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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři. Začal nový školní rok, 
začaly nové ročníky sportovních soutěží. 
V kraji proběhly dožínky a námi přivolávané 
babí léto skutečně dorazilo. 

V uplynulém měsíci jsme ze všech médií 
mohli stále sledovat a poslouchat zprávy 
o žhavých problémech ve Šluknovském 
výběžku. Problémy trvají a ukazuje se, že 
nejsou otázkou jen onoho výběžku naší 
republiky. Díky několika událostem se tak 
naráz ukázala nespokojenost občanů 
s nepřizpůsobivými v celých severních 
Čechách a přidávají se po Karvinsku i další 
lokality. Ve zprávě od zmocněnce vlády pro 
tzv. romskou menšinu jsme se tak mohli 
dočíst, že mezi desítkami míst zařazených 
mezi vyloučené lokality jsou zařazeny 
i Klatovy. Uvidíme co přinesou další dny, ale 
klid v této otázce asi hned tak nebude, zvláš-
tě po zprávách o podobných problémech 
v okolních evropských zemích. Slýcháme, že 
se ukazují důsledky po léta neřešených 
problémů. Já má spíše domněnku, že celá ta 
léta dokazují, že žádné speciální řešení 
nenajdeme a nebude fungovat. Myslím si, že 
máme dostatek zákonů a vyhlášek, které 
umí postihovat a dosáhnou trestem na nás 
„normální, přizpůsobivé“ občany. Snahou 
vlád a známých aktivistů doposud je stále 
vymýšlet nové formy nefungující, ale mnoho 
finančních prostředků generující pozitivní 
diskriminace. Ukazuje se však čím dál více, 
že státu stačí „levně“ postupovat podle 
dosavadních zákonů a samosprávných 
vyhlášek např. o rušení nočního klidu, o kon-
zumaci alkoholu na veřejnosti a začít dů-
sledně a nekompromisně přistupovat k ne-
přizpůsobivé menšině tak, jako k většinové 
společnosti, do které je chtějí aktivisté 
různými metodami začlenit, ale právě dife-
renciací a požadováním nadstandardních 
výhod je ze společnosti sami vylučují. 
Nehledě na to, že se vylučují sami odlišným 
přístupem k práci, hygieně a životu vůbec.

Je to právě  rok, co jsme začali vydávat 
Klatovan. Bylo to 22. září, kdy vyšlo první 
číslo s fotografií Jiřího Macháčka z kapely 
MIG 21. Vzpomenete si ještě? Pro ty, co by si 
chtěli osvěžit paměť, nebo neměli příležitost, 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.klatovan.cz ve složce archiv všechna 
čísla ve formátu pdf k nahlédnutí.

Věřím, že zůstanete nadále věrnými čte-
náři a nám se podaří rozšířit okruh distribuce 
a vylepšovat náš měsíčník. Dovolím si Vás 
vyzvat, abyste zasílali do redakce podněty 
na vylepšení, či náměty pro reportáže a rádi 
přivítáme i další spolupracovníky Klatovanu.

Přeji Vám množství pestrobarevných 
prožitků v barevném podzimu a u říjnového 
čísla na shledanou.

Z redakční pošty

27 .8. Předslav - prostor u školy27 .8. Předslav - prostor u školy

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.

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.

fota: repro 
Letectví a kosmonautika 

a archiv autora

Letoun byl 
vybaven 

dvěma 30mm 
kanóny MK 108

My, obyvatelé - důchodci a tělesně 
postižení, nejen z Procházkovy ulice, 
bychom rádi poděkovali vedení města, 
zastupitelstvu a panu starostovi Rudolfu 
Salvetrovi, že byla v naší ulici zřízena 
autobusová zastávka. Věříme, že i v příš-
tích letech se najdou v městské pokladně 
peníze a tato zastávka bude zachována 
nebo i rozšířena pro ty z nás, co s velikými 
obtížemi chodíme na hřbitov, či nakupovat 
do obchodních center. Autobus by mohl 
zastavovat v ulici Gorkého a v ulici u OD 
Kaufland, kudy projíždí.

Děkujeme.

Za obyvatelé poděkování zaslala
Marie Baštářová

Smutná událost ze 7. září 2011 
zasáhla hokejové fanoušky po celém 
světě. Letecká katastrofa letounu u ruské 
Jaroslavle s hokejisty tamního klubu KHL 
Lokomotiv Jaroslav na palubě se bohužel 
dotkla i českých fanoušků. Mezi oběťmi 
byli i tři čeští hráči: Jan Marek, Karel 
Rachůnek a Josef Vašíček. 

Vzpomínkovou fotografií od našeho 
čtenáře Jana Mazána si připomínáme 
jeho společnou radost s čerstvým 
mistrem světa Janem Markem.

 Redakce Klatovanu dodatečně vy-
jadřuje upřímnou soustrast pozůstalým. 
Vzpomínky zůstanou.

Hoši děkujem! Karel Rachůnek, 
Josef Vašíček a Jan Marek - R.I.P.

Procházkova ulice.
Po opravě komunikace by měla v ulici 
vzniknout nová zastávka. Prozatím byla 
do ulice zavedena linka MHD 
ve zkušebním provozu.

Procházkova ulice.
Po opravě komunikace by měla v ulici 
vzniknout nová zastávka. Prozatím byla 
do ulice zavedena linka MHD 
ve zkušebním provozu. foto: Věra Langová

Antonín Kraus
* 17. 5. 1908  Předslav u Klatov
+   5. 4. 1951  Praha

Antonín Kraus
* 17. 5. 1908  Předslav u Klatov
+   5. 4. 1951  Praha

si dovolují pozvat širokou veřejnost na slavnostní 
odhalení pamětní desky předslavskému rodáku 

Antonínu Krausovi dne 22. 10. 2011

Letos si připomínáme 60 let od úmrtí tohoto pilota 
a zároveň 65 let od památného prvního proudového letu. 

Deska bude odhalena na budově místní školy.
Akce začne ve 14.00 hodin před budovou místní školy.
U příležitosti vzpomínky bude možno shlédnout malou 

výstavu modelů a dokumentů o životě Antonína Krause.

Výbor pro odhalení pamětní desky 
letce Antonína Krause a Obec Předslav
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cenami energií při společném rozúčtování 
a sami říkají, že by již neměnili. 

Před samotnou změnou je třeba vše 
dopředu velice dobře spočítat a vysvětlit 
principy, aby nedocházelo ke zbytečným 
ztrátám a využívala se energie s největší 
účinností. Při těchto rekonstrukcích je 
velice výhodné zaměřit se na:

zdroj – nejlépe kondenzační kotel, 
předávací elementy radiátory s co 
nejmenším množství vody,
ohřívače vody nerezové s vlnov-
covým tělem. 
Při rozhodování je dobré se spojit 

s montážní, servisní firmou a projek-
tantem. Projekt bývá většinou na prvním 
místě, ale než přistoupíme k tomuto kroku, 
je výhodné získat potřebné informace i od 
servisní firmy. Např. se zeptat ohledně 
zdroje na návaznosti na servis, rychlost 
a dostupnost. Poté se domluvit s projek-
tantem a nechat si vypracovat projekt se 
zdrojem.

Rád bych touto cestou vyzdvihl firmu 
Baxi, která má v těchto oblastech bohaté 
zkušenosti. Zajišťuje celý sortiment 
výrobků od zdrojů, přes radiátory, solární 
kolektory, regulaci až po ohřívače vody. 
Tato firma je leaderem na evropském trhu. 
Samozřejmostí je rozsáhlá síť servisních 

 – 

– 

techniků jejíž jsme součástí. Rádi vám 
poradíme a domluvíme různé alternativy 
řešení ve vašich objektech.

Musím, s ohledem na blížící se top-
nou sezónu, opět upozornit na nutnost 
čištění a kontroly kotlů. Tyto vyhrazené 
plynové spotřebiče podléhají podle norem 
pravidelným jednoročním kontrolám. Není 
to výmysl firem, ale ukládá to naše legis-
lativa. U nových spotřebičů je to vázáno 
záručními podmínkami. Výrobce poskytuje 
v některých případech i prodlouženou zá-
ruku, ale tu podmiňuje pravidelnými kon-
trolami. Setkávám se s velkým množstvím 
nevyčištěných spotřebičů. V důsledku toho 
mají menší účinnost, větší spotřebu plynu, 
hrozí nebezpečí úniku plynu, úniku CO 
a tím způsobené zdravotní komplikace. 
V nejhorším případě mohou způsobit 
i úmrtí. Pravidelnými kontrolami se může 
předejít různým budoucím komplikacím. 

Přijďte si domluvit kontrolu, revizi, 
výměnu, či celou rekonstrukci. Nabídne-
me optimální řešení, poradíme s potíže-
mi, které vznikají v souvislosti s topením 
a plynem. Nezapomeňte, blíží se topná 
sezóna a čekací doby bývají delší.

Milý čtenáři Klatovanu, v tomto čísle se 
budu věnovat dotazům od občanů, kteří 
bydlí v bytových domech s napojením na 
výměníkové stanice.

Lidé dnes mohou nahlížet do různých 
odborných časopisů a získávat informace 
o možnostech vytápění, ohřevu vody a jiné. 
Dovolte mi sdělit Vám, na toto téma, 
několik informací o alternativách ohřevu 
vody a vytápění: 

Ohřev TUV (teplá užitková voda)
ohřívá se ve vlastních plynových bojle-

rech (nezávislost na teplárně) s možností 
kombinace se solárním ohřevem (tzv. 
teplo ze slunce, které je mimo základní 
investice – provoz vcelku zdarma).

Topení  pro vaše bytové domy
v energeticky úsporných zdrojích (kon-

denzační kotle) s kombinací s ohřevem 
TUV a solárních kolektorů.

Tyto alternativy začínají být velice 
zajímavé. Důvody známe všichni. Hlavním 
důvodem jsou neustále se zvyšující ceny 
energií. Nesmíme zapomenout ani na 
velké výhody v kontrolování spotřeby 
energie, nezávislost na teplárně (odstávky 
a tepelné ztráty vedením), velkou varia-
bilitu a levnější provoz.

V bytových domech kde byla zřízena 
vlastní kotelna, byli lidé mile překvapeni 

 
–

 
–

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

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

ZdeněkBaselides

Zdeněk
Baselides

váš servisní technik a topenář

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 KlatovyVzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

zastoupení a servis 
značek:

foto: Rudolf Lang

Ohřev vody a vytápění bytových domů

Kondenzační kotel BAXI Nuvola3 Comfort HT
Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů).
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Již tradiční akcí v měsíci září se stala 
oslava národních památek našich měst. 
V Klatovech bývá pro tyto Dny evropského 
dědictví každoročně připraven pestrý 
program, který si užijí jak mladí, tak i starší 
spoluobčané. Letos byly na oslavu zvoleny 
Mercandiniho sady, kde probíhal hlavní 
program. V rámci této akce jsou návštěv-
níkům po celý den zpřístupněny památky 
města Klatov, a to zcela zdarma. Celou 
akci pravidelně zaštiťuje MěÚ Klatovy, 
odbor školství, kultury a cestovního ruchu. 
Ten si ke spolupráci pozval DDM 
v Klatovech, čímž obohatil program pře-
devším pro děti. 

Velkým potěšením pro mě bylo, že si 
pracovníci MěÚ vzpomněli na mé 1. naro-
zeniny a pozvali mne na tuto velmi zdařilou 
kulturní akci. Rád sem pozvání přijal 
a proto Vás nyní mohu provézt jedním 
sobotním slunečným dnem...

První tóny oslav zazněly přesně v 10 h. 
dopoledne v podání kapely Úhlavanka 
s kapelníkem a sólistou Janem Červeným. 
Slova se ujal pro tento den moderátor Jan 
Antal. Následovalo představení soutěží-
cích, kteří se krátce na to zúčastnili klání 
o nejlepšího sekáče Klatovska. Za dopro-
vodu dechovky podali sekáči vskutku 
profesionální výkony. Zatímco na hlavním 
pódiu probíhalo vystoupení souboru 
Mikeška z Bystřice nad Úhlavou, cestičky 
okolo prostranství lemovaly stánky 
s ukázkami lidových řemesel. Kovář, 
kameno-sochař, sklář, krajkářka či 
šperkařka. Promiňte mi, pokud jsem na 
někoho z Vás pozapomněl. Den se pomalu 
přehoupl do své druhé poloviny, kterou 

většina návštěvníků zahájila příjemným 
posezením nad kávou na Kolonádě. Děti 
žadonily a opakovaně se chtěly účastnit 
všech soutěží, které byly právě pro 
nejmenší návštěvníky připraveny ve stínu 
vzrostlého porostu parku. Nejatraktivnější 
se stala jízda na raftu po vodní ploše, dále 
pak lanoviště mezi stromy, slalomová jízda 
na koloběžkách a flipprech, minigolf, či 
deskové hry.

Odpolední hlavní program zahájil 
proslovem místostarosta našeho města, 
pan Ing. Václav Chroust. Následovalo 
vystoupení folklórních souborů Šumava 
a Šumavánek při TJ Sokol Klatovy. K tanci 
a poslechu všem zahrála hudební skupina 
Hradní duo. Všichni přítomní pánové se 
nenechali ujít podívanou na andaluský 

folklorní tanec Sevillanas, který byl jen 
malou ukázkou toho, jak krásně umí tančit 
klatovské dámy z Centra španělské kul-
tury a vzdělávaní. Závěrečné vystoupení 
v Mercandiniho sadech přilákalo zřejmě 
nejvíce diváků, kteří shlédli příběh v podá-
ní šermdivadla Clatonie. Někteří si udělali 
pro tento den radost i pěkným dárkem. 
Kniha, kalendář, pohlednice či pamětní 
mince města Klatovy zakoupená u stánků 
vždy potěší. Tím ale program oslav Dne 
evropského dědictví zdaleka nekončil, 
pouze se přesunul na náměstí. Jak jsem 
se již zmínil, po celý den měli návštěvníci 
možnost si prohlédnou Vlastivědné 
muzeum Dr. Hostaše a Barokní lékárnu 
U Bílého jednorožce bezplatně. K těmto 
možnostem přibyla v podvečer ještě 
bezplatná prohlídka historickou částí 
našeho města a to i s průvodcem. Závěr 
tohoto kulturou nabitého dne zakončila 
ohnivá show v podání ztepilých polykačů 
a chrličů ohně.

Milý čtenáři, bylo mi ctí účastnit se 
oslav jakožto zástupce klatovských 
periodik. Známe se teprve rok a již mám 
své pravidelné čtenáře, dopisovatele 
a inzerenty. Věřím, že i v dalších letech si 
mne rádi každý měsíc najdete ve své 
poštovní schránce, nebo vyzvednete 
v distribučním místě a začtete se do 
mých řádek...

Fotoreportáž z akce na straně 6.

Klatovan

Váš měsíčník

Kolonáda. foto: Rudolf Lang

Stánek Klatovanu.

Zahájení odpoledního programu. 
Ing. Alena Kunešová, Ing. Václav Chroust 
a moderátor Jan Antal.

Zahájení odpoledního programu. 
Ing. Alena Kunešová, Ing. Václav Chroust 
a moderátor Jan Antal.

Dny evropského dědictví a 1. narozeniny KlatovanuDny evropského dědictví a 1. narozeniny Klatovanu



Karel Hajmrle vychodil základní školu 
a „jedenáctiletku“ v Klatovech. 

Po vystudování strojní fakulty v Plzni odešel 
v roce 1968 do Kanady. Tam po vystudování 

doktorátu technických věd v oboru metalurgie 
pracoval celý život v oblasti materiálů 

pro motory tryskových letadel. 
V roce 2010 odešel, po 41 letech strávených 

v Kanadě, do důchodu, který tráví v Klatovech. 
Jeho zájmy jsou historie, kultura a politika.
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jiným oponentům, jsou pak odsuzováni na 
základě běžně platných zákonů. Ústava 
Spojených států tak rozlišuje mezi svobodou 
myšlení a konkrétními zločiny, spáchanými 
z ideologických a jiných důvodů. Toto pojetí 
svobody, které přežilo více než 200 let 
americké historie bez úpadku do extrémních 
ideologií jako byl komunismus, dokazuje 
životaschopnost a užitečnost toho přístupu 
ke svobodě slova, tisku, shromažďování 
a vyznání. Tato svoboda je v ústavě USA 
zaručena proto, aby bránila nepopulární 
názory a ne názory těch, kteří jsou u moci, 
anebo kteří mají názory stejné jako my. Jsem 
proti zakazování komunistické strany a ji-
ných politických stran. Oklešťování svobod 
vede k tomu, že některé důležité otázky pro 
budoucnost společnosti jsou buď ignorovány 
anebo nemohou být otevřeně diskutovány. 
Minulost naší země ukazuje, že takový 
přístup k problémům vede ke krizovým 
situacím, které nejsou nikdy tím nejlepším 
řešením. Jen svobodná a otevřená diskuse je 
ta nejlepší cesta do budoucnosti.

Ti, kteří jsou pro oklešťování základních 
lidských svobod navrhují, aby určitá skupina 
lidí rozhodovala o tom, co bychom mohli číst 
a diskutovat, nebo zdali bychom se mohli 
mírumilovně shromažďovat a požadovat od 
vlády, aby se zabývala našimi stížnostmi. Tito 
lidé jsou pro budoucnost národa daleko 
nebezpečnější, než okrajové levicové nebo 
pravicové skupiny.

Přečetl jsem si článek pana Petra 
Paulczynského v srpnovém čísle tohoto ča-
sopisu nazvaného „Asi jsem nácek, rasista 
a extremista“ a souhlasím v podstatě s jeho 
názory na naši politickou situaci a svobodu 
slova. S lidmi jako je on nemám problém „si 
stoupnout do jednoho šiku,“ jak to on říká.

Pokud jde o svobodu slova, tisku, shro-
mažďování a vyznání, tak jsem pro jejich 
chápání a používání tak, jak jsou uzákoněny 
v ústavě Spojených států amerických. Zde je 
znění Dodatku č. 1 k této ústavě, který byl 
schválen 15. prosince 1791, a který je platný 
dodnes:

Kongres nemůže přijmout zákon, který 
by uzákonil církev nebo zakazoval její 
svobodné vyznávání; anebo omezování 
svobody slova nebo tisku; anebo právo lidu 
se mírumilovně shromažďovat a posílat 
petice vládě k tomu, aby vláda vyřešila 
jejich stížnosti.

Tento dodatek, to jest toto jedno souvětí, 
zaručuje Američanům ty svobody, které jsou 
u nás a jinde v Evropě neustále zpochyb-
ňovány a v některých případech zakazovány. 
Toto souvětí je v USA často citováno 
v politických diskusích a účinně ochraňuje 
svobodu myšlení. Lidé nebo skupiny lidí, 
používající násilí proti jejich politickým nebo 

Kupředu levá, zpátky ni krok.Kupředu levá, zpátky ni krok.

Ing. Karel 
Hajmrle Ph. D.

dopisovatel

První věta americké ústavy začíná 
"We the People of the United States..." 
(My, lid Spojených států...)

Z redakční pošty

Generali  

Pojišťovna a.s.
Generali Pojišťovna v Klatovech? Kde ji nejdete?

Kontakty:
František Joachimsthaler, 
tel. 603264914
Helena Joachimsthalerová, 
tel. 603189236
e-mail: generali.klatovy@seznam.cz
www.pojisteni-klatovy.cz

agentura Klatovy:
Rybníčky 67
339 01 Klatovy

Kancelář Generali pojišťovny je na adrese Rybníčky 67
- vedle řeznictví Štěpánek. Možnost parkování přímo před kanceláří.

Nabízíme veškeré druhy pojištění, penzijního připojištění a dále bezplatný 
poradenský servis v oblasti pojištění včetně revize pojistných smluv. 
A to s tradicí již od roku 1994!

pobočka agentury v Sušici:
náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
342 01 Sušice

Otevřeno každý den
Po 8.00-12.00 13.00-17.00
Út 8.00-12.00 13.00-16.00
St 8.00-12.00 13.00-17.00
Čt 8.00-12.00 13.00-16.00
Pá 8.00-12.00 13.00-15.00

Ať žije svoboda církve, slova, tisku 
a shromažďování tak, jak je to ve Spojených 
státech amerických, od kterých kopírujeme 
tolik negativních věcí a ne to, co má za sebou 
historicky dokazatelný úspěch.
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„Piráti obsadili jezírko v parku!“„Piráti obsadili jezírko v parku!“
Dny evropského dědictví v Mercandiniho sadech v Klatovech

Piráti na raftu na jezírku v parku.

foto: 7x Klatovan, Šárka Radwan a Rudolf Langfoto: 7x Klatovan, Šárka Radwan a Rudolf Lang

Úhlavanka.

Kapela Hradní duo. Výstavní stánek města.

Kovář.

Diváci s Klatovanem.

Dětský soubor Šumavánek.
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Ne 2 roky, ani 3 roky, ale 
 Síť elektroprodejen 

EURONICS nabízí zákazníkům při koupi 
televizoru a dalších velkých spotřebičů 
mimořádnou záruku 40 měsíců. 

Cílem EURONICS prodloužené záruky 
je poskytnout zákazníkům maximální 
jistotu při nákupu elektra v prodejnách 
EURONICS. Nabízíme jistotu, kdy zákazníci 
vědí, že se o ně postaráme, když se dosta-
nou do potíží

Výrobková paleta, na kterou můžete 
uplatit prodlouženou EURONICS záruku 
40 měsíců zahrnuje tzv. velkou bílou 
techniku, tedy velké spotřebiče do do-
mácnosti a také televizory. Jsou to:

EURONICS 
ZÁRUKA 40 měsíců!

Za tuto 
prodlouženou záruku nezaplatíte ani 
korunu.

ź
ź
ź
ź
ź
ź

 
 
 
 
 
 

televizory
ledničky a mrazničky
pračky, sušičky a jejich kombinace
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

(trouby, varné desky, myčky nádobí)
V praxi to znamená, že se jedná o nej-

delší záruku v oblasti prodeje spotřební 
elektroniky a domácích spotřebičů, jaká 
se v rámci České republiky nabízí. 
EURONICS PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
ZDARMA se vztahuje na nákup televizorů 
všech úhlopříček, vestavných spotřebičů, 
chladniček, praček, sušiček, myček 
i sporáků. O zájmu zákazníků svědčí tisíce 
vydaných certifikátů EURONICS záruky 
40 měsíců.

Stačí, když v prodejně nakoupíte 
elektrospotřebič, na který se vztahuje pro-
dloužená záruka, a do třiceti dnů od náku-
pu se zaregistrujete na . 
Po zaregistrování vám bude zaslán email s 
odkazem na „Certifikát EURONICS záruky 
40 měsíců“. Pokud nemáte přístup k 
internetu, stačí se obrátit na náš vyškolený 
a profesionální personál přímo v prodejně.

Snažíme se zákazníkům nabízet 
maximální služby, kromě již zmiňované 
prodloužené záruky, za kterou byste jinde 
zaplatili 15 procenty z kupní ceny výrobku, 

Jak získat EURONICS záruku?

www.euronics.cz

je pro nás samozřejmostí výrobek zdarma 
zákazníkovi odvézt a zdarma nainstalovat. 
Starý spotřebič pak necháme zdarma 
ekologicky zlikvidovat. Každý týden kon-
trolujeme ceny v celém regionu, abychom 
nabízeli zákazníkům výrobky vždy za 
nejlepší ceny.

Naším cílem je vždy spokojený zákaz-
ník, který se na nás může kdykoliv obrá-
tit! Naše prodejny naleznete v Klatovech 
u Bílé věže a u nákupního centra Albert, 
dále v Sušici a v Domažlicích na náměstí.

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!

ELEKTRO MARKET v centru Klatov.
U Bílé věže, Křížová ulice 162.

Ing. Václav
Beneš

ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

AKCE PRODLOUŽENA 

DO KONCE ROKU!
AKCE PRODLOUŽENA 

DO KONCE ROKU!

NAKUP SLEVU - nová výhoda v síti EURONICS.

KLATOVY - SUŠICE - DOMAŽLICE

ELEKTRO MARKET v centru Sušice.
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Pro druholigový hokejový tým SHC 
Klatovy nedávno začala nová sezóna. My 
jsme si pro vás proto připravili pár otázek 
a to na funkcionáře týmu, trenéra, hráče 
a zástupce fanoušků, abychom od nich 
zjistili novinky a hlavně, kam až to 
klatovské mužstvo v letošní sezóně 
dotáhne.

Tým SHC Klatovy přišel o svého hlavního 
sponzora. Jak se projeví tato skutečnost 
v klubu? Může situace nějak ovlivnit 
herní projev mužstva? Jednáte s nějakým 
případným novým hlavním sponzorem?

Se společností Maso Brejcha, která byla 
naším hlavním sponzorem, jsme stále 
v jednání. Není proto vyloučené, že by jistá 
spolupráce mezi námi nemohla pokra-
čovat. V současné době jednáme s novými 
sponzory, takže nemůžeme vyloučit ani tu 
možnost, že SHC Klatovy bude mít nového 
hlavního sponzora. Vše je ale v jednání 
a nezbývá než doufat, že to dobře 
dopadne. Herní situaci tato skutečnost 
ovlivnit může, proto se ze všech sil 
snažíme s novými sponzory domluvit co 
nejdříve, aby k ovlivnění došlo co nejméně. 
V nedávné době tuto situaci spíše ovlivnil 

fakt pracovní vytíženosti některých hráčů, 
kteří kvůli tomu opustili tým. Naopak náš 
tým posílil například o Jana Hucla a v brzké 
době by měl nastupovat i Jan Hauer. Nic 
méně má tým SHC Klatovy v současné 
době, pokud budou naplněny smlouvy 
stávajících sponzorů, vyrovnaný rozpočet, 
který pokryje letošní sezónu.

Kam až to Klatovy v letošní sezóně podle 
vás dotáhnou?

Já jsem tak trochu optimista, proto věřím, 
že to letos dotáhneme minimálně stejně 
daleko jako loni. Ale našim cílem je v sou-
časné době účast v play-off, postup ze 
semifinále v něm bych bral jako velký 
úspěch. Důležité však bude hlavně to, jak 
se naplní příslib spolupráce s plzeňskými 
hokejisty.

V nedávné době opustili tým Václav Fiala 
a hostující hráč Jan Setikovský. Proč 
z týmu odešli? Lze očekávat další odchod 
některých takto zkušených hráčů?

Václav Fiala opustil tým na vlastní žádost. 
Jan Setikovský odešel, protože dostával, 
podle jeho představ, málo prostoru na 
ledě. Jinak do budoucna již neočekávám 

žádný odchod dalších hráčů. Možná tak 
jeden nebo dva to z pracovních důvodů 
nezvládnou, ale pevně doufám, že tomu 
tak nebude. 

Kam až to Klatovy v letošní sezóně podle 
vás dotáhnou?

Na takovou otázku je nyní těžké odpo-
vědět. Zvláště teď, kdy nám odešli někteří 
hráči během sezóny a někteří těsně před 
jejím začátkem. Takže se teď mužstvo 
znovu dává po herní stránce dohromady. 
Pro nás je momentálně hlavním cílem 
dostat se do play-off, to co bude nad toto 
přání už je pro nás bonusem.

Jaká je na začátku sezóny atmosféra 
v kabině? Doufáme, že nemáte také 
v plánu tým opustit, již vzhledem k tomu, 
že v poslední době předvádíte skvělé 
výkony.

Atmosféra v kabině je optimistická, i když 
jsme doma dvakrát prohráli. Loni jsme 
měli podobný start a nakonec sezóna 
vyšla dobře. Takže věříme, že se vše 
v dobré obrátí a brzy budeme stabilně 
v první polovině tabulky. Jinak je i přes 
odchod několika hráčů, v poslední době, 
parta velice dobrá, se spoustou spo-
luhráčů se znám od žáků. Nejvíce mi však 
chybí Richard Kepl, jako hráč i jako bavič. 
Mnohdy dokázal rozesmát celou šatnu. 
Odchod z klubu pro mě nepřipadá v úvahu, 
v Klatovech bydlím, pracuji a klatovský 
hokej je pro mě srdeční záležitostí.

Kam až to Klatovy v letošní sezóně podle 
vás dotáhnou?

Věřím, že se dostaneme do play-off, kde 
bych rád zopakoval minimálně stejný 
výsledek jako minulou sezónu, tzn. 
semifinále. Ale myslím si, že tato sezóna 
bude náročnější, protože skončilo několik 
zkušených hráčů. 

Hokejová sezóna v Klatovech 
již naplno vypukla aneb pohledy odevšad 

Pavel
Čuban

útočník SHC Klatovy

Václav
Maxa

funkcionář SHC Klatovy

Radek
Mužík

trenér SHC Klatovy

Domácí střídačka. foto: Josef Moravec
pokračování na straně 9
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email : indiana-klatovy@seznam.cz 

Klatovy - Luby 65 

www.indiana-kuchyne.com 

cenově nejdostupnější
kuchyňské linky

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

J.K. TRUHLÁŘSTVÍJ.K. TRUHLÁŘSTVÍ

Klatovy - Luby 65 

www.jktruhlarstvi.cz 

Nově otevřená provozovna
kuchyňské studio a zakázkové truhlářství:

AKCE - linka 180 cm + digestořová skříňka 
včetně pracovní desky

MARIE - lamino
17 barevných odstínů

5500 Kč
AKCE

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

tel. 774 856 925 tel. 774 856 925 

provozní doba: 

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

najdete nás na hlavní ulici směr Železná Ruda, 
v blízkosti pošty v Lubech.

tel. 774 856 925 

Co říkáte na dosavadní výsledky Klatov 
a tomu, že se letošní víkendová domácí 
utkání hrají v sobotu a ne v neděli jak 
tomu bylo doposud?

Dosavadní výsledky zápasů, zvláště těch 
domácích zatím moc dobré nejsou. Může 
to být ale také tím, že jsme na začátku 
sezóny doma narazily na týmy, které 
budou s největší pravděpodobností 
v letošní sezóně na předních příčkách 
tabulky. V současné době v týmu proběhly 
také nějaké změny, ale věřím, že se s tím 
kluci nějak poperou a dokážou se mezi 
sebou v brzké době lépe sehrát.  
Víkendové domácí zápasy se letos budou 
hrát v sobotu především z důvodů časové 
náročnosti pro hráče, ale i z důvodů 
finančních. Pevně doufám v to, že si na 
domácí utkání najde cestu minimálně 
stejný počet lidí jako loni i přes tuto změnu. 

Jak lépe strávit sobotní podvečer než 
hezkou sportovní podívanou, zafanděním 
K la továkům,  k lobáskou  a  pěkně  
vychlazeným pivkem?

Kam až to Klatovy v letošní sezóně podle 
vás dotáhnou?

Asi každý klatovský fanoušek by si přál, 
aby to Klatovy dotáhly co nejdále, nejlépe 
až do první ligy. Vše se ale odvíjí především 
od finanční stránky klubu. Osobně doufám 
v to, že v brzké době klub najde nového 
generálního sponzora a do týmu přibudou 
i nějaké posily. Jinak by bylo určitě fajn, 
aby to Klatovy dotáhly minimálně stejně 
daleko jako loni, kdy se postoupilo až do 
semifinále play-off.

Fanklub HC Klatovy zve všechny fanoušky 
a příznivce klatovského hokeje na první 
výjezd letošní sezóny, který se uskuteční 
15. 10. do Milevska. Způsob dopravy bude 
vybrána na základě počtu přihlášených 
lidí. Preferovat, kvůli zlepšení před-
zápasové atmosféry, budeme pronajmutí 

vlastního autobusu, popřípadě více-
místného transitu či cestu vlakem. Bližší 
info najdete na: www.fanklubhcklatovy.cz

Jiří
Zavřel

fanklub HC Klatovy

Domácí utkání SHC Klatovy na měsíc říjen:
  1. 10.  SHC Klatovy vs. HC Draci Bílina 17:30 hod.
  8. 10.  SHC Klatovy vs. HC Kobra Praha 17:30 hod.
19. 10.  SHC Klatovy vs. HC Sokolov 18:00 hod.

Václav Fiala ještě v dresu Klatov.

foto: Michal Lepší

dokončení ze strany 8

připravil Rudolf Lang
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Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 17. října 2011. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 
Správná tajenka z minulého čísla:

Jarmila Görnerová, Kličkova ul., Klatovy

Ne, jenom s tebou, s ostatníma jsem byla vzhůru.

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce, GRATULUJEME!

Autor křížovky: Rudolf Lang

TAJENKA: 
Fero povídá radostně Míšovi:
"Míšo, zrušili finanční úřad!" 
"A jak to víš?"ptá se Míšo 
a Fero odpoví: " ."<...tajenka...>

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

Křížovka o cenu! Opět večeři pro dva!

Bowling Club BraníčkovBowling Club Braníčkov

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

bar & restauracebar & restaurace

www.branickov.czwww.branickov.cz
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příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

27. 10. 2011

17. 10. 2011

Osobní a komerční 
řádková inzerce
Prodám brambory na uskladnění. Bio 

produkt bez chemického ošetřování. 
5,90/kg, dovoz možný, tel. 376 382 428

Prodám kmín a mák - červený, modrý 
a bílý. Kontakt: 604 449 587

Pronajmu restauraci na Husově nám. 
Informace na tel. 775 121 597

Koupím garáž v Klatovech v blízkosti 
středu města. Koupě garáže možná i v 
panelovém domě. Tel. 728 828 789

Hledám garáž k pronájmů v Klatovech 
poblíž Husova náměstí, (průkaz VZP) 
tel: 376 323 791

BAZAR GRAFIT - ZASTAVÁRNA, Plánická 
12/5, mob.736 641 615, Byt-hobby-sport

Prodám dva lesní pozemky v k.ú. 
2Štipoklasy u Lovčicic. Parc. č. 309 - 4028 m , 

2stáří 10 let, parcela č. 696 - 1708 m , stáří 
cca 50 let. Cena dohodu. Tel. 775 977 065

P r o d á m  m o p e d  S t a d i o n - S .1 1 .  
Tel.: 737 477 842

Pronajmu garáž v KT na Domažlickém 
předměstí. Tel.:605 585 325 

Pronajmeme, nebo prodáme garáž 
v Klatovech u Čedíku. Tel: 737 477 842.

Vytvořte si zdraví jogurt bez cukrů 
a konzervačních látek ve v lastním 
jogurtovači. Tel. 603 596 296 nebo 
777 722 903,   www.aloeobchod.cz

Levné vytápění, levná tepelná čerpadla, 
klimatizace. Montáž, opravy, servis a revize 
chlazení. tel. 602 165 862,
www.klimatizacetepelnacerpadla.wz.cz

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum

Dolany - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací 
            stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
Mochtín - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan? Napište do redakce.

Tel. 739 471 936
Nabízíme možnost spolupráce!

KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

739 471 936

PŮJČKU

Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz

tel. 608 950 660

Nabízíme jedinečnou možnost 
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím 
čísla ZDARMA. 

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Informujte se o výhodných podmínkách komerční inzerce!

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci na 
email:   

Délku TEXTU prosím dodržte do 
max. 200 znaků. Redakce si vyhrazuje 
právo inzeráty krátit, upravovat, nebo 
odmítnout.

inzerce@klatovan.cz

ZAVÍRÁNÍ NEBE S DRAKIÁDOU

LMK BOLEŠINY
Vás zve na

ZAVÍRÁNÍ NEBE S DRAKIÁDOU

ZAVÍRÁNÍ NEBE  započne v 10,00 h., DRAKIÁDA  pak ve 13,00  h.
Děti budou soutěžit v kategoriích „koupený “ a „doma stavěný“ DRAK

Pro vítěze jsou připraveny zajímavé  CENY 
Žádný malý účastník DRAKIÁDY neodejde s prázdnou

15. 10. 2011 na LETIŠTI v Bolešinech
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V sobotu 11. 9. 2011 proběhl 
přípravný turnaj mladších minižáků U12 
(ročníky narození 2000 a mladší) pořá-
daný basketbalovým klubem BK Klatovy.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů. 4 chla-
pecké - Klatovy, Plzeň "A", Plzeň "B", 
Vyšehrad a 1 dívčí - Strakonice.

Pro klatovské chlapce to byl 2. turnaj 
v jejich basketbalové kariéře a taky si ho 
náležitě užili. Po 3 výhrách nad Plzní "B", 
Vyšehradem a Strakonicemi je čekalo 
finále a souboj o 1. místo s Plzní "A". 
Plzeňské áčko bylo oslabené o svých 6 nej-
lepších hráčů, kteří byli na turnaji v Praze 
s ročníkem 99. Přesto ukázal tento 
kvalitní tým, který má za sebou velké 
zkušenosti z loňského národního finále 
v Litoměřicích, na kterém obsadil úžasné 
2. místo, svou vysokou úroveň a pro 
klatovské chlapce byl obrovskou výzvou. 
Celé utkání mělo velmi vyrovnaný průběh. 
Až v samotném závěru zápasu se podařilo 
klatovským získat několik míčů a dát tak 
několik jednoduchých košů, které zajistily 

’

dvouciferné vedení. Klatovští hoši, hnaní 
skvělým publikem tvořeným převážně 
jejich rodiči, si náskok pohlídali a získali 

tak své historicky 1. místo na mládež-
nickém turnaji!

Velký dík zaslouží všichni, kteří 
s celým průběhem turnaje pomáhali 
a také rodičům, kteří vytvořili úžasnou 
atmosféru po celou dobu turnaje!!!

Konečné pořadí KLATOVY CUP U12:
1. BK KLATOVY
2. Lokomotiva Plzeň "A"
3. Vyšehrad Praha
4. Lokomotiva Plzeň "B"
5. BK Strakonice

Sestava chlapeckého týmu U12 BK 
Klatovy: Baselides Petr, Kopecký Nicolas, 
Kučera Petr, Kohout Radek, Hammer 
Štěpán, Barborka Matyáš, Lipkan Kazimir, 
Tůma Vojtěch, Dokoupil Jiří, Jakl Martin, 
Pekárek Šimon, Šurý Jakub, Pytlík Michal 
+ zranění Černý Pavel a Vyroubal Jakub.

KLATOVY CUP U12 - 2011/2012KLATOVY CUP U12 - 2011/2012

4x foto autor

Účastníci turnaje.

Vítězný tým mladších minižáků BK Klatovy.

Závěrečná děkovačka klatovským divákům.

Ondřej 
Sýkora

trenér BK Klatovy


	1: titul
	2: uvodnik
	Stránka 3
	4: Zábava
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	11: informace
	Stránka 12

