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Ať žijí duchové
v Klatovech!
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„Skokanský můstek“
Klatovy se nejspíše připravují na zimní olympiádu.
Na severozápadním obchvatu roste asi skokanský
můstek uprostřed kruhových objezdů, kterých
je již skoro jako olympijských kruhů.
Zatím má převýšení 60cm.
foto Klatovan | Rudolf Lang
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Po roce se putovní pohár vrací opět do Klatov!
Bojovalo se 7. - 12.2.2012 v Indoor Golfu Klatovy. V jamkových hrách dvojic
teamů města Klatov proti zbytku světa na hřišti Bountiful Klatovy zvítězily 8:4!

Vítězný team města Klatov: kapitán Josef Majer, František Šálek, František Šťastný,
Karel Bytel, Zdeněk Král, Michal Král, Milan Šnor, Václav Hess, Rudolf Lang,
Martina Košanová, Alena Šnorová, Dana Vítková.

Výstava 5 let ZA OPONOU
Vážení čtenáři, pokud zavítáte do
klatovského divadla na jakoukoliv kulturní
akci, nenechte si ujít ve druhém patře
výstavu „5 let ZA OPONOU“, kterou
připravil klatovský divadelní spolek „Za
oponou“ v rámci pátého výročí svého
fungování při Stálé divadelní scéně
Klatovy.
Naleznete zde fotografie, plakáty,
novinové články, ale i rekvizity z odehraných představení.
„Chtěli bychom poděkovat Stálé
divadelní scéně Klatovy, v čele s paní
ředitelkou Koubovou, za to že nám poskytli

prostory Výstavní síně. Výstava je pro
veřejnost přístupná od února až do
června. Doufáme, že tato výstava přiláká i
více diváků na premiéru naší nové hry:
„Nerušit, prosím!“, která se koná 23. 3.
od 19,30 hodin v klatovském divadle.
Diváci se mají jistě na co těšit“, uvedla
nám režisérka klatovského spolku Eliška
Luňáčková.
Jak si jistě pozorný čtenář všiml,
premiéra byla o týden odložena oproti
termínu, který jsme otiskli v minulém čísle.
<RKL>

Úvodník
Milí čtenáři,
setkáváme se v čase, kdy je ve
vzduchu již cítit jaro. Teplejší vzduch
odvál kruté a tuhé mrazy, které naopak
provětraly naše peněženky ve výdajích za
topení. Po teplejším závěru roku se tak
rozplynula vidina úspor za teplo.
Šetřit by se mohlo i ve fantaziích
architektů, kteří možná mají mnoho vizí,
kde a co je možno vylepšit, nebo
zdokonalit, ale na několika konkrétních
případech je vidět, že ne vždy svoji práci
odvedou precizně. A tak se v námětech
tzv. workshopů pro zkrášlení Klatov
objevilo nedávno rekonstruované
a revitalizované Tylovo nábřeží, které bylo
také prací architektů a již po dvou letech
se ozývají hlasy a objevují náměty, jak
odstranit nevhodný kruhový objezd,
přesunout komunikaci blíže ke zdravotní
škole a více otevřený prostor zastavět.
Dalším oříškem jistě bude napojení
další etapy severozápadního obchvatu
Klatov do Tajanova na stávající vybudovanou část v průmyslové zóně Pod
Borem v místě stávajícího kruhového
objezdu.
Začátek roku je také novou sezónou
pro mnoho ochotnických spolků, které
většinou pečlivě studují svá nová představení před blížícími se premiérami.
Přeji nám blízký příchod jara.

Rudolf
Lang
editor

CENTRUM VOLNÉHO ČASU, o.s.
ŽELEZNÁ RUDA
pořádá
rádoby sladko hořko kyselou komedii

A M N E S T I E
PREMIÉRA - 9. 3. ve 20,00 hod.
v aule základní školy
napsal:
František STRNAD
hudba, klavírní doprovod:
Martin ČERVENKA
scéna, choreografie, kostýmy: Olga MYŠKOVÁ
Miloslava AMORTOVÁ
Olga MYŠKOVÁ
inspicient:
František STRNAD
režie:
Miloslava AMORTOVÁ
nápověda:
hrají: „místní desítka“

Současná herecká parta spolku „ZA OPONOU“ - před oponou

ANDREJČÍKOVÁ Radka
MATUŠOVÁ Daniela
NOVÁK Jan
PODLEŠÁK Josef
SKŘIVANOVÁ Helena
STRNAD František
ŠEVČÍK Miroslav
VÁCA Vladimír
VILIŠOVÁ Ivana
ZVĚŘINOVÁ Lada

www.klatovan.cz
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Jarní lyžovačka na Belvederu
Nemáte rádi přeplněné sjezdovky
a problém s parkováním? Pak je lyžařský
areál Belveder to pravé! V provozu jsou
vleky Engadin I, Engadin II a v horní části
areálu Transporta S. V dolní části areálu se
nachází dětský vlek lyžařské školy JPK,
která Vám nabízí špičkové lyžařské
instruktory. Areál je vybaven systémem
technického zasněžování sjezdových tratí,
takže nemusíte mít obavy z nedostatku
sněhové pokrývky. Další výhodou je parkování v areálu ZDARMA! A letošní novinkou
je i parkování na zpevněné ploše v prostoru
autokempu přímo pod sjezdovkou. Zde si
můžete zapůjčit i vybavení pro volný čas –
sáňky, sněžnice, ... Občerstvit se pak
můžete v dolní stanici lyžařského vleku,
nebo přímo v bistru vedle parkoviště.
Lákadlem je určitě i příjemná cena neboť
celodenní jízdenka Vás přijde na 390,- Kč.
(9:00 – 16:00) Pokud nemáte čas přes
den, nemusíte zoufat neboť na Belvederu si
ve středu, pátek a sobotu, zalyžujete i na
večerním lyžování. (18:00 – 21:00)
Že přijedete vlakem? Ani to není
problém. Pod belvederské sjezdovky se
dostanete pohodlně SKIbusem.

Pokud však dáváte přednost severskému svahu, doporučím Vám vlek na Pancíři,
či sedačkovou lanovku Pancíř, které taktéž
provozuje Město Železná Ruda.
Bližší informace naleznete zejména na:
www.sumava.net/itcruda, www.spicak.cz,
www.bilastopa.cz, případně v ITC města
Železná Ruda, tel.: +420 376 397 033.

Jízda přes louži

17. 3. 2012

Tradiční jízda přes velkou louži na
čemkoliv se tradičně koná ve sportovním
areálu na šumavském Špičáku! Přímo
u nástupu na lanovku bude postaven bazén
o délce zhruba 20m, hluboký 1,3m.
Tento bazén je zapotřebí překonat na
lyžích, snowboardu, skibobu, surfu a vlastně na čemkoli nemotorovém. Do dalšího
kola postupují jen ti borci, kteří přejedou

vodní plochu celou, až na pevnou zem.
S každou jízdou se zkracuje délka nájezdu,
z čehož je jasné, že pouze vítěz může vyjít z
této akce suchý.
Kategorie: lyže, snowboard, speciály
Akce se aktivně účastní jachtař David
Kříž s manželkou Lucií. Budou zde týmy
Horsefeathers a Hitrádia FM plus. Dále
nebudou chybět hostesky, davy diváků, alko
x nealko občerstvení v kiosku u Sekyrek,
hudba, ceny pro vítěze od Horsefeathers.
Do každé z kategorií lyže a snowboard
bude zapsáno pouze prvních 15 přihlášených. Minimální věk závodníků 15 let!
Začátek: cca 16:00
Přihlášky: 15:00-16:00 u louže
Start: Kiosek U Sekyrek
Cíl: Louže
Předstartovní příprava: Kiosek U Sekyrek
Super ceny pro vítěze: Horsefeathers
Startovné: 0,- Kč
Bližší inf.: www.spicak.cz

Václav
Šebelík
ITC Železná Ruda

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Železnorudsko
Vás baví!
Kalendářní přehled akcí březen 2012
Datum

Akce 2012:

Pořadatel / místo

2. 3.

Závody - nejml. lyžaři a snowb. LŠ Alpinka/Alpalouka

2. 3.

Dětská maškarní diskotéka

Disko clip

Slalomy krajský přebor

SA Špičák

17. 3.

Jízda přes louži

SA Špičák

24. 3.

Hasičský ples

DH Ž.Ruda/Hotel Belveder

24. 3.

Šumavský pohárek 6

SA Špičák

31. 3.

KO slalom

SA Špičák

10.-11.3.

Výstavy a expozice - Železnorudsko
Nebe studánek – Ivana Řandová – fotografie,
Martin Patřičný – dřevěné objekty,
Muzeum Šumavy Železná Ruda, do jara 2012
Historické motocykly, geologická expozice
– stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice
v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa
a Pivovarské muzeum
– stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete
na www.sumava.net/itcruda/

Javorská 154, 340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033
e-mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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Jak plyne čas na sušickém gymnáziu
Poslední lednový týden, od pondělí do
pátku, se jako každým rokem na sušickém
gymnáziu stal týdnem projektovým. Jedna
z mnoha událostí, které na gymnáziu ve
školním roce probíhají, se týkala pouze
nižšího stupně, od primy do kvarty.

A co vlastně v takovém projektovém
týdnu jde? Obvykle se žáci ve skupinách
soustředí na jedno z dílčích témat, která
předvedou na závěrečné prezentaci, která
se koná ve Smetanově sále a je přístupná
veřejnosti. A letos se „gympláci“ opravdu
vytáhli.
Tématem týdne se totiž stala minulost,
současnost a budoucnost. V praxi to
znamenalo, že žáci procestovali křížem
krážem celé dějiny od nejstarších
artušovských legend až po novodobý
fenomén Harryho Pottera. Několik z nich
se také vydalo do blízké budoucnosti, aby
se naučili něco o nových moderních
technologiích a obnovitelných zdrojích.
Všechny své poznatky navzájem zhodnotili
na obzvláště vydařené prezentaci ve
čtvrtek odpoledne.

Jana
Benešová
Projektový týden.

Bolešiny, č.p. 98
(sídlo firmy Frátherm s. r. o. )

Provozní doba Po-Pá 17:00-19:00
tel. 607 780 778, 602 433 944.

foto Gymnázium Sušice

Vinotéka Mitoma zahájila dne 1. 4.
2011 prodej sudových a lahvových vín
z Moravy podoblast Velkopavlovická.
Na otázku, proč vlastně vznikla vinotéka Mitoma v Bolešinech, se musíme
vrátit do roku 1984, kdy jsem nastoupil na
vojenskou základní službu do Seredi na
Slovensku. Tam jsem se potkal s Frantou
Kopčíkem, se kterým jsem prožil celou vojnu a díky tomu, že nám naše kamarádství
vydrželo dodnes, jezdíme na Moravu jako
domů. Právě tam a na lyžařských
dovolených jsem se seznámil s Pavlem
Mikulicou z Vrbice, který je jeden z majitelů
Vinařství Mitoma s. r. o. Slovo dalo slovo
a vinotéka v Bolešinech je již otevřena
skoro rok a může Vám dnes nabídnout
sudová vína za 50,- Kč/1 litr. Výběr je
možný ze 4 bílých a 3 červených stáčených
vín, dále vína odrůdová jakostní bílá,
odrůdová jakostní červená, odrůdové
jakostní růžové, vína z řady Silver
collection a řady Grand collection. Nyní
u nás můžete nakoupit z 28 druhů vín,
možnost objednat až ze 74 druhů vín.
Samozřejmě u nás nechybí ani takové
speciality, jako je víno slámové a ledové
(0,2l za 310,- Kč).
Vinařství Mitoma s. r. o. je rodinná
firma s dlouholetými zkušenostmi,
a proto bych chtěl poukázat na úspěchy,
kterých dosáhla jejich vína:

dopisovatelka

- Frankovka VH r. 2006 – stříbrná medaile z IV. Mezinárodního vinného festivalu
na Slovensku
- André VH r. 2006 – bronzová medaile
na nominační soutěži Forum
Morávium 2008
- Rulandské modré VH r. 2006 –bronzová
medaile na nominační soutěži Forum
Morávium 2009
- Cabernet Morávia VH r. 2006 –
bronzová medaile na III. ročníku
Grandprix Austerlits a bronzovou medaili
na Forum Morávium v roce 2008.
Tyto úspěchy nejsou zdaleka všechny,
mohl bych pokračovat dále až do roku
2011, kdy Alibernet PS r. 2009 dosáhl
ocenění na TOP 77 2010-2011. Koho
tento článek zaujal a má rád víno, přijeďte
se k nám podívat, ochutnat a nakoupit.
Vinotéku najdete v Bolešinech, v sídle
firmy Frátherm s. r. o. i mimo provozní
dobu dle telefonické domluvy. Kompletní
sortiment najdete na webu dodavatele
www.mitoma.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Josef
Frána
dopisovatel

www.klatovan.cz
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Kontroly vs. Revize
Po mrazivých dnech opět zdravím čtenáře
Klatovanu v období oteplení a snad nás již
čekají mírnější teplotní výkyvy.
Tyto silné mrazy prověřily kondici našich
tepelných spotřebičů. Ukázaly kde a co je třeba
předělat, opravit, či jiné menší závady. Zimní
časy prověřují, jak máme zateplené domky,
byty (objekty). Ale také se stále ukazuje, že
mnoho zákazníků nenechává kontrolovat své
kotle, kamna, wawky, plynové bojlery, karmy
a poté zjišťují, že mají větší spotřebu plynu.
Nevyčištěné a neseřízené spotřebiče dokáží
navýšit spotřebu i o 50% oproti skutečně
využitelné energii. Po těchto zkušenostech
nabízíme zákazníkům celkový servis topné
soustavy a nejen překontrolování, ale i odstranění závad a navrhnutí případně nejvýhodnější
varianty na vylepšení.
Chtěl bych čtenáře po osobních zkušenostech z poslední doby opět upozornit na problematiku revize, kontroly a čištění spalinových
cest (komínů). Stále trvající všeobecná
neznalost problému může vést ke zbytečným
výdajům domácností.

Norma nařizuje REVIZI spalinových
cest pouze:
- při kolaudaci objektu
- před připojením nového spotřebiče
ke spalinové cestě
- při výměně spotřebiče
- vyhoření spalinových cest
- při rekonstrukcích
REVIZE se NEMUSÍ dělat každý rok, jak
některé kominické firmy propagují a snaží se
tak z občanů díky neznalosti normy tahat
peníze. Dle normy je NUTNÉ mít jedenkrát
ročně KONTROLU spalinové cesty.
Čtenáři se může zdát, že mluvím o jednom
a tom samém, ale v tom je právě háček
problému. Jednoduše řečeno je největší rozdíl
v ceně. Kontrola vychází zákazníka levněji, než
tzv. propagované každoroční revize.
Nejenže se revize nemusejí dělat každý rok,
jak si některé „kominické firmy“ usmyslely
s úmyslem tahat z lidí peníze, ale vyžadované
každoroční kontroly (nikoliv revize) mohou
provádět všechny firmy mající k tomuto
oprávnění a ne jen ony „kominické firmy“. Není
tedy tomu tak, jak se objevuje, že přijde do
schránky upozornění, že tehdy a tehdy se u Vás
bude dělat revize, či kontrola a musíte být
doma. V těchto případech jde jen o nekalou
praxi několika neseriózních firem, které se tak
snaží sehnat zakázky a snaží se těžit z neznalosti lidí. Je to pouze na Vás, s kým se
domluvíte a nikdo Vám nemůže nařídit, že jen
ten a ten Vám bude dělat kontroly a revize, jak
se v těchto oznámeních objevuje.
Opět podotýkám, že jste to Vy, zákazníci,
kdo si určí svou servisní firmu, která Vám
bude provádět komplexní servis a kontroly
kotlů a celé topné soustavy. Tedy nejenže
Vám prohlédnou kotel a na kontrolu topné
soustavy si budete hledat někoho jiného.
Naše firma zajišťuje tento servis komplexně.

VODA, TOPENÍ, PLYN

Na již namontované kotle uvedené do
provozu se povinnost revizí nevztahuje, pouze
nutnost kontrol! Zákazník by se měl vždy zajímat o to, co bylo čištěno, opravováno a měl by
obdržet zprávu o kontrole. A nezapomeňte, že
na opravy a kontroly se taktéž vztahují záruky,
které naše firma samozřejmě poskytuje!
Našim zákazníkům zajistíme nejen revize,
kontroly a servis kotlů a spalinových cest
(komínů), ale i zednické práce, obkladačské
práce a elektropráce. Díky tomu pomůžeme
zákazníkovi vybrat nejlepší variantu pro
vytápění a komplexně ji realizovat. Pokud
rozmýšlíte, ať už nad rekonstrukcí, opravou,
stavbou nového nebo výměnu starého topného
systému, je dobré se nejdříve poradit o typu
spotřebiče. Od toho se odvíjí typ vytápění, typ
komínu a spotřeba plynu (energie). Rádi vám
s těmito rozhodnutími pomůžeme a případně
doporučíme co a jak zajistit. Pro naše zákazníky, kteří mají kotle na tuhá paliva, též
zajišťujeme komplexní servis
Také nabízíme kotle nové. Obyčejné, poloautomatické nebo automatické. Rádi uděláme
reklamu výrobkům, které za to stojí a jsme
přesvědčeni, že lidem budou dlouho a dobře
sloužit. Není to otázka jen ceny, ale především
bezpečného provozu a nízkých spotřeb energií
a tam jsou znatelné rozdíly. Doporučujeme
naše české výrobky a výrobky z Evropské unie
s výbornou kvalitou a nejdelší zárukou.
Vyhýbáme se materiálům z asijských zemí, kde
nejsou dodržovány v mnoha případech
technologické postupy a není zajištěna kvalita.
V cenovém srovnání jsou evropské lehce

Baselides

5

MONTÁŽ - SERVIS

dražší, ale kvalita asijských výrobků je velice
nedostačující. Další pro nás důležité hledisko
je podpora našich výrobků z důvodů zaměstnanosti a růstu ekonomiky.
Na všechny námi dodávané kotle a zařízení
poskytujeme záruční a pozáruční servis
a máme tak díky tomu výbornou zpětnou vazbu
od našich zákazníků. Můžeme proto podat nejlepší reference na kotle BAXI, DAKON které se
nyní jmenují Viatherm. Ze segmentu moderních zařízení využívajících nejnovější technologie v oblasti úsporných kotlů pak dodáváme
kotle od francouzské firmy De Dietrich.
U řady výrobků můžeme nabídnout delší
záruku bez nutnosti příplatků. Například na
kotle firmy BAXI, které instalujeme, nabízíme
prodlouženou záruku. Tyto kotle jsou velice
spolehlivé, bez větších poruch fungují celou
životnost. Jsme jejich servisní organizací.
O konkrétních výhodách těch kterých kotlů
a systémů se dočtete v některém z dalších
čísel Klatovanu, třeba o solárním ohřevu.

Zdeněk
Baselides
váš servisní technik a topenář

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

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

foto: Rudolf Lang

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

Výstava Malíři prostých motivů

Tak se jmenuje nová expozice
v Galerii U Bílého jednorožce
v Klatovech, která byla otevřena v sobotu
11. února 2012. Výstava, která se koná
pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje,
Milana Chovance, přináší významná díla
tří malířů českého krajinářství. Kurátor
výstavy PhDr. Jaromír Zemina předkládá
publiku obrazy Antonína Chittussiho,
Antonína Slavíčka a Jindřicha Pruchy,
výtvarná díla jsou převážně zapůjčena
z Národní galerie v Praze a z partnerských
galerií z různých koutů České republiky.

Autoři obrazů byli vybráni především
díky své provázanosti a návaznosti,
Slavíček totiž navázal na Chittussiho
a Prucha zase na Slavíčka. Spojnice
v jejich tvorbě představuje hlavně vztah ke
skutečnosti, objevující krásu prostoty
a všednosti. Všichni tito tři malíři ve svých
dílech zvěčňují jak venkovské, tak
městské motivy, Chittussi především
v Paříži, Slavíček a Prucha v Praze. Tak
bylo povzneseno české krajinářství na
světovou úroveň a postupně se vytvořila
nová tradice v českém malířství.
Jejich význam spočívá také mimo jiné
v tom, že svými malbami, značně přispěli
k vlastenectví doby, Čechům svými obrazy
představovali krásu rodné země. Tyto
obrazy zasáhnou každého, kdo miluje
přírodu, malířství a pohled do české
krajiny.
Výstava bude otevřena do 9. 4. 2012.

Antonín Chittussi, Z okolí pařížských
fortifikací, 1. polovina 80. let 19. století

Martin Boček

Plzeňský kraj
www.salzman.cz
301 00 Plzeň, Smetanovy sady 6
telefon: 377 222 809 • mobil: 725 110 120
www.salzman.cz
Rozšiřte nabídku o Vaši nemovitost !!!
Zajistíme prodej i pronájem.
Poskytujeme kompletní servis.
Na trhu s nemovitostmi působíme již 17let.

V popředí: Jindřich Prucha, Vlastní podobizna, 1914
V zadu nalevo: Jindřich Prucha, Bukový háj, 1914
napravo: Jindřich Prucha, Cesta v poli, (Jaro v Železných horách), 1914

PRODEJ RD
Malechov u Dolan
7km od Klatov
V domě jsou dvě
samostatné bytové
jednotky 2+1
s příslušenstvím

zleva: Antonín Slavíček, Na ledě, 1906-1907
uprostřed: Antonín Slavíček, Uhelný trh II., 1908
napravo: Antonín Slavíček, Nábřeží pod Letnou, 1907

Pozemek 2.367m2
- stodola
- garáže
- vodovod
- žumpa

Nabídková cena
1.695.000,-Kč

zleva na fotografii: Antonín Chittussi, Paříž z Montmartru, 1882
uprostřed: Antonín Chittussi, Z okolí pařížských fortifikací, 80. leta 19. století
napravo: Antonín Chittussi, Na dráze orleánské I., 1884-1885

www.klatovan.cz

Kancelář ZP METAL-ALIANCE naleznete
v Klatovech kousek od náměstí
ve Vídeňské ulici 181 v 1. patře
Návštěva úřadů je pro mnoho lidí stresující
zážitek. O to větší překvapení se dostaví po
otevření dveří v klatovské Vídeňské ulici 181,
kde v 1. patře sídlí Zdravotní pojišťovna METALALIANCE. Místo neosobní úřednice se návštěvníků ujímá usměvavá Lenka Vachudová, která
tvrdí, že díky úsměvu lze vyjít s každým
klientem.
S čím za Vámi klienti nejčastěji přicházejí?
Nejčastějším přáním klientů je provedení
změny v registru pojištěnců či vyplacení
příspěvku z Fondu prevence. V poslední době
také přihlašuji více nových klientů, určitě
v důsledku nových podmínek pro přestup. Dále
je teď kvůli zimním dovoleným velmi žádané
cestovní pojištění do zahraničí.

ZDRAVÍ
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Mohla byste upřesnit ty nové podmínky pro
změnu pojišťovny?
Určitě, dříve se dala změnit zdravotní
pojišťovna vždy k prvnímu dni čtvrtletí. Od
prosince loňského roku ale nově platí, že přejít
k jiné pojišťovně můžete jen k prvnímu lednu,
pokud si stihnete podat přihlášku nejméně půl
roku předem. V praxi to znamená, že jestli
chcete změnit pojišťovnu k 1. 1. 2013, musíte
odevzdat přihlášku do 30. 6. 2012. Kdo to do
konce června nestihne, další přestupní termín
je až 1. 1. 2014.
Mají klienti v Klatovech zajištěny veškeré
služby Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE
nebo musí kvůli některým agendám dojíždět
do Plzně?
Nikam dojíždět nemusí, v Klatovech je o ně
komplexně postaráno. Od služeb pro podnikatele, plátce pojistného, až po služby
zdravotnickým zařízením nebo problematiku
spojenou s Evropskou unií. A jestli nejde něco
ryze odborného vyřídit přímo na místě, tak to
pro klienty zprostředkujeme. Klientů si vážíme,
a tak je pro nás jejich spokojenost prioritou.
Platí u vás běžné úřední hodiny, tedy pondělí,
středa?
Neplatí. Klientům se věnuji vždy v pondělí,
úterý a v pátek. Ve středu bývám na našem
pracovišti v Nýrsku, v pátek se věnuji práci
v terénu.

VÝRAZNÉ
ZIMNÍ
SLEVY 50%
+
DEMONTÁŽ
A LIKVIDACE
ZDARMA
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Co přesně znamená – být v terénu?
Když jsem v terénu, tak zajišťuji výhody, které
klienti ZP METAL-ALIANCE mohou využívat.
Například vyjednávám různé slevy a hledám
zařízení, kde se dají čerpat příspěvky z Fondu
prevence – posilovny, sportovní studia,
rehabilitační cvičení, plavání.
Jaké příspěvky lze letos od pojišťovny získat?
Dlouhodobě je mezi klienty zájem o příspěvky
na očkování, na rovnátka, pohybové aktivity,
významně podporujeme i aktivní dárce krve.
Novinkou letošního roku je příspěvek pro
celiaky nebo na kojeneckou výživu. ZP METALALIANCE je ekonomicky nejsilnější zdravotní
pojišťovna na trhu, vlastně i díky tomu, že své
klienty směřuje k prevenci a zdravému
životnímu stylu.

Lenka Vachudová
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Extremely cold weather in Europe
This winter Europe was hit by extremely
cold weather in late January.
Heavy loads of snow trapped thousands
of people in their homes without electricity,
heating, water, food and access to health
care for many days. The situation was so
dramatic that in some areas you could see
only rooftops. Rescue helicopters had to
evacuate hundreds of people from snowblocked villages in Serbia and Bosnia and
airlifted in emergency food and medicine as a
severe cold spell kept eastern Europe in an
icy grip. Parts of the Black Sea froze near the
Romanian coastline and even rare snow fell
on Croatian islands in the Adriatic Sea, where
they hardly ever experience any snow in
winter season. Daily life was paralyzed and
transport collapsed in many countries such
as England, Turkey or Italy, where they usually
have just mild climate and are not used to
have much snow and such frigid weather.
Airports were closing down. Hundreds of
people froze to death all over the countries,
mainly in Poland, Ukraine, Bulgaria,
Romania, but even in the Czech Republic. In
our country, in mountains or by Vysocina
people were facing severe troubles
commuting to work and ended up being
locked in traffic jams for long hours in
freezing temperatures far below zero.

Meteorologists say that this winter has
been one of the coldest in many years. Many
places recorded their lowest temperatures for
the last 70 or more years.
Although, it has warmed up in the last few
days, the winter troubles are not over yet. Now
the people especially in low areas are
seriously worried of flooding as all the heavy
snow is starting to melt fast.

Me personally, I don’t like it cold and my
car didn’t like it either. Had many difficulties
to start in the mornings and had to ask my
lovely neighbors to help with jumping cables. I
am really happy that the winter seems to be
coming to its end this year. I am longing for
spring!!!!

Martina
Searles

Slovíčka

English teacher

Was hit
Trapped
Rooftops
Airlifted
Cold spell
Icy grip
Coastline
Rare
Frigid
Commuting
End up
Traffic jam
Warmed up
Flooding
Longing for spring

byla zasažena
uvěznilo
špičky střech domů
přepravováno letecky
studená vlna
ledové zajetí
pobřeží
vzácný
arktický, mrazivý
dojíždění
skončit
dopravní zácpa
oteplilo se
záplavy
toužit po jaře

Zdraví vs. nemoci a pravidelná detoxikace organismu?
Také si někdy říkáte proč jste pořád
nemocní? Jen proto, že všichni kolem vás
jsou nemocní neznamená to, že je to normální stav a neznamená to, že i vy musíte být
nemocní. Normální je být zdravý, normální
není být nemocný ! Každý chceme být zdravý
a cítit se dobře. Denně můžete slyšet příběhy
lidí jak překonali zákeřnou nemoc. Jak je to
možné? Jak jistě víte, lidský organismus má
silné samouzdravovací schopnosti. Máte-li
ale tělo zanesené usazeninami, plné patogenních bakterií vytvářejících jedovaté toxiny, překyselené tělní tekutiny, váš organismus má spoustu práce s neutralizací kyselin
a toxinů; vaše imunita zákonitě klesá. Zdraví
jde ruku v ruce se zásaditým vnitřním
prostředím a důkladnou vnitřní očistou
organismu. Pouze čistý organismus může
úspěšně bojovat. Každý se pravidelně
staráme o své auto, měníme mu filtr,
doléváme čistý olej, a záleží nám na tom
abychom dolévali kvalitní benzín. Pravidelně
čistíme komíny, kuchyňské odpady…. Víme,
že budou fungovat, pouze budou-li čisté. Ale
také se opravdu tak staráme sami o sebe?
Provádíme pravidelně vnitřní očistu svého
organismu? Doléváme kvalitní tekutiny?
Máme jen jedno tělo, všude si ho bereme
s sebou, chceme aby bylo krásné, plné
vitality. Proto si ho musíme chránit aby

vydrželo zdravé co nejdéle.
Správně vedenou komplexní hloubkovou
očistou je možné se zbavit mnoha akutních
i chronických problémů, metabolických poruch, alergií, ekzémů, dochází k celkovému
zlepšení zdravotního stavu a omlazení
organismu; člověk je vitálnější, plný energie
a jako bonus ještě můžete pěkně zhubnout.
Všichni jste srdečně zváni na semináře
o zdraví, pro všechny co mají nějaké zdravotní potíže a rádi by si zlepšili svůj zdravotní
stav, ale i pro ty co jsou v dobré kondici
a chtějí si udržet své zdraví a mládí co nejdéle. Dozvíte se o tom jak se cíleně a účinně
odkyselovat, o pH lidského organismu
a o tom co se může stát když je pH v nerovnováze, o lidské buňce, o správné buněčné
výživě, o správné vodě a stravování, i o tom
jak vznikají nemoci, o parazitech, ale
i o očištění a detoxikaci organismu, o tom jak
správně provést detoxikační kůru a hloubkově očistit svůj organismus, aby lépe
fungoval a byl odolnější. Dozvíte se co je
metoda měření živé kapky krve a již se
můžete registrovat na další termín.

Semináře v březnu proběhnou :
Kdy : 1. 3. a 29. 3. od 17.30 h.
Kde: Jazyková učebna, Randova 112,
1. patro, Klatovy 1
Kdy: 17.3. od 9.30 h.
Kde: Štěstíčko, Nám. Republiky Plzeň,
www.stesticko.cz
Kdy: 17.3. od 15.30 h.
Kde: Bowling Bar Braníčkov, www.branickov.cz
(po předchozí domluvě zajistíme dopravu z Klatov a zpět)

Určitě přijďte:
- pokud trpíte chronickou únavou organismu,
intoxikací, dysfunkcí žlučových cest nebo
štítné žlázy, hepatitidou, chronickým
zánětem žlučníku, jaterní cirhózou,
kolitidou, gastritidou, metabolickými
poruchami, obezitou, skoliózou, diabetem,
ekzémem, zánětlivým onemocněním kůže,
akné…, a nebo třeba pokud se delší dobu
neúspěšně snažíte otěhotnět.
- a nebo pokud vás jen prostě zajímá
omlazení organismu a ochrana před
škodlivým vlivem životního prostředí.

Informace, registrace na semináře a na měření živé kapky krve
u paní Martiny Searles na coralclub.klatovy@seznam.cz,
tel 721 44 31 32, 731 107 509

www.klatovan.cz

ELEKTRO
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Jak připojit chytrou televizi k internetu?
Televizory jsou stále chytřejší, a tak
trendem posledních dvou let je i možnost
připojení k internetu. To umožňuje divákům
sledovat nejen programy, které vysílají
stávající televizní stanice, jejichž signál se
šíří prostřednictvím pozemního vysílání
digitální televize DVB-T, kabelovým
digitálním signálem DVB-C, ale i satelitním
digitálním příjmem DVB-S/S2.
Možnost televizorů připojit se k internetu
přináší výhody v tom, že například můžete
– podobně jako v počítači či notebooku –
procházet různé webové stránky s tím, že ty
nejoblíbenější si můžete umístit na speciální
plochu televizoru ve formě takzvaných
widgetů. To jsou ikonky, které vám umožní
rychlý přístup k nim. Typickým příkladem je
třeba informace o počasí. Přepnete zdroj
signálu na televizoru na webové stránky. Zde
si pak vyberete ikonku, která vás navede na
přesný pohled na počasí i s pohledy z družice
a s předpovědními mapami, kde putují
mračna nad pevninou a oceány, a vy si tak
můžete sami udělat úsudek o tom, jak bude,
a pak si odpovíte sami na obligátní otázku:
mám si brát deštník, nebo nemusím?
Velkým tahákem jsou takzvané on-line
půjčovny filmů.
Další situací, tentokrát v lokálním
měřítku, je připojení televizoru k malé
domácí síti, kdy můžete sdílet jednotlivé
prostředky sítě mezi všemi zařízeními, která
jsou k ní připojena. To znamená, že například z notebooku si můžete přehrát na televizoru film, aniž byste ho museli kopírovat na
flash USB paměť, a tu pak zasunovat do
televize, což v případě moderních televizorů
sice také jde, ale není to prostě ono, je to

zbytečné zdržování. Povolíte v notebooku
televizoru, že tento film může přehrát, vy si
film na televizoru v patřičném menu najdete,
spustíte ho a můžete se dívat.
Stejně tak můžete mít na síti uloženy
obecně multimediální soubory (obrázky,
hudbu, video), které si můžete na televizoru
pouštět. K tomu slouží jakékoli zařízení,
které umožňuje ukládání dat: počítač,
notebook, ale i mobilní telefon nebo síťové
paměťové zařízení typu NAS. Zdrojem však
může také být například speciální multimediální centrum, což je vlastně počítač
s nějakým úložným zařízením (vestavěným
pevným diskem). Jedinou podmínkou je, že
všechna zařízení, která buď poskytují
multimediální data, nebo je přehrávají, musí
vyhovovat jakémusi standardu. Bez dalších
zbytečných podrobností si řekněme, že
takovým standardem je DLNA.
Ano, ale k tomu, aby vám tohle všechno
fungovalo, musíte mít televizor připojen
k malé domácí síti. Možností, jak to udělat, je
hned několik a je třeba rozdělit dvě situace,
kdy připojujeme televizor jen k malé domácí
síti bez možnosti přístupu na internet, nebo
kdy televizor připojujeme i k internetu.
V obou případech předpokládáme, že doma
máte více přístrojů zapojených do sítě
(počítač, notebook, chytrý telefon, ale třeba
i tiskárnu, skener). Pokud chcete televizor
používat jako zařízení, které dokáže pracovat s internetem, pak musíte zvolit vstup
označovaný jako Internet či podobně.
Jestliže máte vše zapojeno správně, měli
byste se během chvilky připojit televizorem
k internetu. Výrobci už předem definují
základní widgety, které vám většinou umožní

již 20 let na trhu
přístup k informacím o počasí, hudebním
serverům, Facebooku nebo Skypu – to
v případě, že byste chtěli televizor používat
jako „telefon s obrazovkou“ pro pořádání tzv.
videokonferencí. Pak ale budete potřebovat
ještě i kameru, pokud není vestavěna přímo
v televizoru.
Pro brouzdání po internetu musíte
zadávat i názvy webů – k tomu slouží na
televizoru i různé virtuální klávesnice, které
jsou uspořádány buď abecedně, nebo mají
rozložení kláves jako normální klávesnice, či
jejich klávesnice připomíná mobil a stejně se
i obsluhuje. Zkuste do takového televizoru
připojit jednoduchou klávesnici přes port
USB – například Philips tohle umí –, a pak
zadávání adres bude mnohem příjemnější
a rychlejší, než když tisknete klávesy pomocí
tlačítka OK na dálkovém ovladači a pohybujete se po obrazovce pomocí šipky ovládané
směrovými klávesami dálkového ovládání.
U některých televizorů vybavených více USB
vstupy dokonce můžete připojit i myš, a pak
je obsluha televizoru podobná jako u PC.
Pokud chcete pomoci s vytvořením malé
domácí sítě, sledovat bezdrátově filmy, které
máte uloženy v jiné místnosti na vašem PC či
notebooku, obraťte se na naše odborné prodejce na všech našich prodejnách. Zde Vám
buď poradíme, nebo tuto malou domácí sít
odborně nainstalujeme. Chtěl bych upozornit na to, že na všechny u nás prodávané
televizory nabízíme jako jediný prodejce na
trhu zdarma prodlouženou záruku 40
měsíců oproti standardní 24 měs. Toto Vám
nenabídne ani žádný internetový obchod.
Na závěr bych chtěl ujistit všechny naše
stávající i budoucí zákazníky, kteří v poslední
době přišli o „svého“ prodejce z důvodu
ukončení prodejny v daném městě, že se
na nás mohou obrátit s jakýmkoliv dotazem i žádostí o pomoc. A to přesto, že u nás
daný výrobek nezakoupili. Budeme se maximálně snažit jim pomoci s jakýmkoliv problémem, který se u jejich výrobku vyskytne.

Samsung UE40D6570, LED - televizor který doporučujeme pro připojení do domácí sítě
3D LED SMART TV 40"(101 cm), Full HD 1920x1080, 16:9, 400 Hz CMR, Ultra Slim design 12mm, SMART TV funkce : zabudovaný
WIFI adaptér, Smart Hub, webový prohlížeč (video/flash) Search all, Skype™ na Samsung TV, Your video, Social TV (Facebook,
Twitter, G-talk vše v jedné aplikaci), PVR Personal Video Recorder - nahrávání na USB zařízení + Time shift ready, podpora Smart
telefonu jako ovladače, Samsung Full HD 3D, EPG, CI+ slot, SRS TheaterSound HD, Dolby Digital, 4xHDMI 1.4, 2xSCART, DVI Audio
vstup, Anynet+ (HDMI-CEC), BD Wise, 3xUSB, USB 2.0 Movie, AllShare, 1x Ethernet (LAN), TXT 1000 stran, 1 Tuner PIP.

Ing. Václav
Beneš
ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

EURONICS ZÁRUKA - NÁKUP S JISTOTOU!
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Pozvánka
na valnou hromadu Odboru přátel
fotbalového oddílu SK Slavie Praha
se sídlem v Klatovech
dne 10. března 2012 v 10.00 hodin
Místo konání: Hotel Beránek, Klatovy
Těšíme se na setkání s členy i příznivci
Slavie Praha. Rádi přivítáme všechny
zájemce o vstup do naší pobočky
Hosté VH: tisková mluvčí př. Nouzáková,
internacionálové nebo současní hráči
Slávie, zástupci OP z Edenu a družební
odbočka ze Žilova.

Valná hromada
odboru
přátel
SK SLAVIA PRAHA v Klatovech

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Manžel říká manželce:
„Drahá, <tajenka 1>, jdu do hodpody“.
„Jé, a ty mě muži <tajenka 2>“
„Ne! <tajenka 3>!!!“

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

www.branickov.cz
Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky: No nekecejte!
No jasně! Obvykle moje žena.

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Vladimíra Černá, U Retexu, Klatovy
GRATULUJEME!

Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 19. března 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.
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Osobní a komerční
řádková inzerce
Prodám dva pozemky určené k bytové
výstavbě v Poborovicích u Bezděkova, 4 km
od centra Klatov, rovina, klid, nedaleko
pískovny. Pozemek 1300 m2 za 455 000 Kč.
a 1800 m2 za 450 000 Kč, plus částka za
vytýčení hranic. Tel. 604941147.
Prodám zděný, částečně podsklepený
3+1 rodinný domek se zahradou v centru
Kolovče. Elektřina, obecní odpad, vlastní
studna, plyn přes ulici. Před rekonstrukcí.
Kontakt na tel.:732 833 770
Prodám dvougenerační byt 4+1
v Klatovech, blízko centra. Zateplený celý
dům, v bytě nově vyzděné jádro, nová
kuchyně, koupelna (vana i sprchový kout),
zasklená lodžie, plastová okna. Jeden pokoj
má samostatnou předsíň a WC. Cena
dohodou. Tel. 724088784, 720543935
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech
v sídlišti Pod Hůrkou nebo v Koldinově ulici.
Tel. 602 882 461
Nová velká zateplená bouda s odklápěcí
střechou, dvoukomorová, materiál borovice,
krytina šindel, izolace polystyren tl. 5cm,
1.50x1.30m, výška 1.55m. Vyrobeno na
zakázku 14 tis. Kč, prodám jen za 6 tis. Kč.
Foto e-mailem: geodezieb@seznam.cz,
Tel. 775693548
Prodám OPEL AGILA 1.0 12V GL,
r.v. 2002, benzín. Tel. 737 252 637, cena
dohodou.
Přijmu pomocnou sílu do penzionu
Braníčkov. Pracovní doba hlavně víkendy.
Nejlépe z okolí Velhartic a Kolinecka. Dobré
plat. podmínky. Email: branickov@email.cz,
Tel. 733 121111

Osobní a komerční
řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do
max. 200 znaků. Redakce si
vyhrazuje právo inzeráty krátit,
upravovat, nebo odmítnout.

Informujte se o výhodných
podmínkách komerční inzerce

INZERCE
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Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:
Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
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
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud
Mochtín - konzum
Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy,
Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan?
Napište si do redakce.

... A OPĚT VZŮRU DO OBLAK ...
LMK BOLEŠINY Vás zve:
Náš kalendář Vám napoví kdy se můžeme sejít na našem letišti
Sraz pilotů je zpravidla stanoven na 11.00 hodin
a začátek programu pro diváky na 13.00 hodin
Vše upřesníme na našich stránkách v dostatečném předstihu
24. března - Otvírání nebe - J. Bašta, tel.: 777243978
12. května - Soutěž polomaket - L. Davidovič, tel.: 605304947
9. června - Historické modely - B. Misterka, tel.: 723949347
21.-22. července - RC model show - K.Kavka,J. Frána,
tel.: 607780778
1. září - Závěr léta - V. Kasík, tel.: 720645787
13. října - Zavírání nebe s drakiádou - J. Kříž, tel.: 606546321
26. prosince - Vánoční létání - Z. Matějka, tel.: 723070945

www.modelklubbolesiny.cz

Využijte výhodných cen
inzerce na počátku roku!
Domluvte si schůzku!
tel. 608 950 660
email: inzerce@klatovan.cz
PORADNA
Na stránkách Klatovanu - www.klatovan.cz -jsme
pro Vás připravili bezplatnou finanční poradnu.

!!! 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".

KONZULTACE ZDARMA !!!
Nabízíme možnost spolupráce!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

příští číslo vyjde:

27. 3. 2012

PSÍ SALON BOBÍK
- STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A KOUPÁNÍ PSŮ
- PRODEJ KRMIV A PAMLSKŮ

uzávěrka:

TEL. 723 711 918

19. 3. 2012

Vídeňská 26
339 01 Klatovy
www.psisalonbobik.cz
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Ať žijí duchové v Klatovech!

3x foto: Pavla Kopecká

Základní umělecká škola v Klatovech se
výraznou měrou podílí na kulturním životě
města, ať už koncerty svých žáků a učitelů,
vernisážemi nebo i každoročním Zuška
festem. Mezi další projekty, jimiž se škola
v několika posledních letech prezentuje
široké veřejnosti a na kterých spolupracují
všechny její obory, patří muzikálové produkce. Ze spolupráce oddělení literárně
dramatického, tanečního, výtvarného
a hudebního vznikla před dvěma lety první
muzikálová show s názvem Mamma Mia!
postavená na hudbě populární švédské
kapely ABBA. Povzbuzeni úspěchem
a podporou ředitele školy Josefa Gabriela,
začali lidé kolem Markéty Lukášové
a Jaroslava Pletichy uvažovat o nastudo-

vání dalšího titulu, kterým se stala loni
několikrát reprízovaná Pomáda. Obě
produkce byly připraveny ve spolupráci
s taneční skupinou Modern, která působí
při Městském kulturním středisku
v Klatovech a s Pošumavským Big Bandem.
Po nadšených reakcích diváků na
Pomádu bylo obtížné najít zajímavý titul pro
„příští sezónu“. Padlo rozhodnutí adaptovat na divadelní prkna všeobecně oblíbený
film režiséra Oldřicha Lipského Ať žijí
duchové a zapojit do něj nejmladší žáky
literárně dramatického a tanečního
oddělení za podpory herců, majících
zkušenosti již z minulých projektů. S dětmi
se ve vedlejších rolích objeví i dospělí, kteří
si tak splní jeden životní sen. Vedle herců,

které režijně vede Markéta Lukášová
a která je současně dramaturgem a choreografem, se na představení podílí dětský
sbor Pytel blech pod vedením Jaroslava
Pletichy, který rovněž diriguje Jazz Nonet,
působící při ZUŠ pod vedením Karla
Bečváře, který je autorem hudebních
aranží. Krásné kulisy vyrobili žáci
výtvarného oddělení a LDO ZUŠ. Pro žáky je
to veliká příležitost a zkušenost, pro učitele,

kteří je připravují výzva a pro samotnou
školu vizitka vynikající spolupráce všech
jejích složek. Velký dík patří i letos sponzorům akce: Zahrady s duší Jan a Jarka
Papežovi, Dragon Press, FILMpro, Pecu
Klatovy.
Představení se konají 26. 2. od 16 a 19h.

Družstvo
pro hrad Brtník
kolektiv týmu „Ať žijí duchové“

