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„Tento způsob léta,
zdá se mi poněkud nešťastným!“
... následky jedné průtrže s bouřkou na Klatovsku
foto Klatovan | Jan Havelka

Sídliště Za Beránkem.

foto: Tereza Vystrčilová

Strom po zásahu bleskem ve Vrhavči.

foto: FILMpro

2 STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 7 | ČERVENEC 2011
Rozhovor s členkou petičního výboru
proti městské vyhlášce o provozní
době restaurací v Klatovech.

Bc. Helena
Šurýová
studentka

Jste členkou petičního výboru, zajímalo
by mě, kdy Vaše iniciativa vznikla a co
k ní dalo prvotní impuls?
Poslední týden v červnu mi kamarádka
oznámila, že od 1. července vstupuje
platnost vyhlášky o uzavírání restaurací,
barů a obdobných zařízení, což mě celkem
rozhořčilo a tak jsme se dohodly, že
zkusíme nějakým způsobem zakročit
a nejvhodnějším prostředkem se nabídla
právě petice. Zjistily jsme vše potřebné,
ustanovily petiční výbor a vyrazily do ulic,
abychom zjistily, jestli ta vyhláška vadí jen
nám, nebo i ostatním. Jak se ukázalo,
většina oslovených lidí s vyhláškou
samozřejmě nesouhlasí a chvílemi se
čekaly i fronty na podepsání. Podle nás je
to rozhodně krok zpět a zavádění policejní
hodiny tady mohlo platit za první republiky
nebo za totality, ale dnes, v době
demokracie a svobodného rozhodování je
to nesmysl. Věci se dají řešit i jinak než
zákazy a příkazy a zejména v této situaci,
kdy se vyhláška snaží omezit něco, na co
se v podstatě vůbec nevztahuje – tím
myslím herny. Nehledě na to, že se nikdo
ze zastupitelů ani nezajímal o názor
veřejnosti.
Jak probíhá sbírání podpisů a kolik již
máte signatářů?
Několik dní jsme běhaly po městě a sbíraly
podpisy, kde se dalo. Podpisů jsme zatím
nasbíraly okolo pětiset. Ale samozřejmě
i tady platí čím víc, tím líp. Na sociální síti
Facebook vznikla i stránka s protestem
proti této vyhlášce, ke kterému se během
24 hodin připojilo přes 1500 lidí – tu jsme
sice nezaložily my, ale jako podpora naší
petice to částečně také pomohlo.
Jsou nějaká místa pro případné zájemce,
kde mohou petici podepsat?
Pár výtisků jsme nechaly v podnicích,
které byly ochotny se k naší věci připojit –
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jmenovitě Herna-bar Campanula, Hernabar Bouchalka, U Válce – pokud by se tedy
chtěl někdo svým podpisem připojit, může
se v těchto podnicích přihlásit na baru
a obsluha jim dá petici k podpisu.
Jak dlouho bude možné ještě petici
podepsat?
Minimálně dva nebo tři týdny ještě bude
petice k dispozici ve zmíněných podnicích,
pokud by byl enormní zájem, lhůtu
prodloužíme, ale nejpozději do konce
srpna.
Zmínila jste, že většina lidí s vyhláškou
nesouhlasí, co ten zbytek?
Ti, kteří naši petici nepodepsali, většinou
říkali, že je jim to jedno. Někteří se báli
podepsat (ačkoliv s vyhláškou nesouhlasili), protože třeba rodiče pracují ve
státní správě a nechtěli jim nějak uškodit
apod., ačkoliv ze zákona nesmí být výkon
petičního práva nikomu na újmu, tedy
podpis petice nesmí být nijak postihován.
Se samotnou vyhláškou souhlasilo asi jen
pět lidí z těch, které jsme oslovily.
Mnohé lidi bude zajímat i to, jak s peticí
naložíte, co s ní podniknete a jakých cílů
hodláte dosáhnout?
Po sesbírání všech podepsaných archů
budeme petici směřovat k rukám pana
starosty. Společně s peticemi odevzdáme
i průvodní dopis, se žádostí o zrušení této
vyhlášky a vyčkáme na vyjádření pana
starosty, na které má zákonnou lhůtu 30
dní. Mnoho lidí se při podpisu ptalo, jestli
si myslíme, že něčeho dosáhneme a já
doufám, že ano, jinak bychom to nedělaly.
Chtěly bychom se účastnit zasedání
zastupitelstva, které se koná na začátku
září a případně o této věci se samotnými
zastupiteli jednat. Naším cílem je
samozřejmě zrušení vyhlášky. Věříme, že
naši zastupitelé vezmou rozum do hrsti
a rozhodnou pro její zrušení. Přece jenom
by si měli uvědomit, že jsme je volili my,
občané, aby hájili naše zájmy. V opačném
případě se u příštích voleb budeme muset
lépe rozhodnout, koho si do svého čela
zvolíme.
Děkuji Vám za rozhovor a budeme rádi,
budete-li čtenáře Klatovanu informovat
o dalším osudu petice.
Redakce byla překvapena dopisy čtenářů
ohledně vyhlášky. Do tohoto čísla se vše
nevejde, proto v příštím vydání dáme také
prostor druhé straně, představitelům
města k vyjádření o problematice a informacím o nabytých zkušeností s fungováním vyhlášek. Věřím, že širší diskuse
povede k vyjasnění stanovisek všech stran
a povede případně k vylepšení stavu ke
spokojenosti občanů.
(RKL)

Úvodník
Vážení čtenáři.
Byl jsem velice překvapen, kolik
příspěvků, námětů a pozvánek na akce
se objevilo v redakční poště. I řešení
soutěžní křížovky zaslalo mnoho čtenářů.
Vaše ohlasy, ať pozitivní, nebo negativní,
jsou pro nás významným zdrojem
inspirace a bereme to jako ocenění naší
práce a tato zpětná vazba je pro nás
velice důležitá a podporující nás v další
práci.
Pomalu končí první prázdninový
měsíc červenec. Máme za sebou
Klatovskou pouť, mnozí mají již po
dovolených, některé děti se již vrátily
z táborů a v Klatovech nám začaly platit
vyhlášky, které stále budí rozruch.
Červencové číslo je tak ovlivněno zmíněným děním.
Nemohl jsem však zapomenou ani na
nám všem asi společný pocit z prvního
měsíce prázdnin. Nejlépe jej vystihuje
legendární věta, kterou vložil Antonínu
Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu
Rozmarné léto a obrázek ze stejnojmenného filmu Jiřího Menzela. Ano slovy
klasika Důry: „Tento způsob léta, zdá se
mi poněkud nešťastným“.
Doufejme, že srpen bude o poznání
letnější a těším se na shledání nad
srpnovým číslem Klatovanu.
Vážení čtenáři, zasílejte nám i nadále vaše postřehy z našeho regionu,
nebo zajímavé fotografie z Vašich
prázdninových cest. Rádi nejzajímavější otiskneme.

Rudolf
Lang
editor
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Zapomenutý průkopník
Antonín Kraus
* 17. 5. 1908 Předslav u Klatov
+ 5. 4. 1951 Praha

Dvoumístná varianta Me-262 u nás označovaná CS-92.
I na tomto konkrétním letadle, dnes vystaveném v muzeu v Praze-Kbelích,
létal Antonín Kraus. Dnes je však opatřen německou válečnou kamufláží.
Jsou lidé, kteří mají štěstí a žijí v přelomové době. Mohou pak být svědky
takovýchto událostí a podat svědectví těm
mladším. A pak je pár vyvolených,kteří se
takovýchto událostí sami účastní. Mezi
takovéto osoby patří bezesporu i Antonín
Kraus, rodák z Předslavi, významná
postava československého letectví. Jméno
tohoto pilota zná snad každý letecký
nadšenec a neobejde se bez něj žádná
publikace o historii našeho letectví. Přesto
zůstává pozapomenut.
Antonín Kraus se narodil 17. května
1908 v obci Předslav v čp. 16 otci Antonínu,
místnímu zedníkovi a matce Boženě, rozené
Jirsové ze Strakonicka. Rodiče jej nechali
pokřtít v místním kostele o týden později.
V rodné obci žije až do roku 1924, to je mu
16 let, kdy se rodina stěhuje do Strakonic.
V 18 letech vstupuje do armádního letectva, absolvuje odborné kursy ve Škole pro
odborný dorost v Prostějově, kde získává
i pilotní průkaz. Poté odchází do stíhací školy
v Chebu. Po jejím ukončení nastupuje ke
stíhacímu Leteckému pluku 1 do Prahy. Zde
létá na Aviích B-21, letounech, které
proslavili takoví piloti jako František Novák,
či Malkovský.
V září 1929 nastupuje k leteckému pluku
6 a o dva roky později k leteckému pluku 5.
Oba tyto pluky mají ve výzbroji naše největší
bombardovací letadla Avia Fokker F-IX. Po
mnichovské krizi v roce 1938 odchází od
armády a stává se pilotem Čs. aerolinií, kde
setrvává až do okupace hitlerov. Německem.

Začátkem roku 1941 přijímá místo
zalétávacího pilota v Avii. Proč tak učinil,
můžeme jen spekulovat, všechny zbrojovky
v zemi pracovaly pro Němce a jejich
válečnou mašinérii. Možná si myslel, že se
mu podaří uletět za hranice, možná měl
našemu odboji podávat důležité informace
o letadlech, která zalétával, možná byl
donucen okolnostmi, nebo gestapem. A také
možná chtěl jen létat a toto byla jediná
možnost. A tak se mu poštěstilo několikrát
letět s Avií B-135, naší poslední u nás
zkonstruovanou stíhačkou, která bohužel
přišla příliš pozdě. Až přišel květen 1945
a Praha povstala proti okupantům. A hned
po vypuknutí povstání jsou na továrním
letišti přemalovány nenáviděné německé
znaky na československé a Antonín Kraus se
spolu s Františkem Jančou zapisují do dějin.
Poprvé po šesti letech se nad Prahou objevuje letoun Ar-396 s našimi znaky a přináší
důležité informace o dění na bojištích. Také
rozhazují letáky,povzbuzující povstalce.
Po válce zůstává Antonín Kraus v Avii,
kde zastává funkci šéfa zalétávacích pilotů
a létá na celé řadě, u nás tehdy používaných
letadel, která zde po Němcích zbyla a byla
uváděna do výzbroje naší armády. Jedním
z nich bylo i první proudové stíhací letadlo na
světě, Me-262. Našim konstruktérům
a technikům se podařilo tato letadla
zrenovovat do letuschopného stavu a jejich
úsilí korunoval svým letem právě Antonín
Kraus. Dne 27. 8. 1946 se stal prvním
našim letcem, který řídil proudové letadlo

Prvním proudovým letounem postaveným po druhé světové válce
v Československu se stal Me 262.1. Tovární pilot Avie Antonín Kraus
s ním poprvé vzlétl ze Žateckého letiště 27. srpna 1946 ve 14:40 h.
Letoun byl
vybaven
dvěma 30mm
kanóny MK 108
fota na stránce: repro
Letectví a kosmonautika
a archiv autora

nad Československem. Stali jsme se tak
teprve osmou zemí na světě, která byla
schopna provozovat tuto nejvyspělejší leteckou techniku. A že nešlo o nic jednoduchého
dokládá i první havárie, k níž došlo o pouhé
dva dny později. Letoun pro technickou
závadu havaroval při nouzovém přistání.
Pilot zůstal nezraněn jen díky svému
leteckému umění, byl jím opět pan Kraus.
Bohužel jej štěstí opustilo o pět let později,
při rutinním zalétávacím letu po opravě
motoru letounu S-199. Dne 5. 4. 1951
v 10:32 nalezl smrt poblíž Čakovic, kde
s neovladatelným strojem narazil do náspu
železniční trati. Bylo mu necelých 43 let.

Tovární pilot Avie Antonín Kraus
stojí na křídle Me 262.1
Když se v druhé polovině osmdesátých
let rozrůstala pražská čtvrť Letňany, jedna
z nových ulic dostala jméno právě po předslavském rodáku - Krausova. A ústí do ulice
pojmenované po dalším skvělém pilotovi, do
ulice Malkovského.
Letos si připomínáme 60 let od úmrtí
tohoto pilota a zároveň 65 let od památného prvního proudového letu. Při této
příležitosti se bude konat 27. 8. v Předslavi
v prostoru u školy vzpomínková akce. Bude
tak symbolicky v den výročí 1. proudového
letu odstartována spolupráce s obecním
úřadem, která vyvrcholí odhalením pamětní desky významnému rodákovi.

Petr
Novák
plastikový modelář
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POZOR NA OTRAVU!
Milý čtenáři Klatovanu, již v minulém
vydání jsme upozornili na téma: „Otravy
oxidem uhelnatým (CO) a jejich příčin.“
Otrava CO je způsobena špatným spalováním plynových spotřebičů, nedostatečným
množstvím přívodního vzduchu k nim
a v důsledku toho vzniká CO. Pokud zanedbáváme čistění a preventivní kontroly,
může se stát, že se postupně přiotravujeme oxidem uhelnatým. Nepodceňujte
příznaky otravy, které tento plyn způsobuje.
Plyn je bezbarvý a bez zápachu, proto je
velmi nebezpečný. Oxid uhelnatý se drží při
zemi – je těžší než vzduch. Ležící osoby
a domácí zvířata jsou postiženy nejdříve.
Prvotní příznaky otravy CO můžou být pro
někoho mnohdy banální.
Lehčí otravy: jde hlavně o pobolívání
hlavy, hučení v uších, nevolnost, slabost
a zčervenání. Postižený člověk se vydá
k lékaři, ale než tam dojde „udělá se mu
lépe“, protože již nevdechuje toxické plyny.
Proto pokud vás pobolívá hlava a předtím
jste tím netrpěli (máte plynový spotřebič –
tzn. sporák, plynový ohřívač vody „karmu“
nebo plynový kotel s odkouřením do
komína), tak tyto symptomy nepodceňujte
a nechte si spotřebiče prohlédnout odbornou servisní organizací.
Těžší otravy: neklid, porucha vědomí,
křeče, bezvědomí, zástava dýchání.

Baselides

Několik postižených v jednom místě
vždy zavdává podezření na otravu!
Chtěl bych také upozornit na rekonstrukce vašich domovů, které jsou často
spojené právě s výměnou oken a dnes již
vylepšené digestoře. Při výměně oken se
může změnit charakter budov. Můžete
z nich udělat naprosto utěsněný objekt
a zvýšit tak riziko otravy. Pokud jde o digestoře, v dnešní době na trhu existují
velice výkonné. Dokážou vám obrátit tah
spalin velice lehce. V místnosti, kde je namontovaná digestoř podle našich norem,
nemá být atmosférický kotel (do komína).
Snažte se při rekonstrukcích vše konzultovat s odbornou firmou a ptát se. Nechat si
udělat revize kotlů, sporáků a v neposlední
řadě i komínů.
Tímto vám nabízíme naše služby
v oblasti TOPENÍ – SERVIS – PLYN – VODA.
Zajišťujeme servisní služby na plynové
spotřebiče, a to jak čištění, pravidelný
servis, kontroly a opravy. Samozřejmostí je
záruční a pozáruční servis. V tomto oboru
jsme nasbírali již řadu zkušeností. Od roku
1995, kdy jsem firmu založil, se neustále
učíme a sledujeme novinky na trhu. Můj cíl
je spokojenost našich zákazníků.
Můžete nás navštívit v sídle firmy v ulici
Budovcově (v blízkosti prodejny Billa), kde
lze vybírat z mnoha výrobků. Od značko-

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

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

Kondenzační kotel BAXI Luna Platinum HT

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS
zastoupení a servis
značek:

vých kotlů, přes vany, umyvadla, radiátory,
až po uzávěry na vodu. V provozovně dostanete informace ohledně sortimentu, který
nabízíme, tak i kvalitě, kterou upřednostňujeme. Snažíme se nabídnout nejvyšší
kvalitu za nejlepší cenu. Preferujeme
tuzemské výrobce a výrobce ze zemí Evropské unie. Nenabízíme supermarketovou
kvalitu a kvalitu asijských zemí.
Chtěl bych vyzvednout evropskou
jedničku ve výrobě kotlů, solární techniky
a regulace, firmu BAXI, která se vyznačuje
jak kvalitou, tak účinností a bezpečností
svých výrobků. Tato firma je leaderem na
evropském trhu a investuje nemalé
prostředky, jak do vývoje technologií, tak do
úspornosti produktů. Výrobky firmy BAXI
jsou známé svou spolehlivostí, a proto je
máme instalovány v podstatné většině
námi provedených staveb a zrekonstruovaných objektů. Na tyto spotřebiče
zajišťujeme kompletní servis, poradenství
a know-how.
V některém z dalších čísel Klatovanu
se budeme soustředit na typy kotlů
a účinnosti, spolu s neméně důležitou
bezpečností.

foto: Rudolf Lang

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

Zdeněk
Baselides
instalaterství
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Korunovační klenoty na Velharticích

foto: Lukáš Kopecký

V Čechách a na Moravě je jen málo
míst, které se mohou pochlubit tím, že
ukrývaly české korunovační klenoty.
Často pak pro mnohé zůstává překvapením, že tomu tak bylo i v blízkosti
Klatov. Konkrétně na hradě Velhartice.
Klenoty zhotovené Karlem IV. sídlily
převážně na Pražském hradě či na
Karlštejně. A svatováclavská koruna měla
být trvale umístěna na lebce tohoto
světce. Pouze při korunovaci nového
panovníka bylo dovoleno s ní manipulovat.
Kruté a krvavé husitské války však
způsobily zmatek téměř ve všem na českém území. A nepřímo se dotkly i klenotů.
V roce 1448 panovalo v Čechách bezvládí
a země čekala, až dospěje a koruny se
bude moci ujmout Ladislav Pohrobek.
Proto vládu v království drželi především
mocní šlechtici jako Oldřich z Rožmberka,
Jiří z Poděbrad a Menhart z Hradce.
A právě spory mezi nimi takříkajíc způsobily přesun klenotů do západních Čech.
Dobytí Prahy vojsky Jiřího z Poděbrad velmi

Hrad Velhartice. Jižní palác s hradní kaplí ve věži.
překvapilo okruh přátel Menhar ta
z Hradce. První reakcí na tuto událost byl
odvážný čin Menhartova syna Oldřicha,
který nechal tajně z královského hradu
Karlštejna převézt české korunovační
klenoty na hrad Velhartice, který tehdy byl
v držení Pánů z Hradce. Místem úkrytu se
stala nejstarší hradní budova – jižní palác,
konkrétně hradní kaple. Možným záměrem tohoto činu pak bylo všemožné zabránění případné snahy Jiřího z Poděbrad
stát se českým panovníkem. Délka doby,
kterou nejvýznamnější královské insignie
na hradě strávily není úplně jasná, avšak
byly to minimálně dva roky. V roce 1453
pak již určitě sloužily ke korunovaci
Ladislava Pohrobka novým českým
králem.
Osudy hlavních protagonistů byly
posléze zcela rozdílné. Menhart umírá již
v roce 1449 a daleko mladší Jiří
z Poděbrad se v roce 1458 stává na
dalších třináct let českým králem. A ač to
tehdy v 15. století bylo dnešními slovy

řečeno pouhé řešení politických problémů, dnes je malebný šumavský hrad
právem hrdý na tento výrazný zápis do
české historie. A tak kdykoli uslyšíte
o korunovačních klenotech, tak si kromě
Svatovítské katedrály, Karlštejna, Českých
Budějovic, či Vídně, vzpomeňte také na
Velhartice. I tady totiž byly umístěny!!
A chcete-li se vrátit i do časů Menharta
z Hradce, pak si vás dovolujeme pozvat
na večerní kostýmované prohlídky právě
na velhartickém hradě. Ve dnech 4.-6.
srpna vždy od 19:00 se v programu
nazvaném „Prokletí velhartických pánů“
osobně setkáte se všemi významnými
vlastníky hradu. Na prohlídky, ve kterých
již tradičně budou vystupovat především
zdejší průvodci, doporučujeme rezervaci
na tel. 376 583 315.

Lukáš
Kopecký
dopisovatel

www.klatovan.cz
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Nové televizory LG Cinema 3D

Každý návštěvník měl možnost vyzkoušet na vlastní oči nové 3D televizory LG
Firma Elektromarket Beneš, člen sítě
Euronics, ve spolupráci s firmou LG pro
Vás 19. 7. připravila na klatovském
náměstí nebývalou podívanou. Představila
novou 3D technologii v obřím kamionu,
kde jste mohli vidět novou generaci 3D
televizí s technologií LG CINEMA 3D.
Každý měl uvnitř možnost srovnat běžnou
3D televizi od konkurence s LG 3D televizí.
Společnost LG Electronics CZ (LG),
která je světovým lídrem a inovátorem
v klimatizacích, ve spotřební elektronice,
domácích spotřebičích a mobilních komunikacích, věří, že technologie LG Cinema
3D bude dominovat trhu s 3D televizory.
Již teď poptávka po televizorech LG
Cinema 3D předčila veškerá očekávání.
LG Cinema 3D používá technologii
polarizovaných skel v brýlích. Ty dokážou
vyfiltrovat obraz určený pro konkrétní oko.

Každé oko se pak dívá na jiný obraz, čímž
vzniká prostorový vjem. Ostrý a bez blikání.
Polarizační brýle váží pouhých 16 g, takže
žádným způsobem neobtěžují. Navíc jsou
zcela pasivní, nikde se nenabíjí, nemůže
se na nich nic pokazit. Další výhodou
technologie je, že nepřicházíte o jas, jako
v případě konkurenčních brýlí, které
neustále zatemňují a odtemňují clonu
v brýlích. Řadu uživatelů navíc z takového
„poblikávání“ bolí hlava nebo oči. Nic
takového u CINEMA 3D nehrozí, což
potvrzuje řada studií.
Neměli jste možnost navštívit 3D
kamion LG? Nevadí! Každý zájemce si
může přijít tuto novou technologii vyzkoušet na prodejny Euronics Elektromarket
Beneš v Klatovech u Bílé Věže nebo
u Alberta.

Jako jediná na trhu nabízí síť prodejen Euronics na tyto televizory zdarma
prodlouženou záruku, a to na 40 měsíců
místo běžných 24 měsíců. Za tuto
prodlouženou záruku na jiných prodejnách
zaplatíte až 6000 Kč. Kromě toho ke
každému 3D LED televizoru LG obdrží
každý zákazník sadu 7 ks 3D brýlí. Můžete
tedy pozvat všechny své známe a pokochat se společně touto nejnovější technologii, která Vás všechny vtáhne do děje na
obrazovce.
Nové televizory LG Cinema 3D prostě
musíte vidět, abyste uvěřili, jak dokonale
vypadá trojrozměrný obraz na domácím
televizoru. Proto neváhejte a přijďte do
prodejen Elektromarket Beneš&Beneš
vyzkoušet tento nevšední zážitek.

Václav
Beneš
ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

EURONICS ZÁRUKA
40 MĚSÍCŮ

Obří kamion
přivezl na klatovské náměstí
představit novou generaci 3D televizí
s technologií LG CINEMA 3D

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!
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Co přijde zítra? Budeme si muset holit hlavy?
Lépe trestat všechny, přijmout presumpci viny, než opravdu trestat viníky.
„Včera jsem jim sebral sůl, dneska
jsem vyhodil Marušku a zítra jim přikážu
holit si hlavy...“.
Známá věta Jana Wericha z pohádky
Byl jednou jeden král by zanedlouho
mohla vystihovat situaci v Klatovech.
„Včera“ nám zastupitelstvo města zavedlo
důslednou policejní hodinu. „Dneska“ by
mohlo uznat za vhodné, abychom se od
občanů ostatních obcí republiky odlišili
předepsanou civilní uniformou. A kdo ví,
co bude „zítra“? Možná nám opravdu přikáže holit si hlavy. Ano, řeč je o vyhlášce,
která od 1. července reguluje provozní
dobu pohostinství, restaurací, barů,
diskoték a obdobných zařízení.
Na první pohled by se mohlo zdát, že
úmysly města jsou zcela čisté – chránit
občany před narušováním veřejného
pořádku a nočního klidu. Při schvalování
takové vyhlášky město pravděpodobně
reagovalo na stížnosti některých obyvatel
města, kteří poukazovali na údajný hluk
a nepořádek v nočních hodinách v blízkosti centra města a v okolí barů a diskoték. Záměr městského zastupitelstva
„přišlápnout paty“ všudypřítomným
vandalům a dalším nepřizpůsobivým
občanům byl chvályhodný. Co se však
podívat na relálný dopad?
Nevhodně se chovající hluční lidé,
gambleři, narkomani a jim podobní tu byli
vždy a vždy tu budou, stejně tak jako
v každém jiném městě republiky. Nabízí se
tedy otázka – proč se v jiných městech
zastupitelé neuchylují k podobnému omezování vlastních občanů – voličů? Máme

snad v Klatovech nějaký specifický druh
vandalů, proti kterým je potřeba bojovat
specifickými prostředky? Stěží. Gambleři,
které si v podstatě většina našich současných zastupitelů sama vychovala, když
zde umožnila vznik takového množství
heren, nezmizí s omezením provozní doby
heren. Hráči si najdou prostě jen jiný čas
k tomu, aby uspokojili svou závislost.
Většina lidí z těchto sociálních skupin
nemá střechu nad hlavou a tráví noci
právě v hernách a barech. Do důsledku
dovedeno bude mít vyhláška v tomto
směru jen jeden dopad - tito lidé budou nocovat ve vašich sklepech, na schodištích
domů nebo v parcích v blízkosti škol, které
navštěvují vaše děti nebo skrz které
chodíte ráno do práce. Gambleři nezmizí
ani tehdy, rozhodne-li se město neudělovat další licence na výherní automaty.
Stále bude možnost sypat peníze do
výherních terminálů, na jejichž provoz
uděluje licenci Ministerstvo financí ČR.
Vyhláška se tedy nedotkne ani omezení
počtu heren s hracími automaty.
Pokud měl být motivem pro vydání
tohoto přísného zákazu hluk v okolí barů
a diskoték, dá se říci, že se jedná pouze
o jednotlivé prohřešky. I tyto individuální
projevy alkoholem posílených jedinců se
dají řešit jiným způsobem než omezením
všech občanů. K těmto účelům byla přece
zřízena represivní složka města, tj. městská policie. Pokud budou městští strážníci
zbaveni povinnosti o půlnoci, resp. ve tři
hodiny ráno o víkendu, obcházet podniky a
kontrolovat, jestli jsou jejich provozovatelé

příští číslo vyjde:

26. 8. 2011
uzávěrka:

17. 8. 2011

www.klatovan.cz

Z redakční pošty
na aktuální téma
poslušní a dodržují „policejní hodinu“, jistě
budou mít čas na to, aby řešili tyto případy.
A buďme upřímní – ať už s vyhláškou nebo
bez ní, ať už ve tři nebo v pět – vždycky se
najde někdo, kdo se nebude chovat jako
slušný člověk.
V konečném důsledku má tedy
vyhláška dopad pouze na slušné občany
a je více než jasné, že zastupitelstvo
v žádném případě nevyřešilo podstatu
problému. Co ovšem skutečně dokázalo
na výbornou je – po vzoru totalitních praktik – okamžitým zákazem stoprocentně
omezit svobodu jednání a rozhodování
drtivé většiny slušných občanů – a to
nejen těch, kteří se jen chtějí se svými
přáteli bavit, ale i těch, kteří zde chtějí
svobodně podnikat. Zdá se, že si zastupitelé našli zálibu pozorovat z tepla svých
kanceláří, jak z Klatov odchází mladí produktivní lidé a jak velké průmyslové kolosy
likvidují menší nekonkurenceschopné
podnikatele – proč tedy nepošlapat paty
ještě těm, kteří tady zůstali?

Bc. Věra
Jakubová
studentka

Místa, kde také naleznete
měsíčník Klatovan:
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou -benzínka a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrávky
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí
Klatovy - bazar Judanita
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud

Měčín - konzum
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka
Předslav - konzum
Petrovice u Sušice konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka,
konzum, radnice
Svrčovec - konzum
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

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

PŮJČKU

Z redakční pošty: Snímek Toi-Toi „vozové“ hradby, která krášlila
vzhled náměstí, a „vítala“ návštěvníky pouti zaslala čtenářka
Ivana Jančová. Nejen té se nelíbilo takto „vyzdobené“ náměstí,
obzvláště jsou-li u náměstí dostupné veřejné záchodky.

739 471 936

www.klatovan.cz

FINANCE

ČERVENEC 2011 | ČÍSLO 7 | ROČNÍK II | STRANA

9

Moderní finanční plánování
Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...
aneb článek o „finančních pitomcích“ a o těch finančně gramotných...
Minulý týden se mně dostaly do rukou
materiály jedné nejmenované finančněporadenské společnosti, resp. „výtvor“
její pojišťovací zprostředkovatelky. Po
prostudování materiálů jsem opět nabyl
přesvědčení, že článek mého kolegy – nezávislého finančního poradce, p. Ondřeje
Záruby s názvem „Vše je legální a ty máš
holej zadek aneb moderní finanční
inženýring“ - uveřejněný na internetovém
serveru www.penize.cz v listopadu r. 2010
– musím ještě více přiblížit široké
veřejnosti...
Níže si čtenářům dovoluji nastínit jeho
upravený a zkrácený pohled na problematiku prodeje IŽP (rozuměj investičního
životního pojištění) – všeléku servírovanému „pseudofinančními poradci“ proti
všem neduhům světa - jako nástroje na
zajištění dětí, rodičů, prarodičů, proti
úrazu, smrti, trvalým následkům, na denní
odškodné, spoření, zajištění budoucnosti,
a nebo hypotéky - prostě proti všemu a pro
všechny...:
„Tak si říkáte, že by bylo dobré naspořit
si nějakou korunu na stáří a obrátíte se na
zástupce významného hráče na poli finančního zprostředkování ve střední Evropě.
Prodá Vám nástroj od jedné z největších
místních finančních skupin. A odejdete
s něčím, čemu absolutně nerozumíte. Říkají tomu investiční životní pojištění a je to
prý výborná věc na spoření peněz na
penzi. A dokonce Vás pojistí v podstatě
zadarmo na pár statisíců pro případ smrti.
No chtělo by se říci super kauf, ne?
Ale ejhle! Náklady na zprostředkování
dosahují „zanedbatelných“ 200 procent
z částky, kterou jste se tam zavázal ročně
ukládat následujících 30 let (chraň Vás
ruka Páně, pokud jednou něco nepošlete).
Tahle částka musí být co nejdřív odeslána
na účet tomu, kdo s Vámi strávil čas
odpovídající vypití asi tří káv slibováním a
papírováním, protože on přece nepracuje
zadarmo. Pak taky ten portfolio manažer
musí dostat svá tři procenta ročně z objemu peněz. Broker, přes kterého se obchoduje, chce poplatky – dejme tomu 0,5%
ročně. A co chudák pojišťovna? Ta si vezme jen marži z rizikového pojistného (ne,
to pojištění není zadarmo, jen Vám sečetli
cenu dvou produktů) a navíc dostane za
posílání ročních výpisů, mlžení informací
a vybírání peněz velice sympatické procento ročně. To je sakumprásk cca 4,5%
ročně + počáteční náklady 200% roční

úložky. A ještě si dovolí naúčtovat
sympatický poplatek za vedení účtu třeba
50 Kč, protože to už Vás nevytrhne.
Otázka, která takřka nikdy nezazní
(jinak by v takovém produktu nebylo mnoho miliard Kč), zní: „Kolik musím vydělávat
s takovými poplatky, abych byl na nule?“
Odpověď: „Abyste byli nominálně (tj.
účetně – to nemá s ekonomickou realitou
nic společného) na svém, tak by zhodnocení portfolia muselo být alespoň 5,07%
ročně.“ Realita je však po inflaci: inflace
2% - 7,27% p.a., inflace 3% - 8,37% p.a.,
inflace 4% - 9,47% p.a., inflace 5% 10,79% p.a., inflace 6% - 11,93% p.a.
Neuvažuji zde o pojištění pro případ smrti,
které má zcela oddělenou kalkulaci.
V tomto produktu slouží jako záminka, jak
učinit transakci přes pojišťovnu a zcela
zneprůhlednit výpočet pro běžného
klienta.

Při zhodnocování aktiv 7% p.a. před
poplatky - to u klienta, který do takového
produktu platil 30 let 5000 korun
měsíčně, nominálně dělá 1.228.581,- Kč.
Pro ty, kteří počítají pomaleji – klient do
produktu nasypal 1.800.000,- Kč nominálně. Po 30 letech obdrží 2.385.861,- Kč.
Takhle to nevypadá tak hrozně, jenže to je
nominální nesmysl, který s realitou nemá
nic společného. Reálně to vypadá při 3%
roční inflaci takto (dejte se na víru, pokud
chcete takhle superpříznivou hodnotu):
Klient obdrží 982.943,- Kč, zaplatí
1.211.307,- Kč - to je 228.364,- Kč ztráta
za to, že je „finanční pitomec“. Pojišťovna
a investiční společnost vyinkasují celkem
681.312,- Kč. A při 5000,- Kč / 30 let
měsíčně - se takto, v tomto produktu,
protočí stovky milionů Kč. Uznejte sami, že
proti této zlodějně byli lupiči, co ukradli
100 milionů, břídilové.
Závěr, neboli ochrana před moderním
finančním inženýringem: v prvním díle
našeho seriálu jsme si názorně ukázali,
jak z Vás může udělat celkem snadno
„finančního pitomce“ pojišťovna, která má
za dceru investiční společnost.

Pamatujte na tyto zásady:
1) Pojištění a spoření (investování)
neradno kombinovat dohromady. Pokud
existují dvě složky v jednom produktu, je
takřka vždy netransparentní a zbytečně
drahý, což ve finále vede k tomu, že máte
minimální šanci dosáhnout i malého zisku.
2) Pracujte vždy s časovou hodnotou
peněz. Inflace je fakt. Ne mýtus.
3) Nikomu nevěřte. Nedejte na sympatie k
lidem, kteří Vám něco prodávají.
4) Nestrkejte peníze do nástrojů, kterým
nerozumíte.
5) Nedělejte věci složitě, když existuje
jednodušší řešení. Jednoduchý nástroj
upřednostněte před derivátem apod.
Každý z nás je někdy za „pitomce“. Pokud
takto označuji oběti moderního finančního
inženýrství, tak ne kvůli posměchu.
Snažím se jen demonstrovat, jak smýšlejí
o svých obětech ti, kteří výše uvedenou
variantu soudobého finančního
inženýringu úspěšně provozují.“
A co napsat závěrem? Pravidelný
seriál o rodiných financích, pojištění,
investicích a spoření končí... Ovšem, ne
až tak docela! Na základě stále častějších požadavků našich čtenářů nově
zřizujeme na internetových stránkách
měsíčníku Klatovan (www.klatovan.cz)
poradnu. Zde velmi rádi odpovíme
čtenářům i široké veřejnosti na vznesené
dotazy. Odpovědi na nejčastější dotazy
se pak budeme snažit přinést i na
stránkách tištěného Klatovanu.

Zdeněk
Konfršt
makléř
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Osobní názor provozovatele herny a baru v Klatovech
na stav po 1. 7. 2011
V Klatovech podnikám již od roku 2000, vynakládám
hodně úsilí o správný chod podniku, zkrátka na
Bouchalce jsem strávil kus svého života a měl jsem
radost, že se mi vynaložené úsilí zúročuje a podnik
prosperuje. Lidé se zde dobře bavili, napili, zahráli si
kulečník nebo jiné „hospodské“ hry, popřípadě zkusili
trochu štěstí na ruletě nebo automatech, nenápadně
umístěných v oddělené části baru. Nebojím se říct
podnik se vším všudy, za který jsem se opravdu nemusel
stydět! Tyhle staré dobré časy jsou dnes již dávno pryč…

Z redakční pošty na aktuální téma
Trochu se to „zvrtlo“. Zhruba od konce
roku 2007, kdy jako houby po dešti začali
v Klatovech vyrůstat převážně asijské herny.
To když vietnamští stánkaři zjistili, že pořídit si
pár automatů nemusí být zase tak špatný
„šolych“ a rozhodně je to lepší, než mrznout
celý den ve stánku. Získat povolení na hernu
ve městě Klatovy nebyl žádný problém
a většina z těchto „podnikatelů“ na svých
„provozovnách“ jí, spí, provádí osobní hygienu, zkrátka existují, sledují domovské TV
kanály přes internet, a to všechno s opravdu
minimálními náklady na provoz. Vznikla tak
v Klatovech takových heren spousta, všechny
samozřejmě non-stop a která víc bliká „ta je
víc!“. Jelikož jsou tito „podnikatelé“ velice
spořiví, snažili se své „podniky“ otevírat ekonomicky, mám tím na mysli, jen nejnutnější
investice jako je bar, trocha toho koberce na
podlahu, vymalovat před otevíračkou a pak už
je to až do smrti. Nějaká jiná zábava v těchto
podnicích, myslím tím kulečník, šipky, nebo
třeba jen stůl a sezení je zbytečný luxus a pořídit to stojí peníze… Kromě toho že si tam
můžete „zahrát bednu“, vám tento podnik víc
nedá, snad ani tu instantní kávu…
Typickým příkladem je ulice Vídeňská,
které já osobně už nějaký ten pátek neřeknu
jinak, než „Vietnamská“. Osobně jsem nikdy
nebyl zastáncem non-stopů. Bouchalka byla
až do konce roku 2008 ve všední dny zavíraná
v 1 hodinu ráno a o víkendu do 4 hodin,
samozřejmě se stávalo, že se občas někdo
utrhnul a „v rámci kšeftu“ se zavřelo o něco
později. Ale! Jak jsem již řekl, non-stopů
a automatů ve městě začalo přibývat,
konkurence rapidně vzrostla a co si budeme
povídat, konkurovat těmto „podnikům“, kde si
majitel dělá sám 24 hodin denně atd., to je
velmi obtížné, takzvaní „hráči“ se roztrousili
po celém městě a i já byl donucen začít s nonstop provozem, časem na Bouchalce začali
kvůli konkurenci přibývat i automaty. Člověk,
který si chce opravdu jen „zahrát bednu“ má
v Klatovech královský výběr míst, kam zajít
a také je mu jedno jestli je podnik takový nebo
makový, protože automaty jsou všude úplně
stejné. Nezbylo mi nic jiného, než smutně
přihlížet, jak Město povoluje další a další nonstopy a jakým směrem se zde ubírá oblast
pohostinství a zábavy.
Když se ve „Vietnamské“ ulici otevíral již

čtvrtý non-stop, nevydržel jsem psychicky
a domluvil si schůzku u pana starosty, kam
jsem zašel společně s majitelem firmy, v té
době provozující automaty na Bouchalce,
abych se optal, kolik ještě asi tak nově
otevřených heren můžu očekávat v brzké
době. To abych věděl, jestli to na Bouchalce
mám zabalit hned, nebo se ještě chvíli trápit.
Na panu starostovi bylo vidět, že jsme se
tématem trefili přímo do vosího hnízda
a kromě toho, že město v tomto ohledu
nemůže nic dělat, protože všechny nové herny
splnily podmínky kolaudace po stavební
stránce a že se připravuje vyhláška s časovým
omezením (zdůrazňuji) pouze pro střed
města, jak nám bylo řečeno, jsme se nedozvěděli vůbec nic. V tomto oboru se pohybuji
nějaký čas a z vlastní zkušenosti můžu říct, že
například město Přeštice má ve vyhlášce již
od roku 2007 takzvaný „stop stav“ automatů,
to znamená že stanovili maximální počet
automatů ve městě a zastavili tím otevírání
nových heren.
Takže když mi někdo z Města někdy tvrdil,
že nemohli v tomto směru nic dělat, není to
pravda. Mohli tyto nově otevřené herny zarazit
už dávno, nebo proč to v Přešticích šlo
a v Klatovech ne? To fakt neberu, pánové…
Novou vyhlášku považuji za zoufalý krok
Města nebo jakousi snahu napravit vlastní
chyby z minulosti, ke kterým vůbec nemuselo
dojít. Ještě víc mě mrzí, když „starousedlíky“,
tím myslím podniky v Klatovech už léta
fungující, hází do jednoho pytle s novými
„podniky“, které jsem již popisoval. Ani nemá
cenu mluvit o tom, kolika penězi „starousedlické“ podniky za ta léta přispěli do Městské
kasy. Pěkně jste se nám za to odvděčili,
pánové Radní! Snížení kriminality a omezení
rušení nočního klidu stanovením „policejní
hodiny“ je pro mě holý nesmysl. Situaci ve
městě za ta léta dobře znám a vidím, že kriminalitu a výtržnosti ve městě páchá pořád jen
několik stále těch samých jedinců a to bez
ohledu na denní hodinu.
A jak nám to funguje ve městě od
1. 7. 2011? Skoro denně sedávám do auta
a jezdím pozorovat dění na městě po
„policejní hodině“. Moc se u toho pobavím.
Obzvláště o víkendu je město plné skupinek
opilců vyhnaných současně ze všech podniků
v Klatovech na ulici, prostě Kocourkov.

O víkendu většinou dohlíží na „noční klid“ 6-8
policistů, kteří mají opravdu plné ruce práce,
nevědí jestli mají dříve kontrolovat podniky
zda mají opravdu zamčeno, nebo rozhánět
alkoholem rozvášněné davy, které hledají
jakýkoliv další záchytný bod pro další kořalku.
Gratuluji Vám, s… pánové. Nyní jste to
v Klatovech dotáhli k opravdové dokonalosti!
Po pár týdnech od zavedení vyhlášky je
nasazováno velké množství policistů a hlídek
zvláště v centru města. To v Klatovech nepamatuji. Takové nasazení mělo nastat i bez
vyhlášky a žádné rušení nočního klidu by
nikdy nebylo!
Závěrem k nové vyhlášce o otevírací době.
Město sdělilo provozovatelům restaurací,
barů, diskoték a jim podobných zařízení, jak si
mají stanovit nově otevírací dobu. Tyto
podniky mají jedno společné, podnikají na
základě živnosti - hostinská činnost. Ptám se
tedy, proč jsou stále i po přijaté vyhlášce
otevřeny non-stop benzínky, kde si mohu
koupit pivo, alkohol, kávu, jídlo a vše jako
v baru nebo v restauraci? Čím se liší od
restaurací, občerstvení? I provozovatelé
benzínek musí mít hostinskou činnost, aby
mohli prodávat tyto vyjmenované produkty.
Zde dochází pod dohledem Městské policie
k jasnému a soustavnému porušování městské vyhlášky a mimo to je to pro mě jasná
diskriminace a zvýhodňování některých
subjektů. Upřímně řečeno, moje chuť dál
podnikat ve „Městě Duchů“ je na bodu mrazu,
momentálně se obávám otevřít něco, či
investovat do čehokoliv v tomto Městě, aby mi
místní mocipáni moje investice a snahu
časem nezmařili.
Škoda jen, že zatím nepřišel někdo, aby
řekl pánům zastupitelům a úředníkům, že jich
je v Klatovech příliš mnoho, přebytečných
a svoji práci neodvádějí dobře. A tak jim tedy
od příštího měsíce zkrátíme pracovní dobu na
polovinu a samozřejmě také výplatu na
polovinu. Ale protože na ně hned nebudeme
„úplní psi“, necháme je makat alespoň o pouti
a na Silvestra na plný úvazek.

Tomáš
Rauner
Herna a bar Bouchalka

www.klatovan.cz
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Klatovácí si v Sokolově ostudu neudělali!
V sobotu 23. července si udělala
čtveřice fanoušků hokeje v Klatovech
fotbalový výlet do Sokolova na fotbalový
turnaj fanklubů. Na místě nejprve došlo po
urputném jednání k zápasovému spojení
s fanklubem Ústí nad Labem.
Hned v úvodním zápase došlo k poměření sil s obhájcem trofeje z Tábora. Do
vedení se překvapivě v první minutě dostal
celek „Klatov nad Labem“. Po změně stran
ale Kohouti šlápli na plyn a i díky chybě
brankáře se jim povedlo urvat remízu.
Následovala pro Klatováky ten den typická
runda piv a po posilnění jasná výhra nad
Pelhřimovem. Spanilou jízdu přibrzdilo až
Sokolovské „béčko“, ovšem ani to nikterak
výrazně nerozneslo naše smíšené mužstvo. Problém nastal až v další fázi turnaje.
Do pivních rund se zapojila i pětice posil
z Ústí a na jejich výkonu to bylo notně znát.
Vysoký příděl hráčům nadělil jak celkový
vítěz turnaje Kolín spolčený s Nymburkem,
tak i Litvínov a Sokolovské „áčko“. Na
fanklub Klatov zbyla jen čestná plaketa za
šesté místo a diplom za dámskou posilu
z Ústí. Poté následovala již jen pozvánka
na příští ročník do Pelhřimova a družení
mezi hráči, které pokračovalo až do
ranních hodin.

Klatovští reprezentanti obsadili
nejlepší místa hned u zdroje.
Pavel Turhobr, Petr Havelka, Jiří Zavřel.

Dechová rozcvička.

Petr Mates
Matějka

Příští větší akcí Klatováků bude
charitativní fotbalové utkání v sobotu
6. srpna na Rozvoji v Klatovech.

dopisovatel

JUDANITA BAZAR
pořádá

20. 8. 2011
Judita Vozková

- Kojenecké oblečení
- Dětské oblečení
- Dámský textil
- Pánský textil
- Hračky a doplňky
- Nábytek
Oblečení a menší nábytek přijímáme
též do komisního prodeje

Dragounská 200
339 01 Klatovy

BLEŠÍ TRH
U hotelu Rual Bezděkov
9:00 - 13:00 hod.
od Klatov směr Domažlice před železničním
přejezdem doleva na Bezděkov

V případě zájmu
o prodej
na bleším trhu
nás kontaktujte
na tel.:

777 031 169
732 157 150
Po-Čt 9.30 - 12.00
13.00 - 15.30 Všichni jste
Pá 9.30 - 15.00 srdečně zváni!

tel.: 732 157 150

Judita
Vozková
Judanita bazar
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KŘÍŽOVKA

Bowling Club Braníčkov
bar & restaurace

www.branickov.cz
Velhartice - Braníčkov 9, 341 42 Kolinec, Czech Republic
GPS Loc: 49°15'49.529"N, 13°20'38.943"E
tel. +420 733 12 11 11

Křížovka o cenu! Opět večeři pro dva!
TAJENKA: Žena volá svojí mamince:
„Mami, zase se mnou hádal, už to nevydržím,
přijdu bydlet k tobě!“
Matka odpovídá: „Ne, ne, miláčku,
za svoje chyby <...tajenka 1...>!
Přijdu <...tajenka 2...>!“

KLATOVAN

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka: Příjemné prázdniny

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce, GRATULUJEME!
Alena Rubínová, Hory Matky Boží, Kolinec

Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 19. srpna 2011.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.
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