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Váleční veteráni v KlatovechVáleční veteráni v Klatovech

východní i západní fronta společněvýchodní i západní fronta společně
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Úvodník

Na některých místech na zprůjezdnění 
komunikací, např. pro popelářské vozy, byla 
nasazena flotila nákladních aut a naklada-
čů. Odvážela, jak se mnohdy zdálo a zdá, 
nekonečné množství „bílé hmoty.“ Nezbývá 
než doufat, že se nám příval sněhu podaří 
zvládnout a sníh nám zbude jen pro radost 
z bílých Vánoc.

Uplynulé týdny od posledního vydání 
Klatovanu byly celkem rušné a bohaté na 
různé vyhrocené situace. 

Celou republiku nejprve rozvášnilo  
vyjednávání o koalici na pražském magistrá-
tu a následná reakce tzv. 

. Bo-
jovou náladu Pražanů pak ještě přijeli využít 
organizovaní odboráři a vyhrožování stávkou 
proměnili v realitu. Myslím si, že sami 

Mimochodem máme rozpočet. 
Zasypáni sněhem a sevřeni ledovým 

krunýřem však máme všichni většinou jiné 
„obyčejné“ starosti –jak se dostat do práce, 
jak s dětmi do školy. Mezitím si uvědomíme, 
že nám chybí nějaký ten dáreček.

A tak nám paradoxně záplava sněhu 
pomáhá se oprostit od malicherných půtek a 
pomalu se připravujeme na krásné chvíle se 
salátem a řízkem. Provoněné a nazdobené 
příbytky, rozzářené dětské oči pod nastro-
jeným stromečkem, 

„ “

„pravdoláskovců“ 
a jejich demonstrace s prvky výtržnictví

odboroví bossové, pod taktovkou sociální 
demokracie, čekali mnohem větší účast. 

Státní aparát by si měl uvědomit, že je 
dobré hospodařit pouze s tím, co se vybere 
na daních a ještě trošičku uspořit na horší 
časy. Ostatně takto by se měl chovat každý 
rozumný občan a vzpomenout si na rady 
našich babiček - „Můžeš si dovolit jen to, na 
co máš.“ Zpravodajství z Poslanecké 
sněmovny se stále více podobá bouřím ve 
sklenici vody. 

se nakonec stanou naší 
oázou klidu a pohody, třeba u pohádek 
v televizi s kávou a vánočním cukrovím.

Přeji Vám, milí čtenáři, klidné a bohaté 
vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do 
nového roku. 
/pozn. píši a sleduji pořad Na stopě a přeji si, 
ať kouzlo Vánoc pomůže nalézt Aničku J./

Rudolf
Lang

editor
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úspěšný rok 2011úspěšný rok 2011

2x foto: Věra Langová

„ “Zimní sevření.
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Javorská 154, 340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Zimní sezóna je v samém začátku, na 
lyžaře na sjezdovkách i na běžkaře bude 
snad letos zima množstvím a kvalitou 
sněhu přející. Lyžařské areály jsou 
připraveny, mnohé z nich s novinkami, 
svahy jsou zasněžovány a pro běžkaře se 
již stopy na Železnorudsku upravují.
Nejen na zasněžených stráních a les-
ních cestách ale sportovci a turisté tráví 
svůj čas a tak Železnorudsko nabízí 
i další zábavu a aktivity. V seznamu zde 
uvedeném najde určitě každý něco 
z toho, co ho zajímá, případně je možné 
navštívit muzejní expozice a zajímavé 
výstavy. A pokud ani tato nabídka ně-
koho plně neuspokojí, pak restaurace, 
hospůdky, bary, cukrárny a další 
„občerstvovny“ jsou všem plně 
k dispozici. 
Pohodové prožití všech zimních ra-
dovánek na Železnorudsku přejí 
zaměstnanci ITC Železná Ruda

Železnorudsko Vás baví!Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - zima 2010/11Kalendářní přehled akcí - zima 2010/11

19. 3. Jízda přes louži SA Špičák

2. 4. KO slalom SA Špičák

5. 3.

4. 3.

19.-20.2.

12. 2.

11. 2.

4. - 5. 2.

21. 1.

14. 1.

31. 12.

30. 12.

26. 12.

20. 12.

Horsefeathers slope style

Závody pro nejmladší lyžaře
Dětská maškarní diskotéka

Milka FUN PARK

Eskymácká olympiáda

Závody pro nejmladší lyžaře
Dětská maškarní diskotéka

Světový pohár v lyžování 
– obří slalom, slalom-ženy

Závody pro nejmladší lyžaře
Dětská maškarní diskotéka

Závody pro nejmladší lyžaře
Dětská maškarní diskotéka

Silvestrovský večer

Světlušky

Vánoční koncert ŽSS, o.s.

Předvánoční posezení

SA Špičák

LŠ Alpinka / Alpalouka
Disko clip

SA Špičák

SDH Hojsova Stráž

LŠ Alpinka / Alpalouka
Disko clip

Gr. Arber, B. Eisenstein

LŠ Alpinka / Alpalouka
Disko clip

LŠ Alpinka / Alpalouka
Disko clip

Horský hotel Belveder

SA Špičák / sjezdovka Sirotek, 17:15 hod.

Železná Ruda / kostel, 18:00 hod.

SZP/Pension Böhmerwald

5. 3.

5. 3.

26.-27.2.

19. 2.

12.-13.2.

5. 2.

29. 1.

15.-16.1.

8. - 9. 1.

31. 12.

31. 12.

29. 12.

24. 12.

Datum

KO slalom

YETI PARK Škoda auto

Slalom ÚKZ

Přebory Alpinky (lyže, snowb.)
Maškarní na lyžích

Slalom ÚKZ

Extreme day – Radio Kiss

Testování lyží K2

Šumavský pohárek

Otevřený lyžařský závod–OS, SG pro děti

Půlnoční silvestrovský běh

Silvestrovský sjezd s pochodněmi

Koncert SPS Šumavan

Vánoční zpívání

Akce 2010:

SK Špičák / LA Belveder

SA Špičák

SA Špičák

LŠ Alpinka/Alpalouka

SA Špičák

LA Belveder

SA Špičák

SA Špičák

LA Samoty

Hojsova Stráž

SA Špičák, HS Šumava / Špičák

Kostel v Hojsově Stráži, 19:00 hod.

Kostel v Hojsově Stráži, 21:00 hod.

Pořadatel / místo

Datum Akce 2011: Pořadatel / místo

Veselé Vánoce,
úspěšný rok 2011 a hodně zdraví
Vám jménem zaměstnanců úřadu

a Města Železná Ruda

Michal Šnebergr
starosta města

přeje

Výstavy a expozice 
- Vánoční zvyky a betlémy – výstava v Muzeu Šumavy , od 12/10 do 02/11
- Historické motocykly, geologická expozice – stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě
- Historie lyžování na Železnorudsku – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
- Český kráter – geologická expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
- Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa a Pivovarské muzeum 
   – stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě
- Výstava fotografií Václava Chabra – „Parky USA“ – v ZŠ K.Klostermanna v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete na www.sumava.net/itcruda/

v Železné Rudě

Šebelík
ITC Železná Ruda

Václav 
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Antonín Švehla a KlatovyAntonín Švehla a Klatovy12. prosince 1933 zemřel na svém 
hostivařském statku Antonín Švehla 
(*1873). Spolu s Masarykem a Benešem 
symbol první československé republiky. 

Několikanásobný premiér, předseda 
agrární strany a pomineme-li zmíněné pre-
zidenty, nejvýraznější osobnost prvore-
publikové politiky. Původem sedlák, který 
z agrární strany udělal nejsilnější uskupení 
v celém státě. Jeden z mužů 28. října 
1918. Proslulý mistr vládních koalic a poli-
tických kompromisů. P

Osobnost, jakých se nám zoufale nedo-
stává. Prezident Masaryk v něm viděl 
svého nástupce, ale Švehlova dlouhodobá 
nemoc všechno zhatila, a proto si nakonec 
TGM vybral Edvarda Beneše (po Mnichovu 
1938 si agrárnický tisk jen zoufale po-
vzdechl, že Švehla měl být nástupcem 
Masarykovým...). Na konci dvacátých let 
se stáhl z politického života a v pouhých 
šedesáti letech umírá. V roce 1933 tak 
Československo ztratilo obrovskou a res-
pektovanou osobnost. Švehlův pohřeb 
provázela tuhá zima, a proto lékaři 
zrazovali stařičkého prezidenta Masaryka 
od účasti na něm, ten však odvětil: 
„Švehla se také nešetřil, když šlo o 
republiku.“ 

remiér, který v roce 
1926 přivedl Němce poprvé do vlády. 

Klatovy mají to štěstí, že si dodnes 
mohou Antonína Švehlu připomínat - a to 
jeho pomníkem, stojícím před dragoun-
skými kasárnami. Spojení Švehly a Klatov 
sahá do roku 1934, kdy po něm byla 
pojmenována kasárna a v nich sídlící 
4. dragounský pluk taktéž nesl jméno 

bývalého předsedy vlády. Švehlovo jméno 
taktéž nesla dnešní zemědělská škola. 
Nejvýraznější připomínkou ale samoz-
řejmě zůstává bronzová, 155 cm vysoká 
socha, která byla slavnostně odhalena za 
účasti nejvyšších špiček 
(předseda vlády Malypetr, předseda Se-
nátu Soukup, ministr obrany Bradáč, ge-
nerál Syrový či poslanci Beran a Machník) 

státní správy 

15. dubna 1935 (tedy v den nedožitých 
62. narozenin). Autorem díla byl sochař 
Jakub Obrovský. Po únoru 1948 byla 
socha odstraněna. Švehla komunisty 
nesnášel a byl jim nebezpečný i dávno po 
své smrti. K obnově pomníku došlo až 
v 90. letech minulého století. 

Procházíme či spíše projíždíme kolem 
něj možná denně. Alespoň občas bychom 
měli vzpomenout, koho nám připomíná. 

Lukáš
Kopecký

dopisovatel

Proslov ministra národní obrany 
Bohumíra Bradáče před 

odhalením sochy Antonína Švehly.

Slavnostní odhalení. Čestná stráž v sokolských a chodských krojích.

Zleva: ministr vnitra Josef Černý, ministr 
národní obrany Bohumír Bradáč, předseda 
Senátu František Soukup a předseda vlády 
Jan Malypetr.
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Květinářství s 10letou tradicí!Květinářství s 10letou tradicí!

Vánoce jsou za dveřmi. Pro výzdobu 
hotelů, penzionů, restaurací nebo 
firemních prostor Vám připravíme vánoční 
květinové dekorace ve formě ikeban. 
Ikebany by též neměly chybět na Vaší 
štědrovečerní tabuli. Pro tuto výzdobu jsou 
vhodné svícny vánoční zdobené chvojím, 
či živými květy, přizdobené vánočními 
doplňky (svícny samozřejmě i jen v 
dekorativní formě).

Nezapomeňte na zpříjemnění Vašeho 
domova ve vánočním čase vonnými 
tyčinkami nebo aroma oleji, které jsou též 
vhodné pro aromaterapii. Aroma tyčinky 
jsou k zakoupení včetně podstavců 
a naleznete u nás širokou škálu ostatních 
vánočních vůní.

Vhodné jsou i pokojové květiny, vánoč-
ní kaktusy, vánoční hvězdy, bramboříky 
v mnoha velikostech a barvách.

Z ostatního sortimentu vybíráme:

- vánoční ozdoby
- umělé dekorace do váz
- závěsné girlandy
- keramické předměty, andílci, svícny
- proutěné ozdoby
- mnoho doplňků s vánoční tématikou

Ozdobte si Vánoce a konec roku.Ozdobte si Vánoce a konec roku.

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

KERAMIKA
DÁRKY

KVĚTINY

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

Děkujeme zákazníkům 

za celoroční přízeň a přejeme 

bohaté vánoční svátky 

a šťastný nový rok.

Děkujeme zákazníkům 

za celoroční přízeň a přejeme 

bohaté vánoční svátky 

a šťastný nový rok.

31. prosince
otevřeno od 8.30 - 13.00 h!

31. prosince
otevřeno od 8.30 - 13.00 h!

24. prosince
otevřeno od 9.00 - 11.30 h!

24. prosince
otevřeno od 9.00 - 11.30 h!

Vánoční kaktus (Schlumbergera)

Vánoční kaktus je jeden z nejpo-
pulárnějších vlhkomilných kaktusů 
a pochází z jihoamerického pralesa, 
kde roste vysoko v korunách stromů. 
Proto se velmi dobře hodí jako závěs-
ná rostlina nebo jako solitérní rostlina 
na vyvýšená místa. Vánoční kaktus se 
schlumbergeře začalo říkat, protože 
kvete v době Vánoc a vyžaduje nízkou 
zálivku. Vypadá poněkud exoticky, její 
dužnaté výhony, které v sobě shro-
mažďují dostatečnou zásobu vody, 
jsou složené z mnoha plochých 
článků se zubatými okraji. Zářivé 
květy různých barev od fialové nebo 
červené, přes oranžovou, až po rů-
žovou nebo dokonce růžovobílou, se 
tvoří na konci těchto výhonů právě v 
zimních měsících. 
Vánoční kaktus pěstujeme při běžné 
pokojové teplotě (18 až 22°C). Vyža-
duje světlé místo, nejlépe polostín bez 
přímého slunce. (Pokud by byl v letním 
období vystaven přímému slunci, je 
nutné ho přistiňovat.) Rostlina je citli-
vá na přemokření i na přílišné sucho. 
V obou případech reaguje shazová-
ním poupat. V době květu se doporu-
čuje zvyšovat vzdušnou vlhkost rose-
ním nebo květináč postavit na vlhké 
kamínky. Také ji slabě přihnojujeme 
jednou za dva týdny tekutým hnojivem 
pro kvetoucí rostliny. 

Květinářství v Nádražní ulici 223.
foto: Rudolf Lang
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Na pozvání v rámci doprovodné akce 
k výstavě „Klatovsko pod útlakem na-
cismu v letech 1938 – 1945“ se do Klatov 
dostavili veteráni 2. světové války, členové 
Československé obce legionářské.

Celý den byl věnován programu s náz-
vem „Byl jsem Tobruckou krysou“. Místo 
původně ohlášeného brigádního generála 
MUDr. Josefa Herzce a válečného 
korespondenta plukovníka Straky, kteří se 
nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů, 
přijeli účastníci bojů o Duklu v řadách 1. 
československého sboru v SSSR - brigádní 
generál Alexander Beer a plukovník Václav 
Palička. S nimi z Prahy přijel plukovník Jan 
Horal, účastník bojů o Tobruk a později 

velitel tankové čety, která skončila svou 
bojovou cestu na Klatovsku. Z Klatov se 
zúčastnil plukovník Josef Polívka. Rodák 
z nedalekých Strašic prošel boji v Africe 
a přes Anglii a Francii dojel na Týnec. 

V nedalekých Janovicích našel pozdější 
manželku a zůstal pracovat v Klatovech. 
Z Myslíva přijel za doprovodu starostky 
obce p. Marie Píckové další veterán od 
Tobruku plukovník František Vavrečka. 
Rodák ze Slezska rovněž absolvoval boje 
v Africe a s jednotkou doputoval do 
Myslíva, kde se oženil a žije dodnes. Po 
příjezdu do Klatov byli všichni přijati 

starostou města Klatovy Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a při neformální besedě čas 
rychle, ale příjemně utekl. Všichni veteráni 
obdrželi od starosty města upomínkové 
předměty.

Dalším bodem programu byla pro-
hlídka výstavy ve Vlastivědném muzeu Dr. 
Hostaše a zejména části věnované 
zahraničnímu odboji a navazující beseda 
s veterány II. světové války. 

Kvůli dalším pracovním povinnostem 
musel odjet plukovník Horal spolu s ním 
odejel do Prahy i plukovník Palička. Ze 
zdravotních důvodů se další besedy nezú-
častnil ani plukovník František Vavrečka. 
I přesto bylo zhruba 60 účastníků besedy 
svědky poutavého vyprávění o bojích jak 
z východní tak i ze západní fronty. Velmi 
kladně byl hodnocen ze strany veteránů 
zájem veřejnosti o tuto problematiku. Rov-
něž se vyjádřili pochvalně o koncepci vý-
stavy a množství materiálů jak výstrojního 
a výzbrojního materiálu, tak i doprovodné 
fotografické dokumentace a dokladů.

Výstava byla jen malou ukázkou shro-
mážděných a připravených materiálů 
o situaci ve sledovaném období. Velké 

množství nashromážděných informací 
nám tak otevírá prostor pro přípravu 
obsáhlejší publikace s tímto zaměřením.

Váleční veteráni v KlatovechVáleční veteráni v Klatovech

Milan 
Baier 

amaterský historik

Východní a západní fronta. 
gen. Alexandr Beer a plk. Josef Polívka

2x foto: Rudolf Lang

Přivítání na radnici. Zleva: Milan Baier, plk. Jan Horal, starosta Mgr. Rudolf Salvetr,
plk. Václav Palička, brig. gen. Alexandr Beer, plk. Josef Polívka a plk. František Vavrečka. 

foto: Klatovský deník

Zaplněný přednáškový sál klatovského muzea.Zaplněný přednáškový sál klatovského muzea.
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Skatové boty Nike Renzo Mens

1.099,-1.099,-

Michal
Frous

prodejce

Do Nového roku v nových botách!Do Nového roku v nových botách!

Kamenný obchod naleznete poblíž rohu ulic Pražské a Čsl. armády.

Těšíme se na vaši návštěvu 
www.MENGY-SHOP.cz 

a PODLAHY Pavel Jakšl.

Klidné prožití svátků vánočních a mnoho 
štěstí a zdraví v novém roce 
všem našim zákazníkům přeje 

kolektiv prodejny sportovního oblečení 
a podlahářství - Mengy-shop s.r.o.

Klidné prožití svátků vánočních a mnoho 
štěstí a zdraví v novém roce 
všem našim zákazníkům přeje 

kolektiv prodejny sportovního oblečení 
a podlahářství - Mengy-shop s.r.o.

Slevy všech bot 
a sportovního oblečení 

až o 70 % !!!

Slevy všech bot 
a sportovního oblečení 

až o 70 % !!!

Máme pro Vás překvapení pod stromeček a k novému roku!!! 
Od Lucie 13. 12. 2010 do Tří králů tj. 6. 1. 2011
Máme pro Vás překvapení pod stromeček a k novému roku!!! 
Od Lucie 13. 12. 2010 do Tří králů tj. 6. 1. 2011

Nike Court Tradition II Girls

899,-899,-

Adidas Midiru Court Ladies

1.299,-1.299,-

Adidas SS Inspire Cf Girls

599,-599,-

Nike Downshifter Leather Mens

699,-699,-
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Ve dnech 18. - 20. 11. proběhla 
tradiční výstava Volného sdružení přátel 
plastikových modelů a Klubu přátel 
Klatovska v atr iu  Základní  školy  
v Klatovech, Tolstého 765. Již osmým 
rokem jsou zde vystavovány plastikové 
modely vojenské techniky a letadel jako 
připomínka nejrůznějších výročí našich 
novodobých dějin.

V letošním roce bylo vybráno jednak 
75. výročí založení policejního letectva 
(článek z čísla 3/2010 naleznete na 

) a samozřejmě také 
konec druhé světové války. Kapitole 
regionálních dějin se stále nevěnuje 
dostatečná pozornost, jak ze strany laické, 
tak ani ze strany odborníků. Autoři výstavy 
si proto vybrali jako téma účast čs. občanů 
ve 2. světové válce, zvláště pak obyvatel 
klatovského okresu. Formou krátkých 
přednášek se snažili o tomto tématu 
informovat školní mládež. Hovořili o méně 
známých, či zapomenutých událostech 
spojených s naším regionem. K oběma 
zmíněným výročím bylo vystaveno na 
devět desítek tématicky zaměřených 
modelů.

V sobotu 20. 11. pak proběhla tradiční 
dětská soutěž plastikových a papírových 
modelů. Letos poprvé byla rozšířena o 
kategorii středoškoláků. Celkem bylo 
přihlášeno 56 soutěžních modelů ve 
čtyřech kategoriích. Do klání se přihlásili 
modeláři z DDM Nýrsko, z Plzně, Přeštic, 

www.klatovan.cz

Starého Plzence, Příbrami, Kolince 
a samozřejmě také z Klatov. Úroveň 
vystavených modelů byla velmi různorodá. 
Od prvních podomácku slepených pokusů, 
po naprosto detailně zpracované staveb-
nice, na kterých je vidět odborné vedení 
zkušených vedoucích modelářských 
kroužků. 

Výstava plastikových modelů byla dopl-
něna souběžnou výstavou militárií z druhé 
světové války, policejního a armádního 
vybavení a zájemci měli také možnost 
zastřílet si na terč z airsoftových zbraní. To 
vše díky spolupráci s klubem vojenské 

historie a airsoftovým klubem.
Jedná se o malou regionální soutěž, 

zaměřenou spíše na setkávání modelářů 
a podporu a propagaci plastikového 
a papírového modelářství, přesto se 
mohou pořadatelé díky podpoře sponzorů 
pochlubit tím, že je každý soutěžící 
odměněn plastikovou stavebnicí, či 
papírovou vystřihovánkou. A kdo vyhrál? 
Přece každý, kdo se zúčastnil a pokusil se 
vypracovat model podle svých nejlepších 
schopností! O to tady hlavně jde. Takže 
příští rok na výstavě modelů v Základní 
škole Klatovy, Tolstého 765, nashledanou.

Petr
Novák

plastikový modelář

VýstavaVýstava

3x foto: Petr Novák

Nejzdařilejší soutěžní model kategorie 
středoškoláků, který si odnesl i cenu 
pořadatelů - autor Jan Foud z Plzně.

Nejzdařilejší soutěžní model kategorie 
středoškoláků, který si odnesl i cenu 
pořadatelů - autor Jan Foud z Plzně.

Ceny do soutěže.
V pozadí plně funkční maketa Avia B-534 v policejních barvách o rozpětí 1,8 m.

Součástí výstavy byla i ukázka a představení 
vybavení a výstroje Policie ČR a Armády ČR

Součástí výstavy byla i ukázka a představení 
vybavení a výstroje Policie ČR a Armády ČR
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Namátkou vybírám titulky inzerátů 
z nejmenovaných novin tak, jak jdou po 
sobě: „Hotovostní půjčky rychle. Bez 
poplatku předem.“, „Banka ne? My ano! 
Půjčky od 10.000,- Kč“, „Půjčky pro za-
městnance, důchodce i pro OSVČ!! 
Solidní jednání, žádné poplatky!!“ Mohl 
bych pokračovat dalším výčtem, ovšem na 
to by mně tenhle odstavec nestačil... 
Bankovní a nebankovní úvěry, rychlé půj-
čky, kreditní karty, kontokorenty, prodeje 
na splátky a další finanční produkty –
jakoby se s nimi před Vánoci roztrhl pytel. 
Banky i nebankovní společnosti specia-
lizující se na poskytování úvěrů dobře vědí, 
že nyní je ten správný čas!

„Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“ 
– tak zní jedno staré české pořekadlo, 
které, bohužel, na případy nekalých 
obchodních praktik při nabízení půjček 
prostřednictvím různých uvěrových spo-
lečností přesně sedí! Centrální evidence 
exekucí (www.ceecr.cz), která funguje pod 
hlavičkou Exekutorské komory, eviduje 
v rámci ČR přes 1.438.000 exekucí 
(pravomocná usnesení soudu o nařízení 
exekuce) fyzických a právnických osob. 
Také počet insolvenčních návrhů - tzv. 
osobních bankrotů - vzrostl oproti loňsku o 
více než 120% a jen za listopad bylo 
podáno celkem 1.127 insolvenčních 
návrhů. Část z nich je bezpochyby výsled-

 

kem mnohdy základní neznalostí 
úvěro-vých a ostatních podobných 
produktů ze strany spotřebitele. 

Finanční gramotnost je termín, 
který jsem zmínil již v úvodním čísle 
Klatovanu. Pro mnohé čtenáře stále 
velká neznámá... Přitom nejde o nic 
jednoduššího, než ujasnit si několik 
základních informací a dostatečně 
si prostudovat smlouvu před jejím 
podpisem. A hlavně - nic nepode-
pisovat nakvap a vše si řádně a s 
předstihem rozmyslet! Rozhodně 
doporučuji věnovat pozornost nejen 
úrokové sazbě, ale zaměřit se i na 
další důležité věci, kterými jsou zej-
ména celková RPSN (roční procent-
ní sazba nákladů) – tedy procentní 
podíl z dlužné částky, obsahující 
kromě úrokové sazby i ostatní výdaje 
spojené s úvěrem. Dále pak věnovat po-
zornost době splácení úvěru, poplatkům 
spojených s uzavřením úvěru, poplatkům 
za prodlením se splátkou, poplatkům za 
změnu frekvence, či výše splátek, eventu-
elně za jejich odklad, výši smluvních pokut 
při neplacení, nebo dalším podmínkám, 
které musí spotřebitel pro získání úvěru 
splnit např. uzavření životního pojištění, 
úvěrového účtu apod. Co je však vždy nej-
důležitější? Spočítat si celkovou částku, 
kterou nakonec za úvěr zaplatím!

V prvé řadě však doporučuji zvážit, zda 
půjčku skutečně potřebuji. Co rozhodně 
považuji za nesmyslné, je půjčka na 
dovolenou, vánoční dárky nebo půjčit si na 
splácení předchozí půjčky! Na nekalé 
obchodní praktiky v této oblasti dohlíží 
zejména Česká národní banka (pouze 

 – 

u subjektů, nad kterými ČNB vykonává 
dohled), či Česká obchodní inspekce – ta 
dohlíží zejména na leasingové společ-
nosti, nebankovní poskytovatele úvěrů, 
finanční poradce apod. I přes veškerou 
osvětovou snahu však přibývá stále více 
lidí, kteří se z důvodu uzavření nevý-
hodného úvěru, či půjčky, dostávají do 
bezvýchodných finančních situací.

Klientům však svítá na lepší časy – od 
1. ledna příštího roku nabývá účinnosti 
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském 
úvěru*, který nově ukládá poskytovatelům 
půjček (těm bankovním i nebankovním) 
povinnost uvádět tzv. povinné informace, 
kterými jsou zejména výše zmiňovaná 
RPSN nebo celková hodnota všech částek 
nutných k zaplacení. Kromě dostupnosti 
všech důležitých informací o půjčce 
zlepšuje zákon postavení klienta také 
v dalších ohledech – poskytovatel bude 
muset odborně posoudit schopnost 
dlužníka úvěr splácet, ten bude moci do 
14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit bez 
udání důvodu, či bude moci úvěr splatit 
předčasně.

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

Úvěry a půjčky

Zdeněk
Konfršt

makléř

* http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitelsky-uver47

Upozornění redakce: portfolio finančního 
makléře  Ing. Zdeňka Konfršta  nezahrnu-
je poradenství v souvislosti s nebankovními 
produkty, oddlužením, osobními bankroty, 
vyplácením exekucí apod. Žádáme proto 
čtenáře, aby se na něj v těchto případech 
neobraceli. Děkujeme.

– –

Společně zvládneme 

labyrint roku 2011. 

Úspěšný nový rok.

Společně zvládneme 

labyrint roku 2011. 

Úspěšný nový rok.

Pouze férové bankovní produkty!
Účelové úvěry s úrokem od 7,7% a RPSN 8,29 - 9,89%

Neúčelové úvěry s úrokem od 10,9 % a RPSN 12,17 – 16,03%
Poradenství a klientský servis zdarma.

Pouze férové bankovní produkty!
Účelové úvěry s úrokem od 7,7% a RPSN 8,29 - 9,89%

Neúčelové úvěry s úrokem od 10,9 % a RPSN 12,17 – 16,03%
Poradenství a klientský servis zdarma.

PF 

2011
PF 

2011
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www.branickov.czwww.branickov.cz
Poskytujeme ubytování v jedenácti apartmánech s komfortně vybavenou kuchyní

a vlastním sociálním zařízením, lednící, myčkou, TV a terasou.
Poskytujeme ubytování v jedenácti apartmánech s komfortně vybavenou kuchyní

a vlastním sociálním zařízením, lednící, myčkou, TV a terasou.

Areál je vybaven Fitness studiem s infrasaunou, Whirlpoolem, vnitřním bazénem
a Finskou saunou.

Areál je vybaven Fitness studiem s infrasaunou, Whirlpoolem, vnitřním bazénem
a Finskou saunou.

Pro aktivní sportovce nabízíme 2 nové bowlingové dráhy, billiard, petanque, minigolf,
fitness studio s infrasaunou...

Pro aktivní sportovce nabízíme 2 nové bowlingové dráhy, billiard, petanque, minigolf,
fitness studio s infrasaunou...

Rádi Vám také zapůjčíme horská kola. V dosahu našeho rekreačního zařízení najdete 
rozsáhlou síť cyklostezek a turistických tras po krásné Šumavě.

Rádi Vám také zapůjčíme horská kola. V dosahu našeho rekreačního zařízení najdete 
rozsáhlou síť cyklostezek a turistických tras po krásné Šumavě.

Chvíle odpočinku a regenerace můžete strávit u našeho krytého bazénu se slanou vodou, 
ve finské sauně či whirpoolu, nebo využít 2 venkovní grilovací místa k příjemnému 

večernímu posezení.

Chvíle odpočinku a regenerace můžete strávit u našeho krytého bazénu se slanou vodou, 
ve finské sauně či whirpoolu, nebo využít 2 venkovní grilovací místa k příjemnému 

večernímu posezení.

Na Vaše děti čeká také náš venkovní koutek s velkým pískovištěm, skluzavkou a jinými 
hracími prvky nebo zajistíme projížďku na koních pro Vás a Vaše děti.

Na Vaše děti čeká také náš venkovní koutek s velkým pískovištěm, skluzavkou a jinými 
hracími prvky nebo zajistíme projížďku na koních pro Vás a Vaše děti.

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov
Velhartice - Braníčkov 9, 341 42 - Kolinec

e-mail: branickov email.cz, tel.: +420 733 121 111@
Velhartice - Braníčkov 9, 341 42 - Kolinec

e-mail: branickov@email.cz, tel.: +420 733 121 111

Dabergerstrasse 64 · 93437 Furth im Wald · tel.: 0 99 73 / 80 13 03
info@autohaus-traurig.de · www.autohaus-traurig.de

Mluvíme česky!

Mluvíme česky!

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2011

přejí
Apartmány Braníčkov 

a Dekorace Plus

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2011

přejí
Apartmány Braníčkov 

a Dekorace Plus

KLATOVANKLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz | E-mail: redakce@klatovan.cz

Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří

Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01  Klatovy

Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

Oslovte zákazníky prezentací v plnobarevném 
měsíčníku, který má tvář. Měsíčník Klatovan je 
informačním periodikem, kde zajímavé články 
mapující regionální dějiny, kulturu, sport, pomá-
hají šířit komerční sdělení po regionu. A naopak. 
Každé číslo obsahuje populární soutěžní kří-
žovku. Cenově vychází inzerce levněji než výroba 
vlastních letáků, a to včetně distribuce Českou 
poštou do schránek v regionu Klatov. 
Inzerce se tak stává dostupnou nejen větším 
firmám, ale i malým živnostníkům, a právě těm 
výhodná cena umožní častější a dlouhodobější 
prezentaci, oproti výrazně dražší konkurenci.
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Kurz vaření se Španělem - následná konzumace vánočního menu,
které si studenti španělštiny pod vedením Pabla Chacóna připravili.

Ve dnech 9. 12. 12. 2010 pořádalo 
Centrum španělské kultury a vzdělávání 
již 2. ročník Dnů španělské kultury 
v Klatovech.

První den byl věnován multikulturní 
akci na podporu výuky španělského jazyka 
na školách Plzeňského kraje. Spojujícím 
prvkem dětí se na jedno dopoledne stal 
jazyk dalšího evropského národa  špa-
nělština.

Studenti bilingvní sekce Gymnázia 
Luďka Pika v Plzni vystoupili v kině Šuma-
va s představením G.L.P. ve španělštině, 
studenti sušického gymnázia připravili pá-
smo vánočních koled pro studenty učící se 
španělštinu na Gymnáziu J. Vrchlického v 
Klatovech, Gymnáziu v Sušici a OA Klatovy.

Pořad byl uveden vystoupením žáka 
ZUŠ Klatovy Martina Cáby hrou na špa-
nělskou kytaru.

Den byl završen projekcí španělského 
filmu Yo también /Já taky/ o prvním Evro-
panovi s Downovým syndromem, který 
vystudoval univerzitu - v původním znění 
s českými titulky. Odborný úvod k filmu 
připravil vedoucí kina a filmového klubu 
Klatovy - Karel Kotěšovec.

Dvě stovky zúčastněných studentů si 
odnášely z klatovského kina mnoho no-
vých zážitků a zkušeností.

V pátek 10. 12. pokračovaly Dny 
španělské kultury otevřenou přednáškou 
Pabla Chacóna Gila na téma „Španělské 
vánoční zvyky a tradice“, souběžně začal 
zážitkový seminář španělského jazyka. 
V sobotu se zájemci zúčastnili vánočního 
kurzu vaření se Španělem, kde si připravili 
španělské vánoční menu a také si při zá-

–

–

věrečném společném 
stolování udělali ge-
nerálku na vánoční 
večeři. Na večer byla 
připravena firmou 
Nestar v kavárně 
Mléčná skutečně spe-
ciální a exkluzivní de-
gustace španělských 
vín ze sklepů zná-

mého herce Antonia 
Banderase, po níž 
následovala pravá 
španě lská  f i es ta  
s hudbou, tancem 
a ukázkou silvestrov-
ských zvyků v praxi.

V neděli 12. 12. byl zakončen seminář 
španělštiny a také Dny španělské kultury 
v Klatovech. Těšíme se společně na další 
ročník! 

    www.cskv.cz

Martina
Košanová

Centrum španělské
kultury a vzdělávání

Dny španělské kultury v KlatovechDny španělské kultury v Klatovech

Mgr. Alena Marková předává jedné ze studentek - Nikole 
Marešové certifikát o úspěšném absolvování kurzu španělštiny

Zaplněný sál klatovského kina Šumava - studenti 
španělštiny z VOŠ Klatovy, Gymnázia J.Vrchlického Klatovy, 
Gymnázia Sušice a Gymnázia Luďka Pika Plzeň 
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Hello everyone, it’s a month of December and 
Christmas is coming and will soon be here. In fact, 
if you’ve been looking at the shops you’ll probably 
be feeling like it’s been here for several months! 
The Christmas shopping seems to start earlier 
and earlier each year and it may be no 
exaggeration to suggest that, one year, the next 
Christmas will be advertised before the last one 
has finished!

You probably all know how people celebrate 
Christmas in UK and USA, but what about the rest 
of the world? Let’s have a quick look on traditions 
in different countries. Please try to guess which 
country we are talking about, if you are not sure, 
the correct answers are at the end of the page.

Christmas on the beach

There is little likelihood of a white Christmas in A. 
_________________, where temperatures are 
around 30-40 degrees; thunderstorms, floods 
and fires are more likely. Christmas is the start of 
the summer holidays for students. Christmas 
dinner  seafood and pasta as well as turkey or 
duck - is often eaten on the beach.

Fresh flowers and fireworks

In B. _________________ Christmas is celebrated 
with fireworks and giant ‘trees’ made of electric 
lights. Houses are decorated with flowers freshly 
picked in the garden. Christmas dinner includes 
turkey, ham, coloured rice and vegetable and fruit 
dishes. Presents are brought by ‘Papai 
Noel’(Father Christmas) but he wears light silk 
clothes because of the heat!

Elves in the attic

In C. _________________ children believe that 
Julemanden’s (Santa’s) elves live in the attics of 
their houses. On Christmas Eve children leave out 
milk and rice pudding for them which, of course, 
is all eaten up when the children wake up in the 
morning to look at their presents.

New Year cleaning 

New Year’s Day is the most important day of the 
year in D._________________. On New Year’s Eve 
houses are cleaned from top to bottom and evil 
spirits are driven out by the father of the family 
throwing beans into the corners of the rooms.

Rollerskates and big toes

Rollerskating to church early in the morning is 
one of  the Chr istmas t radi t ions in  E .  
_________________. The night before, children 
tie string to their big toes and hang the end out of 
the window; the rollerskaters wake up any 

sleeping children with a tug on any strings they 
see hanging down.

Coffee and buns

At Christmas in F._________________ people 
remember St. Lucia, who is supposed to have 
carried food to persecuted Christians hiding in 
tunnels in the fourth century.

The eldest daughter in each family dresses in 
white, puts candles in her hair and carries buns 
and coffee to the family.

Traditions in the UK

And finally, here is a little game for you – 
acronyms. My students love it. You need to 
unscramble the letters to find the correct word or 
phrase.  (poskládejte písmenka a vytvořte slova 
spojená s vánocema ve Velké Británii)

1. TTOISEMEL is a plant which is hung from the 
ceiling; if you walk under it you should kiss.

2. YLHOL is a plant traditionally associated with 
Christmas and used to decorate homes.

3. KYEUTR is the main part of a traditional 
Christmas dinner.

4. LRCAOS are traditionally sung at Christmas 
time.

5. LHUROPD is the name of Father Christmas’ 
lead reindeer.

6. DOXYAGIBN is the name of the day after 
Christmas Day.

And everywhere...

...the Christmas shopping season starts earlier 
and Christmas becomes more commercialized 
with each year. Hopefully, though, some of these 
wonderful traditions will be remembered and 
maintained in the years ahead.

On behalf of all my colleagues and my whole 
family I would like to wish you Merry Christmas 
season full of love, peace, joy and happiness and 
a successful Happy New year !!!!

Adapted from Person Longman materials.

Rewritten and personalized by Martina Searles, 
the language teacher

Christmas round the world

Slovíčka

Exaggeration
Guess
Likelihood
Turkey
Fireworks
Elves
Supposed
Persekuted
Buns
Misletoe
Holly

přehánění
odhadnout
pravděpodobnost
krůta
petardy, rakety, prskavky, ohňostroje
(množné číslo od „elf“) skřítek
předpokládat
pronásledovaný
buchty
jmelí
cesmína

Martina
Searles

English teacher

Návod jak bez úhony přežít Silvestra

Každému z nás už se určitě přihodilo to, že to 
někdy poslední den v roce přehnal a celý Nový 
rok strávil v posteli. V tento den to většinou 
přežene jak zkušený piják, tak i příležitostní 
konzument. Zde najdete několik osvědčených 
rad, které vám pomůžou nejen přežít, ale i si 
užít Silvestra. 

1) Nedržet se hesla: Piji vše, akorát asfalt 
ne, ten se moc táhne

Na Silvestra by měl člověk pít maximálně to, 
na co je zvyklý. Není dobré zkoušet pít alkohol, 
na který člověk není zvyklý, natož pak 
kombinovat různé nápoje. Vražednou 
kombinací jsou bylinkové nápoje například 
s vodkou, nebo rumem. Dobré není ani pít celý 
večer jen alkohol a občas si odpočinout 
například u džusu (bez vodky).

2) Bez plného žaludku do hospody nelez

Není totiž na výdrž nic horšího, než si nedát nic 
k jídlu. Ideálním pokrmem před bujarou 
oslavou je pořádná flákota lehce mastného 
hovězího, či vepřového masa. Zapomínat se 
nesmí ani na přílohu, kterou by měl být 
v ideálním případě chléb. Sytý člověk více 
vydrží a v případě soutěže ve vrhání šavlí má 
navíc dostatečnou zásobu munice. 

3) Velkým obloukem se vyhnout oříškům

Oříšky sice nemají žádný vliv na vaši alko 
výdrž, ale když už dojde na nejhorší, dokáží to 
pěkně zavařit. Nejen že škrábou v krku, ale 
hlavně nepěkně cvrnkají o zuby. Nevhodné ke 
konzumaci jsou i smažené hranolky, či 
krokety, které taktéž pořádně poškádlí váš 
krk. 

4) I ve společenské únavě dbát na čistotu

Aneb co vyvrhnu, to také uklidím. Není totiž nic 
horšího, než jít večer spát a najít u sebe 
„dárek  od kamaráda, nebo se předvést 
v restauračním zařízení mimo mísu a nikomu 
to neoznámit. Nejeden člověk by se pak mohl 
rozhodnout vás příště nikam nepozvat. 

5) Foťák nechat doma, anebo co si nepa-
matuji, to se nestalo

V plném proudu zábavy se může jakékoliv 
záznamové zařízení poničit, ale hlavní důvod 
ponechání ho doma je někde jinde. Většinou 
se totiž opije ne jednotlivec, ale prakticky celá 
skupina spoluslavících. Jediné "památky" tak 
jsou ty fotografické, ale většinou je lepší nemít 
žádné. 

6) Na krušné ráno tvrdý bič

Když předchozí rady nezaberou, budete se 
ráno cítit jako přejeti parním válcem a přesto 
nechcete strávit Nový rok v posteli, existují dvě 
dobré rady. První je dát si česnečku, či 
čínskou nudlovku po kterých se vám jistě 
uleví. Druhý způsob je podstatně účinnější, 
ale také horší. Srovnat si hladinku pivem, či 
panákem. Ovšem pouze jedním, neboť když si 
jich dáte více, nestřízlivíte, ale opět kalíte. 

“

Aktuální téma:
Jak bez úhony přežít Silvestra?

answers :
A) Australia  B) Brazil  C) Denmark  D) Japan  
E) Venezuela  F) Sweeden
1) misletoe  2) holly  3) turkey  4) carols  
5) Rudolph  6) Boxing Day

Petr Mates
Matějka

dopisovatel
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Dveře PORTAS jsou extrémně snadno 
udržovatelné. Trvale!

Díky nechoulostivým materiálům renovova-
ných dveří PORTAS je jejich údržba obzvlášť 
jednoduchá. Můžete se tak trvale těšit ze 
svých „nových“ dveří a rámů PORTAS!

Vlastní výroba a montáž!

Naši specialisté na renovace vyrobí Vaše 
„nové” dveře a rámy PORTAS na míru.

Dveře podle Vašich přání vznikají za použití 
nejkvalitnějších materiálů a nejmodernější 
výrobní techniky.

Od výroby až po montáž – vše z jedné ruky!

Od standardních po exkluzivní – vysoká 
kvalita

Díky nadstandardní kvalitě používaných 
materiálů nadchla renovační řešení PORTAS 
za tři desetiletí již více než milion zákazníků!

Mnoho jedinečných výhod renovace 
dveří PORTAS:

Dveře PORTAS nemusíte již nikdy natírat!

Neustálé natírání dveří je drahé, velice prac-
né, extrémně náročné na čas a není to trvalé 
řešení.

Žádné vybourávání Vašich dveří a rámů!

Zabudování nových dveří a rámů je spojeno 
s vysokými náklady, stavebním hlukem 
a spoustou špíny při zednických pracích.

Zrenovujeme Vaše dveře za pouhý den!

To je servis PORTAS:

Odbornou a pečlivou renovaci Vašich dveří 
provedeme za jeden den. To znamená, že si 
ráno dveře vyzvedneme a večer přivezeme 
„nové“.

Renovace dveří na míru.Renovace dveří na míru.
Ze starého opět nové a moderní 
                                     individuálně podle Vašich přání!

–
–

Dveře PORTAS nemusíte 
již nikdy natírat!

Dveře PORTAS nemusíte 
již nikdy natírat!

Žádné vybourávání Vašich 
dveří a rámů!

Žádné vybourávání Vašich 
dveří a rámů!

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

Inovativní a osvědčený renovační systém 
pro všechny dveře a rámy!

Optimální alternativa k opětovnému natírání nebo koupi nových 
dveří! PORTAS tak udělá i z Vašich
starých dveří opět „nové“!

Opláštění

Vaše solidní dveřní křídla
předěláme přesně podle Vašich
přání a opláštíme je kvalitním
dekorem podle Vašeho výběru.

Skleněné výplně

Na přání do Vašich dveří vsadíme
skleněné výplně se zasklívacím
rámem z masivního dřeva.

Kování

Na výběr máte velký počet
exkluzivních kování – např.
z masivní mosazi.

Stylové prvky

Mnoho variant stylových prvků
z masivního dřeva dodá Vašim
dveřím exkluzivní vzhled.

Rám

Vhodně k Vašim dveřím nabízíme
optimální renovační řešení pro
Vaše rámy.

Cenné jádro

Pod Vašimi „novými” dveřmi
PORTAS se skrývá dobré jádro
Vašich starých dveří.

…před 
renovací PORTAS!

Zrenovujeme Vaše dveře 
za pouhý den!

Zrenovujeme Vaše dveře 
za pouhý den!
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Velká vánoční křížovka o večeři pro dva!Velká vánoční křížovka o večeři pro dva!

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

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

Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 10. ledna 2011. 
Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce. 
Nezapomeňte připojit kontaktní 
údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Jaromír Topinka, Koldinova ul., Klatovy

Tajenka: Obsazenej a nebo to je omyl.
GRATULUJEME!
Šťastného výherce budeme kontaktovat.

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
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V neděli 12. 12. proběhl první ročník 
turnaje ve florbalu Fanklub Cup 2010, 
který pořádal Fanklub HC Klatovy ve 
spolupráci s FBC Klatovy. Zúčastnilo se 
ho osm týmů, které byly rozděleny do dvou 
skupin po čtyrech. Vítězové skupin 
postoupili přímo do semifinále, týmy na 
druhých a třetích příčkách se střetly 
v následném čtvrtfinále o postup do 
semifinále. Konkurence byla velká a tak 
dalo lecjakému týmu celkem zabrat dostat 
se vůbec ze skupiny.

Jelikož to byl turnaj pořádaný námi, 
byla by ostuda, kdybychom se ho 
n e z ú č a s t n i l i .  V y t vo ř i l i  j s m e  n á š  
fanklubácký tým a vydali jsme se hájit 
červenobílé barvy. V základní skupině 
jsme měli AFK Bidlo, Benyho dlužníky a 
Dragouny Klatovy. První zápas jsme 
započali s Dragouny. Díky tomu, že náš 
tým nehrál ještě nikdy pohromadě a byli 
v něm kluci, kteří hokejku drželi naposled 
před 5 lety…dřív než jsme se rozkoukali, 
jsme slyšeli konečný hvizd a my prohráli 
5:0. Do druhého zápasu jsme šli  
s odhodláním vybojovat s Benyho dlužníky 
alespoň bod a to se nám také splnilo. 
Přehlednou a zodpovědnou hrou, ale i díky 
našemu vynikajícímu gólmanovi Honzovi 
Slámovi, který v závěru zápasu vychytal 
nájezd, jsme uhráli remízu 2:2. Do třetího 
zápasu jsme nastupovali s jistotou, že 
k postupu do čtvrtfinále nám s AFK Bidlem 
stačí uhrát remízu. Avšak náš červenobílý 
tým na Bidlo vlítl a 8 minut před koncem 
zápasu jsme už vedli 3:0. Bidlo však turnaj 
opustit nechtělo a bojovalo do poslední 
chvíle. Bohudík pro nás však marně a my 
se mohli radovat z výhry 4:3. a postupu do 
čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále jsme narazili na 
Tornádo. To nás však k moc velkým 
šancím nepustilo a my prohráli 6:0. 
Obsadili jsme tak 5.-6. místo. To bylo určitě 
překvapením celého turnaje. Vždyť tým 
fank lubu  na  rozd í l  od  os ta tn ích  
zúčastněných týmů ve florbalu moc 
zkušeností nemá, ale díky tomu, že hráči 

hráli opravdu celým svým srdcem i tělem, 
dokázali postoupit ze skupiny a obsadili 
nakonec 5.-6. místo.

V boji o třetí místo se zúčastnily týmy 
Tornádo a Dragouni Klatovy. Po základní 
hrací době bylo skoré vyrovnané 1:1. Po 
nájezdech však bylo rozhodnuto o tom, že 
třetí místo obsadí tým Tornádo, který přijel 
na turnaj s celkem mladým mančaftem. 
V souboji o první a druhé místo se utkaly 
týmy Benyho dlužníci a FBC Klatovy. První 
místo nakonec obsadil tým FBC Klatovy, 
když porazili Benyho dlužníky 3:1. Tým 
FBC Klatovy, který získal nejcennější trofej 
turnaje, podával během celého turnaje 
velmi kvalitní výsledky a prvenství v tomto 
ročníku si zaslouží celkem po právu. Velká 
bojovnost však nechyběla ani u ostatních 
týmů, které také předváděly kvalitní hru.

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen 
Voráček, který dal 8 branek (FBC Klatovy), 
nejlepším brankářem Kubčík (FBC 
Klatovy) a osobností turnaje Jablonský 
(Benyho dlužníci). Nejlepší střelec 
fanklubu Černík (3x).

Zápasy fanklubu:

1. Fan HC Klatovy : Dragouni Klatovy 0:5
2. Fan HC Klatovy : Benyho dlužníci 2:2

(Černík, Končel)
3. Fanklub HC Klatovy : AFK Bidlo 4:3 

(góly: Honzík, Kanta, 2x Černík)
4. Fanklub HC Klatovy : Tornádo 0:6

(čtvrtfinále)

Sestava Fanklubu HC Klatovy

Sláma - Kanta, Zavřel, Pelíšek, Končel, Černík, 
Kolomazník, Němec, Halada, Štraser, Honzík

Celkové pořadí:

1. FBC Klatovy
2.  Benyho dlužníci
3. Tornádo
4. Dragouni Klatovy
5. - 6.  Fanklub HC Klatovy a FBC Nýrsko
7. - 8. Hlavy dohromady a AFK Bidlo

Tímto všem děkujeme za účast a příští rok na 
druhém ročníku Fanklub Cup 2011 na viděnou.

SPORTSPORT Fanklub Cup 2010

Jiří
Zavřel

fanklub HC Klatovy

3x foto: Michal Lepší3x foto: Michal Lepší
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