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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

dostalo se Vám do rukou povánoční 
vydání Klatovanu. 

V tomto vydání naleznete většinou 
reportáže ze světa sportu a pohybu. 
Máme tak jedinečnou příležitost najít 
jednoduchý recept na účinnou zbraň 
v boji s přebytečnými kily, nabranými 
nejen ve svátečním období konce roku. 
Mezi záplavou reklam na zaručené diety 
je pohyb ta nejlevnější a nejprospěšnější 
metoda pro nás pro všechny a budiž nám 
řádky a obrázky o sportu příjemným 
návodem jak hledat chuť a kde kila 
odevzdat.

Náhlý, ale krátký příval zimy nám 
připomene „Zametání hradu“ a poz-
vánka k návštěvě Železnorudska. Podle 
kalendáře nám má zima vládnout již od 
21. 12. 2012 od 12 hod. 12 min. 

Ale nejen zima se nedostavila. Také 
medializovaný konec světa, hlásaný na 
tento den údajně mayským kalendářem, 
se nekonal. Společně se tak budeme 
potkávat i v roce následujícím a dovolte 
mi, abych Vám popřál do roku 2013 
především pevné zdraví, osobní pohodu 
a štěstí a také pracovní úspěchy.

(PS. Přeji nám všem konečně také 
příchod krásné pravé české zimy.)

Kreslený vtip pro Klatovan - Vladimír T. Gottwald

Těsně před vánočními svátky televizní 
stanice FILMpro, kterou mnozí mohou 
znát pouze z kabelových TV, zahájila vysí-
lání živě i na internetu. Během prvních dnů 
tak stoupla sledovanost na několi-
kanásobek. Pokud si ani Vy nechcete 
nechat utéct to nejzajímavější, co se na 
Klatovsku odehrává, a nemáte kabelovou 
televizi, můžete se nyní dívat přes internet. 
Stačí zadat www.sumavanet.cz a zde 
naleznete „TV živé vysílání“. Kromě 
zpravodajství jsou přístupné aktuální 
informace z dopravy, pohledy několika 
webkamer nebo pozvánky na kulturní 
a sportovní akce. Tato stanice nabízí každý 
týden nové magazíny, zábavné pořady 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ i na internetuTELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ i na internetu

TURNAJ HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ
V sobotu 12. ledna pořádá Fanklub HC 

Klatovy na Zimním stadionu v Klatovech 
turnaj hokejových fanoušků v ledním 
hokeji. Turnaj je zcela amatérský a je 
pořádán především kvůli propagaci 
ledního hokeje, zábavě a sblížení 
fanoušků z různých koutů naší země. 
Účast na turnaji prozatím přislíbili fanoušci 
Sokolova, Tábora, Hradce Králové a 
Benátek nad Jizerou. Začátek turnaje 
bude od 9:30, předpokládaný konec bude 
po 15 hodině. Vstupné zdarma, přijďte se 
podívat! Poté zde fanoušci zůstanou na 
utkání druholigových hokejistů proti 
Sokolovu, které začíná v 17:30.

Program

09:30 Zahájení turnaje
09:35 Klatovy vs. Sokolov
10:05 Benátky n. J. vs. Hradec Králové
10:35 Tábor vs. Klatovy
11:20 Sokolov vs. Benátky n. J.
11:50 Hradec Králové vs. Tábor
12:20 Benátky n. J. vs. Klatovy
13:05 Hradec Králové vs. Sokolov
13:35 Tábor vs. Benátky n. J
14:20 Klatovy vs. Hradec Králové
14:50 Sokolov vs. Tábor
15:25 Vyhlášení výsledků

a dokumentární filmy se zaměřením na 
dění v regionu. Podrobnosti o televizním 
zpravodajství z Klatovska naleznete na 
www.filmpro.cz.         <Filmpro>

Všem čtenářům Klatovanu, 

redakci, modelářům a jejich 

rodinám přejí v roce 2013 

mnoho osobních, pracovních 

a modelářských úspěchů 

modeláři z Bolešin!

Děkujeme všem, kteří nás poctili v roce 
2012 svou náklonností a věříme, 

že v sezóně 2013 k nám opět zavítáte.
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300,- Kč. Po dlouhých jednáních nakonec 
pojede i LA Belveder a provoz by měl 
zahájit podle sněhových podmínek. Na své 
si přijdou i milovníci bílé stopy neboť na 
Železnorudsku najdete cca 80 km 
běžeckých stop, které se pravidelně 
strojově upravují několikrát do týdne. 
Stejně jako v loňském roce se můžete 
svézt po „Šumavské magistrále“, která by 
měla být upravena vždy na sobotu do 
9:00 hod. Novinkou je proznačení ně-
kolika nástupních míst na běžecké stopy. 
Opět  zde najdete 7 oficiálně vyznačených 
„skitouringových tras“! Mapky k trasám 
najdete na našich www stránkách nebo 
přímo v ITC. Samozřejmostí jsou také 
lyžařské školy, půjčovny lyží, snowtubing 
a snowpark. Vaše auto můžete zaparkovat 
třeba na Špičáckých „kaskádách“ a to 
ZDARMA!

Velkou novinkou pro nastávající sezonu 
je „Šumavská karta“, kterou si můžete 

Železnorudsko – Zimní sezona 2013!Železnorudsko – Zimní sezona 2013!
Pouhých 30 min. cesty autem a hodinu 

vlakem z Klatov Vás dělí od největšího 
lyžařského střediska Západní Šumavy - 
Železnorudska. V celé oblasti je 25 km 
sjezdových tratí různých stupňů obtížnosti 
s lanovkami schopnými přepravit až 
17.000 osob/hod. Samotné Město 
Železná Ruda provozuje sedačkovou 
lanovku Pancíř s nezapomenutelným 
výhledem po okolí, Pancířský vlek, kde Vás 
celodenní permanentka přijde na pouhých 

Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033,  mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Vilišová
ITC Železná Ruda

Ivana

Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete na www.sumava.net/itcruda/                                                                                                                        Změna vyhrazena.

Železnorudsko Vás baví!Železnorudsko Vás baví! Kalendářní přehled akcí - leden 2013Kalendářní přehled akcí - leden 2013

26. 1. Belvederská lyže TJ TATRAN/Belveder

ŠKODA PARK SA Špičák26. 1.

Datum Akce Pořadatel / místo

12.-13.1. Šumavský pohárek č. 2,3 SA Špičák

12. 1. K2 Testování SA Špičák

veřejný lyžařský – běžecký závod, trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích

Na Špičáku čeká na návštěvníky jedinečná možnost spatřit poprvé na vlastní oči třetí generaci nového vozu Octavia, bude možné si prohlédnout i vůz Rapid. 
Dále se můžete těšit na koncert skupiny Nightwork, programem Vás budou provázet Adéla Gondíková nebo Martin Dejdar. Na všechny návštěvníky 
budou čekat také dovednostní soutěže o zajímavé ceny, jako například nasazování sněhových řetězů či atraktivní dětská soutěž „Chyť si svého Yetiho“.

Detaily

dětský závod v obřím slalomu na sjezdovce č. 1

testovací den lyží a snowboardů proběhne v režii firmy K2 ve Sportovním areálu na Špičáku

16. 1. Tradiční přechod Královského hvozdu Penzion HABR 12.ročník  - na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu  chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech, v hotelu Královský dvůr

BĚŽECKÉ TRASY NA ŽELEZNORUDSKU 2013BĚŽECKÉ TRASY NA ŽELEZNORUDSKU 2013
* Železná Ruda => Debrník 1,5km => Zámecký Les 2,3km =>Vodní kanál 6,1km =>Hůrka 1km => Jezero Laka 1,5km (12,4km) => Hůrka 1,5 km => 
    => Ascherlack 6,5 km => Gerlova Huť 1,5 km => Sklářský Vrch 2,4 km => Samoty 2,8 km => Železná Ruda 1 km (28,1 km)
* Železná Ruda => Samoty 1km => Na Pošťáku 5,4 km => Gerlova Huť 2,9 km 
* Gerlova Huť =>  Nový Brunst 1,5 km => Stará Hájovna 1 km => Hofmanky 3,5 km  => Belveder 2,3 km => Železná Ruda 1 km (9,3km)
* Železná Ruda => Belveder 1 km => Hofmanky 3,5 km => Pancíč 1,8 km => Tomandlův Křížek 0,4 km => Můstek 2,7 km
* Belveder => lyžařské závodní trasy  okruh 5 km
* Špičák => 2 okruhy za Jiříkovo statkem cca po 3 km. 2 stopy + pruh pro bruslaře (upravují se 3x týdně nebo podle potřeby)
* Železná Ruda => Debrník 1,5 km => Ferdinandovo Údolí 1,5 km přes pěší turistický přechod návaznost na běžecké stopy v Bavorsku
* Železná Ruda - Hamry Hamerský Okruh => Hamry => podél Bílého potoka na Bílou Strž => Černé jezero 3km => Lovečná => Na stateček => Hamry 
   - (tato trasa má návaznost z Lovečné až na Lomničky a dále na Německé trasy v Rittsteigu).
* Špičácké Sedlo => Hojsova Stráž (Zámeček) tzv. „Betonka“ 8 km 
- Trasy se upravují cca 2x týdně podle potřeby
- Šířka zhutněného pásu 1 stopy je 120 cm, vnitřní rozteč je 15 – 20 cm, šířka zářezu pro lyži je 10cm a v hloubce 5cm je šířka pro lyži 6cm. Upravují se vždy dvě stopy vedle sebe s tím, 
   že pokud to podmínky dovolí, uzpůsobuje se šířka mezi stopami šířce sněžného skútru. (Průjezd pro Horskou službu).
- Pokud Vás bude zajímat aktuální stav běžeckých stop v dané oblasti, můžete se podívat na , neboť rolby mají nainstalován systém „GPS“ a přenáší tak data online.
PODPOŘIT nás můžete využitím služby „DMS“, => dárcovská sms, kde zasláním sms ve tvaru: „DMS BILASTOPASUMAVA“ NA TEL.: 87 777, 
PODPOŘÍTE PROVOZ BÍLÉ STOPY. Cena DMS je 30,- Kč a zpráva Bílé stopy obdrží 27,-Kč..

www.bilastopa.cz

2x foto: V. Šebelík

zakoupit v našem ITC. Slevová karta je buď 
měsíční nebo roční a najdete v ní spoustu 
slev na vstupy do muzeí, bowling či 
ubytování a cukrárny…
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Gym Jam vol. II.

V Klatovech byla nedávno založena 
skupina Freelance People, což je uskupení 
mladých lidí s určitou vidinou. Zabývají se 
novodobými sporty, ale i tvořením muziky 
a videí. A hlavně se věnují parkouru, což je 
umění pohybu, ve kterém jde o dostání se 
z místa A do místa B s vydáním co 
nejmenšího silového vypětí. V parkouru se 
využívá přeskok, výlez, šplh, skok a běh. 

Spolu se svými kolegy Markem 
Měkutou a Lukášem Grösslem jsme 
svolal i  1.  prosince sraz pro celý  
západočeský kraj s názvem Gym Jam vol. 
II. Akce se uskutečnila ve sportovní hale 
Střední průmyslové školy v Klatovech pod 
ochrannými křídly sponzorů Autodíly 
Bouzek, který zajistil zaplacení haly 

a Prodejna s nápoji Krines, kterému jsou 
organizátoři vděčni za občerstvení. 

Sraz byl otevřen široké veřejnosti, aby 
lidem představil parkour a ukázal jim, že 
členové Freelance People nejsou feťáci, 
jak je někteří často nazývají. Že se snaží 
jen využívat přirozeného městského pro-
středí ke zdokonalení jejich fyzické i psy-
chické stránky. Velké překvapení zařídil 
pan starosta Rudolf Salvetr, který přijal 
pozvání a přišel se podívat. Podle jeho slov 
se mu akce i parkour samotný líbil a mů-
žeme očekávat nějakou spolupráci. 

Jelikož to byl druhý ročník této akce, 
účast byla větší než rok minulý. V Klato-
vech se sešlo ten den přes 40 vyznavačů 
tohoto „sportu“. Většina účastníků byla ze 

západočeského regionu, ale poctili nás 
svojí návštěvou i borci z Prahy, takže bylo 
na co koukat. Přátelská atmosféra a heco-
vání dokázali člověka nabudit k větším 
výkonům. A některé výkony byly opravdu 
potlesku hodné. 

Naše skupina Freelance People byla 
s účastí i srazem celkově velice spokojena 
a jelikož tahle akce byla pro nás 
odrazovým můstkem, na jaro plánujeme 
další. Vlastně toho máme v plánu mnohem 
víc, tudíž se budeme potkávat po městě 
takřka každý den.

Luděk
Sedlák

zakladatel Freelance People

4x foto: Lukáš Grössl / www.lukasneasi.com
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již 20 let na trhujiž 20 let na trhu

KLATOVY
DOMAŽLICE
SUŠICE

NEJDELŠÍ BEZPLATNÁ
ZÁRUKA NA TRHU

40 MĚSÍCŮ EURONICS ZÁRUKA
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Díky výborné spolupráce vedení ZŠ Plánická a vedení BK Klatovy 
se podařilo uspořádat tradiční turnaj pro basketbalové přípravky, 
který se odehrál ve sportovní hale ZŠ Plánická – Vodojem.

Mikulášský turnaj 1.-2. tříd ZŠ Klatovy 2012
Ve středu 5. 12. 2012 proběhl basketbalový turnaj chlapců 

a dívek 1.-2. tříd 4 základních škol v Klatovech. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev ze čtyř základních škol 

v Klatovech. Pro zatraktivnění a hlavně větší četnost kontaktů 
s míčem všech nastoupených hráčů se hrálo systémem 4 na 4 a na 
5 pětin se střídáním v prvních čtyřech obdobích na dvě čtyřky 
a v posledním pátém období mohli nastoupit ti nejlepší z každého 
družstva. Což zaručovalo dostatečný prostor pro všechny zúčastněné 
děti a zároveň i měření sil těch nejlepších z každého družstva.

Mikulášský turnaj 3.-4. tříd ZŠ Klatovy 2012
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 proběhl basketbalový turnaj pro 3.-4. třídy 

klatovských ZŠ za stejných podmínek jako turnaj pro 1.-2. třídy 
v předchozím dni. Turnaje se opět zúčastnilo 5 družstev ze 
4 klatovských škol a díky obětavému přístupu vedení ZŠ Plánická 
a BK Klatovy, vše proběhlo v naprostém pořádku.

5. ZŠ Plánická 
Příjemným zpestřením byla návštěva Čerta, Anděla a Mikuláše, 

kteří předávali sladké odměny všem zúčastněným dětem na obou 
turnajích 1.-2. a 3.-4.tříd.

Konečné pořadí 1.-2. třídy: Konečné pořadí 3.-4. třídy:
1. ZŠ Čapkova 1. ZŠ Tolstého „A“
2. ZŠ Plánická „A“ 2. ZŠ Čapkova
3. ZŠ Tolstého „A“ 3. ZŠ Masarykova
4. ZŠ Plánická „B“ 4. ZŠ Tolstého „B“
5. ZŠ Tolstého „B“

Mikulášské turnaje ZŠ Klatovy 2012Mikulášské turnaje ZŠ Klatovy 2012 Vánoční turnaj „O pohár Lokomotivy“ Plzeň 2012Vánoční turnaj „O pohár Lokomotivy“ Plzeň 2012

Ve dnech 27.-29. 12. 2012 se naše družstva chlapců a dívek 
zúčastnila mezinárodního vánočního turnaje v Plzni v kategoriích U11 
a U13. Hodnocení jednotlivých družstev naleznete na našich webo-
vých stránkách , kde naleznete i fotogalerii.www.basketbal-klatovy.cz

1. BA Roudnice n.L.
2. Sokol Pražský
3. BK Klatovy - chlapci
4. Lokomotiva Plzeň „A“
5. ASPTT Limoges (FRA)
6. BK Strakonice – dívky
7. BK Klatovy - dívky
8. 34.ZŠ Plzeň
9. DBAK Plzeň - dívky
10. Tigers České Budějovice
11. BKM Žilina (SVK) - dívky
12. BCM Sokolov – dívky
13. Lokomotiva Plzeň „B“

1. Sršni Sokol Písek
2. Lokomotiva Plzeň „A“
3. BK Pardubice
4. DBAK Plzeň - dívky
5. BKM SPÚ Nitra (SVK)
6. Sokol Pražský
7. BA Roudnice n.L.
8. BK Klatovy - dívky
9. ASPTT Limoges (FRA)
10. BK Klatovy - chlapci
11. Tigers České Budějovice
12. Lokomotiva Plzeň „B“
13. BC Kolín - chlapci
14. Jižní Supi Praha
15. BC Kolín - dívky

Individuální ocenění hráčů na turnaji v Plzni:

7x foto: Jindřich Schovanec
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Kategorie U11:
All Stars pětka turnaje – Ondřej Fleisig 
Nejlepší obránce turnaje – Filip Čiko (na snímku)
Kategorie U13:
All Stars pětka turnaje – Zástěrová Karolína (na snímku)

Kategorie U11:
All Stars pětka turnaje – Ondřej Fleisig 
Nejlepší obránce turnaje – Filip Čiko (na snímku)
Kategorie U13:
All Stars pětka turnaje – Zástěrová Karolína (na snímku)

Družstvo chlapců U11 obsadilo výborné třetí místoDružstvo chlapců U11 obsadilo výborné třetí místo

Jakub Šurý zakončuje jeden z mnoha svých útoků 
v zápase o třetí místo proti Lokomotivě Plzeň
Jakub Šurý zakončuje jeden z mnoha svých útoků 
v zápase o třetí místo proti Lokomotivě Plzeň

Zuzka Johánková proniká obranou Sokola Pražského 
v prvním zápase turnaje družstva dívek U11
Zuzka Johánková proniká obranou Sokola Pražského 
v prvním zápase turnaje družstva dívek U11

Družstvo dívek U11 obsadilo celkově 7. místo z 13 účastníkůDružstvo dívek U11 obsadilo celkově 7. místo z 13 účastníků
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Ondřej 
Sýkora

trenér BK Klatovy

Vánoční besídka BK Klatovy 2012Vánoční besídka BK Klatovy 2012
V úterý 18. 12. 2012 proběhla v prostorách hotelu Rozvoj v Klatovech tradiční 

Vánoční besídka BK Klatovy, které se zúčastnila všechna družstva, trenéři a členové 
výboru BK Klatovy. Akce proběhla v příjemné předvánoční 
atmosféře a těšila se dobré náladě všech zúčastněných. Po 
zprávě předsedy a trenétů o činnosti BK a družstev 
a proslovu pana starosty Mgr. Rudolfa Salvetra následovala 
volná zábava.

6x foto: Rudolf Lang
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Po menší odmlce přinášíme další díl 
našeho seriálu o kašnách, ve kterém se 
budeme věnovat kvalitě a čistotě. 

Velmi se dbalo na čistotu vody v kaš-
nách. Nároky se zvyšovaly, zejména když se 
blížily různé epidemie, jako například mor, 
nebo cholera. Ve středověku dokázaly tyto 
choroby doslova vylidnit celá města 
a mnohdy i národy. Proto se dělala různá 
opatření a brzy se uplatňoval také, byť 
primitivní, způsob dezinfikování vody. 
Nejčastěji se kolem kašen stavěla různá 
dřevěná bednění v podobě domečků, nebo 
jen obyčejných stříšek. Měly zabránit 
znečištění vody přívalovými dešti, komí-
novým spadem a mnohdy i samotnými 
lidmi, i když před těmi se to vždy ne-
podařilo. Dokladem je článek otištěný 
7. 11. 1868 v klatovských novinách 
Šumavan, kde rozhořčený pisatel žádá 
městské strážníky o nápravu, neboť: 
„…Z kašny na náměstí kdos nabíral vodu 
špinavou putýnkou, kterou používá ve stáji. 
Znečistil tak kašnu, odkud občané berou 
vodu na vaření a pití….“

V Horažďovicích nařídil zastřešit kašnu 
sám purkmistr. Bylo to v červnu 1716: 
„…Aby kašna v pivovaru byla zabedněna, 
aby lidé s takovými neřádnými nádobami 
z ní vodu bráti nemohli a sládkovi pivo 
nekazili….“ Kašna stála na nádvoří 
pivovaru. Byla to vlastně jen taková nádrž 
a kašně v pravém smyslu slova se asi moc 
nepodobala. Pro odběr vody veřejností dalo 
město zhotovit postranní koryto.

Jiný příklad je z nedalekého Chotěšova. 
Z klášterní kašny byl napájen dobytek. 
V horní třetině středového sloupu jsou 

pozůstatky malého korýtka, od kterého 
vedl řetízek. Řádová sestra přišla 
s putýnkou, zatáhla za řetízek, korýtko se 
nastavilo do příslušné polohy, přerušilo tok 
vody do kašny a ta natekla jeptišce do 
putýnky.

Čistá musela být voda nejen v kašnách, 
ale i ta odpadní. Zprávu o tom máme z doby 
po bitvě na Bílé Hoře, kdy přišli do Klatov 
Jezuité. Na náměstí vystavěli kostel a dále 
pak latinskou školu a kolej. Vodu pro 

potřebu těchto institucí brali z kašny na 
náměstí. Vodu odváděli tak, že do kašny, 
která byla i s obrubou ode dna vysoká dva 
lokte a dva couly, položili pětadvace-
ticoulovou trubici pro přepad vody. Výška 
i šířka trubice byly opatřeny cejchem 
z mědi. Cejch byl jednak upevněn na trubici 
a dále pak ve dvou exemplářích uložen na 
magistrátu města a v koleji. Položení 
potrubí a případné opravy hradili Jezuité. 
Přebytečná voda pak odtékala do valů 
a nesměla se znečistit. Proto používali 
jezuité jednoduchý filtr. Skládal se ze 
soustavy různě hrubých drátěných sít, mezi 
kterými byl nasypán písek od nejhrubšího 
zrna po nejjemnější. V písku se zachytávaly 
nečistoty a voda tak odtékala ven čistá. Čas 
od času se však musela síta rozebrat, 
propláchnout a písek vyměnit.

Na čistotu vody dohlíželi obcí určení 
strážci. Ale o tom si povíme zase někdy 
příště.

Vodní krásky III.Vodní krásky III.

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH

Nabízíme prodej a montáž veškerých podlahových krytin, dveří a zárubní. 
Montáž roštů, OSB a DTD desek. Rovnání podkladů nivelačními stěrkami 
a sešívání prasklých hybných betonů.
Odborné poradenství, zaměření a kalkulace nabízíme zdarma.

Vzorková prodejna:
Čapkova ulice 142

Klatovy

www.hp-podlahy.cz

tel: 723 529 108email: info@hp-podlahy.cz

Po - Pá: 8:00-17:00
So: po domluvě

www.hp-podlahy.cz

VYSTŘIHNI SI VÁNOČNÍ DÁREKVYSTŘIHNI SI VÁNOČNÍ DÁREK

10 % SLEVA
na veškeré služby
10 % SLEVA
na veškeré služby
(akce platí v měsíci leden, únor a březen 2013)

Jiří 
Pokorný

badatel a dopisovatel

foto: archiv autora

Nejhezčí a nejlépe zachovaný dome-
ček vidíme na kašně v Kasejovicích.
Nejhezčí a nejlépe zachovaný dome-
ček vidíme na kašně v Kasejovicích.

Ochranný domeček kašny 
na horažďovickém náměstí
Ochranný domeček kašny 
na horažďovickém náměstí

Zakrytá kašna stála za sušickou radnicí. Při úpravách náměstí byla kašna 
rozebrána a přeložena do parku před základní školu T. G. Masaryka.
Zakrytá kašna stála za sušickou radnicí. Při úpravách náměstí byla kašna 
rozebrána a přeložena do parku před základní školu T. G. Masaryka.



Samsung Galaxy Ace Plus
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PŘÍBRAM - Milínská 205 (vedle rest. Na Marjánce), 
tel.: 318864154, mob.: 774904507, pribram@LDstav.cz

masivní rám 2 body 
proti vypáčení mikroventilace

bezpečnostní 
kliky

teplý rámeček
Swisspacer

robustní 
výztuha

DOMAŽLICE - Branská 6 (vch.Vodní ul.), tel.: 379 484 780, 
mobil: 773 904 508, domazlice@LDstav.cz

PLZEŇ - Slovanská 1025/141, 
tel.: 377220385, mob.: 774904508, plzen@LDstav.cz

PŘEŠTICE - Palackého 460 (modrý dům), 
tel.: 373701769, mob.: 774904507, prestice@LDstav.cz

SUŠICE - T.G. Masaryka 153 (proti hotelu Svatobor), 
tel.: 378774709, mob.: 773904508, susice@LDstav.cz

KLATOVY - Vančurova 52, tel.: 378 609 779, 
mob.: 773 904 508, klatovy@LDstav.cz

STRAKONICE - Lidická 207 (ve dvoře), tel.: 383387344, 
mobil: 773 904 508, strakonice@LDstav.cz

MAR. LÁZNĚ - Nádražní nám. 299, tel.: 354 595 884, 
mob.: 774 904 506, marianskelazne@LDstav.cz

2.878,-

5.756,-

900

2.941,-5.882,-

Přijďte si do našich prodejen pro chytrý telefon
za skvělou cenu.

 Tel.: 773 000 606KLATOVY
Kpt. Jaroše 107 /proti divadlu/

Tel.:  773 000 605SUŠICE
náměstí Svobody 168 /vedle občerstvení Mc Vítek/ 

Jděte na to chytře
s telefonem od Vodafonu
Vyberte si z nabídky Férových tarifů

Minuty do všech sítí SMS Objem dat Cena
Fér tarif 599 100 minut neomezeně 300 MB 599 Kč
Fér tarif 999 300 minut neomezeně 600 MB 999 Kč
Fér tarif 1499 600 minut neomezeně 1,2 GB 1499 Kč
> Účtování po vteřinách. A to hned od začátku. Prostě chceme být fér.
> Neomezené SMS do všech sítí. Napište jich třeba tisíc denně. Nebo víc.
> Čerpání minut z tarifu i pro volání do zahraničí. Jako velká rodina!
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Křížovka o cenu!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do čtvrtka 24. ledna 2013.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Tajenky:
<tajenka 1>   Aby měl Vašek
<tajenka 2>   s kým zpívat

Proč stvořil bůh Evu? 
Aby měl Vašek s kým zpívat!

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

TAJENKA:

Včera ve tři ráno 
u mě zvonil soused.“

A co chtěl?

„Normálně přišel ve tři 
v noci a zazvonil!

„Jsem se tak lekl, že 

 
<tajenka 3>!!!“

„

„ “

“

<tajenka 1>
<tajenka 2>

E. Kulichová 
Bolešiny, p. Klatovy

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Šťastného výherce budeme kontaktovat.

Opět večeři pro dva na Braníčkově!



Jedinečná možnost OSOBNÍ 
inzerce v příštím čísle ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   inzerce@klatovan.cz
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Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

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".

Tel. 739 471 936Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.

Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

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

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy, 
                 Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

uzávěrka: 

20. 1. 2013

příští číslo vyjde: 

28. 1. 2013

Osobní a komerční 
řádková inzerce
Pronajmu garáž v Klatovech - sídliště 

Pod Hůrkou. V garáži je elektřina. Tel. 602 
882 461.

Prodám velmi zachovalý sporák na PB 
s regulátorem. Cena: Jedna bedna 
Prazdroje. Tel. 604 909 505.

Prodám byt 2+1 v Tajanově u Klatov (3 
km), po celkové rekonstrukci, vlastní plynové 
topení. Pěkný, slunný. Tel. 606 482 070

Půjčky pro zaměstnance, důchodce, 
ženy na MD i pro podnikatele! Nyní nová 
půjčka 4.999,- (stačí jen 2 doklady totož-
nosti), pro podnikatele 30.000,- (bez 
dokládání DP). Konsolidace nevýhodných 
půjček, pomoc s výběrem bankovních 
a nebankovních hypoték. Solidní jednání, 
volejte: 603 711 818.

Domovní dveře

Schody

Koupelnový nábytekKuchyně

Dveře

Stropní podhledy

Kryty topných těles...Vše  
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednička na renovace v Evropě

Žaluzie

Sítě proti hmyzu

Vestavěné skříněPlovoucí podlahy

Nové dveře během jediného dne!
Budete překvapeni tímto moderním prvkem na míru!

Rychlá a čistá montáž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojů!

Již nikdy nemusíte natírat!

Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelů!
Hodí se ke každému stylu zařízení!

Snadná údržba!

Renovace dveří
Odborný závod PORTAS

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:

Příbram, Domažlice, Plzeň-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, České Budějovice.

www.portasnovak.cz

602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
    a zhotovujeme na míru!

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové uděláme!

Požadavky:
máte obchodní/řemeslné vzdělání, jste 
flexibilní. Vlastníte automobil a jste zvyklý 
pracovat zodpovědně. Jelikož se Vaše pra-
covní doba řídí podle potřeb našich zá-
kazníků, očekáváme nadprůměrné osobní 
nasazení. Bez přenocování.
Nabízíme:
Paletu výrobků úspěšnou již přes 39 let. 
Prokazatelnou možnost nadprůměrného 
výdělku. Žádné krátkodobé zaměstnání, 
nýbrž dlouhodobá spolupráce. 
Své nabídky telefonujte na tel. 602 11 77 30 
nebo zasílejte na: portas.kt@seznam.cz

Hledáme:
odborného poradce
pro externí služby

Milujete komunikaci s lidmi?
Přejete si pracovat v oboru řemesel?
Chcete sám ovlivňovat Váš výdělek?

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

www.klatovan.cz

PORADNA
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Letošní návštěvnická sezona se celá 
nesla ve znamení pivovaru. Důvodem bylo 
otevření této hradní stavby po dlouholeté 
rekonstrukci. Od května mohli návštěvníci 
využít služeb hradní restaurace a ve 
výstavních prostorech shlédnout díla 
klatovského sochaře Václava Fialy. Své děti 
pak poslat na cestu tajuplnými světy, jak 
zněl název interaktivního projektu na 
motivy legendárního autora Karla Zemana. 
Pivovar se stal velkým lákadlem a i do 
budoucna by měl plnit roli místa, kde lze 
kvalitně nasytit svůj žaludek i naplnit touhu 
po rozjímání a odpočinku. Působivá stavba 
k tomu určitě vybízí. 

Tradiční akce jako ryze středověké Štíty 
stříbrného lva, srpnové noční prohlídky či 
zářijová Buškova číše se tradičně těšily 
velkému zájmu návštěvníků. Poslední zmí-

něná akce letos poprvé nebyla zaměřena 
pouze na víno, ale vzhledem ke zmí-
něnému mottu i na nápoj z chmelu. Kvalitní 
produkce z regionu ukázala, že poctivá 
práce a um mají v Čechách stále své místo. 

Zamykání hradu o posledním říjnovém 
víkendu bylo vskutku specifické, protože 
návštěvníci i účastníci tradičního běhu 
o hradní klíč byli překvapeni sice před-

povídanou, ale i tak nečekanou sněhovou 
nadílkou. Přesto však měl závěr sezony své 
specifické kouzlo a většině snad ani 

 počasí nevadilo. Někdo dokonce 
vtipně přejmenoval poslední akci na 

V absolutních číslech počet návštěvníků 
za celou sezonu oproti roku 2011 klesl, což 
však kopíruje i situaci na ostatních českých 
památkách, vyjma těch na seznamu 
UNESCO. 

V roce 2013 by návštěvníky měly čekat 
všechny tradiční akce, jejichž přesná data 
se vždy včas dozvíte.

„lednové“

„Zametání hradu“.

Rok 2012 na hradě VelharticeRok 2012 na hradě Velhartice

Lukáš
Kopecký

dopisovatel

6x foto: Vojta Petr

... poslední akcí roku bylo: „Zametání hradu“... poslední akcí roku bylo: „Zametání hradu“


