořeněn finálem volby Dívky
ŠKODAteanu. Na pódium nastoupí 12
finalistek, které budou soutěžit o přízeň
účastníků i diváků. Nepůjde ale o nějakou
nudnou verzi miss, hlavním mottem je
zábava a adrenalin, a tak jedna ze soutěží
je i jízda na rodeo býkovi! Přijďte dívky pod-

pořit a fandit klatovskému želízku v ohni
Martině Řezankové.
Ve 13 hodin vozy startují do orientačního závodu. Připraven je pro ně celkem
3 kilometrový slalom a jízda zručnosti na
buzeráku v Janovicích nad Úhlavou (13.30 15.30). Z Janovic posádky pokračují na
Špičák, kde jim pořadatelé zaplatili lanovku
na novou rozhlednu.
Kolem šesté už by všechny vozy měly
být zpět v Běšinech. Proběhne vyhlášení
Dívky srazu, promítání videoklipu srazu
a vyhlášení výsledků všech soutěží. Konec
sobotního večera je věnován oslavám
a „video rockotéce 80. let“.
Máte i Vy doma škodovku nebo zajímavého veterána a rádi se bavíte? Pak právě
pro Vás budou „škodovácké“ Běšiny
srdeční záležitostí a rádi Vás uvítáme mezi
námi. Chcete se přijet jen podívat? Určitě si
nenechte ujít páteční AUTO KINO (můžete
přijet s libovolným vozem), sobotní nabitý
dopolední program v kempu a od 13.30
závodní zápolení na buzeráku v Janovicích
Tak hurá do Běšin, do autokina, za škodovkami, za krásnými holkami. Kompletní
program najdete na www.skodateam.cz .
Roman Schavel, pořadatel

Vážení čtenáři,
zasáhly nás vlny. Vlna tropického
počasí z minulého týdne je nepříjemná, ale
stojíme před daleko horší a nepříjemnější
vlnou. Vlnou nelegálních migrantů z Afriky
a Blízkého východu.
A zůstávám dosti rozpačitý z postojů
našich a vůbec evropských tzv. (j)elit.
V „našich“ médiích veřejné služby to řeší
sluníčkáři celé jaro propagandistickou hrou
na city a obrázkovým zpravodajstvím
o utonulých běžencích a vždy ukazují děti.
Během zpravodajství o „lovení“ běženců skoro u pobřeží Afriky a každodenními
výsadky invazní vlny převážně vyznavačů
Islámu, si ale každý musí všimnout, že lodě
nejsou obsazeny utečenci před válkou ženami a dětmi, ale mladíky a muži
z armádních ročníků.
Proč státy EU nestřeží dle smluv prostor
a hranice Schengenu před nelegálními
imigranty? Místo rázných a účinných
opatření na naši obranu si hrají na přídělový systém blízký každému levicovému
projektu, jako bylo RVHP a protože neumí
nic jiného, než nařizovat a přerozdělovat,
chtějí stejně rozdělovat tzv. uprchlíky.
To vše místo jasné obrany a ochrany našeho území a kultury. Poučme se a braňme
se včas. Proč máme svou armádu na
misích ve světě, když by měla střežit naši
bezpečnost při největším ohrožení naší
svrchovanosti? Podobně bychom se mohli
věnovat otázce, proč posílat pryč peníze
a na naše potřebné sbíráme plastová
víčka. A přitom to je nedávno, kdy stejné
(j)elity po vzoru USA oslavovaly tzv. Arabské
jaro a podporovaly tak vlastně dnešní členy
Islámského státu.

Krásné a klidné prázdniny.

Rudolf
Lang
editor

ZEMŘEL ŠAMAN
21. května po krátké nemoci ve věku 83 let zesnul skaut, bývalý přednosta
zubního oddělení polikliniky v Klatovech, pan MUDr. Richard Majer

* 11. 4. 1932 Plánice
+ 21. 5. 2015 Klatovy

Petr Bratský „Bráca“ při posledním rozloučení
s bratrem Šamanem 2. června v Klatovech

www.klatovan.cz

VELKOOBCHOD
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KANCELÁŘSKÉ
A ŠKOLNÍ POTŘEBY
PAPÍR, OBALY
GASTRO & PÁRTY
www.trast-klatovy.cz
Široký sortiment - Kancelářských potřeb: Papír do tiskárny, traktor papír,
plotrový papír, křídový papír, barevný papír, sešívačky, děrovačky, lepidla,
sponky; Školních potřeb: Sešity, bloky, čtvrtky, kreativní papíry, Obalů: Balící
papíry, šedák, pergamen, kloboukový papír, havana, fólie, stretch fólie,
bublinkové fólie, provázky, motouzy, celofán, celofánové sáčky a kornouty;
Gastro & Párty potřeb: Tácky, kelímky, ubrousky, brčka, párátka, alobal,
jednorázové příbory, výzdoby, girlandy, konfety, lampiony; Hygieny
a drogerie: Toaletní papíry, ručníky, kapesníčky, mýdla, jary, desinfekce,
profesionální drogerie - koncentráty, tablety do pisoárů, vůně, osvěžovače

e-shop: www.objednavky.com

Nevíte si rady?
rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem zboží

Zavolejte
- možnost telefonické objednávky na tel.: 376 316 818

Rozvoz po Klatovech
- zboží zavezeme ještě dnes a zdarma

Osobní návštěva
- přijďte si vybrat zboží osobně ve skladu na Plzeňské

TRAST Klatovy, s.r.o., Plzeňská 669/2, 339 01 Klatovy

Sklad Velkoobchodu TRAST
najdete v Klatovech na Plzeňské ulici
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Dance Fiesta, aneb tanec mezi řádky

Trio organizátorů - Martina Košanová, Martin Čabrada a Daria Nováčková
foto: Karel Nováček

Příběh probouzí emoce. Tanec je vyjádření
emoce pohybem. Proto již počtvrté spojily
své síly Centrum španělské kultury
a vzdělávání, Marty Dance Klatovy, soubor
společenských tanců manželů Vildových
(při DDM) a nově také dětský folklórní
soubor Šumavánek a uspořádaly ve
spolupráci se Stálou divadelní scénou a za
podpory města Klatovy oblíbený komponovaný pořad Dance Fiesta, tentokráte
s podtitulem Tanec mezi řádky. A tak jsme
poslední květnovou neděli v klatovském
divadle četli. A tančili. A jeli vlakem. A zase
četli. A zase tančili. A slavili. Od ostatních
přehlídek tanečních škol a souborů se
Dance Fiesta úspěšně snaží odlišit promyšlenou dramaturgií, jednotící scénáristickou
linkou pro různorodost souborů a především netradičním španělským moderátorem, kterého si klatovské publikum
(podle síly potlesku) velmi oblíbilo.

Ačkoli aktivity Centra španělské kultury
a vzdělávání jsou svojí úrovní a multikulturalitou čím dál více směrovány za hranice
kraje i ČR, stále konzervativně zůstává
sídlem v Klatovech a věnuje se pravidelné
činnosti také v našem městě. A právě
Dance Fiesta, její účinkující a diváci, kteří
na ni pravidelně přicházejí, jsou hlavním
důvodem. Společně doufáme, že každoroční květnový závan svěžího formátu
neobvyklého propojení mnoha skupin
a stylů bude inspirací pro rozvoj další
spolkové a zájmové činnosti v Klatovech.
My jsme léta příkladem toho, že když se
chce, všechno jde..., překážkám navzdory.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

www.klatovan.cz

Sloupek: Maturity
Poslední zvonění. Začínal nám „svaťák“.
Jeden celičký týden na to, abychom trochu
přelétli učebnice maturitních předmětů.
Ale co říkám? Jen pár dní, v nichž jsme
chtěli do sebe doslova vstřebat veškerou
vyučovací látku. Shovívavé úsměvy starších studentů mě přiváděly do varu a jejich „zkušené“ poznámky o jednoduchosti
„matury“ do stavu nepříčetnosti.
A pak to přišlo. Celý svět se najednou
zúžil do prostoru jedné třídy a za chvilku
pro mne existovalo jen a jen „potítko“.
Strach, tréma, zlost na sebe sama
a minuty, v nichž jsme dávali za pravdu
heslu učitelů: „Učte se soustavně!“
Chodba, potítko, maturitní komise a půl
hodině znovu chodba, „potítko…“.
V okamžiku, kdy nám ředitel školy
blahopřál k úspěšně složeným maturitním
zkouškám, byl jsem nejšťastnějším
člověkem na světě (a nejen já). Patřil mi
celý svět a já patřil jemu. Z nebetyčné výše
jsem shlížel na své mladší spolužáky a cítil
se „strašně dospělý“.
Od té doby uplynula řada let. Maturitní
dojmy vybledly a ta naše maturita nám
připadala snadná. Ty zkoušky, které jsme
skládali potom, už mnohdy tak snadné
nebyly. Chyběla i komise, která by vyřkla
závěr: Uspěl či neuspěl.
Jsou to zkoušky, které skládáme
denně. Drobné, nenápadné, samozřejmé.
Na první pohled možná banální. Ale právě
ony nás často prověřují, zkoumají
charakter, smysl pro čest a odpovědnost,
zkoušejí míru zrání a dospělosti.
Ale stejně někde hluboko v nás je
zasunuta naše maturitní zkouška. A každá
generace ji bude znovu a znovu prožívat,
protože byla první.
Ivan Nikl

Bazary nejsou jen
pro nemajetné
Bazary lidé obvykle vnímají jen jako
záležitost levného nákupu nebo jako
možnost zpeněžit odloženou věc. To je
však jen část jejich významu. Ta druhá
část je neméně důležitá. Jde o recyklaci
věcí a materiálů, o nové využití toho, co by
se jinak octlo na skládce nebo ve
spalovně, přestože to může ještě dobře
sloužit. Pracovníci bazarů plní tedy ve
společnosti velmi pozitivní úlohu.
A jestliže jsou navíc profesionály, kteří se
velmi dobře vyznají v nabízeném zboží,
a jestliže jednají vstřícně, jak jsem se s tím
zde v Klatovech setkala já, pak jsou
funkce bazaru splněny dokonale.
Dagmar Haišmanová

www.klatovan.cz

Probíhají tradiční soutěže - Léto 2015

ŽELEZNORUDSKO

více info v ITC Železná Ruda

Železnorudské vrcholy VIII - tentokrát na rozhledny Špičák a Pancíř
Železnorudskem na kole VI - tentokrát Hojsovou Stráží na hráz přehrady Nýrsko
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Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

6 STRANA | ROČNÍK VI | ČÍSLO 5-6 | ČERVEN 2015

OBLÁ HRANA

Oblá hrana na scénu!
Koncem května představila firma Solodoor ze Sušice
novinky a technologické inovace ve své výrobě.

www.klatovan.cz

o nějaké větší odolnosti proti poškrábání
nemůžeme hovořit a navíc, pokud se na
oblou hranu alespoň trochu více podíváte,
jasně poznáte kvalitativní rozdíl. Rozdíl je
i v samotném designu. Konkurenční oblá
hrana je spíše zaoblená varianta normální
hrany a v kombinaci se zárubní nevytváří
elegantní komplet. Dalším rozdílem je
forma nepřesného napojení povrchového
materiálu a hrany majiteli dveří zanedlouho přináší nepříjemnosti v podobě
odchlíplého nebo odštíplého materiálu.“
A jak dveře s oblou hranou vznikají?
Pojďme společně na exkurzi do výroby…

Odborná veřejnost byla s novinkami seznámena při akci „Se Solodoorem na oblou“.
Zahájení akce probíhalo na Zámku Hrádek u Sušice.
foto: Rudolf Lang

Svět je kulatý… a oblé tvary jsou všude
kolem nás. Nevyhýbají se ani takovým
interiérovým kusům jako jsou dveře a zárubně. Oblá hrana v mnoha povrchových
úpravách je nejen designová, ale přináší
s sebou i něco navíc!
„Dveře dnes neslouží jen k otevírání
a zavírání místnosti. My chceme, aby svým
majitelům nabídly i něco navíc,“ říká
Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR a.s., předního českého
výrobce interiérových dveří a obložkových

hranu si lze vybrat téměř u všech modelových řad a v téměř všech povrchových
úpravách, a to včetně vysoce mechanicky
odolného CPL laminátu nebo SOLO 3D,
což do dnešní doby nebylo možné. „Pevné
lamináty dosud ohnutí neumožňovaly.
Oblou hranu původní výrobní technologie
umožňovaly pouze pro ohebné fólie. Proto
je novinka oblé hrany z CPL laminátů tak
průlomová,“ dopřesňuje Martin Dozrál.
A pozor! Zároveň bude také možné si
pořídit různé hrany na dveřích, například
i šikmou…

Celá výroba dveří SOLODOOR v tomto
roce prochází velkou technologickou
obměnou. „Již v loňském roce jsme
provedli vysoké investice do modernizace
naší výroby. Celková částka se vyšplhala
až na 90 milionů korun českých. V rámci ní
bylo pořízeno formátohranovací centrum
(FHC), lisovací linka na dveřovku,
širokopásová bruska a navalovací linka.
Nyní je vše v plném provozu a my můžeme
zákazníkům nabídnout dveře v ještě lepší
kvalitě a také v různých variantách
dveřních hran,“ dopřesňuje pan Dozrál.

Oblá hrana není jen o designu, ale
uživatelům přináší…

Prohovořili i zástupci dodavatelů nových
technologií a popřáli mnoho úspěchů

zárubní, a pokračuje: „Oblá hrana na dveřním křídle s sebou přináší velice elegantní
designový doplněk. V kombinaci s oblou
zárubní vytvoří velice příjemný dveřní
komplet, který oživí každý interiér.“ Oblou
Detail oblé hrany

Kromě elegantního designu se oblá
hrana na dveřích a zárubních vyznačuje
hned několika užitnými vlastnostmi, které
jistě všichni uživatelé dveřních kompletů
ocení. „Při nechtěném pádu na hranu
dveří se minimalizuje riziko poranění jak
padající osoby, tak i hrany dveří. Nedochází tedy ke zranění anebo poškození
hrany dveřního křídla, což u ostré hrany
bývá docela časté. Stejně tak se vyhnete
zachycení kusu oděvu při procházení
kolem dveří. V neposlední řadě to je i snadná údržba a nižší usazování prachu a pronikání vlhkosti do samotného dveřního
křídla. Díky velice preciznímu a kvalitativnímu zpracování za pomoci nejmodernější
výrobní technologie je hrana dveří mechanicky odolná a nehrozí tak její odlepení
nebo jiné poškození,“ doplňuje Martin
Dozrál, který vše uzavírá doporučením:
„Oblá hrana na dveřích se už na českém
trhu objevila u některých zahraničních
výrobců. Ovšem toto provedení má výrazné
omezení a kvalitou je hodně nízko. Navíc
platí pouze pro tenké povrchové fólie, tak

Provozem ochotně provázel generální ředitel
společnosti SOLODOOR a.s. Martin Dozrál

Dveře mají svůj počátek u výroby
dveřovky, která se postupnými technologickými kroky proměňuje ve dveřní křídlo.
Nejprve vznikne základní vnitřní kostra,
tzv. rám dveřovky, který je označen čárovým kódem. „Tento čárový kód v sobě nese
identifikaci dveřovky a další údaje jsou
následně brány z našeho informačního
systému,“ popisuje Ing. Zdeněk Wimmer,
vedoucí technické přípravy výroby
SOLODOOR, a pokračuje: „První strojovou
výrobní operací je lisování dveřovky
v poloautomatickém lisu. Před vlastním
zalisováním jsou pláště s povrchovou
úpravou automaticky vkládány do
nanášečky lepidla, kde je na ně nanesena
vrstva lepidla. Následuje ruční práce
seskládání souboru dveřovky v pořadí –
spodní plášť, rám dveří, vnitřní výplň
a vrchní plášť. Pro novou technologii FHC
s postformingem jsou pláště širší o několik

www.klatovan.cz

DVEŘE
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milimetrů než samotný rám dveří, protože
následnými výrobními operacemi jsou
podfrézovávány a ohnuty do oblé hrany.“
Takto připravená dveřovka zajede do
jednoho patra čtyřetážového dopravníku.
Jakmile je dopravník naplněn, přesune
všechny dveřovky do lisu, kde je zhruba
pět minut lisuje při teplotě 80°C. „Tento
nový lis nám umožnil zkrátit celkový čas
samotného lisování a také nám dovolil
lisovat větší formáty, čímž jsme schopni
rozšířit nabídku dveří v atypických
rozměrech,“ doplňuje Ing. Wimmer.

foto: Rudolf Lang

Pohled na část linky FHC

Oblé hrany na nových dveřích a celý provoz
si prohlédl i starosta Sušice Bc. Petr Mottl

„Jakmile je dveřovka zalisována, tak ji
dopravník automaticky přesune na chladící prostor, tzv. ježka, kde zůstává zhruba
15 až 20 minut. Je to povinná technologická přestávka, aby teplota přirozeně
klesla a nedošlo k odlepování pláště nebo
prohnutí dveřního křídla,“ vysvětluje další
výrobní proces Ing. Wimmer. Všechny
vychlazené dveřovky jsou následovně
mechanickým manipulátorem přeneseny
na paletu, na které čekají na svoji cestu do
další výrobní operace - nového formátohranovacího centra.
FORMÁTOHRANOVACÍ CENTRUM –
unikátní výrobní technologie, kterou
jinde ve světě nenajdete
Formátohranovací centrum se skládá
ze dvou částí – softformingové a postformingové. Obě tyto části běží i nezávisle na

sobě. „Celá linka je vytvořena přímo na
míru našim potřebám a nikde jinde na
světě něco podobného nenajdete,“ popisuje Ing. Zdeněk Wimmer a pokračuje:
„FHC řídí samostatný IT systém, který si
z čárových kódů na dveřovce sám určí,
jaké operace je nutné provést. A to je také
důvod, proč k obsluze stačí pouze dva
operátoři, jeden manipulátor a jeden supervizor. Navíc kapacita této linky je 450
dveří na jednu směnu, co je samozřejmě
navýšení oproti původnímu stavu.“

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

vý materiál ohnut, aby vytvořil dokonalou
oblou hranu. Poté je dveřovka převezena
zpět na softformingovou část, kde se
dokončí olepení horní hrany,“ popisuje Ing.
Wimmer. Tato technologie si vše hlídá
sama – od určení jednotlivých výrobních
kroků, přes olepení hrany až po nános
lepidla v požadovaném množství a teplotě.

Jak FHC funguje?
Opracování oblé hrany probíhá ve dvou
krocích: Nejdříve je dveřovka formátována
na předepsaný rozměr včetně příčného
frézování referenční hrany, které zajistí
absolutní rovnost a pravoúhlost dveřního
křídla. Následuje vyfrézování polodrážky,
která je olepena hranovací páskou.
„Nejprve prochází dveřovka napříč, kdy se
opracovává horní a spodní hrana. V dalším
kroku se opracovávají podélné hrany. Na
postformingové části linky je pak povrcho-

Společnost SOLODOOR a.s. je tradičním, ryze českým výrobcem interiérových dveří
a obložkových zárubní se sídlem v Sušici. Založena byla roku 1997 jako nástupnická
organizace Dřevařské výroby SOLO Sušice a.s. Společnost patří mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele regionu. Kromě jiného se může pyšnit i známkou kvality
CZECH MADE, oceněním, které zohledňuje nejen kvalitu výrobků, ale i působení firmy
na životní prostředí, spotřebu energií či péči o zaměstnance. Kompletní nabídku
sortimentu i služeb a seznam prodejních partnerů naleznete na www.solodoor.cz.

Nový sklad hotových výrobků

Jakmile dveře projdou formátohranovacím centrem, následuje jejich finální
úprava v podobě vyfrézování otvoru pro
zámek a závěsy a další dílčí dokončení,
která se týkají např. přidání prosklené
výplně. Veškeré dveře se skladují v nových
skladovacích prostorech a odtud už putují
ke svým majitelům.
Po exkurzi v novém Formátohranovacím centru FHC a nových skladovací
prostorech byla akce zakončena na
Zámku Hrádek u Sušice, kde bylo pro
hosty připraveno několik zábavných
stanovišť, které zábavnou formou
připomněly, jak důležité jsou oblé tvary.

Rudolf
Lang
redaktor
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Dobré skutky by se tutlat neměly
Ještě si vzpomínáte na dobu, kdy jsme
teprv brali rozum a neděli co neděli jsme si
nenechali ujít pohádku pro děti? Byl to
čas, kdy jsme pomocí otočného bakelitového knoflíku ladili rádio těsně před
třináctou hodinou, a to na stanici Praha.
Přišla chvíle odpočinku, ale i velkého
putování a snění o tom, co se odehrávalo
za sedmero údolími, sedmero řekami
a sedmero horami. Většina těch pohádek
končívala rozvážnou a moudrou řečí pana
krále, který před posledním výdechem
uděloval všem přítomným rozhodné
a cenné rady. Párkrát jsem se, coby malý
hošík, dokonce přistihl při zajímavém
zjištění, že mne ta závěrečná řeč oslovila
více než samotný děj pohádky. Dokonce
jsem si přál i skonat, abych se také mohl
rozdělit o svá poslední přání a udělat tím
radost svým blízkým. Přesně jako ten pan
král. Dnes jsem ve věku, kdy už si života
jaksepatří vážím, protože vím, že se jedná
o obrovský dar a rozhodně už ne o jakousi
samozřejmost. Jen mne trochu děsí ty
současné dětské příklady v rodinách, kde
nejsou děti v rodičovském závěsu
a nevěnují se sportu, anebo tvořivým
aktivitám pod vedením odborníků. Násilí,

bezohlednost, škodolibost, nesmrtelní
ninjové. To je jen stručný výčet televizní
výchovy. Řeknete si, že není čeho se
obávat, vždyť se televize nechá kdykoliv
vypnout. Ale to se dalo i rádio a přesto
zvědavost pokaždé vyhrála...
Teď už však zpátky k dospělákům,
kterým určitě na udržení svého zdraví
rozhodně záleží a také jsou vděčni všem,
kteří jim ve chvílích nějakého zdravotního
zádrhelu pomáhají. Před několika dny
jsem potkal na ulici kamaráda, u kterého
jsem nebyl zvyklý, že by se při chůzi opíral
o hůlku. Když z mého výrazu vyčetl údiv,
neotálel a ve stručnosti vyklopil své
neduhy. Svou řeč zakončil slovy: “Moc
pěkně se o mne v klatovské nemocnici
starali. Hele, ty píšeš do novin, já bych to
tak nesesumíroval a přitom je chci veřejně
pochválit. Ležel jsem od druhého do
devátého března na lůžkovém oddělení
neurologie, na které dohlíží primář MUDr.
Jaromír Svoboda. Mým ošetřujícím
a pečlivým lékařem v jedné osobě byl
MUDr. Tomáš Volf. Chtěl bych oběma
srdečně poděkovat za výbornou péči
a stejně tak sesterskému kolektivu, který
se o mne ukázkově staral. Sestřičky u mne

mají ještě jeden bodík k dobru – všechny
se mi líbily,“ dodal už s úsměvem na tváři
a pokračoval: „vůbec nechápu, že se
najdou pacienti, kteří pomlouvají
nemocniční kuchyni. Mně tam chutnalo
všechno. Nebyl den, abych něco nedojedl.
Jó a nezapomeň tam připsat, že za
profesionální a úspěšnou léčbu děkuje
Rudolf Ondrejka.“
Za sebe už jen dodávám, že jsem měl
v nedávné době také možnost sledovat
nemocniční cvrkot zblízka. Jsem upřímně
rád, že se opravdu diametrálně liší od
zábavných seriálů.
foto: archiv autora

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

www.klatovan.cz

HUDBA
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Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald
foto: archiv autora
a farní školy. Soubor rozezněl dnes již ne
připomíná 330. výročí klatovského zázraku zcela běžné nástroje jako cembalo, malý

2x foto Karel Nováček

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald má v posledních více než
deseti letech své centrum v Klatovech.
Jeho letošní již devatenáctý ročník tak
nemohl nevzpomenout 330. výročí mariánského zázraku, který koncem 17. a během
celého 18. století výrazně proměnil život
tohoto pošumavského města. Pozvání
Kolegia pro duchovní hudbu, jež festival
organizuje, přijal českoskalický soubor
Consortio Melcelii pod vedením Ladislava
Horkého, který se zabývá tzv. historicky
poučenou interpretací barokní hudby.
Horký přizval ke spolupráci také Michaela
Pospíšila, významnou osobnost tohoto
interpretačního trendu. Soubor hrající na
dobové nástroje představil klatovskému
publiku Mariánské nešpory od českého
skladatele druhé poloviny 17. století Jiřího
Melcelia.

Skladby tohoto horšovskotýnského rodáka byly ve své době velmi rozšířeny a je
pravděpodobné, že zaznívaly také
v Klatovech právě v době, kdy se zde udál
mariánský zázrak (1685). Je symbolické,
že Melceliovy nešpory nyní zazněly právě
před klatovským zázračným obrazem a byly
provozovány na nástroje a v obsazení, které
se blížilo dobovým poměrně skromným
možnostem tehdejšího poutního kostela

varhanní pozitiv, barokní kytaru, ale i různé
violy da gamba, předchůdce dnešních violoncell. Nad instrumentálním doprovodem
se vznášel zvuk sólově obsazeného
vokálního ansámblu.
S úžasnou technickou suverenitou
a interpretačním zápalem vystupující
Consor tio Melcelii doslova nadchlo
přítomné nepočetné publikum. Klatovští
milovníci kvalitně prováděné duchovní
hudby si musejí v poslední době zvykat, že
se rozhodně nejedná o mainstreamovou
záležitost a že během těchto kulturních
událostí prvořadého významu zůstávají
sedět v poloprázdných lavicích. Opět tedy
nastává situace typická pro dlouhá
předchozí staletí – duchovní umělecká
hudba byla určena především pro úzkou
skupinu znalého a uznalého publika, které
ji však o to více dokázalo ocenit. Právě tyto
návštěvníky budou chtít organizátoři
festivalu oslovovat i v budoucnu.
Hned první překvapení si organizátoři
připravili na 13. června, kdy byly Klatovy
svědky světové premiéry Oratoria k Panně
Marii Klatovské od plzeňského skladatele
Pavla Samiece, napsaného ke klatovskému mariánskému výročí. Skladba vznikla
právě z popudu Kolegia pro duchovní
hudbu, autorem textu je známá klatovská
literární a hudební osobnost Štěpán Špád.
Bližší informace naleznete na stránkách:
http://www.kolegium-klatovy.eu.

Vít
Aschenbrenner
Kolegium pro duchovní hudbu

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

Na vybrané druhy
PVC, plovoucích podlah,
vinylových podlah
a třívrstvých dřevěných
podlah slevy 10%.

AKCE

-10%
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Na Braníčkov přijeli výherci soutěžní
křížovky - pan J. Hlaváč s dcerou.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
Arabský přistěhovalec v Torontu přijde
k doktorovi a povídá „Cítím se mizerně.“
Doktor ho prohlédne a potom řekne:
„Musíte po celý týden močit a chodit
na velkou do kýble a nakonec tam přihoďte
mrtvou rybu s trochou shnilého zelí.
Dejte si na hlavu ručník a po tři dny
výpary inhalujte.“Arab to udělá, po třech
dnech přijde nazpět k doktorovi a říká:
„Cítím se skvěle! Co špatného to se mnou
vlastně bylo?“„<Tajenka 1> <Tajenka 2>.“

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

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> vezu most
<tajenka 2> a došla mi nafta

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Josef Zapletal,
Hornická ul., Horažďovice.
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 27. července 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.

www.klatovan.cz
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Řádková inzerce
27. 7. 2015

Pronajmu garáž v Klatovech - Domaž.
předm., v blízkosti Tesca. Tel. 602 882 461.

30. 7. 2015

Prodám 2 silniční panely. 3 x 1,5 m.
Tel. 774 977 869.

uzávěrka:

Prodám 2 zánovní válendy rozměr
85x195, úložní prostor, kvalitní potah světlý
buk, vyšší posed., zakáz. práce Cena ks /
2100 Kč. KT - Tel. 728 828 789.

příští číslo vyjde:

ZDARMA (osobní)

Koupím JAWA, ČZ a jiné. Koupím staré
československé motocykly všech značek
a v jakémkoliv stavu i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel. 607 946 866.
Pronajmu slunný byt 3+1 v Klatovech
(104 m2) dlouhodobě, zařízený, sklep,
garáž, internet. V blízkosti fitness, škola,
školka, obchod, MHD. Volný od července
2015. Tel. 606 404 912.

Řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do max.
200 znaků. Redakce si vyhrazuje právo
inzeráty krátit, upravovat, nebo odmítnout.

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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Eva Samková v Klatovech

SPORT
foto: 2x Rudolf Lang
3x Daniel Martinek

Eva Samková s týmem Snow Rockets po besedě v klatovské knihovně

V pátek 12. 6. 2015 měli Klatované jedinečnou příležitost se setkat se sympatickou snowboardcrossařkou a olympijskou
vítězkou Evou Samkovou, která přijala
pozvání předsedy snowboardového týmu
S n ow Roc kets , j en ž p ůsob í p rá v ě
v Klatovech. Celé akce se ujal a výborně ji
moderoval ředitel ZŠ Tolstého v Klatovech
Vítězslav Šklebený. První beseda proběhla
v dopoledních hodinách právě na zmíněné
základní škole, kde se jí zúčastnilo cca 250
dětí. Olympijská vítězka se zde dočkala
vřelého přijetí, děti byly z této události nadšené a padla spousta spontánních dotazů.
Po besedě měly děti možnost si s Evou

Dopoledne s dětmi ze ZŠ Tolstého Klatovy

www.klatovan.cz

zasportovat a po té proběhlo natáčení
reklamního klipu pro Svaz lyžařů ČR. Na
závěr besedy se pro děti uskutečnila autogramiáda. Od půl šesté byla připravena
druhá beseda, která se konala pro
veřejnost v sále Městské knihovny Klatovy.
Časovou mezeru mezi besedami vyplnila
Eva prohlídkou Klatov, a to návštěvou
Černé věže a katakomb. Jak sama uvedla,
Klatovy navštívila poprvé v životě a moc se
jí líbily. Na odpolední besedě Eva vyprávěla
o svém dětství, lásce ke koním, o svých
sportovních úspěších a také uvedla, že se
spolu se svými trenéry v současné době
intenzivně věnuje přípravě dětí a mládeže.

Beseda v sále klatovské knihovny

V neposlední řadě zmínila svou radost, že
i v Klatovech vznikl snowboardový tým
Snow Rockets, se kterým spolupracuje.
Tým Snow Rockets se pod vedením Petra
Bohůnka a Daniela Martínka věnuje
celoroční přípravě zájemců (nejen)
o snowboardcross a stále přibírá nové členy
ve věku 8 - 15 let, kteří mají jedinečnou
příležitost využít přípravy v této disciplíně
pod záštitou nejlepších trenérů Marka
Jelínka a Jakuba Flejšara a nejrychlejší
holky na světě Evy Samkové. Děkujeme
našim sponzorům: Elektro Efekt s.r.o.,
Radim Koura projektant a Steak House
Beňovi za večeři.
Marie Bohůnková

Trénink členů Snow Rockets během dopolední besedy

Staňte se fanouškem Klatovského piva z Měšťanského pivovaru v Klatovech
na facebooku facebook.com/klatovskepivo a sledujte aktuální
dění na internetových stránkách www.klatovskepivo.cz.
Těšíme se na setkání při ochutnávce. Nejbližší akce:
26. 6. Výstava v Galérii A -atrium kulturního domu v Klatovech,
27. 6. od 10.00 h. Krasoduch na Hradě Švihov.
Klatovské pivo
OBNOVENO 2014

