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Úvodník
Tak už je cítit ve vzduchu jaro. To je asi pro
většinu z nás to nejdůležitější co se kolem nás
děje. Sluníčko, i když zatím občas, nám začíná
dodávat energii a přiznejme si, vše je
najednou hezčí a radostnější, když paprsky
pohladí naši tvář.
Po vyděračském boji odborářů našich
„státních“ lékařů za zvýšení svých „nízkých“
platů se ozývali i jiné obory. Účastnili jsme se
diskusí ve svém okolí o reformách. Nyní nás
obklopilo Sčítání obyvatelstva. Nebýt problémů s distribucí formulářů, možná bychom
ani nevěděli, že nás někdo měl shánět a sečíst. Zaujal mne však titulek „Pomoc Romům
při sčítání na Ostravsku vázne.“ Nejenže sčítání poukazuje, dle mého názoru, na nesmyslné plýtvání peněz nás všech pracujících
poplatníků daní, ale i na opětovné tzv.
pozitivní diskriminování již tak dost protěžovaného etnika, které se dokonce projevuje
i při vyplňování dotazníků. Neslyšel jsem
nikde o slovenském, vietnamském, polském,
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atd. poradci. Všichni bychom měli zpozornět
a začít odmítat podobné věci, které má na
svědomí obdobně zbytečná agenda, jako je
sčítání, a to různé „Kocábovské“ iniciativy,
instituce a úřady. Měli bychom žádat napravení
pokřiveného prostoru, označovaného Ústavou
jako prostor, kde jsou si všichni rovni nejen před
zákonem.
Všechno toto dění však zastínilo otřesné
zemětřesení v Japonsku. Sledování záběrů
výsledku ničivé síly přírody, nenechalo nikoho
bez pohnutí. Věřím, že Japonsko vše zvládne
daleko lépe, než my v Evropě a doufám, že právě
my v Evropě nepodlehneme radioaktivní panice
a uvědomíme si, že bez energie z jádra se zatím
neobejdeme ani my, ani lanovky v rakouských
Alpách.
Pod úvodníkem pro odlehčení naleznete
reprodukci článku z předválečných Klatovských
listů. Po přečtení se možná pousmějete nad
časovou paraelou a opět nám připomene, že
některé věci se opakují a všechno to stěžování
si na život a špatné podmínky, tu již bylo a netrápí jenom nás. Trápilo a obklopovalo všechny
generace stejně tak, jako tomu je dnes. Vždyť

i ten železničář a učitel v roce 1939 měl
starosti jako my, ale stejně tak zajisté i v těch
pohnutých dobách, netuše ani katastrofy,
která potom přišla, prožívali krásná jara a těšily se na stejné „obyčejné“ starosti a radosti
běžných dnů.
Nenechme si proto kazit jaro a berme i ty
důležité věci jen jako součást života, který je
třeba prožít naplno a nepoddávejme se tak
snadno „tragickým“ zpravodajstvím a děním
okolo nás. Pojďme si užít duben, který
zakončí Velikonoce, na které se zajisté těšíte
a možná obdobně jako já budete plést pomlázku, abychom ta naše děvčata na jaře
„pomladili“ a předali jim pomocí jarních
proutků energii. (Budete-li plést vlastní
pomlázky, zašlete nám foto Vašich výtvorů.)
Těším se i na jiné radosti, které jaro
přináší, například „zkracování“ a přeji Vám
krásné jarní dny.

Rudolf
Lang
editor

repro:
Klatovské listy 1939
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Vyladěná garážová vrata

Krásná jako dřevo, odolná jako ocel
Dvoukřídlá garážová vrata jsou dnes
zastaralá, kazí celkový vzhled domů a jejich
automatizace je složitá a drahá. Současné
trendy dávají možnost vybrat si nová
garážová nejen podle vzhledu, ale i podle
používané techniky. Na výběr je několik
typů: sekční, rolovací, výklopná...
Každý typ má své výhody. Pro garáže
v rodinných domech, kde se snažíme šetřit
prostor, jsou nejvhodnější vrata sekční
nebo rolovací. Výklopná vrata tvořená jedním pevným křídlem totiž zabírají při pohybu
spoustu prostor uvnitř i vně garáže. Stavebnictví se už dávno neubírá cestou typizovaných produktů bez možnosti nápadů, změn
a individuálních řešení. Platí to i pro garážová vrata u rodinných domů. Dnes už není
nutné namáhavě shromažďovat informace
o typizovaných rozměrech garážových vrat a
pracně jim pak přizpůsobovat stavbu.
ROLLSTYLE přizpůsobí vrata možnostem,
které máte k dispozici
Stojí před Vámi úkol vybrat nová garážová vrata? A rozhodli jste se pro rolovací
nebo sekční? Abychom Vám výběr trošku
usnadnili pokusíme se Vám popsat postupně jejich výhody a nevýhody. V dnešním
zastavení se zaměříme na sekční vrata ze
společnosti LOMAX. Firma LOMAX se
zabývá výrobou a servisem garážových vrat
již od roku 1992.
Sekční vrata
Nejčastěji se používají vrata sekční.
Jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí na masivních

vodicích kolejnicích pod strop. Společnost
LOMAX používá jako výplň těchto sekcí
vysoce izolující polyuretanovou pěnu
o tloušťce 40 mm, která vyniká pevností
i tepelnými vlastnostmi 0,915W/m²K.
Vratové sekce mají rovněž bezpečnostní
zámky, takže při otevírání či zavírání vrat nehrozí riziko zranění. Pro vyvážení hmotnosti
vrat se používají nejméně dvě torzní
pružiny, které jsou vyrobeny pro 20 tisíc
zdvihů, což předurčuje dlouhou životnost.
Do sekčních vrat lze integrovat vstupní
dveře. Jejich umístění může být různé, jen
musí být vzdáleny nejméně 500 mm od
okraje vrat. Běžně se používají sekční vrata,
která se vysouvají ke stropu, existují ale
i vrata posuvná do boku. Ta zajíždějí podél
stěny garáže, takže nepotřebují žádný prostor před garáží ani uvnitř. Jejich výhodou
je možnost částečného pootevření - pro
průchod s kolem nebo motocyklem.
Rolovací vrata
Svým konstrukčním a technickým řešením se hodí zejména pro menší garáže:
nezabírají totiž uvnitř téměř žádný prostor.
Lze je nainstalovat bez stavebních úprav
do již postavené garáže. Montují se zevnitř
i z venku a jsou zabezpečena proti otevření
z vnější strany pomocí protizdvihových bezpečnostních pružin. Navíjejí se do hliníkového boxu o rozměru o rozměru 300 nebo
400 mm (typ závisí na výšce vrat). Ovládat
je lze vypínačem nebo dálkově. Pokud
zvolíte rolovací vrata, berte v úvahu, že musí
být opatřeny protipádovou brzdou.

Prodej, montáž, servis a velkoobchod:
ROLLSTYLE - 339 01 Klatovy
Nádražní ul. 43 - vstup z Voříškovi ul. od Penny
tel./fax: 376 313 001
mobil: 602 114 534
e-mail: rollstyle@centrum.cz, www.rollstyle.cz

garážová vrata
okna, dveře
předokenní rolety
markýzy, žaluzie
vjezdové brány a oplocení

Ovládání a design
Ovládání garážových vrat je řešeno buď
ručně nebo automatickým elektropohonem
- prostřednictvím klíčového spínače, číselné
klávesnice, tlačítka či dálkového ovladače,
jehož výhodou je možnost ovládat zároveň
druhá garážová vrata, vrata do dvora nebo
osvětlení u vjezdu. Samozřejmostí elektropohonů je měkký dojezd a rozjezd vrat. Při
výpadku proudu lze vrata díky rychlému
odblokování ovládat ručně.
Společnost LOMAX nabízí svým zákazníkům možnost vybrat nejen typ vrat ale
i barvu (z 2500 odstínů), design a doplňky.
V roce 2003 tento výrobce uvedl na trh světovou novinku - ocelová vrata s povrchovou
úpravou imitující dřevo. Toto provedení
je vyrobeno nejnovější technologií, a to

garázová vrata
predokenní rolety

...z ao s t ř e no na kvalit u

nanesením speciální fólie na ocelový
pozinkovaný plech. Další mechanickou
úpravou a lisováním vznikne sekce, která
je ve všech směrech daleko odolnější než
samotné dřevo.
Vedle barevného provedení mají
na estetickém vzhledu vrat podíl také
prolisy. Jsou buď kazetové nebo mají tvar
vodorovných drážek (tzv. lamel). Vzhled vrat
lze doplnit i pomocí moderních nerezových
prvků. U společnosti LOMAX máte na výběr
deset základních designů, ale můžete
si navrhnout i vlastní design,podle kterého
vám zde vrata vyrobí. Všechna vrata lze
prosklít, na výběr je několik druhů oken
nebo osazení vrat sekcí vyrobenou z hliníkového profilu s použitím dithermového
plexiskla. Fantazii se nekladou meze
a každý může mít garážová vrata podle
vlastního vkusu. Stačí se jen rozhodnout.

Miroslav
Martínek
garážová vrata a rolety
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46. ročník Mogul Rallye Šumava Klatovy
8. – 9. dubna 2011

Pošumavský auto moto klub
Klatovy v AČR, Město Klatovy jako
spolupořadatel a generální sponzor
Paramo a.s. Pardubice si vás dovolují
pozvat na 46. ročník Mogul Rallye
Šumava Klatovy, který bude probíhat
ve dnech 8. – 9. 4.na 2011.
Slavnostní zahájení 8. 4. v 15:30 h.
na náměstí Míru, start v 16:15 h.
Koho uvidíte? – předpokládáme
start celé domácí špičky v čele s plzeňským matadorem, mnohonásobným
mistrem republiky a Evropské zóny
Václavem Pechem na Mitsubishi,
loňského vítěze a mistra republiky
Pavla Valouška tentokráte asi s vozem
Peugeot S 2000, velkým tahákem
bude Roman Kresta, trojnásobný vítěz
Šumavy a několikanásobný Mistr
republiky na nové Škodě Fabia S 2000
a celá řada prioritních jezdců, např.
Štajf, Odložilík, Peták, Arazim a téměř
domácí Marcel Tuček včetně několika
přihlášených zahraničních jezdců.
Současně bude u nás startovat
novinka Rallye Legend, kde budou
startovat „bývalí“ jezdci.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat
na výstavu 85 let Pošumavského
autoklubu, která bude probíhat ve
dnech 5. – 9. dubna v atriu Kulturního
domu v Klatovech. Tato výstava má za
účel přiblížit veřejnosti průřez vývojem
a současností našeho klubu a motoristického sportu v Pošumaví.
Těšíme se na vaši účast a prosíme o
dodržování bezpečnostních opatření.

PAMK Klatovy

Atmosféru 45. ročníku si připomínáme sérií fotografií.
Určitě jsou dobrou pozvánkou na letošní ročník.
foto Klatovan | David Štefl
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VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS
zastoupení a servis
značek:

Baselides

Zdeněk

Zdeněk Baselides - instalatérství:
Provádíme veškeré činnosti spojené
s vodou a plynem. Poradenské služby
zaměřené na rozvody vody, topení a plynu
jsou samozřejmostí. Zajišťujeme servis na
plynové kotle, bojlery a spotřebiče, a to jak
záruční, tak i pozáruční opravy.
Prodáváme výrobky od předních dodavatelů a výrobců, upřednostňujeme
tuzemské výrobce a výrobce ze zemí
Evropské unie. Zabezpečíme od vlastního
dodání, po montáž těchto výrobků. Snažíme se vyhovět všem požadavkům
a přáním zákazníka – od výměny těsnění,
až po zhotovení celých funkčních systémů
topení a plynu.
Firma se nejvíce zaměřuje na montáže
topení a plynu. V těchto oborech je pro nás
stěžejní přední výrobce těchto zařízení,
firma BAXI, která se pyšní špičkovou

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy
technologií. Tato technologie zákazníkovi
ušetří nemalé prostředky a dodá vysoký
komfort. Společnost BAXI je na špici ve
vývoji kondenzačních kotlů pro byty, rodin-

2x foto: Rudolf Lang

Přijďte si vybrat z pestré nabídky do naší vzorkové prodejny. Ochotně Vám poradíme.

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

Prodejní doba:
Po-Pá 8.00 - 16.00
So: 9.00-12.00

né domy, menší i velké provozy. Společnost BAXI vyvíjí i kogenerační technologii
pro menší objekty.
V naší prodejně si lze vybrat z širokého
sortimentu dodavatelů a ochotně Vám
pomůžeme se v nepřeberné nabídce
orientovat. Zprostředkujeme i montáže
z jiných oborů např. elektro, kominické,
zednické práce a obklady, natěračské
a malířské práce, nebo zhotovení projektu.
Po domluvě lze zajistit i zajímavé slevy,
včetně servisu.
Naším cílem je spokojenost zákazníků,
kterým poskytujeme služby. Hlavní důraz
klademe na poctivost a důvěru. Nejsme
firma, která provede montáž topení
a odchází od klienta s nezajištěnou
zárukou na své dílo. Snažíme se vyhovět
klientům i v době havárií a poruch.
Doporučíme zákazníkovi nejlepší možné řešení dle jeho finančních a technických možností. Samozřejmostí a předností je kvalita práce a jsme rádi, když se
k nám spokojení klienti vrací a mohou nás
doporučit.
Sídlo firmy Zdeněk Baselides - instalatérství a vzorkovou prodejnu najdete
u kruhového objezdu, blízko zrekonstruovaného Tylova nábřeží (v blízkosti prodejny
Billa).

Zdeněk
Baselides
instalaterství
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Obyvatelstvo a povolání
v Lubech v minulosti
Do 16. století nebyl počet obyvatel
sledován nijak podrobně, pouze jako
součást větší usedlosti. Uváděl se jen
počet poddaných, případně zvláštně
významných řemeslníků. Většina
tehdejších obyvatel byla zaměstnána
v zemědělství. Své domy stavěli ze snadno
dostupných materiálů, hlavně z kamene a
dřeva. Velkým nebezpečím proto byl oheň,
který dokázal v krátké době zničit velmi
mnoho. S rozvojem stavební techniky
vznikla potřeba schopnějších
a zručnějších řemeslníků – zejména
kameníků. To samozřejmě vyvolalo jejich
stěhování do měst, kde byl dostatek
práce. Proto bylo časem potřeba rozlišit
několik řemeslníků stejného jména, byli
proto uváděni podle řemesla nebo jiného
charakterového rysu postavy.
Roku 1516 je uváděna na Lipoltovském dvoře rodina Pavlovských. Ti byli
poddaní Loubských z Lub. Rodina byla
posléze roku 1536 přestěhována na nově
vystavěný kmetcí dvůr. Příslušník této
rodiny je roku 1544 uváděn jako Pavel,
roku 1556 pak jako Pavlovský. Posléze se
setkáváme ještě s variantami Pavlů
a Pavlovic. K ustálení příjmení dochází až
po zavedení matrik.

V roce 1544 je uveden tento seznam
dvorů a majitelů a jejich povinné roční
odvody farnosti Týnec z usedlých v Lubech
vyčíslených v tehdejších kopách grošů:
1. Krčmář
roční úrok 5 kop
2. Vavřinec Peklo
2 kopy
3 . Teml
2 kopy
4. Lukeš
1,5 kopy
5. Voršila
1,5 kopy
6. Pavel
1,5 kopy
7. Duchek
1,5 kopy
8. ??? kameník
1,5 kopy
9. Voráček
1,5 kopy
10. Michal
1 kopa
11. Tomáš
1 kopa
12. Hrneček
1 kopa
13. Matějka
1 kopa
14. Špaček
1 kopa
15. Vorlík
1 kopa
16. Vaněk Klich
? uprázdněn
17. Kuba
? uprázdněn
18. Linhart mlynář od 1531
3 kopy

Dalším řemeslem v Lubech byla valcha, která byla provozována již před rokem
1544. Sloužila k vypírání a valchování
sukna po jeho utkání na tkalcovském
stavu. V lednu 1544 se uskutečnil její
prodej městu Klatovy a stala se obecním
majetkem. Od roku 1550
byla valcha pronajímána.
V letech 1550 – 1584 měl
valchu pronajatou Matyáš
Kalfunk z Klatov.
Také mlýn byl pronajímán,
například roku 1636 byli
zájemci Daniel Řeřicha,
František Kacerovský a Jakub
Pecka, který se stal nájemcem a měl mlýn v pronájmu
až do roku 1658. Součástí
mlýna byla také pila, konkrétně je uváděna roku 1641.
V roce 1512 byla provedena kontrola jezu, městské
s to k y a m l ý n ů c e c h e m
pražských mlynářů a označena výška jezu na půdě
pana Loubského. Dále byl
vydán zákaz prevétů (a víte,
co to je?) nad městskou
stokou pod pokutou 10 kop
míšeňských grošů. Další
kontrola jezu v Lubech pak
byla v červenci 1569 a také
v roce 1581.
archiv rodiny Haisů

1. část

Je zaznamenáno porušení dohody mezi vrchností
a poddanými o využívání lesního pozemku k pasení a
úklidu dřeva z lesa.
Bylo konstatováno
kradení dřeva a
lesní zvěře, označované jako lesní
pych. Tomu měli
zamezit služby
polesných. V roce
16 3 6 by l o toto Erb:
z j i š t ě n o v l e s e Lubský z Lub
Svítný, později
nazývaném Spálený dvěma poddanými
z Lub. Funkci polesného v této době vykonával lubský mlynář, jehož odznakem
moci byla obecní flinta. Od roku 1699 byla
tato služby rozšířena o krčmáře a poddaného Linharta. Funkce se ujali po
složení přísahy.
16. století se vyznačovalo rozmachem
pěstování chmele i rozvojem pivovarnictví.
S tím souvisely spory šlechty a měst
o vaření a šenkování piva.
K lubskému kostelu svatého Mikuláše
byli přifařeni obyvatelé Nové Břízy, dolní
části Vrhavče a později též Malé Vísky. Po
roce 1420 až do roku 1560 byl kostel bez
faráře a obyvatelstvo bylo víry táborské.
V letech 1547 – 1559 byla lubská fara
obsazena katolickým farářem. V roce
1573 byla fara uvedena v seznamu neobsazených katolických far. Zvon pro lubský
kostel ulil klatovský zvonař Martin Jindra
roku 1609, katolickým farářem byla fara
znovu obsazena teprve ve druhé polovině
17. století.
Násilná rekatolizace byla uskutečněna
v letech 1624 – 1629. Na rekatolizačním
shromáždění 4. dubna 1628 v Klatovech
přislíbila šlechta a majitelé okolních
panství přejít na katolickou víru. Od roku
1623 byli po vystěhování emigrantů
všichni alespoň na oko katolické víry.
Šlechtě i měšťanům byla vydávána
potvrzení o vykonání zpovědi, od roku
1671 pak faráři museli vést zpovědní
seznamy i s uvedením kacířů, tj. kdo se
nevyzpovídal. Tyto seznamy byly vedeny až
do roku 1707.
dokončení příště

Milan
Baier
amaterský historik

INTERIÉR - BYT
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Výroba nábytku z masivu
... co kus to originál!
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Zahradní nábytek je
nepostradatelnou součástí každé i
sebemenší zahrádky. Vzhledem
k tomu, že u něj přijímáme hosty, a
trávíme chvíle odpočinku, měli
bychom jeho výběru věnovat velkou
pozornost. Důležité je si rozmyslet
jeho umístění v zahradě nebo na
terase, rozsah velikosti a
neopomenout možnosti uložení
nábytku na zimu. Velký výběr
umožňuje volit mezi jednoduchými
sestavami, které jsou lehké snadno
přenositelné, případně skládací. Ty
ocení především majitele malých
zahrádek, balkonů, nebo tam , kde
není místo na zimní uskladnění
robustních sestav. Naopak ti, co
potřebují dostatek prostoru, pro
očekávanou návštěvu, by měli dbát
především na pevnost a pohodlí, které
nábytek může poskytnout. Správnou volbu dostatečně
široké židle, dlouhé lavice a pevného stolu majitelé ocení
zvláště při častém užívání. Výběr materiálu, z kterého je
zahradní nábytek vyroben, je široký. První skupinu tvoří
nábytek z masivního smrku, borovice, modřínu, který je
velmi robustní a zároveň cenově přijatelný. Pokud
ošetříte zahradní nábytek z těchto dřevin kvalitním a
dostatečným nátěrem, přiblíží se jeho životnost
výrobkům z tvrdého dřeva. Ale ani u dubového,
bukového, akátového a javorového zahradního nábytku
byste neměli jeho ochranu zanedbávat. Impregnace
dobrým olejem pro tvrdá dřeva je zde nutností.

ZAHRADNÍ
NÁBY TEK
... minimálně
od jara do podzimu.

Námi vyráběné židle stoly z těchto tvrdých dřevin si
můžete vyzkoušet a posoudit jejich kvalitu na naší
prodejně. Samozřejmě vyrobíme na zakázku nábytek na
míru dle vašich představ a požadavků.
Antonín Fukal INTERIER - BYT
Dr. Sedláka 889
339 01 Klatovy

Tel., fax: 376 317 987
Mobil: 602 441 961
e-mail: interier.byt@tiscali.cz
www.fukal.cz

Antonín
Fukal
INTERIER - BYT
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Otázky pro
Jana Ráčka
Většina obyvatel našeho malého města a
přilehlého okolí již jistě zná fotografa
Honzu Ráčka, který se v posledních
týdnech lehce dostal i do podvědomí
zbytku národa v soutěži Česko Slovenská
SuperStar jako zpěvák s nejvyšším
hlasovým rozsahem v celé soutěži.
Pohádková pouť pro něj sice skončila již po
prvním semifinálovém boji, ale nás,
Klatovany, přesvědčil o tom, že umí nejen
dobře fotit, ale neméně kvalitě i zpívat.
Speciálně pro Vás jsme Honzu vyzpovídali.
Gratuluju k úspěšnému postupu mezi
6 nejlepších českých zpěváků v tomto
ročníku soutěže Česko Slovenská
Superstar.

TÉMA - SUPERSTAR

Jak je a jak zvládáš dny po opuštění
soutěže?
Určitě to nijak zásadně neprožívám, byla to
prostě kapitola v životě, nějaká šance,
s kterou jsem naložil po svém a rozhodně
toho nelituju, je mi fajn.
Byl jsi hodně zklamaný po vyřazení? Co ti
první problesklo hlavou?
Už v okamžiku, kdy jsme na podiu zůstali
dva (já a Noah) mi to bylo jasné - na druhou
stranu, na vyřazení jsem se vnitřně připravoval už delší dobu, měl jsem z písničky,
kterou jsem si vybral poměrně špatný
pocit, ale i tak mě vyřazení v tu chvíli tak
trochu zasáhlo, člověk by musel být z kamene, aby to s ním nehnulo, ta atmosféra
je neskutečná. Hlavou mi projelo snad jen,
že to mohlo být všechno jinak, ale pak
jsem si hned řekl, že je to přece obrovská
zkušenost a když ta chyba měla přijít, je
dobře, že přišla hned na začátku.
S jakým cílem jsi šel do soutěže?
Šel jsem si zazpívat a chtěl jsem od někoho, kdo má opravdu hodně zkušeností
slyšet názor, jestli umím zpívat, jestli to
všechno má vůbec cenu.
Přihlásil ses dobrovolně, nebo tě někdo
přemluvil?
Zcela dobrovolně a poměrně i bez pozornosti okolí.
Jakým dojmem působila moderátorská
dvojice, případně i porota mimo kameru?
Na všech - moderátorech i porotě - je vidět,
že jsou to velcí profesionálové. Leoš vtipně
odlehčuje situaci, Tina dokáže člověka
potěšit hezkým slovem, s porotou jsme se
mimo kameru téměř nesetkali.
Konkrétně třeba, jaký je tvůj názor na
Patrika Vrbovského, alias Rytmuse?

www.klatovan.cz

KLATOVSKÁ

„Leoš Mareš jak před Černou věží.“
Jan Ráček po vystoupení
v semifinálovém přímém přenosu.
Vlevo:
Všech 12 semifinalistů letošní řady
Česko Slovenské Superstar.

www.klatovan.cz

SUPERSTAR!
Jan Ráček

TÉMA - SUPERSTAR
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Začnu tím, že Rytmus určitě
dokázal hodně, má několik
velmi kvalitních videoklipů,
spoustu nahrávek, poslechl
jsem si jeho CD a jeho hudba
mi určitě nevadí, jsou tam
moc hezké kousky, co mi na
něm vadí je styl, kterým se
prezentuje, je to jeho image,
kterou spousta lidí bere, díky
té ho jeho fanoušci doslova
uctívají, já to neberu, jsme
V hledišti poslouchal našeho většího Honzu
názorově dost odlišní, tím
o něco „menší zpěvák“ Richard Müller.
pádem pro mě nemá jeho
kritika moc velkou váhu.
Lidé na chatu od Novy byli docela aroByla mezi soutěžícími znát rivalita?
gantní. Zklamalo tě to, nebo sis myslel
svoje?
Určitě ne, je tam skvělá parta.
Nevím přesně, o který chat se jedná, ale
Máš v soutěži nějakého favorita?
pokud
jde o chat, kterého jsme se zúčastV soutěži se mi zatím velice matně pár
nili
po
našem
vyřazení, tak bych neřekl, že
favoritů rýsuje. Tenhle rok to nebude nic
byli
arogantní,
naopak jsme všechno brali
jednoduchého, řekl bych, že se jedná o
s
nadhledem
a
humorem, člověk by nenejpestřejší a talentově nejnabitější
věřil,
na
co
se
lidi
ptají při on-line chatu...
superstar, kterou jsme zatím mohli vidět.
Konkrétní jména si zatím nechám pro Uvidíme Tě třeba po vzoru Petra Ševčíka
sebe, nerad bych ovlivňoval názory ostat- v příští řadě?
ních lidí.
Nechte se překvapit, neříkám, že mě to neCo si osobně myslíš, že bylo příčinou napadlo, ale teď bude asi prioritou na zpívání zkusit zapracovat a získat zkušenosti.
„neúspěchu?“
Hlavně výběr písničky, když jsem se slyšel Budeš zpívat dál? Zazpíváš nám alespoň
ze záznamu na internetu, tak mi ze sebe na Střelnici?
bylo dost smutno, velkou roli tam hrál také Zpívat dál rozhodně budu a v Klatovech
nejistý pohyb a dost špatný celkový výraz určitě taky zazpívám, mám to tu rád.
a dojem, tam mě asi trochu ovlivnila
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
nezkušenost.
dalších tvůrčích úspěchů.

Zeptali jsme se v Klatovech účastníků nedělního
tzv. „Poválcování“ v Baru U Válce
Jak se vám líbil Jan Ráček v soutěži a poslali jste mu hlas?
Milan „Papín“ Papež
Líbil. Dokonce jsem byl v Praze v Incheba aréně na přímém přenosu.
Samozřejmě jsem ho podpořil a myslím si, že vypadnout neměl, byli
tam ten večer horší.
Michaela Spalová
Také jsem byla v Praze a posílala hlasy. Škoda, že vypadnul,
protože je šikovnej, ale asi mu to ten večer nesedlo.

Foto: archiv TV Nova a Klatovan
Připravili:
Petr Mates
Matějka
Rudolf Lang
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Karolína Nováková
Na živé semifinále jsme koukali doma v televizi a posílali jsme
hlasy. Za neúspěch může asi volba písničky a celkový výraz na
pódiu. Škoda, ale někteří to asi zvládli lépe.
René Turek
Líbil. Určitě byl lepší jak Rytmus v Chlumčanech. Poslal.
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LATINSKOAMERICKÝ PLES

www.klatovan.cz

1. originální latinskoamerický

Klatovské Centrum španělské kultury
a vzdělávání uspořádalo 5. 3. 2011 ve
velkém sále Měšťanské besedy
1. originální latinskoamerický ples v
Plzni.
V první části programu si na své přišli
milovníci klasické plesové hudby a tance
za doprovodu tanečního orchestru
Úhlavanka. Pod vedením tanečního mistra
Evžena Krejčíka si plný sál osvojil základní
kroky mamba, pod vedením Jany
Tomáškové se tancechtiví měli příležitost
naučit energickou salsu. S brazilským Axé

ples v Plzni
Kuby v “salsu” či bravurně zachovat původní tradiční formy. Plesové vystoupení
Santy y su Marabú bylo strhující a pestrobarevou plejádou karibských rytmů
s originálním nábojem v podání talentovaných hudebníků pocházejících z Kuby
a Mexika. Santy y su Marabú nastoupili se
svými strhujícími kubánskými rytmy po 22.
hodině a až do 2. hodiny ranní hráli k tanci
čtyřem stovkám nadšených a neúnavných
návštěvníků plesu.
Na květen Centrum španělské kultury
a vzdělávání připravuje společně s
Alliance Francaise Pilsen Mediterranean
Festival 2011.
Program naleznete na: www.cskv.cz

a karnevalovou sambou vystoupili dvakrát
v průběhu večera exotičtí tanečníci
skupiny Alo - Alo. Kubánský orchestr Santy
y su Marabú v čele s nadaným kubánským
hudebníkem a multiinstrumentalistou
Santiagem F. Jimenezem Smithem (Santy)
– skladatelem, aranžérem, kapelníkem,
zpěvákem a treserem, předváděl přesně
to, co můžete zažít na koncertech v proslavené havanské Casa de Música - živelnou
a energickou kubánskou taneční dávku,
spontálnost, rytmicky bohatou a melodickou muziku a to vše z autorské dílny
Santiaga. Santy dokázal velmi osobitě
a s citem spojovat všechny kořeny tradiční

Martina
Košanová
CŠKV

www.klatovan.cz

KVĚTINY

VELIKONOCE
pondělí
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- možnost zakoupení, či objednání, ovocných stromků - rybíz, angrešt,
josta, satba jahod, zeleniny
- okrasné keře, růže, traviny
- solitérní stromy (jehličnaté, listnaté)
- tůje, živé ploty, skalničky

Kalendář květináře:
Velikonoční pondělí

Květinářství s 10letou tradicí!

25. - velikonoční osení
duben

- velikonoční dekorace
- sušené vazby
- umělé dekorace
- svíčky
- pomlázky
- kraslice

KVĚTINY

KERAMIKA
DÁRKY

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

foto: Rudolf Lang

-

NARCISY
HYACINTY
PETRKLÍČE
MACEŠKY
BALKONOVÉ
KVĚTINY

Květinářství v Nádražní ulici
u zdravotní školy.

od Kč
12,-

Holocaust v Klatovech

Mgr. Milan Strnad
Ve čtvrtek 17. března pronesl v klatovské knihovně zajímavou přednášku
klatovský historik a učitel dějepisu Milan
Strnad. Jak mnozí z Vás vědí, jeho
doménou se stali Židé a jejich život na
Klatovsku. Dějiny tohoto etnika bohužel
mají i své smutné stránky a tou nejtra-

foto: Lukáš Kopecký

gičtější je samozřejmě holocaust, či jak oni
sami raději říkají, šoa. Tedy druhá světová
válka a snaha nacistů je kompletně
vymazat z povrchu zemského i z dějin.
Mgr. Strnad více než dvě hodiny hovořil
o osudech Židů v Klatovech již od podzimu
1938, kdy tzv. druhá republika začala

Provozní doba:
pondělí – pátek 8.30–12.30
13.00
13.00–17.30
–17.30
sobota 9.00
9.00–12.00
–12.00
omezovat jejich práva. V té době především lékařská a advokátní komora masově ukončovala členství Židům ve své
organizaci a zbavovala je povolení vykonávat úřad.
Němci pak od března 1939 až do podzimu 1942 soustavě Židy vytlačovali z veřejného života, zesměšňovali je a smyšleně obviňovali ze všeho negativního, co
se událo. Navíc od října 1941 bylo v celém
protektorátu i Říši povinné označování
Židů žlutou hvězdou.
O rok později pak přišel smutný vrchol.
V listopadu 1942 bylo Židům nařízeno
shromáždit se v Živnostenské škole (dnes
SPŠ). Odtud vedla cesta na klatovské nádraží a dál dobytčími vagóny do Terezína.
Z Klatov vyjely dva transporty označené
jako Cd a Ce. Životy většiny lidí posléze
skončily v plynových komorách v Osvětimi.
Po válce se z 252 transportovaných
klatovských Židů vrátilo 10.
Na podzim letošního roku plánuje
Milan Strnad další přednášku s židovskou
tématikou.

Lukáš
Kopecký
dopisovatel
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MASOPUST

www.klatovan.cz

Starosta Strážova Josef Rousek.

Obnova masopustu ve Strážově se vydařila
Podle pamětníků se poslední masopustní průvod ve Strážově konal v roce
1958. Po více než padesátileté pauze se
letos podařilo na slavné maškarní průvody
navázat. Na sobotu 5. března 2011 byla totiž
ve Strážově naplánována masopustní
veselice spojená s vepřovými hody. Do
poslední chvíle nebylo vůbec jasné, s jakým
ohlasem se tato akce setká. Ve tři hodiny
odpoledne, kdy měl průvod od hasičské
zbrojnice startovat, však bylo zřejmé, že
všichni Strážováci vzali obnovu tradice
opravdu vážně a v hojném počtu se akce
zúčastnili. Více než stovka masek, další
stovky diváků a k tomu všemu ještě
slunečné počasí, to vše bylo předzvěstí
příjemného odpoledne.
Zahájení akce a oficiální povolení
masopustního průvodu provedl starosta
města Josef Rousek, oblečený ve stylovém
renesančním obleku. Alegorický vůz s historickým žebřiňákem a kočárem projel celým
Strážovem následován dlouhým průvodem.
V jeho čele si směle vykračovala místní
fotbalová jedenáctka, okolo dováděly spoře
oděné černošky, za nimi pak šlo mnoho
filmových hrdinů (Teletubbies, Šmoulové,
Marge Simpsonová, ...) a další více, či méně
rozpoznatelní Strážováci. Vše ze zálohy jistil
lékařský dozor - MUDr. Poklasný a jeho tým
zdravotních sester z Opálky. Příjemné
masopustní odpoledne pak završila taneční
zábava v místní sokolovně.
Všichni občané Strážova i okolních obcí
opět dokázali, že se dovedou bavit a společně trávit volný čas.
foto: LUK4S3K photography

Rudolf
Lang
editor

www.klatovan.cz

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

V listopadu loňského roku vláda snížila státní
podporu stavebního spoření. Po několika hodinách procedurálních sporů a kritice opozice
prosadila čtyři úsporné zákony, se kterými počítá
v rozpočtu na příští rok. Z podpory stavebního
spoření tak chce ušetřit zhruba šest až osm
miliard korun ročně. Zdali je stavební spoření
ještě stále výhodné a vyplatí-li se klientům spořit
a jaká jsou pro a proti se pokusím shrnout v následujícím článku.
Příspěvek na stavební spoření vyplácený
v roce 2011 klesá oproti těm dříve vypláceným na
polovinu. Stát jej sice poskytne v plné výši, ale
obratem jej zdaní 50% srážkovou daní. To se
dotkne těch účastníků, kterým nárok na podporu
vznikl v letošním roce a jimž bude poskytnut z rozpočtu na rok 2011. U starších smluv klesne podpora z částky 4.500 Kč na částku 2.250 Kč ročně,
u současných smluv ze 3.000 Kč na 1.500 Kč. Na

státní podporu, na niž účastnící stavebního
spoření získají nárok v následujících letech, se již
daň vztahovat nebude, protože bude vyplácena
nižší podpora – to je maximálně 2.000 Kč / rok z
ročního vyměřovacího základu 20.000 Kč. Třetím
opatřením je pak odstranění výjimky, podle které
úroky ze stavebního spoření nepodléhají dani.
Výnosy stavebního spoření tedy nově podléhají
dani 15%.
Stavební spoření slouží na jedné straně jako
garantované zhodnocení volných finančních
prostředků se státní podporou a následně, na
straně druhé, jako možnost čerpat zvýhodněný
úvěr na zajištění bydlení. I po vládních úpravách
je to jedno z nejvýhodnějších a nejspolehlivějších
způsobů, jak zhodnotit své peníze. Pro převážnou
část obyvatelstva stále atraktivní produkt, který
nabízí vyšší výnos, než stávající spořící účty a termínované vklady. Celkový objem naspořených
peněz v rámci stavebního spoření stále roste a je
nejvyšší v historii. Za rok 2010 vzrostl o 3,6% na
430,12 miliard korun. Celkový počet úvěrů ze
stavebního spoření vzrostl o pět tisíc na 993 tisíc,
jejich celkový objem stoupl o 26 miliard na 293
miliard korun. Poměr úvěrů k naspořeným částkám tak vzrostl na 68,2 procenta.
Výše zhodnocení finančních prostředků se na
trhu u jednotlivých stavebních spořitelen, po nových úpravách, pohybuje kolem 5,0% - 5,8% p.a.
(hodnota nezohledňuje zdanění úroků ani úhrady
spojené se stavebním spořením). Stavební spořitelny obvykle nabízejí svůj produkt v režimu
několika druhů „tarifů“. Jedná se o tzv. „spořící“
varianty a nebo „úvěrové“ varianty stavebního
spoření. Je vhodné si předem zvolit, zdali stavební
spoření použiji jako zhodnocení finančních
prostředků, nebo uvažuji-li o získání úvěru, který
pak mohu použít na koupi bytu, nemovitosti, pozemku či vylepšení stávajícího bydlení, případně
na cokoli jiného (pokud do budoucna vláda neprosadí také účelovost).
Uzavřením smlouvy o stavebním spoření si
klient sjednává pravidelné měsíční spoření. Jednorázové, či mimořádné vklady jsou též přípustné. Stavební spoření si může založit fyzická osoba
žijící v ČR s přiděleným rodným číslem (včetně
cizinců) a to i ve prospěch nezletilého účastníka.
Uzavření smlouvy je dle obvyklých pravidel
zpoplatněno (0% - 1% z cílové částky) a účastník
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platí také poplatek za vedení stavebního spoření
(250 Kč – 310 Kč / rok). Státní podporu finanční
instituce vyplatí, pokud účastník po dobu 6 let
ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou (nevybral naspořené prostředky),
nebo pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije celou cílovou částku na
bytové potřeby. Zvolená výše stavebního spoření
je označována jako cílová částka a představuje
součet vkladů, státní podpory, úroků snížených
o daň z příjmů a úvěru ze stavebního spoření.
Optimální výše měsíční úložky pro získání
maximální státní podpory činí 1.667 Kč.
Stavební spoření bývá klienty využíváno pro
získání překlenovacího úvěru, či úvěru ze stavebního spoření. Tyto dva pojmy označují dva
zcela odlišné úvěrové produkty. Překlenovací
úvěr poslouží tehdy, kdy bude mít klient požadavek financovat své bytové potřeby dříve, než
mu vznikne možnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a nemůže úvěr zajistit nemovitostí.
Spořitelna mu poskytne finanční prostředky
formou překlenovacího úvěru. Úvěr je dle obvyklých pravidel poskytován bez jakékoli naspořené
částky – s akontací 0%, ale ve většině případů
s vyšším úročením, než u úvěrů ze stavebního
spoření. Naopak nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření může klient získat teprve po splnění
určitých podmínek - musí spořit minimálně
stanovenou dobu (obvykle nad 20 a více měsíců),
mít naspořenou minimální část cílové částky
vlastními prostředky (obvykle nad 30% a více),

přičemž se započítává i státní podpora, úroky
z úspor a úroky z připsané státní podpory (po
zdanění). Úroková sazba bývá výrazně nižší, než
u překlenovacího úvěru a v současné době se na
trhu pohybuje od 3% výše.
Stavební spoření je svými parametry ojedinělý
finanční produkt a na trhu v tomto segmentu
působí několik stavebních spořitelen. Důležité
pro výběr konkrétního spoření je především
zvážit, zda je v budoucnu pravděpodobné, že
budete chtít čerpat úvěr, nebo si chcete pouze
spořit. V případě úvěru je třeba také zvážit, zda
využít k financování bydlení spíše stavební
spoření nebo hypoteční úvěr. K výběru stavební
spořitelny, ale i k rozhodnutí, jakým způsobem
bydlení financovat, doporučuji kontaktovat
úvěrového specialistu – nezávislého finančního
makléře, který mimo jiné posoudí Vaši konkrétní
situaci a následně doporučí i nejvhodnější řešení.

Zdeněk
Konfršt
makléř
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www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

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

www.branickov.cz

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Telefonát z porodnice:
„Představ si mami, že ten chlap
na maškarním ... <viz. tajenka> !“

KLATOVAN

Autor křížovky: Rudolf Lang
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka: zplodili nejkrásnější děti na světě Správné znění tajenky zašlete e-mailem

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Babka Jiří, Lipová ul., Klatovy
GRATULUJEME!

na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 18. dubna 2011.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
Redakce: Kličkova 286, 339 01 Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 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.
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se vše nachází pouze ve stavu příprav.
Důležitost této dopravní tepny pro život
regionů na obou stranách hranice podtrhli
svojí účastí Christian Bernreiter – zemský
rada z Deggendorfu, Heinz Wölfl - zemský
rada z Regenu, Jaroslav Bauer – 1.
náměstek hejtmana pro oblast dopravy,
Zdeněk Kuťák – vedoucí správy ŘSD
Plzeň, Martin Janeček – odbor strategie
Ministerstva dopravy ČR.

Jednoznačně potvrdili zcela zásadní
význam úprav výše zmíněné komunikace
pro hospodářský rozvoj regionu a jeho
demografickou stabilitu. Zároveň se
dohodli na společném postupu vůči
centrálním orgánům, neboť silnice 1. třídy
jsou v gesci ministerstev dopravy.

příští číslo vyjde:

Osobní a komerční
řádková inzerce

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatovy

V úterý 15. 03. 2011 proběhla na
klatovské radnici konference ohledně
dopravního propojení v ose Plzeň –
Klatovy – Železná Ruda – Regen –
Deggendorf. Na německé straně
v současnosti probíhají postupné úpravy
komunikace E53, díky nimž se zvyšuje
komfort i bezpečnost cestování. Na české

Osobní a komerční
řádková inzerce
Klatovan připravuje nabídku
tištěné řádkové inzerce a zároveň umístění na internetových stránkách. Nabízíme
jedinečnou možnost vyzkoušení osobní inzerce v příštím
čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu
text inzerátu, nebo Váš názor
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte
do max. 200 znaků.

26. 4. 2011
uzávěrka:

16. 4. 2011
Redakce si vyhrazuje právo
inzeráty krátit a odmítnout.
Těšíme se na Vaše návrhy na
PŘIJATELNOU cenu inzerátů,
případně formu a zpracování.

Apartmány Braníčkov

www.branickov.cz

Nová otevírací doba od 1. dubna! Po - St Zavřeno
Čt - 16.00 - 24.00 hod So - 12.00 - 24.00 hod
Pá - 16.00 - 24.00 hod Ne - 12.00 - 20.00 hod
Poskytujeme ubytování v jedenácti apartmánech s komfortně vybavenou kuchyní
a vlastním sociálním zařízením, lednící, myčkou, TV a terasou.

Pronajmu byt o vel.4+kk s balkonem
v I. patře RD v KT v blízkosti centra. Volejte
na 606356867 mezi 16-19 hod.
Pronajmu garáž v Klatovech u
fotbalového hřiště (i jako sklad).
Tel.: 376 315 086
Prodám sklokeramickou varnou
desku, nová se záručním listem, velmi
levně. Tel: 602 726 756
Zkušená maminka dvou holčiček
pohlídá vaše dítě, případně pomůže
v domácnosti, zn. spolehlivost. Kontakt na
tel. 371 021 006
Hledám podnájem 2+1 v Klatovech.
Pokud možno částečně zařízený, ale není
podmínkou. Tel. 604 111 193
Seznámení. Jsem to nejlepší, co Tě
může potkat. Žena v nejlepších letech,
s vlastním bytem, chce dál pokračovat
v životě plném lásky a zážitků bez nudy.
Jen SMS na tel. 721 809 721
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Fanklub HC Klatovy

V pátek 18. 3. se v bezděkovském
hotelu Rual sešli hokejisté SHC Maso
Brejcha Klatovy se svým fanklubem, aby
zde společně zhodnotili sezónu. Na schůzi
nechyběli ani oba trenéři mužstva a bylo
zde zastoupeno i vedení HC Klatovy, aby
informovalo kromě jiného o sezóně
budoucí.
Úvodní řeči se ujal kdo jiný, než hlavní
trenér mužstva Radek Mužík. Ten
poděkoval fanklubu za podporu a podle
jeho slov jsou fanoušci opravdu šestým
hráčem na ledě a jsou pro tým velice
důležití. Co se týče hokejového kádru,
zhodnotil situaci slovy: „Letos byl manšaft
v Klatovech vskutku kvalitní a kluci
společně utvořili výbornou partu, která si
možná zasloužila přejít minimálně ještě
přes druhé kolo play-off.“ Mužík také
přiznal, že je otázkou, zda na trenérské

Maxa vyjádřil plně souhlas s tím, co
před ním vystihl Mužík. Dále byl také velice
potěšen, že Klatovy mají jednu
z největších návštěvností na domácích
zápasech. Netajil se však tím, že by byl
rád, kdyby toto číslo nadále rostlo. Sezóna
podle něj byla perfektní a doufá v to, že
zde kluci vydrží i nadále. Stejně jako
Mužíka ho mrzí vyřazení v play-off
s Mostem. Po Jirkovi si fanoušci vyžádali
na scénu Michala Straku. Tomu vřele

Moderátor akce s Jiřím Maxou.

Michal Straka a Radek Mužík.
pozici setrvá i v příští sezóně. Podle jeho
s l ov d o s t a l n ě k te r é j i n é n a b í d k y
k angažmá v jiných mužstvech. Vše je ale
jen v jednání. Pokud v Klatovech bude
pokračovat, bude se snažit stávající kádr
udržet a pro nadcházející sezónu ho
doplnit o další kvalitní hráče.
Fanoušci Radkovi bouřlivě poděkovali
a k mikrofonu se již hrnul kapitán mužstva
Jirka Maxa.

poděkovali za jeho práci, kterou udělal
v letošní sezóně pro klatovský tým.
Zároveň však zaznělo politování, že
z Klatov odchází na post asistenta trenéra
HC Plzeň 1929. Straka fanouškům
přislíbil, že na Klatovy jistě nezapomene a
bude se zamýšlet nad bližší spoluprací
s Plzní. Zažertoval dokonce, že by bylo
dobře, kdyby si za Klatovy zahrál například
i Vlasák s Martinem Strakou.
Za vedení týmu zhodnotil sezónu
Václav Maxa. Ten se především věnoval
finanční stránce klubu. Informoval o tom,
že rozpočet na sezónu je kolem 6 mil. Kč.
Kromě města Klatovy na hokej přispívá
přibližně 200 firem. Samozřejmě je pro
klub každá z nich velice důležitá a bez nich
by jen těžko šlo realizovat plány mužstva.
V. Maxa pevně doufá, že klubu zachovají

Nový člen fanklubu, Tomáš Kozák.

Petr Havelka (stojící), nový člen fanklubu
atakující svými otázkami hokejisty.
minimálně stejnou přízeň i v nadcházející
sezóně.
Fanklub poděkoval vedení HC Klatovy,
že fanoušky pozvali na společné posezení
a krátce shrnul své roční působení.
Vyzdvižena byla především velká píle
všech členů fanklubu, který toho za rok
dokázal celkem hodně a výsledky jeho
práce jsou vidět, za což je třeba poděkovat
sponzorům. K dnešnímu datu má fanklub
39 členů a věříme, že toto číslo naroste o
další fanoušky klatovského hokeje.

Pavel Čuban s Václavem Maxou.
Společné posezení asi dvacítky
hokejistů a patnáctky fanoušků
pokračovalo volnou zábavou a diskuzí.
Fanoušci mají s hokejisty v plánu další
akce. Koncem června si fanklub zopakuje
loňské charitativní fotbalové utkání
s hokejisty, kterého se možná zúčastní i
někteří plzeňští hokejisté a fanoušci.
Nejbližší akcí fanklubu s hokejisty je turnaj
v bowlingu, který pořádáme 9. dubna od
19:30 hod v Bowling baru Klatovy.
Více informací: www.fanklubhcklatovy.cz

Jiří
Zavřel
Setkání fanoušků s klatovskými hokejisty, hotel Rual 2011.

foto: Josef Moravec

fanklub HC Klatovy

