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Prezidentská návštěva
v Klatovech!

foto Klatovan | Rudolf Lang

Václav Klaus
Prezident republiky společně s manželkou
Livií na návštěvě v Plzeňském kraji
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Úvodník

Šumavské zastavení. Kontrola následků ekologického řízení NP Šumava.
foto: Plzeňský kraj

Radnice a Slavnostní otevření. Po návštěvě radnice pan prezident s chotí spolu se
starostou Klatov Mgr. Rudolfem Salvetrem a ředitelem Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech Ing. Vladislavem Smolíkem slavnostně otevřeli Centrum
odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.

Součástí Centra je učňovská pekárna a cukrárna s prodejnou, dále pak restaurace
s ubytováním. Následovala beseda se žáky zemědělské školy a klatovského gymnázia.

Dodatečně přejeme panu prezidentovi ke kulatým
70. narozeninám vše nejlepší a pevné zdraví!

Vážení čtenáři.
Nejde asi začít jinak, než návštěvou
prezidenta Václava Klause v Klatovech.
Stalo se tak v rámci jeho návštěvy
Plzeňského kraje. Pozornost návštěvě
byla věnována dostatečná ve všech
médiích, přesto i Klatovan přináší své
postřehy a fotoreportáž.
Pan prezident Klaus je pro mnohé
kontroverzní osoba, ale pro mě je to vzor
státníka, kterých je v České republice
poskrovnu. Důkazem byla i tato návštěva
v Klatovech. Většina obyvatel, kteří přišli
přivítat prezidenta republiky na náměstí,
přišla dobrovolně a s cílem uvidět svého
prezidenta.
Několika občanům a studentům se
pak podařilo položit panu prezidentu
otázku, některé byly i záludné, mohly se
jevit až nepříjemné. Pan prezident ovšem
reagoval na všechny otázky pohotově
a paní Lívie jej několikráte doplnila.
Proč o tom píši?
V kontextu s oslavami osvobození,
vzpomínkových akcí v Jáchymově a ve
Spáleném lese mě totiž opět provázely
pocity zamyšlení a zvláštního mrazení při
vzpomínkách pamětníků hrůz Druhé
světové války a následného komunistického totalitního režimu. Právě při
otázce 18letých studentů na zabavené
psací pero, při besedě s prezidentem
Klausem, mě však také zahřál pocit
radosti, že u nás panuje demokracie
a svoboda, za kterou výše zmiňovaní
hrdinové jakéhokoli odboje nasazovali
životy, nebo zcela nesmyslně trpěli díky
zhoubné ideologii.
Milí čtenáři, užívejte teplých měsíců
k rekreaci a chvilkám s rodinou a my,
redakce Klatovanu, Vám přejeme
mnoho příjemných zážitků, šťastné
cestování a návraty a za měsíc vyplněný
klatovskou poutí nashledanou.

Rudolf
Lang
editor
fota na stránce: Rudolf Lang a Mgr. Vladimír Janda

Na odlehčení: Počítáme s prezidentem - 0, 1, 2, 3, ..., 5! Čtyřku zachytíme příště :-)
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od 24. června
Firma Elektromarket, člen největší
sítě elektrospecialistů Euronics, připravila na konec školního roku speciální
nabídku notebooků a tabletů pro naše
školáky. Notebooky s úhlopříčkou displeje
10 palců již od 4.999,- Kč a 15 palcové
značkové notebooky již od 6999,- Kč. Samozřejmostí u všech u nás prodávaných
notebooků je předinstalovaný operační systém Windows 7. Na všech našich prodejnách jsme proto instalovali počítačové
stoly, na kterých je zprovozněno 10-15
plně funkčních notebooků, aby si mohl
každý zákazník vyzkoušet kvalitu displeje
i jednoduchost ovládání. Všechny note-

KLATOVY - SUŠICE - DOMAŽLICE
firmou s komplexní nabídkou zákazníkům
v oblasti digitální fotografie. Dnešní věk
digitální fotografie úzce spojuje digitální
fotoaparáty a výpočetní techniku. Našim
zákazníkům rádi pomůžeme s výběrem
vhodného fotoaparátu a zároveň také
doporučíme výpočetní techniku vhodnou

NOVÝ NOTEBOOK ZA VYSVĚDČENÍ!
booky jsou vizuálně rozděleny na počítače
vhodné pro hraní her, pro kancelářské
využití a pro multimediální zábavu.
Ke každému zakoupenému notebooku
zákazník dostane šekovou knížku plnou
výhod a slev pro nákup příslušenství, dále
zdarma antivirový program a k vybraným
počítačům i mobilní internet včetně modemu na 3 měsíce zdarma.
Jsme dlouholetí nadšenci a fandové
digitální fotografie, ale počítače nás baví
ještě více. Díky našim zkušenostem v maloobchodě s digitálními fotoaparáty a výpočetní technikou se zrodil nápad, být

pro archivaci a základní práci s fotografií,
ale i pro náročné grafické úpravy snímků.
Kromě prodeje notebooků, PC a fotoaparátů u nás naleznete pestrou nabídku
tiskových a multifunkčních zařízení.
V našich obchodech i do budoucna
naleznete především kvalitní značky, jako
Acer, Asus, HP, Sony VAIO, Dell, Fujitsu,
Lenovo, Canon,či Epson a další, které
jsou zárukou kvalitního a dlouhodobého
bezproblémového užívání výrobku.
Veškeré zboží je možné zakoupit
v hotovosti i na splátky. Přímo na prodejně
vám nabízíme odborné poradenství, velký

výběr příslušenství k PC a k notebookům
např. klávesnice, myši, čtečky, flash disky,
paměti, reproduktory, externí HDD,
vypalovačky, mp3 přehrávače, baterie,
sluchátka, čistící sady pro notebooky, PC,
LCD monitory, ...
V neposlední řadě je u nás samozřejmě
možné zakoupit spotřební materiál pro
tiskárny. Nabízíme originální nebo
kompatibilní náplně pro tisková zařízení
značek Canon, Hewlett Packard a Epson.

Václav
Beneš
ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

EURONICS ZÁRUKA
40 MĚSÍCŮ

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!

4 STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 6 | ČERVEN 2011

„Jáchymovské peklo“

Pietní akt. „Brána ke svobodě“ u kostela sv. Jáchyma v Jáchymově. foto: Josef Mála
Jako každým rokem, i v roce letošním,
a to již po jedenadvacáté, se Konfederace
politických vězňů v Klatovech zúčastnila celorepublikové vzpomínkové akce organizované Ústředím KPV Praha, a to proto,
aby sobě a široké veřejnosti připomněla
hrůzy totalitního komunistického režimu.
Političtí vězni, jejich pozůstalí a příznivci
spolu se zástupci vlády a politických stran
tak učinili dne 28. 5. 2011 v Jáchymově.
Proč v Jáchymově?
K bouřlivému rozvoji těžby uranu v revíru
Jáchymov došlo v roce 1945 po uzavření
smlouvy o exkluzivních dodávkách uranu
tehdejšímu Sovětskému svazu. Zásluhou
„divoké“ těžby však byly naše uranové doly
v Krušnohoří během 50. let 20. století rychle
ex p l o a tov á ny. P a k s e t ě ž b a u r a n u
soustředila do příbramského revíru a později
zejména do nových nalezišť v severních
Čechách a na Českomoravské vysočině, kde
pokračovala až do konce 20. století.
Ústředním problémem při zvyšování těžby
uranu však byl nedostatek pracovních sil.
Komunistická vláda začala po únoru 1948
tento problém řešit rozsáhlým zatýkáním tzv.
„zrádců národa“. Po vynesení záměrně
nadsazených trestů (vedle mnoha trestů
smrti se nejčastěji jednalo o sazby od 10 let
až po doživotí) byli tito vězni, pokud byli
schopni těžké práce, nasazováni na dobývání uranu. Pracovní tábory, organizované
po vzoru sovětských lágrů (tzv. Gulag), se
proto rychle naplňovaly. V Jáchymovském
revíru bylo vybudováno 19 takovýchto táborů
(Svornost, Rovnost, Bratrství, Eliáš, Mariánská apod.). Počet vězňů v průměru čítal
cca 800 – 1500 vězňů na jeden tábor. Pozornosti si zasluhuje přísně střežený trestní tábor „L“ ve Vykmanově, kde bylo internováno
300 vězňů. Z tohoto počtu byla polovina
kněží, nasazovaných na nejhorší pracoviště,
zejména do tzv. pověstné Věže smrti, kde se
za zvýšené radiace drtila natěžená hornina.

www.klatovan.cz

HRŮZY TOTALITY

Právě zde jsem se sešel s později známým
léčitelem, knězem Františkem Ferdou, dále
s knězem ze známé klatovské rodiny Brabců,
klatovským důstojníkem Vaškem Čabradou
a dalšími.
V příbramském revíru byly vybudovány
dva tábory, Vojna a Bytíz, koncentrující každý
přibližně 1500 vězňů. V důlním revíru Horní
Slavkov byly vybudovány 4 tábory (Prokop,
Ležnice, Svatopluk a Tábor 12; za pozornost
stojí, že zde byl zavražděn jedním bachařem
Klatovan por. Poustka).
Pevné věznice jako Bory, Pankrác, Ruzyň,
Mírov, Leopoldov a veškeré okresní věznice,
podobně jako klatovská věznice, byly

doslova napěchovány politickými vězni. Je
dnes doloženo, že komunistický režim
v Československu popravil 247 politických
vězňů, 8000 vězňů zahynulo na pracovištích, mnoho vězňů zahynulo ve vyšetřovací
vazbě, další vězni byli zákeřně zavražděni při
předem prozrazených útěcích a další při částečně zdařených útěcích za státní hranici.
V Černé knize komunismu vydané bývalými
francouzskými komunisty se odhaduje, že
mezinárodní komunistické hnutí zlikvidovalo
105 milionů lidských životů. To je bohužel
smutná bilance jednoho světového experimentu, který chtěl prostřednictvím bezmezné krutosti, nenávisti, „třídního boje“,
tedy záměrně pěstovanou nesnášenlivostí
jedněch k druhým, přivést lidstvo k tzv.
blahobytu. A to je také důvod, proč jezdíme

Věž smrti
- pracoviště lágru
ve Vykmanově
s krycím
označením „L“

foto: Michal Kuchta

do Jáchymova: chceme veřejnosti připomínat tyto hrůzy minulého totalitního režimu
a nebezpečí jakékoli budoucí totality. V neposlední řadě chceme vzpomenout na ty kamarády, kteří nejsou již mezi námi živými,
a naopak – setkat se s těmi žijícími „mukly“,
s nimiž nás spojuje nehynoucí přátelství.

Klatovská výprava.
nahoře: Karel Hás, Aloisie Pauerová,
MUDr. Václav Pergner, skaut Šafránek
na menším snímku: František Wiendl
a místostarosta Klatov JUDr. Jiří Štancl
foto: Josef Mála

František
Wiendl
konfederace politických vězňů
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Pojištění občanského majetku
Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...

Vážení čtenáři, jistě budete souhlasit
s názorem, že bydlení je pro každého
z nás základní životní potřebou a všichni
touží po tom mít nějaké to zázemí místo, kam se rádi vracíme. Zároveň je
o nás Češích známé, že prakticky každá
rodina vlastní nějakou tu zahrádku a na ní
rekreační chatu či chalupu, skleník nebo
bazén. Byt, dům i rekreační objekt ale ze
své podstaty přináší značné množství rizik.
Mohou se stát terčem zlodějů, živelné
pohromy, vandalismu nebo zkrátka jen
vytopíte sousedy nebo oni vytopí Vás. Pro
minimalizaci dopadu těchto rizik existuje
jednoduché řešení – pojištění. Braňte
proto svůj domov chytře, bez střechy nad
hlavou se totiž žít nedá...
Plánování, financování a realizace
bydlení Vás jistě stála mnoho času, peněz
i starostí. Pro bezstarostné bydlení a klid
jej chraňte před neočekávanými událostmi - nejlépe hned od první fáze výstavby, či
ihned po jejich pořízení. Předmětem pojištění jsou mimo jiné hlavně nemovitosti
(rodinný dům nebo bytová jednotka) a věci
movité (domácnost). Dále, jako rozšiřující,
lze sjednat různá připojištění – např. pojištění vedlejších staveb (garáž, dílna, pergola, plot, skleník, bazén, studna apod.),
pojištění technického zařízení, elektromotorů, pojištění peněz a cenností,
starožitností a věcí umělecké, sběratelské
nebo historické hodnoty, pojištění od-

povědnosti z vlastnictví nemovitosti,
odpovědnosti v občanském životě,
pojištění skel a mnohá další.
Pojištění se sjednává na tzv. novou
hodnotu - tj. na částku, kterou je nutno
vynaložit na znovupořízení věci ve stejné
kvalitě a provedení, v jakém se nacházela
věc předchozí. V některých případech ale
také na hodnotu obvyklou, časovou
(sníženou o amortizaci, zohledňující stáří).
Základní výpočet pojistných částek
a následně i pojistného vychází z plochy
domu nebo bytové jednotky násobené průměrnou hodnotou připadající na m2. Podle
konkrétní úrovně kvality a vybavenosti se
pak v souladu s přáním a potřebami klienta stanoví pojistná částka (horní hranice
plnění, které pojišťovna vyplácí při totální
škodě pojištěné věci). Výše pojistného
závisí i na lokalitě, kde se objekt nachází,
na tom, zda je trvale obydlen, na zvolené
výši spoluúčasti, a nebo na způsobu
zabezpečení. Zjednodušeně a orientačně
lze cenu základního pojištění rodinného
domu či bytové jednotky odvodit jako 1‰
hodnoty nemovitosti (standardně základní
cena za předpokladu, že se nemovitost
nenachází v povodňové zóně) – tj. cena
pojištění nemovitosti v hodnotě 3 mil. Kč
bude činit 3.000,- Kč/rok.

5

Pojištění majetku lze sjednat zejména
proti následujícím nebezpečím - požár,
výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení
letadla (tzv. FLEXA z angl. Fire, Lightning,
EXplosion, Aircraft) - což je považováno za
„základ“ pojištění, dále pak vichřice a krupobití, povodeň a záplava a další pojistná
nebezpečí, kterými jsou zejména - zemětřesení, sesuv půdy nebo laviny, tíha
sněhu a námrazy, náraz vozidla, kouř,
rázová vlna způsobená nadzvukovými
letadly, pád stromů a stožárů, voda
z vodovodního zařízení, krádež vloupáním,
loupež, vandalismus a další. Každá
pojišťovna vždy nabízí pojištění proti
základním rizikům a ta další si klient volí
jako „nadstavbová“.
Pojištění domácnosti zahrnuje pojištění movitých věcí domácnosti bez ohledu
na to, zda se tato nachází v rodinném,
činžovním nebo panelovém domě. Pojištění se vztahuje na veškeré zařízení domácnosti, věci sloužící jejímu provozu i na věci
osobní potřeby členů domácnosti. V rámci
pojištění domácnosti důrazně doporučuji
sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu
v běžném občanském životě, v případě
potřeby včetně odpovědnosti vlastníka
nebo opatrovatele zvířete, které Vás zbaví
finančních starostí v případě, že Vy nebo
osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti způsobíte škodu, za kterou budete
odpovědni.

V případě potřeby jsme našim privátním klientům schopni zabezpečit silného
partnera v oblasti pojištění občanského
majetku. Zajistíme komplexní a kvalitní
ochranu výběrem ze široké nabídky
produktů - nastavených dle individuálních
požadavků a potřeb. Zároveň se postaráme o důrazné uplatnění oprávněných
nároků v případě řešení pojistných událostí. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky,
neváhejte se na nás obrátit.
Vážení čtenáři, blíží se čas dovolených,
a proto si Vám dovoluji popřát krásný
odpočinek a šťastný návrat z cest domů.

Zdeněk
Konfršt
makléř
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VELHARTICE

Štíty Stříbrného lva

... středověk poté vystřídalo taktické cvičení

foto: Jaroslav Strašek

Když na českém trůně seděli
Lucemburkové, naše země zažívaly
největší slávu a rozvoj. A právě do časů
krále Jana Lucemburského se o prvním
červnovém víkendu vrátil malebný
šumavský hrad Velhartice.
Celá akce měla za cíl přiblížit vojenské
ležení pod středověkým hradem, kde vojáci nacvičují bojové formace, ovládají dobývací stroje a zároveň disponují kompletní
vybaveností tábora. Za skvělého počasí
mohli návštěvníci shlédnout opravdu reálné rytířské souboje, naučit se střílet z luku
a kuše, setkat se se samotným Buškem
z Velhartic, obdivovat vyšívání dobových
oděvů nebo zažít střelbu z trebuchetu.
Opravdovým tahákem se však staly
ukázky práce středověkých lékařů (v tomto
případě členů řádu johanitů), kteří doslova
„naživo“ předváděli vytahování šípů a především amputace končetin.
Hrad Velhartice dosud takovouto
středověkou akci nezažil a může se pyšnit
i tím, že se jednalo o opravdové prožívání
dobové každodennosti. Na 130 kostýmo-

vaných postav pod vedením Marka
Trojana-Ronšperka jsou všechno nadšenci, pro které je středověk jakýmsi druhým
životem. Věnují mu všechny volné chvíle
a pravidelně se sjíždí, aby prožívali víkendy
jako lidé 14.století. Spí ve stanech pod
dobovými přikrývkami, jedí tehdejší pokrmy, nacvičují bojové formace a tábory
střeží reálnými hlídkami. Svou činnost
zatím nikdy takto neprezentovali veřejnosti, ale možnost prožít víkend pod středověkým hradem a zároveň ukázat
lucemburskou dobu široké veřejnosti, pro
ně byla tak jedinečná, že přijali nabídku
hradu Velhartice.
Je to obrovský rozdíl od tzv. rytířských
skupin, které prezentují své umění za
těžké peníze, ale do středověké reality má
jejich práce hodně, hodně daleko.
Myslím, že většina návštěvníků odcházela z hradu nadšena, neboť tohle opravdu
nelze zažít každý den.
V pondělí 13.června se pak Velhartice
vrátily zpátky do reality. Krátce po deváté
hodině ráno ohlásil kastelán hradu Velhar-

tice Petr Mejstřík požár hradu na linku
112. K události bylo během krátké chvíle
vysláno celkem deset hasičských jednotek. Naštěstí se jednalo pouze o simulovaný nácvik v rámci série nejrůznějších
cvičení, jejichž cílem je získat zkušenosti
ze zásahu v nestandardním objektu a posléze jejich vyhodnocením zlepšit ochranu
památek i jejich návštěvníků z hlediska
požární prevence. „Ve středověku se hrady
stavěly jako pevnosti těžko přístupné
nepříteli,“ řekl správce hradu Petr Mejstřík
a dodal: „To samozřejmě ztěžuje práci
i hasičům“. Zásah hasičům komplikoval
především fakt, že do areálu hradu nelze
projet s technikou. Nejprve bylo tedy nutné
vytvořit hadicové vedení. Nacvičována
byla také záchrana památkově cenných
předmětů ze zámeckých interiérů.
Cvičení odhalilo řadů detailů, které se
mohou stát důležitými při případné reálné
události. Spolupráci s hasiči si velmi
pochvalovali i zástupci plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu,
neboť takováto cvičení výrazně posouvají
vpřed ochranu památkových objektů.
Nikdo totiž nechce opakovat rok 2005
a zničující požár hradu Pernštejna.

Lukáš
Kopecký
foto 2x: NPÚ

dopisovatel

www.klatovan.cz
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Oslaďte si prázdniny
příjemné, klidné, moderní prostředí

Sladká odměna za vysvědčení potěší!
CE 590,- Kč SERVIS KLIMATIZACE
K
A
290,- Kč DEZINFEKCE KLIMATIZACE
Pavel Kuběna
- pneuservis
- příprava na STK
- autoservis
- diagnostika

! OPRAVA A VÝROBA HADIC KLIMATIZACE !
www.pneu-klatovy.cz

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KLATOVY (Pod Borem)

tel. 777 576 865

BYTOVÝ DŮM
KLATOVY

byt ještě
!!!
Kupte si
bou DPH
z
a
s
u
o
n
dně
ám!
se zvýho
radíme V
o
p
,
s
á
n
ujte
Kontakt

www.bvspectrum.cz
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„Ve víru tance“
Roztančené Klatovy

Ve čtvrtek 16. 6. jsme mohli v Divadle
v Klatovech navštívit vyprodané představení
„Ve víru tance“. Ve velice úspěšném pořadu
se divákům představili účinkující ze souborů:
Dětský folklorní soubor Šumavánek vedoucí Irena Valentová a Zdeněk Valenta,
Taneční a pohybové studio Krok - kurzy
moderního tance a Taneční skupina Rytmik vedoucí Iveta Lízancová, Centrum španělské
kultury a vzdělávání - vedoucí Alena Marková

a Martina Košanová, Modelingová skupina
Delija – vedoucí Jaroslava Kopecká, Kurzy
moderního tance v Železné Rudě - vedoucí
Eva a Mirka Krčmářovy.
Nechybělo ani překvapení večera a na
závěr vydařeného večera se jeviště zaplnilo
vystupujícími a bylo tak možná symbolickou
pozvánkou na blížící se XVIII. mezinárodní
folklórní festival Klatovy 2011, který se bude
konat tradičně o klatovské pouti 7.–10. 7.
Doslova celé město roztančí tuzemské soubory: „Vozembach“ Dobřany, „MLS“ Plzeň,
„Jiskra“ Plzeň, Národopisný soubor z Mrákova, dětský soubor „Mráček“ z Mrákova,
pořádající soubor písní a tanců „Šumava“,
dětský folklorní soubor „Šumavánek“
Klatovy. Ze zahraničí k nám zavítají soubory
z těchto států: Mexiko, Kolumbie, Venezuela,
Baskicko, Srbsko, Řecko, Německo,
Slovensko. Z bohatého programu vybíráme
čtvrteční vystoupení VUS Ondráš z Brna na
náměstí v Klatovech, páteční
slavnostní zahájení „Na klatovským rynku“ od 17,00 h,
sobotní „Festivalový Galaprogram Klatovy 2011“.
V neděli můžete vystupující podpořit na oblíbený
Slavnostní průvod krojovaných účastníků městem.
Start průvodu v 10,00 h před
Sokolovnou v Klatovech

Fotografie vystupujících:
1. „Ouky kouky dance“
2. „Medvědi“
3. „Odvrácená tvář“
4. „Včelí medvídci“- překvapení večera
foto: Jiří Jiřík

Rudolf
Lang
redaktor

www.klatovan.cz

GOLF
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Zakončení zimní ligy v Mariánských Lázních
27. 5. 2011 v Royal Golfclubu
Mariánské Lázně byla zakončena zimní
sezona Indoor Golfu Klatovy turnajem
Freshgolf Cup 2011. V kategorii hráčů hcp
28,1 - 54 kralovali manželé Vaňkovi
z Lužan, mezi muži hcp 0 - 28 s velkým přehledem zvítězil Karel Bytel z Klatov, ženám
v této kategorii vládne Hana Majerová.

Vítěz turnaje Karel Bytel (uprostřed).
Na snímku z ročníku 2010 – s vítězem
František Šťastný a Rudolf Lang.
V Mariánských Lázních byly po turnaji
již tradičně slavnostně vyhlašovány výsledky Zimní indoor Intersport tour 2010/11.
V průběhu celé zimní sezony golfisté soutěžili v mnoha disciplínách - součet bodů
určil vítěze.

Kategorie muži:
1. Pavel Mašek
2. Josef Majer
3. Milan Šnor
4. Tomáš Petrů a Roman Kobásko
5. Michal Král
Brutto vítěz – Pavel Mašek
Nejdelší prům.drive – Tomáš Petrů
Nejvyšší počet zas. fervejí – Josef Majer
Nejvyšší počet greenů v regulaci –
– Pavel Mašek
Nejnižší počet puttů – Roman Kobásko
Kategorie ženy:
1. Marie Sládková a Martina Košanová
2. Alena Šnorová
3. Dana Vítková
4. Erika Kubová
5. Kristýna Lesná

Brutto vítěz, nejdelší průměrný drive,
nevyšší počet greenů v regulaci:
Marie Sládková
Nejnižší počet puttů – Martina Košanová
Největší počet drivů na ferveji:
Dana Vítková
Vítězem jubilejního 5. Šumavského
mistrovství v jamkové hře jednotlivců se
stal Pavel Mašek z Nýrska.
Blahopřejeme! A těšíme se na následující sezonu 2011/12.

Martina
Košanová
Indoor Golf Klatovy

Vítězka turnaje Hana Majerová.

Vítězství manželky je třeba oslavit!
Golf je „masová záležitost“ – Josef Majer

Vítězka zimní ligy Marie Sládková.

Pátý ročník Pošumavské golfové ligy
je v plném proudu
Největší západočeská soutěž pro
amatérské golfisty rozjela letošní jubilejní ročník už v dubnu. Velká část hráčů
opět pochází z Klatovska, včetně manželů Majerových, kteří obhajují titul.
Novinky a změny – Nejdůležitější
zprávou pro šumavské golfisty je spuštění
nového webu www.pgl.cz. Tam naleznou
veškeré aktuality, žebříčky, fotogalerie
atd. Spolu s webem jsme zprovoznili i
videokanál na YouTube.
Kromě tradičních turnajů se letos
hráči mohou těšit i na charitativní turnaj
ve prospěch dětského domova v Trnové,
pořádaný třemi hráči PGL.
Aktuální výsledky
Turnajovou květnovou smršť zahájil
Vánoční turnaj na Hluboké a následující
pokračovala Finálem zimní Indoor Tour
Klatovy, hraném tradičně na královském
hřišti v Mariánských Lázních. Zatím posledním turnajem, byl prezidentský pohár
v Hořehledech. I po tomto turnaji se na
čele průběžného pořadí udržel klatovský
hráč – Rudolf Lang. Mezi ženami vládne
Mirka Mojčáková. S pořadím v žebříčku

Prezidentský pohár.
Zleva: JUDr. Zdeněk Král,
Rudolf Lang,
Hana Majerová.

foto: Hana Majerová

Tomáš
Petrů
pořadatel ligy

může zahýbat nejbližší turnaj. Tím je vždy
nejsilněji obsazený Dragon Press Open
25. června v Hořehledech.
Prázdninové turnaje budou patřit tzv.
výjezdním turnajům. První turnaj bude
6. července na Den upálení mistra Jana
Husa a pošumavská liga zavítá na krásné
hřiště v příhraničním Furth im Waldu.

Co je to PGL?
Pošumavská golfová liga je amatérská
soutěž golfových nadšenců ze západních Čech. Celý rok pořádá neformální
nekomerční turnaje. Jejím cílem je
pravidelné setkávání golfových přátel
nejen na hřištích v západních Čech.
Jde samozřejmě jak o soutěžení ve
sportovním duchu, tak o společenskou
stránku golfu.
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Svou výhru z minulého čísla
Klatovanu si do areálu
Apartmánů Braníčkov
přijel vychutnat
pan Vincent Horváth.
Ještě jednou gratulujeme.
Soutěžit s Klatovanem se vyplácí!

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Na žádost některých čtenářek
a kamarádek zařazuji lehkou křížovku.
Autor křížovky: Rudolf Lang

KLATOVAN

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

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka: FC VIKTORIA PLZEŇ MISTR LIGY

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Jan Piorecký, Zahradní ul., Klatovy
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 15. července 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.

www.klatovan.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech,
u ČS OMW, elektřina, tel. 602 882 461
Pronajmu garáž v KT na Domažlickém
předměstí. Tel.:605 585 325
Počítače, notebooky, servis, služby,
servis mobilních telefonů. Klatovskou
pobočku najdete na adrese Vančurova 52 –
pod prodejnou Kodak. www.axes.cz
Pronajmeme, nebo prodáme garáž
v Klatovech u Čedíku. Tel: 737 477 842.
Prodám levně moštovač ke zpracování
většího množství jablek. Tel. 606 391 991
Hledám garáž k pronájmů v Klatovech
poblíž Husova náměstí, (průkaz VZP)
tel: 376 323 791
Prodám cihlový byt 4+1, v Klatovech 1.p.
2
výměra 110 m tel. 603 214 202
Prodám cihlový byt 2+1 po rekonstrukci,
v Klatovech - přízemí, bezbariérový. tel
731 410 301
Prodám byt 1+1 v KT, po rekonstrukci mezonet, cihla tel 604 589 229
Prodám RD v Klatovech o 4 bytech,
vhodný pro větší rodinu, nebo ke komer.
využití tel 734 384 017
Prodám RD 3km od Klatov, výborný stav,
slunné místo. tel731 410 301
Prodám moped Stadion-S 11. Telefon
737 477 842
Levné vytápění, levná tepelná čerpadla,
klimatizace. Montáž, opravy, servis a revize
chlazení. tel. 602 165 862,
www.klimatizacetepelnacerpadla.wz.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím
čísla ZDARMA.

INZERCE
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Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Janovice nad Úhlavou - benzínka
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
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Svrčovec - konzum
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan? Napište do redakce.

příští číslo vyjde:

27. 7. 2011
uzávěrka:

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!

15. 7. 2011

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK
ZÁKONNOU CESTOU
Zastavení upomínek, vymáhání
dluhů a exekucí.
Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Máte problémy se splácením?

Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz
tel. 608 950 660

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

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.

Informujte se o výhodných podmínkách komerční inzerce!

Kancelář: Denisova 105, Klatovy 339 01

PŮJČKA NA ZAVOLÁNÍ
schválení po telefonu
volejte ihned

603
214 202
linka informačního charakteru

PŮJČKU

739 471 936
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SPORT

Prolov Cup 2011 - Velký turnaj v malé kopané

foto: Jan Ráček

2. – 3. července 2011
Pr vní prázdninový víkend 2.-3.
července bude patřit fotbalu. Na velice
úspěšný debutový ročník turnaje v malé
kopané naváže početně letos ještě
rozsáhlejší a o ženský turnaj rozšířený
druhý ročník Prolov Cupu.
Letos si mužstva zahrají nejen ve
Vrhavči, ale také v sousedních
Neznašovech. Stejně jako v minulém roce
budou oba pažity rozděleny do čtyř
samostatných hracích sektorů.

Vrhaveč a Neznašovy

Společně s tuzemskými týmy letos
poměří své síly i několik seskupení ze
Slovenska, nejdále z Kapušan pri Prešove.
V průběhu obou turnajových dnů bude
k dispozici zcela zdarma vodní fotbal.
A´ také chystaný miniturnaj ve vodním
fotbalu nejen pro zúčastněné hráče skýtá
nemalé pobavení
Ženský turnaj a základní skupiny
mužských bojů jsou nachystány na
druhého července a vyřazovací boje

naplno vypuknou o den později.
Na sobotní večer je k tanci a poslechu
připravena zahrát skupina Ukradený
Vjecy následovaná DJ Andalem z rádia
Kiss Proton a jeho diskotékou.
Po d ro b n é i n fo r m a c e n a we b u :
www.prolovcup.cz

Michal
Frous
hlavní organizátor

Jedna z dovednostních soutěží – střelba na přesnost

Vítěz loňského turnaje PK Třebusice

