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Příjemné prožití
vánočních svátků
a úspěšný nový rok!
foto Klatovan: David Štefl
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Mammocentrum Klatovy digitalizuje.

MUDr. Miloš Chroust u nového zobrazovacího zařízení.
Pátek 2. prosince byl slavnostním
dnem pro všechny pracovníky
klatovského mamocentra. Byl uveden do
provozu nový digitální mamograf.
„Centra musí splňovat přísná kritéria
kvality svých výsledků, lékařů, radiologických asistentek a také přístrojového
vybavení. Abychom i nadále mohli poskytovat špičkovou péči v prevenci nádoru prsu,
zakoupili jsme nový moderni digitální
mamograf finské firmy Planmed,“ osvětlil
důvod modernizace lékař společnosti
Mammocentrum Klatovy, s. r. o., Miloš
Chroust.
Mammocentrum Klatovy patří již osm
let mezi centra s Akreditací Ministerstva
zdravotnictví České republiky k provádění
preventivních vyšetření prsů. V Plzeňském

Nový digitální mamograf
finské firmy Planmed.
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3x foto: Rudolf Lang

kraji jsou taková screeningová centra dvě
v Plzni a třetí právě v Klatovech.
Nový mamograf využívá technologii tzv
přímé digitalizace. Odpadá tak manipulace s filmovými kazetami, vyšetření se
urychlilo a snížila se i dávka rentgenového
záření. Další velkou výhodou digitálního
mamografu je možnost následné práce se
vzniklými obrazy, tvorba výřezu detailů,
zvětšení a hlavně velmi snadné konzultace nálezu s dalšími odborníky prakticky
kdekoli na světě.
„Dnes máme špičkové odborníky
z tohoto oboru zde u nás na návštěvě, ale
již zítra budeme moci díky digitalizaci
snímky konzultovat s primářkou Skovajsovou nebo profesorem Žaloudíkem, ať už
budou kdekoliv na světě,“ vyzdvihl výhodu
nového zařízení Chroust.
Mimo výše zmíněných hostů se
slavnostního setkání zúčastnili a celému
kolektivu klatovského mamocentra
popřáli úspěch v další práci senátorka
Jiřina Rippelová, poslanec Michal Janek,
místostarosta Klatov Václav Chroust
a nový primář chirurgického oddělení
Klatovské nemocnice Zdeněk Bytel.
Hlavním vzkazem ze slavnostního dne
klatovského mamocentra bylo, že všichni
přítomní odborníci se shodli na nutnosti
prevence a její propagace. Klatovan spolu
s nimi vyzývá čtenáře, ženy i muže ze širokého okolí, aby využili možností prevence
a nepodceňovali možná rizika, kterým se
dá předejít návštěvou příjemného prostředí a odborníků klatovského mamocentra.
„Rozhodně bych doporučil každé ženě,
aby přišla na vyšetření jedenkrát ročně,
a měla jistotu, že je zdravá. Ženám nad 45

Úvodník
Milí čtenáři,
loni v tuto dobu jsme byli zasypáni sněhem
a řešili kam s ním. Letos nám asi podobné
scény zatím nehrozí a Vánoce budou asi bez
sněhu, alespoň dle předpovědi meteorologů.
Loňský úvodníku apeloval pomyslně na
státní aparát, který si měl uvědomit, že je
dobré hospodařit pouze s tím, co se vybere na
daních a ještě trošičku uspořit na horší časy.
Nic se nezměnilo. Apel trvá, máme sice
rozpočet, ale kolem nás v Evropě hrozí
obrovská krize eura a její důsledky asi
nebudou příjemné.
O to více je potěšující, že Klatovy a ostatní
města a obce v našem regionu se připravují
zodpovědně a své rozpočty plánují vesměs
jako vyrovnané. Už proto je nepřijatelné
pomáhat z našich devizových rezerv státům,
které „hospodaří“ značně na účet druhých.
Lepší je si vzít příklad z práce našich
zastupitelů v regionu a nezadlužovat se, nebo
neutrácet více, než je nejnutnější a když už, tak
raději plánovaných 90 miliard korun
poskytnout právě našim městům a obcím na
nutné investice nebo je použít pro budování
státní infrastruktury.
Snad se naše předvánoční tempo a shon
o poznání jeví pomalejší oproti vanoucím
silným větrům a orkánu. Nestojí za to, si
nejhezčí období roku kazit stresem jen kvůli
tomu, zda Ježíšek přinese všechno to, na co si
vzpomeneme my, nebo naše ratolesti.
Nejbohatší jsou ty svátky, které prožijeme
ve zdraví a pohromadě v kruhu rodinném.
Přeji Vám, milí čtenáři, klidné a bohaté
vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do
nového roku.

Rudolf
Lang
editor

let je jedenkrát za dva roky vyšetření
hrazeno ze zdravotního pojištění. Pro klid
a jistotu, že je zdravá, bych každé ženě
doporučil, aby přišla na vyšetření
jedenkrát ročně. Vyšetření stojí kolem tří
set a není již vzácností, že jsou našimi
pacientkami i dvacetileté ženy. Dnes se
nám daří nacházet stále menší nádory
a zvyšuje se tak značně šance na vyléčení,“ sdělil Chroust.
Reportáž též naleznete ve vysílání
FILMpro na kabelových televizích. <RKL>
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akce do konce roku

Klatovy „U BÍLÉ VĚŽE“

Sušice „EURONICS“
akce do konce roku

Domažlice „NÁMĚSTÍ“

Krásné prožití vánočních
svátků a šťasný nový rok.

PF 2012
Klatovy „U ALBERTA“

3

4 STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 12 | PROSINEC 2011 VÝSTAVA MODELŮ

www.klatovan.cz

Modelářská
Mikulášská nadílka
Ve dnech 1. až 3. prosince se
v prostorách ZŠ Tolstého v Klatovech
konala již tradiční modelářská výstava,
tentokrát v novém termínu.
Letos byla věnována výročí našeho
vojenského proudového letectva a završila
tak letošní aktivity, spojené s touto
událostí. Opět zde byla připomenuta
pamětní deska rodáku z Předslavi,
Antonínu Krausovi, prvnímu pilotovi, který
nad naším územím vzlétl na proudovém
stroji. Více se o desce a životě pana
Krause dočtete ve starších číslech
Klatovanu.

V sobotu 3. 12. se již po osmé konala
soutěž pro děti od šesti do osmnácti let, jíž
kromě již zmíněné školy pořádali Příznivci
plastikových modelů a Klub přátel
Klatovska. Sešly se asi padesát dva

modely od dětí z Nýrska, Kolince, Přeštic,
Plzně, Starého Plzence, Českých
Budějovic a samozřejmě z Klatov.
Soutěžní práce měly jako vždy kolísavou
úroveň, ale celková kvalita se od loňského
ročníku velmi zvedla. Již tradičně si
zachovaly svůj vysoký standartd děti
z Nýrska, mezi kterými se jako jediná dívka
zúčastnila Dana Hermanová. Ta se mezi
samými hochy vůbec neztratila, a zvláště
její model Ju-87 byl velmi zdařilý. Nováčky
v soutěži bylo družstvo z Českých
Budějovic, ale chlapci s sebou přivezli na
svůj věk precizně postavené modely a
odvezli si za ně ceny pořadatelů v kategorii
vrtulník (Ujčík David), letadlo (Sluka Jan) a
bojová technika (Mašek Milan).
Pomyslnou třešinku na dortu byla účast
Jana Fouda z Plzně, letošního mistra
republiky ve své kategorii, který společně
se svým mladším bratrem ukázali
skutečně velmi kvalitně zpracované
modely. O tom, že Jan nic nepodcenil
svědčí i tento fakt. Soutěžil se stejnými
modely jako na šampionátu a klatovští tak
měli možnost porovnávat a učit se od
opravdového mistra. Právě v tomto
kontextu způsobil opravdovou senzaci
domácí Jaromír Harna, který byl naprosto
rov n o c e n n ý v s o u b o j i s m n o h e m
ostřílenějším a zkušenějším soupeřem.
Byla by obrovská škoda, kdyby se tento
modelářský talent dále nerozvíjel v účasti
na dalších soutěžích. O tom, že má šikovné

S tímto modelem získal Jan Foud
titul mistra ČR a v Klatovech
vyhrál Hlavní cenu pořadatelů.
ruce přesvědčoval i nejmladší účastník
soutěže, teprve osmiletý Vítek Sedláček
z Klatov. Bylo by určitě velmi vhodné, aby
příště zkusil pracovat s kvalitnější
stavebnicí, která pomůže jeho talent
podtrhnout a rozvíjet. A i on by se mohl
potom zkusit otrkávat na podobných
soutěžích v kraji.
Jen jedno se letos pořadatelům
nepovedlo. Zajistit si včas účast Mikuláše,
a tak ceny pro všechny zúčastněné
soutěžící předával jen čert. V příštím roce
se snad povede to napravit a sehnat
kompletní sestavu.
Pořadatelé soutěže by velice rádi
poděkovali všem sponzorům a dárcům,
kteří nám tak pomohli k tomu, že každý
účastník naší soutěže obdržel model a
podle slov Jana Fouda jsme měli lepší
ceny, než na mistrovství ČR. Tato slova
chvály patří především Vám.
Pořadí v jednotlivých kategoriích
podle hlasování návštěvníků:
Papírové modely: Špirk Jan.
Mladší žáci: 1. Sedláček Vítek, 2. Houdek
Zdeněk, 3. Šantora Jakub
Starší žáci: 1. Trefanec Michal, 2. Harna
Jaromír, 3. Kubečka Josef
Soutěžící do 18 let: 1. Foud Jan, 2. Idlbek
Luděk,3. Sedláček Miroslav

Petr
Novák
Ceny pro naše soutěžící.

letecký nadšenec

www.klatovan.cz
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Jak se připravujeme na vánoce?
Již delší dobu nás vítají v obchodech
a z obrazovek televize pronásledují .Jsou
to reklamy na vánoční nákupy. Z jedné
reklamy, aby byla ještě více napřed, na nás
dokonce vyskakují velikonoční zajíčci.
Proto se ve vánočním čísle měsíčníku
Klatovan pokoušíme přinést trochu jiné
téma související s nadcházejícím vánočním obdobím. Oslovili jsme amatérské
i profesionální tvůrce betlémů a přinášíme
několik snímků jejich výrobků.
Jako první představíme autorkou betlémů Janu Dvorskou. O betlémy se zajímala
od dětství, kdy je společně s matkou vystřihovala z papíru, podlepovala a sestavovala. Na výstavě ve Vlastivědném muzeu
Dr. Hostaše v Klatovech vystavuje zajímavý betlém, tvořený kombinovanou technikou. Základem každé figurky je drátěná
kostra, na které je připevněna keramická
hlava. Celá figurka je obšita látkou, vytvářející šaty. Jak sdělila autorka, výroba
tohoto betlému trvala dva roky. Výsledek
můžete spatřit v přízemí budovy v rámci
výstavy „Chtíc, aby spal“ až do 6. 1. 2012.
Za další betlémářkou se můžete vydat
na prohlídku nejen betlému, ale i dalších
neobvyklých soch z pórobetonu a z růz-

U paní Jiřiny Andrlíkové v Příchovicích

Velhartický betlém od Karla Tittla. Ve výřezu Karel IV. a „Bušek“ K. Tittl.

ných druhů dřeva. Jedná se o amatérskou
výtvarnici paní Jiřinu Andrlíkovou
z Příchovic u Přeštic. Hned u vrátek vás
překvapí neobvykle vyzdobená poštovní
schránka a hned za vrátky je samotný
vyřezávaný betlém s množstvím figurek,
ke kterým každý rok několik nově
vyřezaných přibude. Dalším výtvorem
autorky je staročeský statek, kovárna,
peklo s čerty, scény z venkovského
prostředí. Pohádkově je vytvořena celá
zahrada,která je vkusně doplněna starým
zemědělským nářadím a nástroji.
Prohlídkou vás ráda provede sama
autorka, a to až do Tří králů (6. 1. 2012)
Příjemně se také budete cítit v dílně
a obchodě řezbáře Karla Tittla z velhartického podhradí, který je spoluautorem,
již po několik sezon v Muzeu Šumavy

fota autor

v Sušici vystaveného, Sušického betlému.
Do povědomí veřejnosti se řezbář Tittl
dostal i jako autor betlému, který byl
předán papeži Benediktu XVI. v roce 2008.
Poslední dílo, Velhartický betlém, vytvořil
jako poctu svému nynějšímu bydlišti.
V prodejně a dílně je možno vidět také
další díla, například scénu král Karel IV.
s Buškem z Velhartic. Pro zajímavost
prozradíme, že v postavě Buška z Velhartic
ztvárnil autor sám sebe, neboť podoba
Buška není známá.

Betlém pro papeže

Další krásné betlémy můžete též vidět
na zámku v Hrádku u Sušice, kde vystavuje Spolek příbramských betlemářů.
K vidění je například betlém z roku 1890,
drátěné betlémy a betlém z chlebového
těsta. Tato výstava bude sice od 22. prosince 2011 do 8. ledna 2012 uzavřena,
ale od 9. ledna bude otevřena denně až do
1. února 2012. Při této příležitosti je
možno si prohlédnout i opravený zámek.
Obrázky betlémů na straně 6.

Milan
Baier
dopisovatel
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Cyklovyjížďky

Betlém Jany Dvorské na výstavě
ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech

Sušický betlém na výstavě v Muzeu Šumavy v Sušici

Na Štěpána 26. 12. 2011 a na Silvestra 31. 12. 2011 se
konají od 10.00 hodin cyklovyjíždky.
Sraz je v prodejně jízdních kol Velovis ve Švihově.
Občerstvení připraveno, ale doporučujeme se teple obléci.
Pojedeme výletovým tempem, tedy žádné závody a vítáni
jsou nejen sportovní jezdci a závodníci. Pojede se po
okolních lesích, lesních a polních cestách, asfaltu, vhodné
pro mtb a krossová kola, případně cyklokrosová.
Ať jsi mladík nebo stařík pojeď cyklovýlet užít!
Projedeme se po okolních lesích a na Silvestra společně
zdoláme vrchol Bělče!

Fotografie z loňské vyjížďky

PF 2012
Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111
340 12 Švihov u Klatov
E-mail: velovis@seznam.cz

www.velovis.cz

www.klatovan.cz
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Výroční valná hromada SDH Klatovy

Oficiální část večera.
3x foto: Rudolf Lang

Dne 10. 12. 2011 proběhla v nové klubovně klatovských dobrovolných hasičů
jejich výroční valná hromada za účasti
hostů jak z kraje, tak z okresu. Za profesionální hasiče byl přítomen velitel
hasičské stanice Klatovy Miroslav Marek,
za Sdružení hasičů okresu Klatovy první
náměstek Jan Rayser, velitel okrsku Jiří
Volejník, za město Klatovy tajemník MěÚ
Miroslav Šafařík a za SDH Luby Jaroslav
Šimek.
Pozvání klatovských přijali, a na valnou
hromadu z velké dálky dorazili, i členové
spřáteleného sboru z Roztok u Jilemnice,

kteří také vlastní historickou parní stříkačku. Oba sbory se často spolu potkávají na
setkáních a soutěžích parních stříkaček
po celé ČR i v zahraničí a pojí je tak dlouholeté přátelství.
Vystoupení mladých hasičů zahájilo
schůzi a zpráva mladých hasičů předcháPřátelé z Roztok u Jilemnice.

zela rozsáhlé zprávě velitele Pavla Lajpolda o činnosti za tento rok. Následovalo
předání věrnostních stužek a dárkových
košů členům sboru k životním jubileím. Významnějšího ocenění se dostalo Zdeňku
Radovi, který převzal medaili sv. Floriána.
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů
obdržel Ladislav Jabůrek. Slavnostním
vrcholem večera bylo udělení řádu sv.
Floriána Miloslavu Roubovi za obětavou
a aktivní dlouholetou činnost v klatovském
sboru. Dosáhl tak nejvyššího vyznamenání, kterého se může dobrovolnému
hasiči dostat.

Rudolf
Lang
redaktor

Děkujeme všem našim klientům
za důvěru, zdravotnickým
zařízením za spolupráci
a přejeme krásné Vánoce
a mnoho zdraví
do nového roku.
Miloslav Roub s řádem sv. Floriána.

8 STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 12 | PROSINEC 2011

MODELY

Rok 2011 se pomalu blíží ke svému
konci a tak i my modeláři přicházíme
s malým ohlédnutím za uplynulou
sezonou a vcelku lze říci,že se víceméně
podařila.
Počasí nám letos někdy nepřálo a také
ne vždy se vše podařilo podle našich představ,ale výsledek byl nakonec přinejmenším uspokojivý. Nejeden modelář
projevoval radost nad sestaveným novým
letadlem a když pak jeho stroj i ve vzduchu
ukázal své kvality a bezpečně se dostal
zpět na zem, byl to opravdu důvod
k radosti. Byli i tací, třeba já, kteří svůj stroj

www.klatovan.cz

Pan Jánský zvaný Mrakomor
foto autor

MODELÁŘI Z BOLEŠIN ÚČTUJÍ
Karambol

Všem našim zákazníkům, kteří u
nás již nakupují, nebo si cestu do
našeho obchůdku teprve hledají,
chceme touto cestou poděkovat za
přízeň, popřát klidné a radostné
Vánoce a do roku 2012 přejeme
pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho
životního optimismu.

DĚTSKÝ OBCHŮDEK
BERUŠKA KLATOVY
Komisní prodej dětského oblečení,
bot, hraček, kočárků, postýlek,
kojeneckých a těhotenských potřeb

Šmilovského 39, tel. 608 380 208

Blíží se konec roku a tak bych ráda
poděkovala všem rodičům, kteří letos svěřili
své ratolesti do opatrování školičky, přišli si
zaplavat s malými vodníčky, nebo navštívili
baby club. Doufám, že v roce příštím k nám
najdete cestu znovu a vezmete s sebou Vaše
známé a kamarády.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků
vánočních a do roku 2012 zdraví, lásku,
štěstí a spoustu životního elánu a pohody.

BABY VODNÍČEK
KLATOVY

Miniškolička
a baby club
SLUNÍČKO Klatovy

Marcela Voráčková, tel. 604 974 390

odnášeli z plochy letiště do svého auta
v „rozloženém stavu“ a důvod k radosti
opravdu neměli. Pak probíhaly dlouhé debaty na téma „kde soudruzi z NDR udělali
chybu“, ty ovšem z hromádky třísek opět
letadlo nepostaví, ale téměř vždy vyloučí
chybu pilota a odhalí ukrytou konstrukční
vadu anebo závadu elektroniky. I takový je
život modeláře.
Sezonu jsme zahájili v březnu akcí nazvanou „OTEVÍRÁNÍ NEBE“. Sešli jsme se,
abychom se ujistili, že naše pilotní umění
dlouhou zimní přestávkou nedoznalo újmy
a že čas, tímto ročním obdobím nám přiznaný, jsme využili k údržbě, opravám,
přestavbám našich létajících miláčků
a výrobě a stavbě těch nových. Počasí
nebylo nic moc, ale kdo by odolal prvnímu
setkání s kolegy, kamarády, letištěm a samozřejmě s jarním povětrným nebem.
Hned první lety ukázaly, kdo a jak poctivě
připravoval stroje, ale také to, kdo pilně
trénoval létání na simulátoru a kdo našel
rádio tam, kde ho před zimou odložil.
To vše se pak úročilo na soutěži
„BOLEŠINSKÉ POLOMAKETY“ konané
v květnu, kde již šlo o skutečné měření sil
a umístění. Červnové „SETKÁNÍ PŘÁTEL
HISTORICKÝCH MODELŮ“ jste mohli vidět
jak na bolešinském modelářském letišti,
tak i v pořadu České televize „Události v
regionech“ na programu ČT 24. Červenec
pak patřil dvoudenní propagační akci „RC
MODEL SHOW“ kam se sjeli modeláři
a příznivci RC létání z celé České republiky
a bylo se opravdu nač dívat. V srpnu proběhnuvší setkání modelů s elektrickým
pohonem „ELEKTRO POLETUCHY“ pak
doplnil zářijový „ZÁVĚR LÉTA A UKONČENÍ
PRÁZDNIN“, a tím byla vyčerpána nadílka
letních akcí. Nastal říjen a s ním i čas pomalu začít připravovat letiště a letadélka

na zimní odpočinek. Zrovna tak, jako jsme
se oficiálně letos při otevírání nebe na
letišti sešli poprvé, říjen byl měsíc ,kdy
„ZAVÍRÁNÍ NEBE S DRAKIÁDOU“ bylo
setkáním posledním. Bezvadně vyšlo
počasí jak na draky, tak i na letadla
a všichni se patřičně vydováděli.

Poslední klobásky, lahváče a jiné
pochutiny se prodaly koncem října na akci,
která má s létáním společné snad jen
místo konání a organizátora, a to závod
malých motocyklů JAWA s názvem „DACHL
CUP“. Mimo akcí pořádaných u nás na
letišti jsme předváděli své dovednosti
v doprovodných programech u příležitosti
oslav různých výročí, dětských dnů
a zábavních odpolední na našem okrese,
a nebo „jen tak“ v podvečer na letišti.
Každý z nás si jistě v duchu oddechl, že
pro letošek je to za námi, tedy po stránce
organizační. Ač se to možná nezdá, ale
ono uspořádat takovou akci není jen sbalit
letadla a vyrazit si ,jak mezi sebou říkáme,
„na skok“, ale je to spousta starostí, času,
zajišťování a práce, která není vidět a bez
které by to vlastně ani nešlo. Návštěvnost
diváků, příznivců modelového létání
a i pilotů nás však ujišťuje v tom, že naše
snažení a úsilí nevynakládáme nadarmo.

www.klatovan.cz

Rok od roku totiž tu naši „louku“ navštěvuje více lidí, a to i mimo organizované
akce. Přijdou si zalétat, samozřejmě za
dodržení určitých pravidel, nebo jen tak na
kus řeči a přitom se podívat jak proháníme
naše létající miláčky po obloze. A to nás
velmi těší!
Myslím si, že neprozradím nic nového,
když řeknu, že „modelařina“ patří mezi
finančně a hlavně časově náročné
koníčky. Stavba modelu – stovky hodin,

MODELY
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materiál a vybavení – hodně peněz, čas
strávený na letišti, ať při údržbě plochy,
nebo létáním – další spousta času, to vše
je potřeba někde získat a není třeba
zdůrazňovat,že většinou to odnáší rodina
a rodinný rozpočet.
Proto bych rád za nás všechny touto
cestou vyjádřil poděkování všem našim
manželkám, přítelkyním a dětem nejen za
to, že nás tolerují, podporují, ale hlavně za
to, že právě oni jsou první, kteří pomohou
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právě ve chvílích kdy je modelář v úzkých.
Přiloží ruku k dílu v dílně, na letišti, nebo
při organizaci a zajišťování akcí i přesto, že
je třeba naše letadýlka vlastně vůbec
nezajímají a neptají se „co za to?“
Poděkování patří všem, kteří nás podporují svou účastí na akcích, třeba jen
koupí klobásy či kávy. Na celoroční údržbu
letiště vynakládáme nemalé prostředky,
které musíme někde získat a čím více
klobásek prodáme, tím rychleji se bude
areál našeho modelářského letiště vylepšovat a rozvíjet. Nesmím zapomenout
poděkovat sponzorům, s jejichž podporou
bylo možné uspořádat velkou RC SHOW,
také OÚ Blešiny a měsíčníku „Klatovan“ za
prostoru k prezentaci klubu.
Závěrem bych rád všem lidem dobré
vůle popřál klidné a pohodové prožití
svátků vánočních a do roku 2012 vkročte
plni zdraví, štěstí, lásky, odhodlání
a s notnou dávkou optimismu.
V některém z příštích čísel Klatovanu
vám nabídneme kalendář akcí na sezonu
2 01 2 a i n fo r m a c e n a l e z n e te n a
internetových stránkách modelklubu www.modelklubbolesiny.cz

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice
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Křížovka
o cenu!
Opět večeři
pro dva!
Apartmány
Braníčkov
Výherce říjnové křížovky Mir. Sedláček
ze Sušice s partnerkou.
Luštit s Klatovanem se vyplácí!
TAJENKA PROSINEC 2011:
<tajenka 1> a <tajenka 2> <tajenka 3>!

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka: Přečti si tuto zprávu znovu.
Z množství správných odpovědí byli
vylosováni na Vánoce 2 výherci:
Petr Konicar, Hlavňovice
a Radmila Pešková, Velký Bor

Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 16. ledna 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje a adresu pro případ výhry.

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
Redakce: Kličkova 286, 339 01 Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 15.000 výtisků | Zdarma | Evidenční číslo MK ČR E 19676
Grafika a sazba Rudolf Lang. Neoznačené fotografie a materiály archiv redakce. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.

www.klatovan.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Přijmu brigádníka do penzionu. Nástup
a pracovní doba dle domluvy. E-mail:
branickov@email.cz, tel. 733 12 11 11
Prodám levně meziokenní žaluzie. Cena
dohodou. Tel. 606 280 386
Nabízím služby - úklid bytu, mytí oken,
úklid sklepu, skládání uhlí, dřeva. Kontakt
na tel. 721 137 201
Prodám prosklenou lednici Liebherr
1 rok používaná. Důvod - zrušení prodejny.
Vhodná do obchodu, nebo do restaurace
jako vinotéka. Tel. 776 097 914
Prodám brambory na uskladnění. Bio
produkt bez chemického ošetřování.
5,90/kg, dovoz možný, tel. 376 382 428
Prodám kmín a mák - červený, modrý
a bílý. Kontakt: 604 449 587
Prodám železný sud 200 l od benzinu.
Cena dohodou. Tel. 376 313 846
Nabízím doučování českého jazyka
(pravopis, větný rozbor) pro žáky ZŠ. Klatovy
Tel. 371 132 418
Prodám peřiny, nové, nepoužité. Celkem
3 ks. Cena 200 Kč za 1 ks. Tel. 723 204 643

Osobní a komerční
řádková inzerce

INZERCE
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Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací
stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy,
Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan?
Napište si do redakce.
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Klatovy
cenově nejdostupnější
kuchyňské linky

tel. 774 856 925

AKCE
5500 Kč

email : indiana-klatovy@seznam.cz

provozní doba:

Po - Pá 9 - 17 hod
So a ostatní termíny po tel. domluvě

www.indiana-kuchyne.com
POZOR: Důležité pro kvalitu celé linky!
Vyrábíme z lamina o síle 18 mm.
Korpusy - skříňky i atypické, vše o síle 18 mm
Změřte si sílu lamina - jen 18 mm je KVALITA

MARIE - lamino
17 barevných odstínů
AKCE - linka 180 cm + digestořová skříňka
včetně pracovní desky

Nově otevřená provozovna
kuchyňské studio a zakázkové truhlářství:

Klatovy
tel. 774 856 925

J.K. TRUHLÁŘSTVÍ
KUCHYŇSKÉ LINKY
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
KANCELÁŘE
INTERIÉROVÝ NÁBYTEK
DVEŘE - OKNA
SCHODIŠTĚ
PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY
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www.jktruhlarstvi.cz

KLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

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

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

Oslovte zákazníky prezentací v plnobarevném
měsíčníku, který má tvář. Měsíčník Klatovan je
informačním periodikem, kde zajímavé články
mapující regionální dějiny, kulturu, sport, pomáhají šířit komerční sdělení po regionu. A naopak.
Každé číslo obsahuje populární soutěžní křížovku. 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.

Informujte se o výhodných
podmínkách komerční inzerce

Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří
Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01 Klatovy
Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

,
dejnu ,
o
r
p
dna
ětší
me v ena od le
e
j
u
v
ř
a
Připr ude otev měřením .
b
4
za
á
r
kte e širším ulici čp. 8
s
ké
deňs
ve Ví
tví

Návrhy kuchyňských linek zdarma.

Chtěli byste ještě zhubnout a očistit svůj
organismus před vánočním hodováním?
Vyzkoušejte 100% přírodní komplexní 14 denní detoxikační očistu
organismu
- program COLO-VADA PLUS.
Informace na tel.: 731 107 509

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?
ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%
Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

KONZULTACE ZDARMA !!!

PORADNA

příští číslo vyjde:

Na stránkách Klatovanu - www.klatovan.cz -jsme
pro Vás připravili bezplatnou finanční poradnu.

23. 1. 2012

Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

PŮJČKU

uzávěrka:

16. 1. 2012

739 471 936
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SILVESTR

www.klatovan.cz

9. silvestrovská show bude z Belvedéru

Po letech vyplněných parodiemi na
pohádku, western a reality show,
a hlavně na přání diváků, se tvůrci pořadu vrátili k tradiční silvestrovské zábavě.
„Proč tradiční? Protože z obrazovek
celoplošných televizí se na diváka valí
samé superhity a megascény přeplněné
všemi megahvězdami, megastar, herci
a dalšími osobami, které plní obrazovky
a stránky bulvárních časopisů,“ řekl nám
Pavel Kalista z televizního studia FILMpro,
které pořad připravuje. „Lidé postrádají
obyčejné vyprávění a humor, který není narušován přeplácanými efekty a množstvím
učínkujících,“ doplnil k volbě typu pořadu.
„Pásmo vyprávění a vtipů bude dopl-

něno hudebním představením volného
sdružení heligonek, které bylo předtáčeno
v listopadu v Blatné,“ prozradil detail z natáčení Jan Věneček, který se spolu s manželkou postaral i o občerstvení štábu.
V této souvislosti je nutno poděkovat
Řeznictví a uzenářství Šnebergr v Železné
Rudě za chutnou „masovou“ podporu
hladových umělců.
Proč v pivovaru na Belvederu v Železné
Rudě a v Blatné? „Protože obdobně jako
měsíčník Klatovan, i vysílání kabelové televize bude postupně v příštím roce rozšiřováno pro oblasti Železné Rudy a přes
Sušici na Horažďovicko. Proto jsme natáčeli v "hraničních“ místech plánovaného
rozšíření vysílání," objasnil Pavel Kalista.
„Natáčení v Železné Rudě v prostorách
pivovaru Belveder se jako hlavní host
zúčastnil pan Emil Kintzl z Kašperských
Hor, známý to učitel, lyžař a tvůrce
krásných a poutavých publikací o Šumavě.
Vyprávění historek a vtipů hostů probíhalo
nad žejdlíky vynikajícího železnorudského
piva,“ jak nám potvrdil Radek Nakládal.
V současné době probíhají poslední
dotáčky a následné sestřihání musí nastat

Radek Nakládal a Emil Kintzl
v nejbližší době tak, aby se diváci mohli
v poslední den roku setkat se svým oblíbeným a tradičním silvestrem na kabelové
televizi ve Vrhavči, Klatovech a na internetu. Na sledování Vás srdečně zvou tvůrci
letošního pořadu, mezi nimiž ani letos
nechyběl tradiční klan Vizingerů. <RKL>

