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Přestože 50letá historie Střední 
průmyslové školy v Klatovech začala 
v roce 1960, historie živnostenského 
školství, které zahrnovalo i obory 
podobné strojírenství, je daleko starší...

První návrhy na založení živnostenské 
školy se objevují již v roce 1867. Na popud 
Měšťanské besedy a klatovského zastu-
pitelstva povolilo Místodržitelství v Praze 
svým výnosem z 20. 3. 1869 zřízení školy. 
První pokus její existence trval pouze 

jeden rok, k druhému došlo až v roce 1880 
na popud Řemeslnické besedy v Klato-
vech. První roky byly bojem za její přežití, 
který skončil úspěšně také díky deníku 
Šumavan a později i Klatovským listům, 
které upozorňovaly veřejnost na důležitost 
existence školy a nutnost poskytovat jí 
finanční příspěvky. 

Významným předělem v historii školy 
byl začátek 30. let 20. století, kdy vrcholila 
snaha o výstavbu nové budovy školy, kam 
by mohla být soustředěna výuka žactva, 
která dosud probíhala často v nevyho-
vujících podmínkách na různých místech 
Klatov. Plány na výstavbu školy vypracoval 
architekt Ing. Dr. Václav Neckář z Plzně. 
Výstavba budovy začala v r. 1933. Stavbu 
provedl architekt V. Beneš z Klatov a kolau-
dace proběhla v r. 1934. Náklady činily 
1.404.910 Kč, z toho město Klatovy při-
spělo částkou 500 000 Kč. Nová škola na 
nábřeží nesla název „Živnostenská škola 
Dr. Aloise Rašína“. Již v roce 1934 
existovaly dva obory - „strojníci“ a „mecha-
nici a příbuzné živnosti“. Kromě výuky se 
během školního roku konaly i odborné a 
kulturní exkurze. Výuka na škole probíhala 
i po dobu 2. světové války. V roce 1942 
a 1945 došlo ke dvěma událostem, které 
úzce souvisely s dějinami republiky. 

V roce 1942 byla budova školy vybrána 
nacisty jako shromažďovací místo dvou 
židovských transportů z bývalých okresů 
Klatovy, Domažlice, Strakonice, Písek, 
Plzeň-jih a Příbram. Výběr padl na školu 
vzhledem k jejím prostorám a k blízkosti 
vlakového nádraží. Deportace Židů do 
ghetta v Terezíně byla provedena dvěma 
transporty (650 osob a 619 osob). Ze 
samotných Klatov bylo odsunuto 252 osob 
židovského původu, z nichž přežilo pouze 
deset. Na památku této události byla v září 

roku 2001 odhalena na budově školy 
pamětní deska. Více informací o trans-
portech se čtenáři dozvědí v knize „Židé 
v dějinách města Klatov“ Mgr. Milana 
Strnada, učitele SPŠ v Klatovech. Druhá 
událost z roku 1945 je již spojena s radost-
nějším obdobím novodobé historie školy. 
Po osvobození města americkou armádou 
dne 5. května byli v budově školy dočasně 
ubytováni američtí vojáci.

Před rokem 1960 sídlila v budově školy 
učňovská škola pro obor zemědělský 
mechanizátor. Historie samotné Střední 
průmyslové školy strojnické začala 1. září 
1960. Prvním ředitelem školy byl jme-
nován Ing. Miloš Černý, který předtím 
pracoval v Kdyňských strojírnách, zástup-
cem ředitele byl Antonín Hlaváček a škola 
měla pouze dva interní učitele, jednu 
úřednici a školníka.

Ve školním roce 1960/61 byly otevřeny 
dvě třídy denního studia a třída pro večerní 
studium. Ve školním roce 1963/64 už zde 
bylo osm tříd denního studia a čtrnáct tříd 
večerního studia. Z těchto bylo osm tříd 
mimo Klatovy a učitelé na výuku dojížděli.

Hlavním problémem v 60. letech 20. 
století byl nedostatek učeben pro od-
bornou výuku. Ta probíhala na několika 
místech v Klatovech - například v Plánické 

ulici, v Pražské ulici, laboratoře byly 
v Denisově ulici. Praxe probíhala také v zá-
vodě Škoda Klatovy. Pro zlepšení výuky 
bylo rozhodnuto o přístavbě dílen a labo-
ratoří v areálu školy, která proběhla 
v letech 1973 až 1976. Škola zajišťovala 
dodávky materiálu a pomocné stavební 
práce zajišťovali učitelé, žáci i jejich rodiče. 
Odborná výuka tím mohla probíhat v are-
álu školy. V roce 1977 byly postaveny nové 
sklady a garáže. V letech 1978 – 1981 byly 
vybudovány nové šatny, umývárny, rýsovna 
a knihovna. Vše nové se začalo využívat 
školním rokem 1981/82. 

I tyto změny přispěly k postupnému 
nárůstu zájmu žáků o studium. Ve školním 

roce 1982/1983 měla škola již devět tříd 
denního studia, dvě třídy večerního studia 
a tři třídy dálkového studia. Dálkové studi-
um skončilo školním rokem 1985/86. Na 
škole působilo 18 interních učitelů a škola 
v té době spolupracovala mj. s průmyslo-
vými závody Desta Domažlice, Kovo Bělá, 
Elitex Kdyně, Škoda Klatovy, Solo Sušice 
a dalšími. Ty vysílaly do večerního a dálko-
vého studia své zaměstnance a zajišťovaly 
pro žáky výrobní praxi, včetně odborného 
vedení. Zároveň také zadávaly zakázky pro 
práci ve školních dílnách, pomáhaly při 
výstavbě školy a zajišťovaly učební míst-
nosti pro večerní a dálkové studium. 

K dalším stavebním úpravám školy 
došlo v letech 1987 - 1989, v r. 1989 také 
začala výstavba tělocvičny, která slouží 
k výuce tělesné výchovy žákům školy a 
zároveň je využívána širokou veřejností. 
Dokončena byla na podzim roku 1991. 
K zatím poslední významné stavební 
úpravě došlo v roce 2002 – k budově dílen 
a laboratoří byla přistavěna část s moderní 
počítačovou učebnou.

Rudolf
Lang

absolvent SPŠ Klatovy

50 let průmyslovky50 let průmyslovky

Informace byly čerpány z Almanachu školy vydaného u příležitosti 
50. výročí otevření školy. Bývalí studenti, ale i veřejnost si almanach
mohou zakoupit v budově školy. Škola nabízí za symbolických 50 Kč
jak tištěný, tak verzi na CD, která obsahuje větší množství fotografií.

„Dovoluji si pozvat co nejsrdečněji
bývalé absolventy, zájemce o studium, 
ale i širokou veřejnost na dny 
otevřených dveří ve čtvrtek 16. 12.
od osmi ráno do tří hodin odpoledne.“

Ing. Jiří Dio, ředitel školy

Obrázek školy ze 30. let 20. stoletíObrázek školy ze 30. let 20. století
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www. catering.czmp

Catering v průběhu let
Existuje mnoho podob gastronomie, 

ale asi jen málokterá z nich zaznamenala 
v devadesátých letech tak ohromný 
rozmach jako catering. Někteří z Vás se 
s tímto slovem setkávají možná poprvé. 
Proto je na úvod vhodné uvést, jak nám 
slovo catering popisuje odborná encyklo-
pedie. „Catering je specifická služba 
zákazníkům, většinou se jedná o služby 
gastronomického charakteru, které je 
možno realizovat na libovolném místě 
v libovolném čase. Cateringová firma 
zajišťuje vše od inventáře, přes personál, 
až po závěrečný úklid. Některé firmy umí 
zajistit i zábavu, doprovodný program, čas-
to se užívá výraz event - událost, zážitek, 
souběh gastronomie a zábavy.“

S cateringem se dnes můžeme setkat 
v několika variantách. V prvé řadě se 
jedná o specializované cateringové firmy, 
kde je tento způsob výroby pokrmů jedinou 
činností. V druhé řadě pak stojí restaurace 
a hotely, kde jde spíše o doplňkovou 
službu. Každý z těchto provozů má svá 
specifika a omezení, 
která mu dovolují sou-
středit se na určitou 
část cateringových 
služeb. Catering v res-
tauracích a hotelech 
má jednu nesmírnou 
výhodu. Jde vlastně „o pouhé přilepšení“ 
k standardnímu provozu. V hotelech bude 
vždy na prvním místě ubytování a 
v restauracích poskytování běžných res-
tauračních služeb. Na druhou stranu ale 
již disponují vybavenými kuchyněmi a 
velkým množstvím inventáře, a tak by byla 
škoda této možnosti nevyužít. Limitující je 
v tomto případě nejen kapacita kuchyně, 
ale také její paralelní provoz a koncepce, 
která je šita na míru jiným potřebám. Pr-
votním cílem těchto kuchyní je poskytovat 
jídlo á la carte (v daném čase dle 
objednávky hosta), tudíž zde zřejmě bude 
chybět dostatek volného pracovního 
prostoru a leckdy i potřebné technické 
vybavení. Velkokapacitní zařízení s cen-
trální kuchyní je na tom samozřejmě lépe, 
jelikož pořádání kongresů a spole-
čenských akcí předpokládá, že catering 

bude patřit k běžné nabídce tohoto 
zařízení.

Výše popsané rozčlenění catering-
ových provozů má svá opodstatnění. 
Existuje však ještě možnost dalšího 
členění na levný a drahý, horší a 
lepší, případně i příšerný a exklusivní. 
To vše v České Republice, ale i u nás 
v Klatovech najdete. Na druhou 
stranu je ale třeba přiznat, že úroveň 
šla opravdu znatelně nahoru a pokud se 
budeme bavit o špičkovém cateringu, pak 
je na srovnatelné světové úrovni. Kopíro-
vání sezóny s použitím aktuálních surovin, 
sázka na kvalitu a čerstvost, menší porce, 
lehká elegance v designu, to vše jsou 
atributy moderního pojetí cateringu. 
Bohužel je zde ještě řada firem, které tak 
daleko nejsou. Každodenní styk se 
zákazníky, kteří mají negativní zážitky 
s rádoby cateringovými firmami, jsou toho 
jasným důkazem. Je to jasné, protože 
catering se zdá vcelku snadnou záležitostí 
s dobrým výdělkem mimo plán. Jenomže 

pouhá přítomnost kuchyně a personálu 
ještě není vstupenkou do této kategorie 
gastronomie. Kvalitní catering zkrátka 
není levnou záležitostí. A to jak z pohledu 
provozovatele, tak i klienta. 

, kdy největší 
delikatesou, která jako první mizela ze 
stolů, byl uzený losos. Stejně tak guláše a 
šunky od kosti netáhnou jako dříve. Je to 
vcelku logické. S příchodem nových a kva-
litnějších surovin se zájem klientů mění 
dle trendů, které lze zaznamenat v restau-
račních provozech. Všednost k nim roz-
hodně nepatří. Nejkvalitnější druhy masa, 
ryb, zeleniny, včetně exotického ovoce si 
našly své místo i v tomto gastronomickém 
odvětví. Zaujmout klienty standardním 
rautem nebo banketem je stále složitější. 
Zde velmi záleží na přání a přístupu 

Ty tam jsou doby přeplněných mís 
s různými uzeninami a sýry

klienta, který platí a tudíž vytváří mantinely 
pro přípravu akce. V poslední době zazna-
menávám při realizaci cateringu posun od 
kvantity ke kvalitě, a místo všednosti se 
žádá kreativita s originalitou.

 pro-
vozující gastronomickou část klatovského 
kulturního domu již osmým rokem patří do 
druhé kategorie poskytovatelů cate-
ringových služeb. Vedle zajištění denního 
provozu restaurace, kavárny a bufetu 
Družba, všech kulturních, společenských 
a kongresových akcí zde konaných, tvoří 
podstatnou část našich aktivit právě po-

skytování komplexního cateringu v pravém 
slova smyslu. Díky zázemí, jenž tvoří 
velkokapacitní kuchyně včetně velkých 
přípraven, chladících boxů a pomocných 
skladů, jsme dnes již schopni zrealizovat 
jakoukoliv formu cateringu. Vyhovíme 
všem požadavkům našich zákazníků, ať 
se jedná o akci u nás nebo ve Vašich 
prostorech, firemní či soukromou, pro 
desítky nebo stovky hostů. Každá akce je 
vzhledem k použitým surovinám, skladbě 
podávaných pokrmů, atmosféře a místě, 
kde se koná, neopakovatelný originál. 

Až se příště při přípravě jakékoliv Vaší 
akce budete poohlížet po službách cate-
ringové firmy, vezměte při rozhodování 
v úvahu skutečnosti popsané v tomto 
článku a nebo se nechte inspirovat na 
webových stránkách 

Naše firma M & P Catering s.r.o.

www.mpcatering.cz

Kontakt a objednávka služeb:
Tel.: 777 768 358, 777 630 177

Info@mpcatering.cz
Tel.: 376 311 735

Martin
Mašek

restauratér

CateringCatering
MM PPMM PP&&Dále pro Vás zajišťujeme kompletní závodní stravování

pro firmy i jednotlivce s rozvozem zdarma. Výběr ze čtyř
hlavních jídel. Cena jídla včetně polévky 55 Kč bez DPH
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vašeho domova - na našich internetových 
stránkách , kde na 
Vás již čeká nepřeberná nabídka nejen 
sportovního zboží. Stačí si jen vybrat, 
kliknout a objednat. Dodávku vybraného 
zboží následně zákazníkovi dopravíme až 
domů, či připravíme k osobnímu odběru 
během několika pracovních dnů. 

Při osobním vyzvednutí, samozřejmě, 
nehrad í te  žádné  da lš í  pop la tky.  
V okamžiku, kdy zboží dojde na prodejnu, 
budete ihned informováni, že je Vaše 

objednávka připravena k vyzvednutí. 
S případným špatným výběrem velikosti 
a vrácením zboží si nedělejte starosti. 
Pokud Vám objednaný kus nevyhovuje, 
můžete jednoduše zvolit jinou velikost, 
případně výběr stornovat.

Pokud si lámete hlavu s výběrem 
vhodného dárku, není nic jednoduššího - 
můžete využít naše dárkové poukazy 
v hodnotách 300, 500 a 1000 Kč.

www.mengy-shop.cz

Chcete udělat radost sobě nebo 
někomu blízkému? Potřebujete obměnit 
svůj šatník? Přijďte se podívat do nově 
otevřeného obchodu, kde najdete, mimo 
jiné, sportovní oblečení, obuv, dresy, 
funkční prádlo a ostatní doplňky od 
předních světových výrobců za velmi 
zajímavé ceny. Nike, Adidas, Lonsdale, 
Everlast, Puma, Reebok nebo Umbro – to 
jsou značky, které v našem obchodě 
rozhodně nechybí! 

Že je venku počasí, že by ani psa 
nevyhnal a Vám se nechce nikam jít? 
Nevadí! Můžete nakupovat i z pohodlí 

Michal
Frous

prodejce

Ochotně Vám poradíme s výběrem.

Kamenný obchod Mengy-Shop.cz s.r.o., Čs.legií 159, KlatovyKamenný obchod Mengy-Shop.cz s.r.o., Čs.legií 159, Klatovy

Mengy shop – značkové sportovní oblečení, které frčí...Mengy shop – značkové sportovní oblečení, které frčí...
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Asi tak deset minut před zahájením 
„útoku“ jsme dostali s kamarádem Tomou 
nápad, že se podíváme na diskotéku 
z balkónu, který se nachází v průchodu na 
terasu Střelnice. Po příchodu nahoru jsme 
koukali na probíhající mumraj dole na 
terase a vtom ze dveří od diskotéky vylétla 
jakási černá koule (později identifikována 
jako bunda pořadatele), ze které se 
nezadržitelně hrnul dým. Na terase se v té 
chvíli začala zadní řada dospívající 
mládeže chytat za nosy, zakrývat si oči 
a chvatně se hrnula směrem ven, na ulici. 
Jenomže v průjezdu jim v cestě stáli lidé, 
ke kterým se silně štiplavá látka ještě 
nedostala, a tak nechápali, co se děje. 
Otáčeli se směrem vzad v domnění, že 

dým na terase je součástí programu. Místo 
kvapného útěku ven se tak vytvořil velký 
chumel lidí před východem, zajímajících 
se o dýmovou produkci. Odpovědi z úvodu 
článku se tedy dají zodpovědět poměrně 
lehce. Panika vznikla, ale jen mírná. Kouř 
se naštěstí šířil poměrně rychle a včas 
odehnal ven veškeré zvědavé pozorova-
tele. Odpověď na otázku druhou je taková, 
že pořadatel nebezpečný předmět ne-
vynesl ven z prostor diskotéky, ale pouze 
vyhodil na terasu, čímž sice zachránil 
veškeré osazenstvo uvnitř diskotéky, ale 
v zásadě tak ohrozil osoby na terase.

Po poměrně rychlé evakuaci násle-
doval příjezd policie, hasičů a zdravotníků. 
Největší uplatnění zde našli hasiči, kteří 

okamžitě zahájili odvětrávání všech 
místností. Jak se ale dá dočíst v odborné 
literatuře, místnost se může zcela vyvětrat 
minimálně za tři dny, takže lidé na disko-
téce poté slzeli ještě druhý den. Policistům 
se podařilo získat pouze přibližný popis 
dvou pravděpodobných pachatelů, který 
jak je mi známo, zatím nevedl k jejich 
identifikaci. Záchranáři naštěstí zasaho-
vali zřejmě jen u dvou případů, kdy se 
chlapec a dívka spolu zdrželi příliš dlouho 
v nejvíce zamořeném prostoru.

Petr Mates
Matějka

dopisovatel

Pobrečet si na diskotéce?
Proč ne!

Pobrečet si na diskotéce?
Proč ne!

O slzném „útoku“ na Disco Střelnice se toho napovídalo už dost, 
ale až dnes si můžete přečíst exkluzivní autentické svědectví. 
Skutečně nedošlo k panice? A skutečně jeden z pořadatelů došel 
s granátem až ven?

4x foto: Roman ForstVýchod do Pražské ulice.Východ do Pražské ulice.

Evakuace prostor diskotéky.Evakuace prostor diskotéky.

Epicentrum incidentu.
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Je nejvyšší čas na výsadbu cibulovin 
jako jsou tulipány, narcisy, hyacinty, 
krokusy a třeba také česnek. Pokud 
nebude mrznout, můžeme vysazovat až do 
poloviny listopadu. Vhodná doba je též na 
sázení stromů okrasných, listnatých i 
jehličnanů, různých keřů a růží. Až do 
zámrazu můžeme vysazovat též živé ploty. 
Doporučujeme neopomenout důležitá 
podzimní trávníková hnojiva, která travním 
porostům pomohou lépe přečkat zimu a 
budou významným pomocníkem v boji 
proti travnímu mechu. Důležitá jsou také 
hnojiva pro udržování záhonů na bázi NPK 
(N-dusík, P-fosfor, K-draslík). Například 
CERERIT se používá především u citlivých 
plodin na chlór, jako jsou zelenina, ovocné 
sady, réva vinná, chmel, brambory, 
okrasné rostliny. Pro snížení kyselosti půdy 
rovnoměrným provápněním vaší zahrady 
se používá mletý 

.
Přichází čas podzimních dekorací. 

Například ozdobné závěsy s podzimními 
motivy nebo podzimní zápichy do 
květináčů a dekorace do řezaných květin.

krasných dýní, sušených 
dekorací a plodů do vašich květináčů, 
truhlíků, které vám budou dělat radost v 
podzimním a zimním období. 

Dušičkový sortiment v prodeji. U
ušené 

květy, různé plody, přízdoby, 
stužky, korpusy na věnce 
polystyrénové i slámové

Od 10. října jsou v prodeji živé 
dušičkové vazby – věnečky 
zdobené šiškové, mechové, 
proutěné, živé věnečky 

(smrk, stříbrný smrk, 
jedle), žardinky a koše s chvojím

tzv. dolomitický vápenec 
– hornina složená z dolomitu a vápence

Je pomalu čas na výměnu truhlíků za 
okny. Balkónové květiny, např. pelargonie, 
vyměníme za vřesy, vřesovce, různé druhy 
chryzantém a jiných podzimních rostlin. 
Při přezimování balkónových květin 
nezapomeňte na kvalitní substrát.

Máme pro vás připraven opravdu 
bohatý výběr o

mělé 
květiny látkové, voskované. S

různých 
velikostí 

 
různě zdobené.

Těšíme se na návštěvu. 

Podzimní sortiment. Dušičky se blíží.Podzimní sortiment. Dušičky se blíží.

Květinářství
s 10letou tradicí!
Květinářství
s 10letou tradicí!

Provozní doba:
pondělí  pátek

8.30–12.30
13.00 17.30

Sobota
9.00 12.00

–

–

–

Provozní doba:
pondělí – pátek

8.30–12.30
13.00–17.30

Sobota
9.00–12.00

Tomáš
Červenka

květinář

Památka zesnulých
(dušičky)

Kalendář květináře:

- věnce
- žardinky zdobené
- květináče zdobené

úterý

listopad
2.

KERAMIKA
DÁRKY

KVĚTINY

Nádražní 223, Klatovy
tel./fax: 376 32 33 35

Od 10. listopadu
vánoční sortiment

Od 10. listopadu
vánoční sortiment



UBYTOVÁNÍ ŘÍJEN 2010 | ČÍSLO 2 | ROČNÍK I | STRANA  7www.klatovan.cz

Pro firemní a skupinové akce nabízíme od 
jara do podzimu ideální prostředí, prostory 
a služby, díky kterým můžete s minimální 
námahou zrealizovat vaše školení, konfe-
rence, rauty, kongresy, meetingy, oslavy, 
teambuildingy apod.
Při vašich firemních akcích můžete vyu-
žívat připojení k internetu a po domluvě 
i ostatní služby: 

Konferenční nekuřácký sál s 35 místy
Restauraci s barem 

ź 
ź 

ź 

ź 

ź

ź 

ź 
ź 
ź 
ź 

ź 

V konferenčním sále i 
restauraci je k dispo-
zici WIFI free připo-
jení k internetu.
Ubytování (celkem 26 pevných lůžek) v 
převážně dvoulůžkových, ale i ve dvou 
čtyřlůžkových apartmánech. Součástí 
jsou i kompletně zařízené kuchyně s 
myčkou. Všechny apartmány jsou neku-
řácké a každý má vlastní WC, sprchu, TV 
s českými a satelitními programy a DVD. 
Stravování formou polo nebo plné penze, 
teplé a studené rauty, coffebreaky, 
zahradní rauty, grilování selete s 
táborovým ohněm, točeným pi-
vem a dalšími dobrůtkami.
Na našich bowlingových 
dráhach  je  možnost  
uspořádat ,závody včet-
ně vyhlášení vítězů a 
šampaňského. Ideální 
pro teambuilding.
Půjčovna horských kol
Relaxační masáže
Finská sauna a whirpool.
Herna s vybavením: billiard, 
bowling, šipky, petanque.
Na přání objednáme živou hudbu nebo 
DJ zahraje oldies s možností karaoke.

ź 

ź 

Máte-li zájem o outdoorový program, 
zajistíme Vám profesionály a postavíme 
program „na míru“, dle Vašich představ 
a požadavků.
Turistické stezky začínají hned za 
objektem a dojdete po nich např.do 
Velhartic k hradu, do čachrovského 
Muzea železničních drezín a jinam.

Kromě uvedených možností jsme vždy 
př ipraveni  maximálně vy j í t  vstř íc  

požadavkům zákazníka a jeho 
program individuálně přizpůsobit. 

Z a š l e te  n á m  n e z á v a z n o u  
poptávku a my vám rádi 

vypracujeme přesnou 
kalkulaci vaší akce. 

T ě š í m e  s e  u  n á s  
nashledanou.

Hledáte ideální místo pro školení,
oslavu, sportovní soustředění,
svatbu, či firemní večírek?

Hledáte ideální místo pro školení,
oslavu, sportovní soustředění,
svatbu, či firemní večírek?

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov
11 komfortně vybavených apartmánů11 komfortně vybavených apartmánů

BraníčkovBraníčkov

Nemilkov

Sušice

Klatovy

Běšiny

Čachrov

Železná RudaDeutschland

Plzeň Praha

8 km

27 km

7 km

19 km

Velhartice
4 km

1 km

150 km62 km

18 km

Nabídka na říjen - listopad:

Víkendový pobyt pro 2 osoby 

Pá - Ne   2.699,- Kč
včetně snídaně do postele!

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

www.branickov.czwww.branickov.cz
Rádi pro Vás zajistíme firemní akce, konference, sportovní

 a rekondiční pobyty, soustředění, svatby a oslavy... 

Rádi pro Vás zajistíme firemní akce, konference, sportovní

 a rekondiční pobyty, soustředění, svatby a oslavy... 

Ubytování nonstop.  Bowling bar otevřen Čt – Pá 16–24 hod., So – Ne 10–24 hod.Ubytování nonstop.  Bowling bar otevřen Čt – Pá 16–24 hod., So – Ne 10–24 hod.

Milan
Neuvirt

areál Braníčkov

rodinný komplex, stranou od rušné civilizacerodinný komplex, stranou od rušné civilizace

pohodová a klidná atmosférapohodová a klidná atmosféra
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Povinné ručení – mýty a legendami 
opředené, tisíckrát omílané téma... 

Termín obecně zažitého označení 
pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou provozem vozidla. V ČR upravuje 
Zákon č.168/1999 Sb., O pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla a tzv. 
„pojistku“ musí mít každé vozidlo, kterému 

byla přidělena registrační značka, anebo 
technický průkaz, nebo se pohybuje na ve-
řejných komunikacích. Uzavřít ji je povinen 
každý vlastník nebo spoluvlastník tuzem-
ského vozidla nebo řidič cizozemského 
vozidla. Sjednat pojistnou smlouvu může 
i osoba, která je odlišná od vlastníka 
vozidla (tj. pojistník může být někdo jiný, 
než vlastník). Ke dnešnímu dni tuto službu 
poskytuje na českém trhu celkem 15 
komerčních pojišťoven.

Při nedodržení povinnosti uzavřít po-
vinné ručení hrozí ze zákona sankce až do 
výše 40.000,- Kč (ve správním řízení). 
Zároveň je každý majitel, který vozidlo 
provozuje bez pojištění, povinen uhradit 
příspěvek do garančního fondu České kan-
celáře pojistitelů ve výši od 20,- (motocykl) 
do 50,- resp. 70,- Kč za osobní automobil. 
Za tahač či nákladní vozidlo uhradí až 300 
Kč denně. Cena příspěvku pak mnohoná-
sobně překračuje cenu komerčního 
pojištění. Z garančního fondu České kan-
celáře pojistitelů jsou vypláceny náhrady 
škod z dopravních nehod, které byly způ-
sobeny nepojištěnými vozidly. Zde ovšem 
pozor – uhrazení poplatku nesupluje pojiš-
tění vozidla! V případě, že je nepojištěným 
vozidlem způsobena škoda (na majetku, či 
na zdraví třetích osob), má vlastník tohoto 
vozidla povinnost tuto škodu uhradit 
z vlastní kapsy, což může být v některých 

případech i celoživotní závazek.
Uzavřené pojištění odpovědnosti se do-

kládá jen zelenou kartou (v ČR i ostatních 
zemích), která se nově již nepodepisuje. Je 
to doklad, který doporučuji vozit s sebou 
vždy spolu s doklady o vozidle, řidiči, s 
asistenční kartou a evropským záznamem 
o dopravní nehodě. Seznam převážených 

d o k l a d ů  d ů r a z n ě  
doporuču j i  rozš í ř i t  
o předtištěné „čestné 
prohlášení o zavinění 
dopravní nehody“, jeli-
kož se pak jedná o je-
diný doklad, který nám 
v případě nepřítomnosti 
PČR může prokázat, že 
jsme dopravní nehodu 
nezpůsobili my, ale 
viník druhého vozidla. 
Prohlášení o zavinění 
totiž není součástí před-
tištěného evropského 
záznamu o dopravní ne-
hodě, tudíž jej dopo-

ručuji sepsat zejména tehdy, pokud při do-
pravní nehodě vystupujeme jako strana 
poškozená. 

Z vlastní praxe vím, že se z jasně 
zaviněných dopravních nehod často stává 
(zejména s časovým odstupem a po pora-
dě s někým „chytřejším“ z rodiny) nehoda 
nepřehledná, či přímo nezaviněná. V ex-
trémním případě jsme se dokonce setkal 
s viníkem, který si přivedl na přepážku poji-
šťovny svědka s tím, že v době dopravní 
nehody vozidlo vůbec neřídil a nehodu 
tudíž nezpůsobil, jelikož byl v té době na 
druhém konci republiky. Celý případ pak 
vyzněl jako výmysl poškozené. Řidička si, 
bohužel, s ním po nehodě vyměnila na 
dobré slovo pouze jméno, telefonní číslo 
a zapsala si „SPZtku“ a typ vozidla, což je 
v konečném důsledku, samozřejmě, zcela 
nedostačující.

V případě dopravní nehody proto svým 
klientům důsledně doporučuji sepsat 
evropský záznam o dopravní nehodě (kom-
pletně všechny údaje i přes to, že se to na 
místě zdá mnohdy zbytečné), spolu s čest-
ným prohlášením o zavinění a pořídit foto-
dokumentaci (zcela postačí fotoaparát 
v mobilním telefonu)! V případě nejasností 
vždy doporučuji raději případ konzultovat 
telefonicky minimálně s operátorem 
pojišťovny, či s tím, kdo pojištění sjednal. 
V rámci možností jsem proto svým klien-

tům vždy k dispozici na mobilním telefonu.
Limity pojistného plnění stanovuje výše 

uvedený zákon na minimálně 35 mil. Kč 
u pojištění škod na zdraví a 35 mil. Kč u 
pojištění škod na majetku. Pojišťovny 
nabízejí kromě těchto základních limitů 
i limity zvýšené (max. 100/100 mil. Kč). 
Součástí povinného ručení jsou často 
i doplňková připojištění (ať již jako placená 
služba, či v základní ceně povinného 
ručení). Nejznámější je připojištění čelního 
skla, dále pak např. rozšířené asistenční 
služby, živel, střet se zvěří, pojištění 
sedadel, právní ochrana, náhradní vozidlo 
a další. V časovém horizontu několika let 
zpátky se pojišťovny na trhu navzájem 
předhánějí – ať již v nabídce doplňkových 
služeb zdarma, či v různých slevách z cen 
základního pojistného. 

Dovolím si konstatovat, že v posledních 
dnech registruji poměrně výrazné změny 
právě v doplňkových nabídkách, či připoji-
štěních, a to u převážné části pojišťoven, 
které povinné ručení na trhu poskytují. 
Tento přetlak je způsoben sílícím konku-
renčním bojem, který se přiostřuje každým 
rokem právě v období před koncem kalen-
dářního roku. Více informací o prob-
lematice povinného ručení najdou čtenáři 
zejména na:  ,  
legislativu na: .

www.bezpoj isteni .cz
www.mfcr.cz

Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...

Povinné ručeníPovinné ručení

Zdeněk
Konfršt

makléř

NEJvýhodnější cenu v regionu!

do 1.000 cm
1.001 cm  - 1.350 cm
1.351 cm  - 1.850 cm
1.851 cm  - 2.500 cm
nad 2.501 cm

3

3 3

3 3

3 3

3

1.300 Kč
1.500 Kč
2.200 Kč
3.500 Kč
5.000 Kč

Roční pojistnéObsah motoru:

PŘEVÁDÍME VEŠKERÉ BONUSY

Uvedené ceny jsou orientační, platné pro rok 
2010 (řidiči s bonusem). Pro přesnou kalkulaci je 
nutno částku pojistného individuelně přepočítat 
na základě konkrétně poskytnutých údajů o 
vozidle a klientovi.
Spolupracujeme: Allianz pojišťovna, Česká 
podnikatelská, Slavia pojišťovna, Česká 
pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna, 
Kooperativa, Uniqa pojišťovna, Triglav pojišťovna.

Nabízíme GARANTOVANOU

v rámci rodinných příslušníků i IČ!
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Předem rozhovoru mne dovolte pogra-
tulovat takto českým basketbalistkám 
ke stříbrnému úspěchu a Stanislavu 
Křiváčkovi k vynikajícímu průběhu 
šampionátu. Osobně se známe a proto 
nebudu zastírat, že si tykáme.

Nedávno jsme se radovali ze stříbrných 
medailí našich basketbalistek na 
mistrovství světa. Vím, že jsi byl přímo 
v centru dění. 

Ano, měl jsem to štěstí a mohl jsem se této 
významné akce zúčastnit - na pozici 
výkonného ředitele organizačního výboru 
MS.

Ředitelem organizačního výboru se 
nestaneš jen tak... Kde jsi získal zku-
šenosti s pořádáním obdobných akcí?

Pořádáním basketbalových turnajů se 
zabývám již od roku 1995, kdy jsme s 
kolegou Michalem Handschuhem začali 
organizovat basketbalové kempy pro 
mládež “Hoop Camps” a postupně jsme 
k tomu přidali i organizaci mládežnických 
turnajů, poslední 4 roky také veteránská 

basketbalová mistrovství. V loňském roce 
jsem jako výkonný ředitel organizoval 
X. Mistrovství světa veteránů, které se za 
účasti 156 družstev konalo v Praze. Díky 
úspěchu akce a změně výboru ČBF jsem 
byl osloven, zda bych se nechtěl podílet 
i na organizaci MS žen.

Jednotlivá pořadatelská města byla od 
sebe hodně vzdálena. Dle čeho byla vy-
brána? Vznikaly tím velké komplikace?

Náš organizační výbor začal pracovat se 
značným zpožděním, standardně se akce 
připravuje 3 roky, nám po zvolení nového 
výboru ČBF zbývalo jen 11 měsíců. Přáním 
předchozího OV bylo, aby hlavním městem 
celé akce bylo Brno, bašta ženského 
basketbalu v ČR a místo, kde sídlí nejlepší 
český ženský klub SIKA Brno, vítěz Euroligy 
a mnohonásobný český mistr. Proto, aby 
se tak stalo, byl dán vedením města slib, 
že do MS vyroste nová sportovní hala, 
která by byla důstojným stánkem pro 
takovouto akci. Bohužel se tak nestalo a 
nedošlo ani k slíbenému dokončení oprav 
haly Rondo. Proto se v Brně mohla odehrát 
jen základní a osmifinálová část MS - v 
hale Vodova, která má kapacitu jen 3.200 
diváků. Druhým odsouhlaseným místem 
se stala Ostrava, se svojí ČEZ Arénou, 

která je kvalitním místem pro pořádání 
špičkových sportovních akcí. Zbývalo jen 
najít místo pro finálovou část, a po 
pečlivém zvážení byla vybrána nová KV 
Aréna v Karlových Varech. Důvodem byla 
nejen kvalita této haly, ale také obrovský 
zájem a podpora vedení města. Každé 
pořadatelské město mělo svůj místní OV, 
který řídil průběh MS a byl přímo podřízen 
centrálnímu OV. Jedinou komplikací byla 
přeprava týmů z Brna a Ostravy do 
Karlových Varů, která byla zajištěna 
charterovými lety 30. 9. - v den volna. 
Zajímavou informací je ještě skutečnost, 
že pro týmy, kromě letadla, zajišťovala 
zvláštní přepravu zavazadel nákladní 
auta, která vyjížděla ihned po skončení 
zápasů v Brně a Ostravě a ráno před 
příletem hráček již zavazadla byla na 
hotelových pokojích v Karlových Varech.

Závěrečné boje proběhly v karlovarské 
hokejové aréně. Basketbal a hokej jsou 
velmi odlišné sporty, včetně publika. 
Fanoušci však byli šestým hráčem na 
palubovce.

Cílem organizačního výboru MS bylo 
přilákat k basketbalu co nejvíce diváků, 
hlavně z řad mládeže, a proto fungoval 
i díky pochopení Asociace školních spor-

Rudolf
Lang

redaktor

Klatovská stopa při MS
v basketbalu žen 2010
Klatovská stopa při MS
v basketbalu žen 2010
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tovních klubů program „Adoptuj si tým“, 
který od prvního dne MS přímo nadchl 
zástupce světové basketbalové federace 
FIBA. Ze strany škol byl obrovský zájem o 
návštěvu zápasů a podle vyjádření týmů, 
či FIBA, ještě nikdy nezažily podobné 
situace, jako u nás, kdy týmu Mali fandilo 
po celý zápas více než 500 diváků, nebo 
když na zápas Austrálie dorazilo téměř 
1000 českých diváků v australských bar-
vách s figurínami klokanů a s obrovskou 
chutí celý zápas tým podporovat. Tato 
divácká euforie“ se díky televizním 

přenosům přenesla plynule i do Karlových 
Varů, a to, co se dělo při zápasech čes-
kého týmu, byl neuvěřitelný zážitek. Nikdo 
z diváků, kteří se zúčastnili jakéhokoliv zá-
pasu našeho týmu, asi nikdy nezapomene 
na atmosféru a sounáležitost s týmem. 
Čtvrtfinálový zápas s Austrálií, semifinále s 
Běloruskem a finále s USA jsou mým 
největším basketbalovým zážitkem a 
nikdo se asi nebude divit skutečnosti, že 
většina zúčastněných se nestyděla za 
dojetí a místy i slzy radosti. Potvrzením 
vynikajícího výkonu fanoušků je jistě i do-
pis od přítomné zástupkyně WNBA, která 
vyjádřila svůj obdiv k atmosféře a konsta-
tovala, že s podobným publikem se v žen-
ském basketbalu ještě nikdy nesetkala!

Po finále všem dozajista spadl velký 
kámen ze srdce. Kdy vám v průběhu 
šampionátu bylo nejhůř?

Máš pravdu, že si člověk po skončení 
oddychne, na druhou stranu cítí trochu 
prázdnotu po dvoutýdenním permanent-
ním stresu. Závěrečným ceremoniálem 
však práce OV ještě nekončí, naopak, teď 

„

zbývá to nejdůležitější - uzavřít celé MS 
tak, abychom nenásledovali libereckém 
MS a nezbyly po nás dluhy. Dalším 
důležitým úkolem bude využít vynikajícího 
sportovního úspěchu naší reprezentace k 
další popularizaci basketbalu v naší zemi. 
Pokud mám hodnotit, kdy mi bylo nejhůř, 
tak asi v Brně, den před zahájením MS při 
zkušebním zápase, kdy se mělo vše otes-
tovat a, bohužel, ne vše klapalo, jak bylo 
dohodnuto. Výsledkem byla "noční pro-
dloužená", kdy jsme do téměř 4 hodin ráno 
vše procházeli bod po bodu, znovu pře-
rozdělovali úkoly a výsledek se druhý den 
ráno dostavil a zástupci FIBA byli od té 
chvíle velmi spokojeni. Důležitou skuteč-
ností pro zdárný průběh MS bylo i aktivní 
zapojení význačných osobností českého 
basketbalu - na pozici PR ředitele pracoval 
s tradičním zaujetím Jiří Zídek mladší, 
legislativní a organizační věci "hlídal" dlou-
holetý činovník FIBA a generální sekretář 
ČBF Miloš Pražák, marketingovou oblast 
koordinoval ing. Zdeněk Bříza, o konferen-
ci FIBA v Karlových Varech se staral mimo 
jiné i ing. Jiří Zedníček. Dohled na celým 
MS měl prezident České basketbalové 
federace a basketbalový nadšenec JUDr. 
Miroslav Jansta, který velmi významnou 
měrou přispěl k finančnímu zajištění akce.

Zmínil jsi významné osobnosti, které se 
na organizaci podílely. Předpoklá-dám, 
že důležitou úlohu měly i desítky 
bezejmenných dobrovolníků...

To je absolutní pravda, na akci pracovalo 
ve všech třech městech téměř 500 
dobrovolníků a bez jejich práce a zapálení 
by MS nikdy nemělo takovou úroveň. Mě 

navíc, jako klatovského patriota těší, že 
kromě mě se na akci podílelo mnoho dal-
ších "klatováků", ať šlo o družstvo starších 
dorostenek, které pracovalo po celou 
dobu v Karlových Varech v KV Aréně, nebo 
o Vaška Matouše a Simona Bytla, kteří 
pracovali v centrálním OV.

Šéfuješ klatovskému basketbalovému 
oddílu. K současným mimořádným úspě-
chům mládežnických družstev je třeba 
nejen systematická práce trenérů, ale 
i zajištění provozu. Jak se vám daří v této 
ekonomicky nelehké době shánět finan-
ční prostředky?

Před třemi roky, když jsem po určité době 
opět vstoupil do klatovského basketbalo-
vého dění, jsme si vytyčili cíl - postupně 
budovat silnou mládežnickou strukturu za 
podmínek odpovídající okresnímu městu. 
Ze 6 družstev máme letos v soutěžích 
družstev 13 a kromě toho jsme zavedli od 
začátku školního roku na všech základ-
ních školách basketbalové přípravky, ve 
kterých je více než 140 dětí. Zajistit provoz 
uvedených družstev není jednoduché. 
Máme však velkou podporu jak rodičů, tak 
hlavně i města Klatovy, které nám velmi 
pomáhá v rámci podpory sportující mláde-
že. Díky kvalitním výsledkům v národních 
soutěžích se o basketbalu ví a je trochu 
jednodušší získat peníze od sponzorů. 
Důležitým zdrojem příjmů je i pořádání 
basketbalových akcí, jako např. bylo v le-
tošním roce finále Českého poháru mužů.

Vlastníš firmu, věnuješ se chodu 
basketbalového oddílu. Najdeš si jako 
úspěšný hráč ještě i čas na proběhnutí 
po palubovce s bývalými spoluhráči?

Času v poslední době mnoho nemám a na 
hřiště se dostanu jen sporadicky, nej-
důležitější akcí pro mě bývá tradičně 
mistrovství ČR, které pořádáme v květnu 
v Klatovech a kde mám šanci si zavzpo-
mínat na aktivní kariéru a zahrát si 
s bývalými spoluhráči. Výsledkově se nám 
docela daří a v letošním roce jsme po roční 
pauze opět získali titul v kategorii muži 
nad 35 let. Těší mě, že mezi členy 
vítězného družstva patří i starosta města 
Klatov Rudolf Salvetr, bývalý vynikající 
hráč našeho oddílu, nebo vydavatel tvého 
časopisu Klatovan - Rudolf Lang /smích/.

Činovníci mezinárodní basketbalové 
federace hodnotili šampionát po všech 
stránkách jako mimořádně zdařilý. Nelá-
ká Tě podobnou akci ještě zopakovat?

Mistrovství světa je ojedinělá akce a 
Česká republika je vhodnou zemí pro po-
řádání ženského šampionátu. Přemýšlet o 
šampionátu mužském je spíše fantazie, 
protože k tomu je třeba obrovská eko-
nomická síla a také několik špičkových 

Družstvo žáků vedené MUDr. Davidem Chobotem a Ondřejem Sýkorou, 
které postoupilo do žákovské ligy.
Družstvo žáků vedené MUDr. Davidem Chobotem a Ondřejem Sýkorou, 
které postoupilo do žákovské ligy.

pokračování ze strany 9
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sportovních hal, které u nás, bohužel, 
nejsou. Snahou vedení ČBF je v nejbližší 
době přilákat významnou akci evropského 
charakteru jako je mistrovství Evropy 
mužů. Česká republika byla mezi kandi-
dáty o pořádání ME v roce 2013, ale vzhle-
dem k novým přemrštěným finančním 
požadavkům FIBA Europe od kandidatury 
odstoupila. Chuť by ze strany vedení ČBF 
jistě byla, vše záleží jen na finančním 
zázemí a podpoře státu.

Vidíš šanci na to, že bychom významný 
turnaj mohli vidět i v Klatovech?

Samozřejmě, že bych rád pořádal vý-
znamnou akci i v rodném městě, limitem je 
asi pořádání evropských šampionátů 
mládeže. Popravdě - nám ale zatím pár 
důležitých věcí chybí - kvalitní hala 
s hledištěm alespoň pro 1000 diváků a 
kapacita kvalitních hotelů pro účastníky. 
Věřím, že se obě zmíněné věci v nejbližší 
době změní a již brzy se Klatovy dostanou 
trvale na mapu basketbalové Evropy.

Děkuji za rozhovor a ještě jednou gratuluju 
k obrovskému úspěchu basketbalu v ČR.

dokončení ze strany 10

Rudolf
Lang

redaktor

Mistři ČR 2010 - Klatovská sešlost – 4. MČR veteránů v baketbalu 7. - 9. 5. 2010
horní řada zleva: Jiří Johánek, Stanislav Křiváček, Martin Mundl, Petr Novák, 
Zdeněk Chalupecký, Rudolf Salvetr - spodní řada: trenér Hynek Hrabík, Jiří Šmíd,
Radek Hais, Rudolf Lang, Jiří Bureš, trenér Václav Bernard

foto: David Štefl

KLATOVANKLATOVAN
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 12.000 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.

Tajenka: Název organizace v Klatovech.

Osmisměrka o cenu! Večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu  
do neděle 10. listopadu 2010. Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz

PODPIS
VÝHEŇ
OSKAR
OKTETO
BĚLMO
OTLAK
SCHODY
STRŽE
KNOTY
PERLY
ČINŽE
ODĚREK
TORNA
ORFEUS
BLECHA
PSANÍ
KEŘÍK
SKYTH
LYCRA
TERNA
ZDROJ
ŠPÝCHAR
OBSAH
RACEK

LEGENDA
Správná tajenka z minulého čísla:

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Božena Mikolášková
Suvorovova ul., Klatovy

GRATULUJEME!
Redakce bude šťastného výherce
kontaktovat.

Buďte ráda že neučíte jeho matku.

Vydavatel Klatovanu Rudolf Lang se 
rozhodl udělit zvláštní cenu prvnímu 
pozornému luštiteli, který objevil 
a napsal k odpovědi chybu v zadání 
křížovky. Byl by vlastně jediným kdo 
zaslal správné znění tajenky.
Gratulujeme tedy i panu

Jaroslavu Červenému z Klatov
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Here we are again, having moved into the 
month of October and enjoying the autumn 
scenery. This is the month, when Halloween is 
celebrated all across America. The actual day 
Halloween is celebrated on the 31st of October 
and it is when all of the Witches, Ghosts and 
Goblins come out. I would like to share with you 
the idea of Halloween and how it is celebrated in 
America. 

Children all over America wait the whole day, 
for the time to dress up with costumes and paint 
their faces so they look scary or spooky. Once 
the evening time arrives, there will be children 
of all ages wandering the streets carrying bags 
to be filled with candy. It is a custom for children 
to walk up to houses and knock on the door or 
ring the doorbell and wait for someone to come 
to the door. Once the door opens, the children 
say “trick or treat”.  The person at the door holds 
out a big bowl of candy and offers some to the 
children.  

Halloween night usually lasts not more than 
three or four hours, usually starting around 5:00 
p.m. and lasting to around 8:00 and maybe 

9:00 p.m. It is usual to find grownups trick or 
treating with their little children as the children 
are too small to go on their own. Sometimes the 
grownups dress up in a costume as well. It is a 
night of fun and laughter for families and at the 
end of the evening, the children are very happy 
sorting through the candy they get. 

Halloween is not only celebrated by children, 
but by adults as well. There are usually parties 
hosted at people’s houses where they all dress 
in costumes and have contests for the best 
costume of the night. On this special night there 
are parties of all kinds across America , people 
are celebrating and having fun. 

I am sharing some pictures of the Halloween 
celebration from the past two years. This shall 
give you a better idea of what Halloween is and 
how it is celebrated. Thank you for reading what 
I wrote about Halloween, I hope you liked it. Next 
month is November and that is the month when 
Thanks Giving is celebrated in America. Until 
next time, I wish you all the best.

E. Wayne
Searles
The Language School
of English, Klatovy 

HALLOWEEN

Slovíčka

goblins
share
dress up
scary ad spoopy
wandering the streets
candy
custom
knock on the door
ring the doorbell
grownup
laughter
sorting through
contest
celebration

skřítci
sdílet
oblékat se
strašidelně a děsivě 
potulující se po ulicích
sladkosti
zvyk
zaklepat na dveře
zazvonit na zvonek
dospělý
smích
tříděním
soutěž
oslava

Jakým způsobem je ze strany města 
podporována činnost dětí a mládeže 
v Klatovech?

Před několika lety jsme s kolegy ze 
školské komise vypracovali a zastu-
pitelé posléze schválili zásady pro 
poskytování dotací na podporu sportov-
ních a kulturních aktivit mládeže. 
Dosáhnout na ni mohou třeba i mladí 
hasiči, či skauti. Městské finance jsou 
významným zdrojem pro zajištění 
chodu jednotlivých oddílů a spolků. 
Zejména sponzorsky méně zajímavé 
sporty by bez pomoci města nemohly 
existovat. Snažíme se co nejspraved-
livěji zohlednit nejen pravidelnost 
činnosti, ale také úspěchy a postupy do 
vyšších soutěží. Dvakrát ročně rozdělu-
jeme dotace na pravidelnou činnost, 
která v souhrnu dosahuje přes 1200 
Kč na každého člena. V případě účasti 
v nadregionálních či mezinárodních 
soutěžích směřujeme pomoc přede-
vším na pokrytí dopravních nákladů, 
které nebývají malé. 

V letošním roce uvolníme na 
podporu mládežnických aktivit výrazně 
přes pět milionů korun. Velmi bych si 
přál, aby na financování dětí a mládeže 
pamatovali zastupitelé i do budoucna. 
Jsem totiž skálopevně přesvědčen, že 
tato investice se mimořádně vyplatí. 
Zabavené a hrající si děti totiž většinou 
netropí ani škody, ani hlouposti. Velký 
dík patří zároveň i všem dobrovolným 
trenérům a vedoucím, kteří jim jsou 
ochotni věnovat svůj volný čas. Právě 
městské prostředky jim mají aspoň 
zčásti uvolnit ruce pro samotnou 
činnost, bez níž by jakékoli finance 
přišly vniveč.

Otázka pro 

starostu města 
Mgr. Rudolfa Salvetra
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Stropní podhledy PORTAS na míru:
Zvláště flexibilní a odolné proti popraskání
Minimální výška konstrukce
Vyrobené podle situace ve Vaší místnosti
Antistatické, a proto bezprašné
Vhodné pro alergiky
Nejvyšší kvalita materiálu
Těžko zápalné (B1) podle DIN 4102
Zvlášť snadno se udržují
Vhodné pro vlhké prostory
Mnoho barev a povrchů
Nesčetné varianty provedení
Reprezentativní vzhled
Hodí se ke každému stylu zařízení
Osvětlení může být integrováno

Starý, tmavý nebo dřevem obložený strop 
se již často nehodí k příjemnému a světlé-
mu nebo modernímu stylu zařízení. Vybou-
rání takovýchto dřevěných stropů nebo 
změna barvy jsou možné většinou jenom 
s vynaložením spousty materiálu a času. 
Zde má PORTAS řešení: nový strop PORTAS 
kašíruje bez vynaložení velkého úsilí 
dosavadní konstrukci stropu a zajistí 
prostředí, ve kterém se cítíte dobře. Díky 
minimální stavební výšce se hodí řešení 
PORTAS do každého prostoru.

Stropní podhled PORTAS na míru je 
profesionální a moderní řešení pro všechny 
místnosti. Starší nebo nová výstavba: reno-
vace a modernizace se systémem PORTAS 
je zcela jednoduchá. Nový stropní podhled 
PORTAS se montuje přímo pod stávající 
konstrukci stropu. Vyklízení pokojů není 
nutné. Jednoduchá vestavba se provádí 
většinou během jednoho dne a neobtěžuje 
odpadem nebo špínou.

Stropní systém PORTAS se skládá z pro-
filované lišty vhodné barevně k podhledu, 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

která se upevní na stěnu nebo na stávající 
strop. Nový stropní podhled PORTAS tvoří 
flexibilní fólie s vynikajícími vlastnostmi, 
která se upne do profilů.

Nebaví Vás stále znovu malovat Váš 
strop? Potom je pro Vás stropní podhled 
PORTAS na míru určitě to pravé. Protože 
zcela odpadne nákladné, stále se opakující 
malování. Odpadá namáhavé stěrkování 
stropů. Do minulosti patří také opadávající 
omítka, nerovná místa a praskliny. Strop se 

již nikdy nemusí malovat. Na přání Vám 
současně namontujeme také vhodné 
osvětlení. Kabely a transformátory zmizí za 
novým podhledem.

Také u komplikovaných stropů pře-
svědčí systém stropních podhledů PORTAS 
svou kvalitou. Flexibilní podhledy a osvět-
lení, které se přesně přizpůsobí situaci 
v místnosti. Ať již u šikmých stropů, nebo při 
zakrytí schodištních podhledů: pružnost 
materiálu a použití speciálních profilů na 
stěny umožňují téměř neomezený výběr 
individuálních řešení v každé obytné 
místnosti.

Koupelna se stane nejoblíbenější 
místností, když využijeme všech tvůrčích 
možností. Správné osvětlení, ideální 
barevný tón stropu, přesné zabudování 
a sladění se stávajícím členěním prostoru. 
Tak se změní i malé koupelny ve „velké” 
a stanou se oázou klidu a odpočinku.

www.portasnovak.cz
K letišti 532, 339 01 Klatovy 2

Zavolejte nám:
376 321 032, 602 428 264

Navštivte naši vzorkovnu:

Jan
Novák

PORTAS specialista

Systém stropních podhledů a osvětlení
PORTAS – každý strop je jedinečný!

Systém stropních podhledů a osvětlení
PORTAS – každý strop je jedinečný!
Za pouhý jeden den Vám namontujeme nový stropní podhled.

Ráno: původní stavRáno: původní stav

Upevnění profilů na zeďUpevnění profilů na zeď

Instalace podhledu vyrobeného na míruInstalace podhledu vyrobeného na míru

Večer: Váš nový podhled PORTASVečer: Váš nový podhled PORTAS
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Klatovy,  město,  v  němž  stojí  za  to  žít
Od roku 1996 až dodnes stojí v čele klatovské radnice zástupce ODS. 
Současným starostou je Rudolf Salvetr. Jistě jste zaznamenali, jak se za toto 
období naše město změnilo, jak zkrásnělo.  A to i přesto, že se všechny plány 
nepodařilo naplnit.
Klatovská ODS je připravena pokračovat v práci pro město a jeho obyvatele. 
Předkládáme proto Vám, svým spoluobčanům, stručné teze volebního 
programu. Obsahují to, co hodláme prosadit, v  čem budeme pokračovat a co 
chceme zlepšit.

Finanční stabilita města, veřejné zakázky
ź Město bez dluhů
ź Udržet stávající mezinárodní hodnocení finančního zdraví města 
ź Snižování nákladů městských investic formou elektronické aukce

Nové investice
ź Dokončení úprav bývalých kasáren pod Černou věží
ź Zvýšení atraktivity krytého bazénu a letních lázní
ź Revitalizace Mercandiniho sadů (městský park)
ź Dokončení propojovací komunikace Za Čedíkem
ź Úprava Hůrky

Bezpečné Klatovy
ź Zajistit, aby občané nebyli obtěžováni vandalstvím a hulvátstvím 
ź Omezení a vytěsnění  heren z města
ź Důsledná a korektní práce městských strážníků
Doprava 
ź Další bezplatná parkovací místa
ź Připravili jsme severozápadní obchvat Tajanov – Kal, jehož součástí jsou i 
protipovodňová opatření. Zajistíme dostatečnou pomoc města státním 
orgánům pro zahájení  stavby „velkého“ obchvatu Klatov

ź Včasná renovace vozovek a chodníků ve městě i jeho částech (obcích)
Čistá veřejná prostranství, městská zeleň
ź Řádný úklid veřejných prostranství
ź Podíl veřejné služby na úklidu města – lidé si sociální dávky musí zasloužit

Děti, mládež
ź Každý rok jedno dětské hřiště pro nejmenší
ź Skatepark  v prostoru u BMX

Přívětivá, otevřená radnice
ź 
ź Každý se může vyjádřit k zásadním záměrům (ankety)
ź Elektronická komunikace – rychlý zdroj informací

Podpora vzniku nových pracovních míst
ź Do roka po získání pozemků Pod Borem jsme vybudovali průmyslovou 
zónu. Zájemcům o podnikání musíme mít co nabídnout, a proto pro další 
nové zaměstnavatele připravujeme lokalitu u letiště

Sociální služby, senioři
ź Kvalitní sociální služby pro seniory v městských zařízeních i v domácnostech 
= důstojné stáří 

ź Podpora Klubu seniorů = aktivní život
ź Zázemí pro seniory v nových prostorách bývalých kasáren pod Černou věží
Školství
ź Zateplení ZŠ Klatovy Tolstého 
ź Místo v MŠ pro každé děcko
ź Kvalitně vybavené a provozně zajištěné základní školy

Podpora sportu a kultury
ź Podpora pravidelné činnosti mládeže
ź Podpora účasti v nadregionálních soutěžích
ź Divadlo - součást města
ź Podíl města na údržbě sportovních a kulturních zařízení
Klatovy turistické
ź Spolupráce na obnově památek, jejich využití pro společenský život města
ź Realizace projektu nové expozice klatovských katakomb
ź Podpora festivalů, svátků a společenských akcí s turistickým potenciálem 
ź Umělecké dílo – součást veřejného prostoru

Integrované obce – Klatovy nejsou jen město
ź Úpravy místních komunikací
ź Modernizace vybavení sborů dobrovolných hasičů
ź Kvalitní zázemí pro činnost spolků a osadních výborů
Bydlení 
ź Infrastrukturu budovat společně s privátními firmami 
ź Stavět sociální nájemní byty s využitím státních dotací

Profesionální přístup úředníků je samozřejmostí

Dominikánský klášter

Tylovo nábřeží

Opravený dům Plánická ul. čp. 3

Nové zázemí klatovských dobrovolných hasičů
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1. Mgr. Rudolf Salvetr
46, starosta města

2. Ing. Jiří Dio
56, ředitel školy

3. Marie Hulešová
58, manažerka

4. Petr Fiala
34, spolumajitel pekařství

5. Jaroslav Janda
35, učitel hudby, živnostník

6. Ing. Václav Chroust
47, ekonom

8. Ing. Stanislav Míka
69, člen Rady města

7. Aleš Buriánek
58, zástupce ředitele ZUŠ

12. Ing. Vladimír Král
54, jednatel společnosti

11. Ing. Jiří Kubát
51, ekonom

10. Ing. Václav Voráček
43, ředitel

9. Rudolf Lang
38, vydavatel novin

16. Martin Mašek
31, živnostník

15. Hana Kristová
52, ředitelka galerie

14. Mgr. Marcel Fišer
40, ředitel galerie

13. Ing. Stanislav Kopáček
37, podnikatel

17. Tomáš Matějka
34, živnostník

18. MUDr. Miloš Chroust
40, lékař

19. Pavel Havlíček
48, živnostník

20. Ing. Miroslav Nedvěd
51, ekonomický ředitel

21. JUDr. PhDr. Josef Marcel
31, zástupce notáře

22. Mgr. Ludmila Běloušková
52, referentka

23. Miroslav Trávníček
52, technik

24. Karel Mráz
73, důchodce

26. Pavel Plžík
43, vedoucí prodeje os. vozů

25. Jiří Bohůnek
48, stavbyvedoucí

27. JUDr. Rostislav Netrval PhD.
41, advokát

Odpovědně, bez dluhů,
s budoucností

Kandidáti ODS pro komunální volby
do Zastupitelstva mě sta Klatovy

15. - 16. 10. 2010



Centrum španělské kultury a vzdělá-
vání pořádá pod záštitou Velvyslanectví 
Španělska v Praze, Velvyslanectví 
Argentiny a statutárního města Plzeň, 
Evropského hlavního města kultury 2015 
11. - 17. 10. 2010 Týden hispánské kultury 
v Plzni. Zakládá tím tradici každoroční festi-
valové přehlídky propagující hispánskou kul-
turu v Čechách, a zejména pak v Plzeňském 
kraji. Začleňuje do příprav a aktivit školy a 
vzdělávací instituce, včetně ZČU v Plzni a po-
dílí se tak na aktivizaci studentů a podpoře 
zájmu o hispánskou kulturu. Vytváří společ-
ný prostor vztahů a vazeb mezi hispanoame-
rickým a českým světem napříč rozmanitými 
žánry a kulturními projevy v hudbě, tanci, 
literatuře, divadle a gastronomii. Týden za-
hájila 11. 10. vernisáž fotografické výstavy 
Premios Miguel de Cervantes zapůjčené Vel-
vyslanectvím Španělska za účasti předsta-
vitelů Velvyslanectví Španělska, Argentiny, 

zastupitelů města Plzeň a zástupců part-
nerů THK. Výstava seznamuje veřejnost 
s držiteli prestižní ceny za literaturu. V úterý 
následoval průvod historickým jádrem 
města k oslavě Dne hispánských národů za 
účasti studentů středních a vysokých škol, 
umělců, historické španělské vojenské 
jednotky. Průvod byl symbolem setkání 
iberské a domorodé americké kultury ústící 
v rozmanité projevy iberoamerické kultury 
v zemích španělsky mluvícího světa. Ob-
dobně jako v pondělí a středu bude i v pátek 
možno navštívit v kavárně Měšťanské bese-
dy Jazykovou pohotovost – ordinační hodiny 
pro veřejnost, aplikace základů španělštiny 
v otevřené ordinaci.

Po celý týden bylo a je možné shléd-nout 
výběr z argentinské a španělské kinema-
tografie v kině MB. Pro školy jsou připraveny 
projekce ve Studijní a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje. Na Právnické a Filo-
zofické fakultě ZČU probíhají otevřené 
tématické přednášky. Dne 14. 10. se ve 
Staré synagoze divák seznámí se základním 
repertoárem flamenkových stylů - Cuadro 
Flamenco Kebranto - jedinečné vystoupení 
španělské formace z provincie Granada, v 
hudebně- tanečním představení v choreog-
rafii Sary Torralba. V pátek 15. 10. Café 
Music Bar Anděl představí Santy y su 
Marabú: latinskoamerickou hudbu v podání 
kubánských hudebníků s jedinečným tem-
peramentem a typickou energií. V průběhu 
celého týdne je připraveno speciální 
španělské menu v partnerské restauraci El 
Cid, v hotelu U Zvonu a Měšťanské besedě. 
Sobota, kromě tanečních seminářů flamen-

ka, Clásico espaňol, hry na cajón a kurzů 
vaření "S chutí Středozemí", přináší  do vel-
kého sálu Měšťanské besedy představení 
Flamenco Element y más... V něm se před-
staví plzeňským divákům nejlepší čeští 
a slovenští umělci v tomto oboru: kytarista 
Morenito de Triana, tanečnice Jana 
Drdácká, tanečník Eduard Zubák, cajonista 
Michael Cába, pianista Vašík Greif, flétnisté 
Zuzana Fujacová a Pavol Križovenský 
a houslista Cyril Kubiš. Intermezzo původně 
vytvořené pro ND Brno k baletu Carmen 
Cayetana Sota, pojala choreografka Jana 
Drdácká jako studii ženského prvku ve 
flamenkovém tanci. Vášeň, nespoutanost, 
svobodu, hravost i agresi archetypální 

Carmen rozehrává tanečnice v patřičně 
emočně zabarvených flamenkových stylech. 
Na pomoc si bere rekvizity typické pro žen-
ské flamenco jako je bata de cola (vlečka), 
vějíř a mantón (šátek). V hudebních aran-
žích kytaristy Morenita de Triany zazní 
Guajira, Bulerías, Seguiriyas a Tangos. Tyto 
tradiční flamenkové styly v úpravě pro 
netradiční hudební seskupení kytara, cajón, 
housle, flétna a piano se střídají a prolínají 
a vytváří tak pestrou hudební báseň plnou 
muzikantských překvapení.

Po jeho skončení v kavárně MB  jsou 
připraveny Cuentacuentos: andaluské 
pohádky pro malé a velké spolu s Luces de 
Bohemia svébytným způsobem přednese 
Pepe Ávalos, zkušený vypravěč z Jaénu, a 
Olga Alfonsel, vypravěčka a překladatelka 
pohádek z Madridu. Týden hispánské kultu-
ry v Plzni zakončí v malém sále Měšťanské 
besedy v neděli 17. 10 ve 14h - Feria Pilsen - 
závěrečná exhibice a fiesta. Mimo jiné bude 
uvedena módní přehlídka inspirovaná 
Latinskou Amerikou z dílny oděvního oboru 
Integrované střední školy živnostenské 
Plzeň. Budou předvedeny výstupy z hudeb-
ních, výtvarných a tanečních dílen s vystou-
pením Sary Torralba v doprovodu studentů 
cajónu. Malý sál Měšťanské besedy se 
v nedělní odpoledne přemění na hispánské 
tržiště plné stánků, prezentací a prodeje 
výrobků – výtěžek prodeje je určen na 
podporu Školy ve Tvých rukou a Lodi zdraví - 
-projektů Diecézní Charity Plzeň realizo-
vaných v Latinské Americe. Odpolednem 
provede Michal Jančařík.

Kompletní program na www.cskv.cz/thk

Týden hispánské kultury v PlzniTýden hispánské kultury v Plzni
víkendový závěr přináší pestrou nabídku
kulturních i gastronomických zážitků

Martina
Košanová

Centrum španělské
kultury a vzdělávání

Úterní Slavnostní večer ve Staré synagoze uzavřel koncert
 - Sefardské zpěvy,

 - recitál písní
v židovské španělštině v podání mezzosopranistky Edity Adlerové,

doplněný o šansony Jarky Rychterové.

TWO VOICES
Federico Garcia Lorca – Canciones Espaňolas Antiguas

Úterní Slavnostní večer ve Staré synagoze uzavřel koncert
TWO VOICES - Sefardské zpěvy,

Federico Garcia Lorca – Canciones Espaňolas Antiguas - recitál písní
v židovské španělštině v podání mezzosopranistky Edity Adlerové,

doplněný o šansony Jarky Rychterové.
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„Dle průzkumů prodeje nehraje při 
nákupu masa a uzenin hlavní roli jejich 
cena. Na prvních místech je totiž 
především čerstvost a kvalita...“ říká 
Jaromír Kloud, předseda Českého svazu 
zpracovatelů masa a dále uvádí: „leckteré 
markety byly odpůrci pultového prodeje, 
protože jim moc nešel“. Podle něj se 
řetězce v minulosti potýkaly například 
s nedostatkem odborného personálu a 
tento způsob prodeje pro ně byl ztrátový. 
„Český zákazník pultový způsob prodeje 
potřebuje. Tam, kde to umí, s tím slaví 
úspěch,“ dodává. 

„Výsledky výzkumů naznačují určitá 
specifika při nákupu masa. Spotřebitelé 
upřednostňují menší prodejny, které jim 
zajišťují čerstvé výrobky krátkodobé 
spotřeby v blízkosti bydliště. Zároveň rádi 
nakupují čerstvé maso u specialistů,“ 
uvádí studie.

„Je to trvalý jev. Troufám si tvrdit, že v 
malých prodejnách lidé očekávají služby 
někoho, kdo jim dokáže poradit, tedy lepší 
služby,“ uzavírá Jaromír Kloud rozhovor na 
téma maloobchodní prodej versus prodej v 
marketech. Zkušenosti a výsledky 
průzkumů se snaží Jaromír Kloud mladší 
využít i v rodinném podnikání.

Řeznictví a uzenářství Kloud se tak 
snaží vyjít vstříc přání zákazníků co 
nejvíce, a proto naleznete prodejnu masa 
a uzenin v klatovském Obchodním centru 
Škodovka.

Kamil
Kloud

řezník a uzenář

Kvalitní maloobchodní prodej masa
a uzenin zákazníci ocení
Kvalitní maloobchodní prodej masa
a uzenin zákazníci ocení

Prodejna v Obchodním centru Škodovka Klatovy.

Otevírací doba
v Obchodním a nákupním
centru Škodovka Klatovy:

vepřová plec bez kosti

69,90 / kg

AKCE ŘÍJEN

Řeznictví a jídelna Luby 71
Obchodní centrum Škodovka Klatovy

Řeznictví a jídelna Luby 71
Obchodní centrum Škodovka Klatovy

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

8,00 - 18,00
8,00 - 18,00
8,00 - 18,00
8,00 - 19,00
8,00 - 19,00
8,00 - 14,00
zavřeno

8,00 - 18,00
8,00 - 18,00
8,00 - 18,00
8,00 - 19,00
8,00 - 19,00
8,00 - 14,00
zavřeno

Ing. Jaromír Kloud předseda Českého svazu 
zpracovatelů masa 

Řeznictví a uzenářství Kloud
v Klatovech při ochutnávce v soutěži
Regionální potravina Plzeňského kraje 2010.

na snímku (uprostřed)
ze stánku 

foto: Rudolf Lang a archiv
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www.direkt-promotion.cz

Dekorace Plus - Dekorace - Velkoobchod
Rozvojová zóna 21 (bývalá kasárna)
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel. 378 609 866
Mobil. 722 900 340

Otevřeno každý den
11 – 19 hod.

Otevřeno každý den
11 – 19 hod.

Ke každoroční kouzelné atmosféře 
vánoc, ač si to uvědomujeme, nebo ne, 
přispívají různé drobné ozdůbky a symboly 
vánočních svátků. Je pravda, že dnes i 
v českém a evropském prostředí, zvláště v 
předvánočním období, převládá symbo-
lika, která má svůj počátek v anglosaském 
prostředí. Mnohdy se může zdát, že Santa 
Klaus vyhrál nad Ježíškem, ale je na 
každém z nás, jak budeme tradiční zvyky 
dodržovat a jaké výzdoby použijeme.

Již od roku 2007 máme otevřený 
velkoobchod s vánočním zbožím, různými 
druhy dekorací a také drobností, které se 
vztahují nejen k podzimu a Vánocům.

Pokud si v předvánočním čase najdete 
chvilku, zajeďte do Janovic nad Úhlavou 
do našeho velkoskladu Dekorace Plus. 

2Najdete zde na ploše 1500 m  nepřeberné 
množství různého zboží, pro Vás za velmi 
přijatelné ceny.

Naše firma "Dekorace Plus" poskytla v 
minulých letech mnoho sponzorských 
darů pro školky, školy, ústavy pro mentálně 
postižené (Bystřice nad Úhlavou), nemoc-
nice a pro výzdobů plesů a oslav.

V minulém roce jsme například 
uspořádali ve spolupráci s majitelem 
Apartmánů v Braníčkově Mikulášskou 
nadílku v Braníčkově u Nemilkova.

Dekorace Plus by 
ráda v budoucnu spolupracovala i s jinými 
subjekty z Klatovska a okolí, při pořádání 
vánočních ale i jiných společenských akcí 
s těmito svátky spojenými.

Tento rok jsme začali spolupracovat s 
hotely a penziony, které rádi zdobí své 
pokoje, recepce a bary. 

Irena
Londová

manažerka prodeje

www.direkt-promotion.cz

VÁNOCE
VÁNOCE
VÁNOCE

zimní kolekce
zimní kolekce

Adventní kalendářAdventní kalendář

175 Kč

65 Kč

SvícenSvícen

249 Kč

80 Kč

Svíčky elektrickéSvíčky elektrické

199 Kč

60 Kč

Svítící hvězdySvítící hvězdy

120 Kč

55 Kč

Svítící ozdobaSvítící ozdoba

45 Kč

99 Kč

Slaměná ozdobaSlaměná ozdoba

39 Kč

10 Kč

149 Kč

65 Kč

Věnec se šiškamiVěnec se šiškami Ozdoby - skloOzdoby - sklo

109 Kč

20 Kč



Exkluzivně náš měsíčník se mohl 
podívat na ukázkový trénink asi nejzná-
mějšího absolventa Střední průmyslové 
školy v Klatovech. Petr Frydrych na 
atletickém stadiónu vysvětloval mladým 
studentům z bývalé školy a klatovským 
atletům vše okolo oštěpařského řemesla 
a následně předvedl své umění přímo na 
ploše místního hřiště. 

Petr byl při svém úvodním monologu 
zpočátku mírně nervózní z dychtivých 
pohledů mladých žáků, ale celkem rychle 
se rozpovídal a prozradil, že teď má volno. 
To stráví jednak doma s rodinou a také 
v lázních, kde bude rekonvalescentovat 
své tělo. 

Kromě svých zážitků Petr přivezl na 
ukázku i své oštěpy a vysvětlil rozdíl mezi 
tvrdým a měkkým oštěpem. Tvrdý vůbec 
nevibruje a když se dobře hodí, letí hodně 
daleko, zatímco měkký sice odpustí pár 
chyb v technice, ale za to ve vzduchu více 
vibruje a tím se při sebelepším hodu zkra-
cuje délka. Oštěp váží pro muže 800g. Aby 
hod platil, musí oštěp letět do kruhové 
výseče vymezené bílými čarami. Musí rov-
něž dopadnout hrotem napřed, není však 
nutné, aby se zabodl do země (ale musí 
zanechat stopu).

Poté osvětil svůj mírný neúspěch na 
letošním ME, neboť zde nesměl používat 
své oštěpy, ale jen ty, které na začátku 
šampionátu dodal pořadatel. Jako zajíma-
vost k tématu oštěpů na soutěžích uvedl, 
že každý závodník dá do menších mítinků 
svůj oštěp k dispozici všem a může s ním 
tedy házet kdokoliv. K otázce atmosféry 
velkých závodů a vztahů mezi závodníky 
prozradil, že je to spíše o psychice. Někdo 
si rád povídá, zatímco někdo má rád svůj 

klid. Někteří závodníci, co si rádi povídají, 
naschvál chodí právě za těmi, co mají 
raději svůj klid. Petrovi prý povídání před 
závodem nevadí. 

Dále náš nejlepší oštěpař současnosti 
předvedl svou sbírku medailí, kterou jen 
tak mimoděk vytáhl z boty. Prý si totiž 
nepotrpí na nějaké vystavování ve skříni. 
Při ukázce hodu předvedl všem přítomným 
celou fázi hodu od rozběhu až po samotný 
odhoz velmi detailně a poté dokonce ne-
chal hodit i zájemce z davu. Hodil jsem si 
já i šéfredaktor Klatovanu a nutno říci, že 
atletická minulost Rudy Langa se projevila 
hodem o dva metry delším, než jsem před-
vedl já, a to zhruba 26m. Poté se zhruba 
čtyřicítka přihlížejících s členem pražské 
Dukly rozloučila potleskem a následovalo 
krátké focení, při kterém byl Petr vstřícný a 
ochotný, ostatně jako po celé setkání. 

Petr Mates
Matějka

sportovní redaktor

foto Klatovan: Jan Ráček

foto: Rudolf Lang

Jméno:
Narozen:
Bydliště:

Klub:
Sport:
Výška:
Váha:

Záliby:
Trenér:

Nejdelší hod:

Petr Frydrych
13. 1. 1988
Klatovy
Dukla Praha
atletika, ošťep
199 cm
101 kg
rodina, škola
Jan Železný
88,23 m

Na pár slov s Petrem FrydrychemNa pár slov s Petrem Frydrychem
Exluzivně pro KlatovanExluzivně pro Klatovan

Beseda se studenty SPŠ Klatovy
probíhala v posilovně klatovských
atletů, kde Petr také začínal a pama-
tuje zde na mnoho hodin „mučení“.

Beseda se studenty SPŠ Klatovy
probíhala v posilovně klatovských
atletů, kde Petr také začínal a pama-
tuje zde na mnoho hodin „mučení“.

Světový rekord Jana Železného
z roku 1996 je 98,48 m
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Klatovský hokej se dočkal a před le-
tošní sezónou trojice nadšenců založila 
občanské sdružení Fanklub HC Klatovy. 

Fanklub od svého založení absolvoval 
již několik akcí. V srpnu uspořádal chari-
tativní přátelské fotbalové utkání mezi fan-
klubem a klatovskými hokejisty. Výtěžek, 
celkem 9 292,- Kč, z této akce putoval dě-
tem do janovického Klokánku, kde tyto fi-
nance použijí na rekonstrukci své zahrady.

Fanklub má i své hokejové mužstvo, 
které se v nedávné době zúčastnilo 
například turnaje v ledním hokeji „O Zlaté 
kusadlo“, konaném v Domažlicích. V so-
botu 2. října sehrálo odvetný zápas s HC 
Pilsfans 2009 v plzeňské ČEZ Areně. 
V prosinci se náš tým zúčastní turnaje 
fanklubů v Plzni. Předběžnou účast na 
tomto turnaji potvrdily fankluby z Plzně, 
Pardubic, Karlových Varů, Hradce Králové 

a Brna. Pro náš fanklub bude zajisté 
velkou zkušeností setkat se s fanoušky 
převážně extraligových týmů, doufáme, že 
nám zde bude poskytnuto mnoho rad, díky 
kterým bychom mohli zlepšit atmosféru na 
zápasech HC Klatovy. 

Do konce letošního roku plánuje 
fanklub uspořádat turnaj ve florbalu. 
V neděli 31. 10. fanklub během zápasu 
SHC Klatovy s HC Jabloncem, chystá pro 
domácí publikum a hlavně naše hráče 
milé překvapení. Srdečně tedy zveme 
diváky na toto utkání, aby se přišli pobavit 
s námi. 

Členství ve fanklubu má kromě účastni 
na různých sportovních akcích i další 
v ý h o d y .  N a p ř í k l a d  v e l m i  d o b ř e  
zvýhodněné vstupné na domácí utkání HC 
Klatovy, volné vstupenky na venkovní 
zápasy, znatelné slevy při nákupu 
propagačních předmětů, přednostní místa 
v autobuse při výjezdech na venkovní 
zápasy, ale hlavně se stanete členem 
party, pro kterou jsou červenobílé Klatovy 
opravdovou srdeční záležitostí. V sou-
časné době má už fanklub 33 členů. 
Přihlášku a aktuální informace o akcích 
naleznete na webových stránkách fan-
klubu:   www.fanklubhcklatovy.cz

Jiří
Zavřel

prezident fanklubu

Fanklub HC Klatovy

Najdete 5 rozdílů? :-)Najdete 5 rozdílů? :-)

FOTOreportáž pro Klatovan - Jan Ráček: Na slovíčko s Petrem FrydrychemFOTOreportáž pro Klatovan - Jan Ráček: Na slovíčko s Petrem Frydrychem

Petr Frydrych

Rudolf Lang


	1: titul
	Stránka 2
	Stránka 3
	4: Zábava
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	11: informace
	Stránka 12
	Stránka 13
	14: tiráž křížovka
	Stránka 15
	16: cskv
	17: strelnice
	Stránka 18
	19: frydrych
	20: sport

