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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Milí čtenáři, 

Sluníčko nás těší svými paprsky 
a nástup jara „vyhnal“ většinu na 
zahrádky a políčka k jarním pracím. 
Posun času na letní nám „prodloužil“ 
den. Dosti často je již ve vzduchu cítit 
vůně grilů z okolí. Všechna podobná 
lákadla a delší den nám umožňuje trávit 
čas venku na příjemném jarním vzduchu 
a dokáže nás odlákat od televizních 
obrazovek, které nás zahlcují politikou od 
rána do večera. 

Mnoho z nás nyní fandí tomu svému 
sportovnímu klubu. Buďto aktivní účastí 
na zápasech nejvyšších republikových 
soutěžích – hokejové Škody Plzeň nebo 
fotbalové Viktorie Plzeň – a nebo sle-
dováním v televizi. Jedná se sice o pří-
jemnější věc, než sledování politiky, ale 
i tak je to někdy o nervy.

Setkáváme se také na kláních nižších 
soutěží nad klobáskou při fotbale. 
Koncem dubna se také setkáme při 
příležitosti 47. ročníku Rallye Šumava 
Klatovy.

Nechme běžné problémy takříkajíc za 
hlavou, užívejme si sluníčka a uvidíme 
společně, že i na ty nejpalčivější prob-
lémy se s odstupem času budeme dívat 
trochu jiným pohledem.

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc 
a bohatou pomlázku.

P a n í  M i r o s l a v a  N ě m c o v á ,  
předsedkyně Sněmovny Parlamentu ČR, 
přijala pozvání vedení města a 6. března 
navštívila Klatovy. 

Nejednalo se o návštěvu jen zdvo-
řilostní. Považuji za velmi důležité, aby 
vrcholní představitelé, kteří výrazným 
způsobem ovlivňují životy obyvatel našeho 

reg ionu  mě l i  dos ta tek  podk ladů  
a informací pro svá rozhodnutí. A to 
především s ohledem na to, že podmínky 
příhraničních oblastí jsou diametrálně 

odlišné od velkých měst a hustě osíd-
lených oblastí. Využil jsem příležitosti 
a seznámil paní předsedkyni s obavami 
starostů obcí z dopadů plánovaných změn 
ve financování regionálního školství. Na 
zajištění podmínek fungování základního 
školství dle mého soudu stát rezignovat 
nemůže. Případné uzavírání škol v malých 

obcích, které již dnes hradí ze svých 
rozpočtů provozní náklady, a s ním 
spojené dlouhé doj íždění dětí  do 
spádových měst by s největší prav-

děpodobností způsobilo další vylidňování 
odlehlých obcí. 

Pro stabilizaci místních obyvatel je 
pochopitelně důležitá otázka pracovních 
míst. Vzhledem k tomu, že ani historicky 
v regionu nejsou žádní velcí zaměst-
navatelé vytvářející stovky pracovních 
míst, jejich úlohu přebírají menší pod-
nikatelské subjekty a drobní živnostníci. 
Ministerstvem financí chystaná daňová 
opatření by mohla značně rozkolísat již tak 
nízkou nabídku pracovních příležitostí. 
Velmi jasně a kriticky se k této pro-
blematice vyjádřili i členové ODS z celé 
ob las t i  p ř i  besedě s Mi ros lavou  
Němcovou, jež následovala po jejím 
pracovním programu v Klatovech.

Miroslava Němcová v KlatovechMiroslava Němcová v Klatovech

Beseda se studenty v prostorách klatovského gymnázia foto: 2x archiv M. Němcové

foto: 2x Lukáš Grössl

PříjezdPříjezd Prohlídka KlatovProhlídka Klatov

Rudolf
Salvetr

starosta Klatov
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Firma Zahrady Dvořák má již více jak 
15letou tradici a dovolte mi úvodem 
představit historii naší firmy, která 
mnohým připomene jak jsou těžké 
začátky a že je třeba neustále dbát na 
rozvoj firmy a reagovat na potřeby 
zákazníků.

Začátek firmy spadá do roku 1996, kdy 
byla založena Antonínem Dvořákem. 
Hlavní náplní činností bylo sekání všech 
rostoucích ploch. V roce 2000 přibylo 
stříhání všech rostoucích dřevin a přibrán 
byl první zaměstnanec. Následující roky se 
firma rozšířila každé čtyři roky o jednoho 
zaměstnance. V roce 2004 se rozšiřuje 
činnost o zimní údržbu parkovišť. 

Na tři zaměstnance se rozšiřujeme 
v roce 2008, kdy také dochází k převzetí 
rodinné firmy Danielem Dvořákem. 

V následujícím roce 2009 jsme rozšířili 
nabídku služeb o nový program realizace 
zahrad, tvorbu okrasných jezírek a biotopů 
s koupacími zónami. 

Velké rozšíření zimní údržby nastává 
v roce 2010 a to přináší jak rozšíření 
mechanizace, tak stavu zaměstnanců na 
čtyři. Kromě zimních činností jsme  
zkvalitnili návrhy na realizaci zahrad 
a biotopů o tvorbu 3D návrhů.

Další velká a dá se říci zásadní změna 
nastala loni s přestěhováním firmy do 
velkého areálu v prostorách areálu Auto 
Nejdl. Pro údržbu trávníků jsme zakoupili 
velkou profesionální mechanizaci a též se 
firma rozrostla o nákladní automobil 
na kontejnery.

V letošním roce 2012 náš kolektiv tvoří 
již deset zaměstnanců. Zahájili jsme 

p ro g r a m  s t av ě n í  d ě t s k ý c h  h ř i š ť  
a dopravních hřišť. Vylepšil i  jsme 
zpracování 3D návrhů a také zvýšili 
rychlost jejich zhotovení. Naše firma se 
stala výhradním dovozce okrasných 
kamenů z Itálie. Jedná se o valouny, 
dlažbu, obklady, soliterní kameny, prostě 
vše, na co si vzpomenete ohledně kamenů 
pro zahrady. V Itálii spolupracujeme 
s „naším“ kameníkem, takže veškeré věci 
na objednávku jsme schopni po domluvě 
udělat a připravit na míru a samozřejmě 
dopravit.

To nejdůležitější pro nás všechny 
nastane 28. 4. 2012! Po měsících 
příprav proběhne slavnostní otevření 
velkého Zahradního centra Dvořák 
v Klatovech v areálu Auto Nejdl. Zahradní 
centrum Dvořák nabídne veškerý sorti-
ment pro zahradu a její péči. 

Budeme moc rádi, když Vás přivítáme 
na otevíracím dnu 28. 4. 2012, kde jsme 
pro Vás připravili bohatý raut, hudbu 
i zábavu a samozřejmě naše nové 
Zahradní centrum Dvořák.

Dovolte mi, abych Vás touto formou 
osobně srdečně pozval.

Domažlické předměstí 610, Klatovy 3

28. 4. 2012
Slavnostní otevření: 9 18 hod.– 

28. 4. 2012
Slavnostní otevření: 9 18 hod.– 

V objektu Areálu Auto Nejdl

- sekání všech rostoucích ploch, stříhání všech druhů dřevin, 
- realizace zahrad, okrasných jezírek, biotopů, 
- práce s kamenem, chodníčky, vjezdy, zídky, soliterní kameny, 
- pokládání kobercových trávníků, veškeré zahradní práce včetně zednických prací, 
- pracujeme se dřevem, strojní zametání parkovišť a chodníků.

- sekání všech rostoucích ploch, stříhání všech druhů dřevin, 
- realizace zahrad, okrasných jezírek, biotopů, 
- práce s kamenem, chodníčky, vjezdy, zídky, soliterní kameny, 
- pokládání kobercových trávníků, veškeré zahradní práce včetně zednických prací, 
- pracujeme se dřevem, strojní zametání parkovišť a chodníků.

Otvíráme nové Zahradní centrum Dvořák v Klatovech

připraven bohatý raut, hudba i zábava

Daniel
Dvořák

Zahradní centrum Dvořák
Zahradní centrum Dvořák najdete snadno v blízkosti komínu v areálu Auto Nejdl
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Klatovan vám jako první představuje 
vzhled televizního vysílání z Klatovska. 

Spuštění nového programu se blíží. 
Poprvé se naostro rozběhne v pondělí 
2. dubna, kdy ho zapnou představitelé 
města Klatov a obce Vrhaveč. Toto vysílání 
je totiž primárně připravované pro 
občany Klatov, Vrhavče, Malé Vísky, 
Neznašov a Radinov. To, jak bude nový 
zpravodajský kanál vypadat, nám sdělil 
majitel studia FILMpro Pavel Kalista: „Celá 
relace již bude v digitální podobě. Velký 
rozdíl oproti původnímu analogovému 
vysílání je v tom, že se bude jednat 
o on-line přenos. Tato technologie 
umožňuje okamžité vkládání informací 
a zpráv, a ty tak mohou být doručeny 
k divákům během několika málo vteřin. 
Server, pomocí kterého vysíláme, používají 
i celoplošné televize, a tak zde v Klatovech 
máme nyní zařízení opravdu na špičkové 
úrovni. Razantně se změní vzhled 
obrazovky. Přecházíme ze starého formátu 
4:3 na 16:9 (širokoúhlý).“ 

Obrazovka se bude skládat z několika 
nezávislých segmentů. Budou tam 
například webové kamery z našeho okolí. 
Nyní je tam klatovské náměstí, plavecký 
bazén, sjezdovka na Špičáku a další. 
Snímky se aktualizují cca každých pět 
minut. Počet těchto kamer se bude do 
budoucna ještě zvyšovat. Ve spodní části 
obrazovky je lišta „POZVÁNKY“. Zde budou 
uveřejněny pozvánky na kulturní, spo-
lečenské a sportovní akce v našem 
regionu. V liště „DOPRAVA“ se automaticky 
zobrazují informace o dopravní situaci na 
silnicích v našem okolí. V nejspodnější 
části je prostor vyhrazený pro aktuální 

informace. Tato část má prioritu číslo 
jedna a mohou do ní vkládat důležitá 
sdělení i zástupci radnice a záchranných 
složek. V hlavním okně vám přineseme 
vždy v pondělí souhrn toho nejzají-
mavějšího, co se v uplynulých dnech na 
Klatovsku událo. Tyto zprávy poběží ve 
vysílání až do neděle, a tak bude mít každý 
možnost najít si svůj čas na zhlédnutí 
pravidelného zpravodajství. Aby obsah 
nebyl jednotvárný, do budoucna plá-
nujeme za tyto zprávy od středy do neděle 
přiřazení krátkých magazínů na různá 
témata. Nezapomněli jsme ani na 
takzvané filmy týdne, kdy každý týden má 

„ premiéru nový dokumentární film nebo 
záznam z akce, která se odehrála v našem 
regionu. Tyto filmy se budou objevovat na 
obrazovkách v pravidelných časech, a to 
od úterý do neděle vždy v 9:00, 13:00, 
v 18:30 a ve 21:30 hodin. Od čtvrtka 
odstartují další filmy a to v 11:30 a 20:00. 
V nejbližší době půjde o snímky z archivu. 
Můžete si v nich připomenout události, 
které se v Klatovech odehrály před 
několika lety. Jistě se v nich mnozí z vás 
najdete a uvidíte, jak ten čas letí. 
Na obrazovky se také vrátí hudební pořad 
SOLASIDO. V plánu na letošní rok je 
spuštění internetového vysílání,“ prozradil 
nám vedoucí programového oddělení 
Josef Tikvart.

V těchto dnech si můžete naše 
zkušební vysílání již naladit na vašich 
kabelových televizích, a to v IP-TV, DVB-T 
a analogu. Tam, kde zatím jede staré 
vysílání, dojde k přepnutí do 2. dubna 
2012, kdy se oficiálně začne. Pokud 
budete mít problém s naladěním nového 
klatovského vysílání, obraťte se na 
provozovatele své kabelové televize. Nyní 
jsme v jednání se všemi operátory 
kabelových rozvodů v Klatovech. To zda 
se toto vysílání v jednotlivých sítích 
nakonec objeví, záleží na nich a na vaší 
poptávce. Pokud chcete i vy sledovat, co 
se děje ve vašem okolí a dosud nemáte tu 
možnost, obraťte se tedy na svého 
poskytovatele TV signálu.

Obrazovka přinese i zprávy Klatovanu.

Rudolf
Lang

Klatovan

Nové regionální vysíláníNové regionální vysílání

Slavnostní zapnutí nového vysílání. 
Starosta města Klatovy Rudolf Salvetr a starosta obce Vrhaveč Zdeněk Toušek.
Slavnostní zapnutí nového vysílání. 
Starosta města Klatovy Rudolf Salvetr a starosta obce Vrhaveč Zdeněk Toušek.

Pracoviště přípravy zpravodajství
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Klatovy  –  Prodejna Vodafone 
v Klatovech přichází s užitečnou no-
vinkou, která může usnadnit život řadě 
zákazníků. Kromě telekomunikačních 
služeb nabízí nově také bankovní služby 
Raiffeisenbank pod názvem „Vodafone 
Banka od Raiffeisenbank“. 

Spojení  s lužeb Rai f fe isenbank 
a Vodafonu přináší zákazníkům kromě 
výhod za věrnost v podobě produktů 
zdarma a kontroly každé transakce přes 
bezplatné SMS také úsporu času, protože 
mohou mít poprvé služby operátora 
i banky na jednom místě. To jsou hlavní 
výhody nové služby Vodafone Banka 
od Raiffeisenbank.  

Zaměstnanci Vodafonu v prodejně jsou 
vyškoleni Raiffeisenbank a certifikováni 
jako bankéři, takže zákazníkům mohou 
poskytovat stejně kvalifikované služby 
jako pracovníci banky. Vodafone Banka od 
Raiffeisenbank zákazníkům nabídne 
speciální služby, jejichž využíváním mohou 
získat řadu výhod u Vodafonu. Pokud si 

Do banky i k operátorovi najednou

Ing. Václav
Beneš

Vodafone partner Klatovy a Sušice

zákazník pořídí například Vodafone 
kreditní kartu, za každé utracené 2000 
korun získá v následujícím měsíci volání 
v síti Vodafone na celý víkend zdarma. 
Výhody čekají i majitele účtů Vodafone 
eKonto a Vodafone Podnikatelské eKonto 
od Raiffeisenbank. 

Klatovská prodejna Vodafonu ale 
samozřejmě stále nabízí i veškeré 
portfolio telekomunikačních služeb. 
Zákazníci si mohou přijít prohlédnout 
a vyzkoušet řadu chytrých telefonů, 
zkonzultovat svůj výběr nebo si telefon 
nechat nastavit od vyškolených spe-
cialistů či se spojit s živým operátorem. 
Vybírat mohou také z široké nabídky 
hlasových i datových tarifů. Prodejci rádi 
poradí i firemním zákazníkům, kteří se na 
ně mohou obracet nejen s nastavením 
služeb, ale i s dotazy a technickými 
problémy. 

Prodejna Vodafonu v Klatovech je 
jedna ze čtyř v České republice, které 
bankovní služby Raiffeisenbank nabízejí, 

a zákazníci ji najdou přímo v centru města 
v ulici Kpt. Jaroše. Otevřeno má ve všední 
dny od devíti hodin ráno do pěti hodin 
odpoledne, v sobotu má obchod otevřeno 
dopoledne.

BANKA
od

Proč se eKonto vyplatí
> Protože vám k tomuto účtu dáme balíček 

Kamarádi na celý rok ZDARMA. Prostě si 
vážíme toho, že nám svěříte své peníze

> Protože všechny transakce (příchozí i odchozí), 
trvalé platby a inkasa budete mít ZDARMA 
a nepřekvapí Vás tak žádné nečekané poplatky

> Protože s námi budete vždy vědět, co se na 
vašem účtu děje. SMSky nebo e-maily o změně 
zůstatku Vám budeme posílat také ZDARMA.

Plaťte kartou a o víkendu volejte 
zdarma

> Víte, že vám kreditní karta může dát 
víkendové volání do naší sítě zdarma 
a ještě díky ní vyroste strom? Přitom 
stačí bezhotovostně platit za nákupy či 
dárky a užívat si víkendových hovorů, co 
je vám libo. Pro své nákupy využíváte 
peníze banky, které máte kdykoli 
k dispozici a nemusíte hlídat dostatek 
hotovosti v peněžence.

> Délka bezúročného období je až 60 dní. 
To znamená, že své nákupy můžete bez 
úroků splatit třeba až za 2 měsíce.

Zkrátka za 88 Kč měsíčně můžete mít 
balíček všech služeb, které potřebujete:

- Běžný účet

- Spořící účet

- Platební karta

- Internetové bankovnictví

- Odchozí i příchozí transakce

- Trvalé příkazy a inkasa

- Informační SMS o pohybech na účtu

- 2 výběry z bankomatu na pobočkách Vodafone 
banka od Raiffeisenbank každý měsíc

- Volání na 4 čísla v síti Vodafone zdarma na celý 
rok – ušetříte tak 3 420 korun!

KLATOVYKLATOVY SUŠICESUŠICE

Slevu 25 % na mobilní
internet si pořídíte
v Klatovech a Sušici
Jen v prodejnách Vodafonu
v Klatovech a Sušici
získáte slevu na mobilní internet na 1 rok

Po předložení tohoto
kupónu získáte
uvedenou slevu.

 Tel.: 773 000 606
Kpt. Jaroše 107
/proti divadlu/  Tel.:  773 000 605

náměstí Svobody 168
/vedle občerstvení Mc Vítek/ 

ušetříte až

1572,- Kč

za rok

ušetříte až

1572,- Kč

za rok
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VELOVISVELOVIS

E-mail: velovis@seznam.cz

Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111

340 12 Švihov u Klatov

Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111

340 12 Švihov u Klatov

www.velovis.cz

Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!
Jaro se přihlásilo o svoji vládu a zájem 

cyklistů o naše služby to jen potvrdil! 
Naskladnili jsme nová jízdní kola, vybrat si 
zákazníci mohou z tuzemských značek 
KELLYS, AUTHOR, AGANG, ze SRN je tu 
nově FOCUS, KALKHOF, CHECKER PIG či 
BBF, či montáž našich kol de Swihov. 

V měsíci březnu a dubnu bude 
dokončena rekonstrukce prodejny Velovis 
s jízdními koly ve Švihově, pro zákazníky 
vznikaj í  větší  prostor y s využit ím 
venkovních prostor ve dvoře, kde bude pro 
zákazníky připravené posezení s možným 
občerstvením a dětským koutkem. Jako 
novinku zavádíme pronájem dílenského 
stojanu s nářadím pro Ty šikovnější, kteří si 
své kolo chtějí opravit sami ihned bez 
čekání,  či  doma nemají  potřebné 
vybavení, či si chtějí své kolo sami opravit 
během vyjížďky. 

V nové prosklené dílně se můžete dívat 
na mechanika při práci, kolo si během 
výběru můžete projet nebo Vám kolo 
půjčíme, například po dobu, nežli Vám to 

Vaše opravíme. Stejně tak Vám jej půjčíme 
třeba na dovolenou.

V á ž í m e  s i  n a š i c h  z á k a z n í k ů  
a poskytujeme jim nadstandardní servis, 
odvezeme či přivezeme Vám kolo do 
servisu z Vašeho domova. Více o věr-
nostním programu na www.bikepoint.biz, 
za každou utracenou korunu máte 1 bod a 
za body odměny /více ne uvedených 
stránkách/. Při zakoupení nového kola 
Vám jej (v CENĚ NOVÉHO KOLA !) pojistíme 
proti krádeži a po roce si jej můžete 
připojistit na další rok. Spolu s novým 
spolehlivým kolem od nás máte SERVISNÍ 
PRÁCE ROK ZDARMA, PO ROCE VŽDY 50% 
SLEVU NA NĚ. Pokud si u nás kupujete 
jízdní kolo a chcete namontovat či vyměnit 
některé součástky či doplňky, práci Vám 
též účtovat nebudeme, doplatíte případné 
dražší díly nebo Vám cenu ponížíme dle 
situace. Prodej na splátky BEZ NAVÝŠENÍ! 
Platit můžete platební kartou, v hotovosti, 
případně v kombinaci obojího. 

Připravujeme počátkem června nejen 
pro naše zákazníky cyklo výlety a závody, 
18. ročník závodů MTB pro děti a rodiče 
okolo vodního hradu Švihov, více na 

, služby a prodej 
na adrese .
www.deswihov.com

www.velovis.cz

Petr
Hladík

prodejce kol

Loňské stupně vítězů ve Švihově

Okolo hradu Švihov 2008

Silniční kolo vlastní značky s výběrem 
dílů, stavba na zakázku

Akční kolo: Author ARH+
celoodpružené enduro za 35.990 Kč
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… žijete zdravě, nepodceňujete prevenci 
a dbáte rad svého lékaře. Stačí to? Často se 
zapomíná na význam zdravotní pojišťovny. 
Pokud si dobře vyberete, zapojí vás do 
preventivních projektů a postará se o vás, když 
to budete nejvíc potřebovat. Přesně taková je 
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE.

Změna pojišťovny

Od prosince loňského roku ale platí nová 
pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny, takže 
přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně již není 
tak snadné. Změnit zdravotní pojišťovnu lze jen 
jednou za rok, vždy k 1. lednu. Pokud chcete 
být u nové zdravotní pojišťovny od ledna 2013, 
musíte o změnu zažádat do konce června 
letošního roku. Podání přihlášky po 1. červenci 

bude znamenat, že si na změnu počkáte až na 
leden 2014. To znamená, že volba zdravotní 
pojišťovny dnes vyžaduje daleko větší 
odpovědnost. Položte si otázku, jestli je vám 
vaše zdravotní pojišťovna spolehlivým 
partnerem, jestli se vám za vaše peníze 
dostává ze strany pojišťovny té nejlepší péče, 
jak s vámi pojišťovna komunikuje, jaké 
programy či služby vám nabízí. Pokud nechcete 
být pro svou pojišťovnu jen jedním z předlouhé 
řady pojištěnců, ale chcete být skutečným 
klientem, je správnou volbou Zdravotní 
pojišťovna METAL-ALIANCE. Patří k ekonomicky 
nejstabilnějším zdravotním pojišťovnám u nás, 
je schopná garantovat zajištění a úhradu 
zdravotní péče a nabízí širokou paletu 
preventivních programů.

Novorozenci

Jestli čekáte miminko a zároveň uvažujete 
o změně zdravotní pojišťovny, nezapomeňte, že 
se děti automaticky stávají pojištěnci zdravotní 
pojišťovny matky. Rodiče mohou o změnu 
pojišťovny svého dítěte požádat k nejbližšímu 
přestupnímu termínu, přičemž nemusí dodržet 
povinnost podat přihlášku s minimálně 
6 měsíčním předstihem. Upozorňujeme však, 
že požádat o změnu pojišťovny pro své 
miminko můžete až po přidělení rodného čísla. 

Pokud se miminko narodí koncem prosince 
a rodné číslo získá až po Novém roce, přejít 
k jiné pojišťovně může až za rok - opět 
k 1. lednu.
V případě jakýchkoliv nejasností či zájmu 
o bližší informace o Zdravotní pojišťovně 
METAL-ALIANCE se na nás můžete obrátit 
přímo na našich pracovištích v Klatovech či 
v Nýrsku.

Lenka Vachudová v kanceláři v Nýrsku

Ve Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE
je pojištěno na 440 000 obyvatel České republiky.

Pokud mezi nimi nejste, není to škoda?

Podejte si přihlášku do ZP METAL-ALIANCE
do 30. 6. 2012 a přidejte se od 1. 1. 2013

k našim spokojeným klientům.

Pokud to nestihnete nebo jen zapomenete,
další šanci budete mít až od 1. 1. 2014.

ZMĚŇTE TO PRÁVĚ TEĎ! 

NENÍ
ČAS

VÁHAT!

Dosud bylo možné změnit pojišťovnu vždy k prvnímu dni následujícího 
čtvrtletí. Od prosince 2011 je to možné jen k prvnímu lednu následujícího roku, 
ale jen za podmínky, že stihnete podat přihlášku do konce června.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZMĚNĚ POJIŠŤOVNY a dalších příspěvkových 
preventivních programech, bonusech, slevách a soutěžích získáte 
na INFOLINCE 844 125 124, na internetových stránkách www.zpma.cz 
či na info@zpma.cz a na kontaktních místech ZP M-A.

Když chcete být zdraví…

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.

Plzeňský kraj
www.salzman.cz 

PRODEJ RD
Malechov u Dolan

7km od Klatov

PRODEJ RD
Malechov u Dolan

7km od Klatov

Nabídková cena
1.695.000,-Kč

Nabídková cena
1.695.000,-Kč

2Pozemek 2.367m
- stodola
- garáže
- vodovod
- žumpa

V domě jsou dvě 
samostatné bytové 

jednotky 2+1
s příslušenstvím

Kancelář ZP METAL-ALIANCE naleznete
v Nýrsku kousek od náměstí
ve Zdravotním středisku v 1. patře

KLATOVY - úřední hodiny: 
Pondělí 7,30 - 12   13 - 16,30 

Úterý 7,30 - 12   13 - 15,00 
Pátek  8 - 13,00 

NÝRSKO - úřední hodiny:  
Středa    10 - 12   13 - 17
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VÝRAZNÉ

ZIMNÍ

SLEVY 50%

+

DEMONTÁŽ 

A LIKVIDACE

ZDARMA

Slávisté z Klatov a okolí zahájili svou 
činnost v roce 2012 valnou hromadou, 
která se konala na osvědčeném místě 
v hotelu Beránek v Klatovech dne 
10. března 2012. Valnou hromadu zahájil 
předseda klatovské odbočky přátel FO SK 
Slavia Praha př. Jeroným Junek. V úvodu 
vzpomněl rok 2009, kdy v říjnu byla 
obnovena činnost této odbočky po 
dlouholeté odmlce.

Důstojný průběh této akce byl podtržen 
představením poháru pro vítěze české ligy 
tiskovým mluvčím FO SK Slavia Praha Mgr. 
Ondřejem Zlámalem. Pobočka tak vznikla 
v období, kdy byla Slavia na vrcholu a nic 
nenasvědčovalo následujícímu pádu.

Přes tyto okolnosti členové klatovské 
pobočky zůstávají věrni slávistickým 
tradicím v očekávání lepší budoucnosti, 
včetně naděje, že řady stávajících členů se 
rozrostou o další zatím váhající červenobílé 
fandy.

Po předsedovi Junkovi promluvil 
1. místopředseda OP př. Milan Zajíček. 
Přivítal člena hlavního výboru dr. Dobiáše, 
člena sekretariátu OP př. Čapka a zástupce 
spřátelené pobočky Žilov. Zároveň zdů-

vodnil termín konání a omluvil neúčast 
tiskové mluvčí Mgr. Nouzákové, sou-
časných hráčů a internacionálů. 

Z toho důvodu bude v první dekádě 
prosince 2012 konaná valná hromada 
spojená s autogramiádou. Ve spolupráci 
s Edenem uvažujeme a budeme usilovat 
o významné hosty jako Šmicer, Rada, 
Vaniak, Koreš, Segmüller, Hunal, Bosák 
atd. Uvažujeme o místě konání v kavárně 
KD Družba. Vyvineme enormní snahu se 
zaměřením na celé slávistické rodiny 
s možností zajistit přístup pro nákup 
z Fanshopu Slavia Eden. 

V dalším bodě byl projednán návrh na 
zajištění triček, šál, čepic, odznaků se 
znakem OP Klatovy, na kterém jsou 
vyobrazeny symboly Klatov jako Černá věž, 
Bílá věž, karafiát a nápis Věrni zůstaneme. 
Na zadní straně pak označení příslušnosti 
k pobočce.

Dále došlo na upozornění týkající se na-
šich webových stránek  
a na umístění průběžně aktualizovaných 
vývěsních skříněk. Byl vysloven dík všem, 
kteří toto zajišťují.

www.slaviakt.jex.cz

Členové odbočky mají dle rozhodnutí 
nového vedení volné vstupenky na zápasy 
Slavie v Edenu, podmínkou je nahlášení do 
středy předcházejícího víkendového 
zápasu u př. Čapka. 

Dr. Dobiáš ve svém příspěvku vyzvedl 
úroveň valné hromady v Klatovech, 
zejména co se týče účasti a průběhu. 
Doslova uvedl, že účast byla nejvyšší ze 
všech v. h., které navštívil, a že klatovská 
pobočka je v celostátním měřítku chloubou 
za propagaci Slavie v regionu Šumavy.

V závěru došlo k diskuzi, prohlídce 
výzdoby sálu – vlajky, dresy, diplomy, 
poháry, ceny. K vidění byl např. i program 
společenské akce Slavie s podpisy 
významných slávistů Ženíška, Pláničky, 
herců Růžka, Neděly, Effy a dalších.

Před úplným závěrem byli členové 
upozorněni na konání celostátní valné 
hromady konané 13. května 2012 v Edenu, 
spojené s návštěvou utkání posledního 
kola ligy s Bohemkou.

Další akce, které se OP Slavia Praha 
Klatovy zúčastní, je celostátní setkání 
všech republ ikových odboček dne 
23. června 2012 v Plasích, spojená 
s konáním turnaje v malé kopané. Při této 
příležitosti byla představena jedna z členek 
našeho mužstva Tereza Krejčiříková, repre-
zentantka národního mužstva ČR do 17 let, 
která se této události zúčastní již potřetí.  

Valná hromada byla ukončena pře-
dáním pamětních listů členům OP u pří-
ležitosti jejich jubilea spolu s klubovými 
vlajkami.

Budoucnost má jméno Slavia!

Valná hromada klatovské odbočky přátel SK Slavia Praha

Valná hromada
se vydařila!

2x foto autor

Milan
Zajíček
1. místopředseda 
OP Slavia Klatovy
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Josef
Frána 

solární systémy

Jak jistě každý z nás ví, rok co rok 
ceny za energie stoupají, proto jsem se 
i já před pěti lety rozhodl pro montáž 
solárních kolektorů na ohřev teplé 
užitkové vody a přitápění.

Solární systém představuje takové 
zásobování energií, které neprodukuje 
žádné spaliny a pomáhá šetřit zásoby 
fosilních zdrojů energie a chránit naše 
životní prostředí. Každý jednotlivec může 
tímto způsobem aktivně přispět k ochraně 
životního prostředí. Image solární techniky 
neustále roste, a když je určitá nemovitost 
označená v současné době jako „solární 
dům“, zvyšuje se její prodejnost. A konec 
konců člověk má prostě a jednoduše 
radost, když se může každý den ospr-
chovat teplou vodou ohřátou sluníčkem. 
Solární systémy vyžadují sice relativně  

vysokou pořizovací investici, ale snižují 
naši závislost na zvyšování cen energií, 
a proto lze počítat s tím, že se tato 
investice v příštích letech vrátí, a to díky 
vyzrálé špičkové technologii Vaillant. 
Solární systém představuje investici, která 
téměř nevyžaduje údržbu.

Pokud se nestane to, že by nám někdo 
zavedl poplatek za sluníčko, myslím tím 
naše politiky, tak je tato energie zdarma. 
Sluneční záření, které dopadne na zemský 
povrch za pouhých 30 minut, odpovídá 
současné světové spotřebě energie za 
jeden rok. Takže když si uvědomíme, že za 
jasného počasí získáme ze sluníčka na 
1 m  1000W, tak plocha kolektorů pro 
běžný rodinný dům se pohybuje zhruba 
kolem 9 m , což lze umístit na každou 
střechu domu.

V zásadě platí, že i v našich země-
pisných šířkách může slunce poskytovat 
dostatek zářivé energie pro ohřev teplé 
vody a pro solární podporu vytápění. 
Sluneční záření je nejintenzivnější kolem 
poledne. Kolektory by tedy měly být 
montovány podle možnosti tak, aby právě 
v poledne směřovaly k jihu. Nasměrování 
se také označuje jako azimutový úhel, 
přičemž 0° odpovídá nasměrování k jihu. 
Optimální sklon kolektoru činí 30° – 45°. 
U solárních systémů určených na podporu 
vytápění se doporučuje sklon 45° – 60°, 
čímž lze v přechodném období roku 
dosáhnout vyšších solárních zisků. Já 
osobně a moje firma Frátherm s. r. o. se 
touto problematikou zabýváme již několik 
let. Zhruba před 6 lety, když německá 
firma Vaillant přivedla na trh nové vaku-
ované trubicové kolektory a na školení nás 
seznámili se Solársetem Exkluziv 2, jsem 
se rozhodl namontovat tento systém na 
svém domě, jelikož mě to velmi oslovilo 
a chtěl jsem tento systém poznat na 
vlastní kůži, než začnu s montáží 
u zákazníků. Můžu jenom potvrdit, že 
systém pracuje 5 roků absolutně bez 
jakékoli údržby a s výkonem zhruba 3500 
kW ročně plně dostačuje mé rodině.

2

2

Díky mé velmi kladné zkušenosti 
montuje moje firma převážně systém 
Vaillant. Za zhruba 5 let, kdy firma začala 
s montáží solárních systémů, jsme 
zrealizovali 28 zakázek. Lhal bych, 
kdybych zde uvedl, že nenastaly někdy 
problémy, ale vždy se podařilo je odstranit. 

Chcete-li se dozvědět více, můžete se 
podívat na stránky  nebo 
mne osobně navštívit a podívat se, jak to 
funguje ve skutečnosti.

www.vaillant.cz

Chcete ušetřit?!Chcete ušetřit?! Frátherm s.r.o.
voda - plyn - topení - kanalizace

solární systémy - ohřev vody a vytápění

Frátherm s.r.o.

Frána Josef
Bolešiny 98

www.fratherm.cz
tel.:  607 780 778

voda - plyn - topení - kanalizace
solární systémy - ohřev vody a vytápění

Solární systém Vaillant na podporu vytápění 
a k ohřevu teplé vody s kombinovaným
zásobníkem auroSTOR VPS SC 700

Průběh proudění a konstrukce kolektoru 
auroTHERM exclusiv VTK 570/2

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.

Dne 21. 4. 2012 proběhne ochutnávka
moravských vín sklizeň 2011
v Bolešinské hospodě od 19:00 h.

Zájemci o ochutnávku se, prosím, nahlaste na tel. 607 780 778. 
Vstupné 50,- Kč

K ochutnávce bude připraveno
14 vzorkových vín a malé občerstvení.

Hotel Svatobor, Sušice

Solární systém na mém domě
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do neděle 22. dubna 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Josef Beran, Mochtín 72, Klatovy

Tajenky:
obleč se - bereš sebou - ale vypínám topení

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

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:

Ptá se malý syn otce: Tati co to byl ten komunismus?“

„To v Rusku v Leningradě, vlastně to byl Petrohrad,

bojovali takle v říjnu, vlastně to byl listopad, mužíci, 

které vedl nějaký Lenin, vlastně se jmenoval Uljanov ...“

„To byl teda <tajenka 1>,“ míní chlapec.

„No a to je přesně <tajenka 2>,“ zvolá otec.

Výherkyně z minulých křížovek 
na Braníčkově s doprovodem
Výherkyně z minulých křížovek 
na Braníčkově s doprovodem

Petra Eisenreichová ze SušicePetra Eisenreichová ze Sušice

Vladimíra Černá z KlatovVladimíra Černá z Klatov



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".

INZERCE BŘEZEN 2012 | ČÍSLO 3 | ROČNÍK III | STRANA  11www.klatovan.cz

příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

24. 4. 2012

17. 4. 2012

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 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
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 si do redakce.

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

Nabízíme jedinečnou možnost 
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

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

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Informujte se o výhodných 
podmínkách komerční inzerce

Osobní a komerční 
řádková inzerce
Prodám dva pozemky určené k bytové 

výstavbě v Poborovicích u Bezděkova, 4 km 
od centra Klatov, rovina, klid, nedaleko 

2pískovny. Pozemek 1300 m  za 455 000 Kč. 
2a 1800 m  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

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. 775 693 548, Švihov

Přijmu pomocnou sílu do penzionu 
Braníčkov. Pracovní doba hlavně víkendy. 
Nejlépe z okolí Velhartic a Kolinecka. Dobré 
plat. podmínky. Email: branickov@email.cz, 
Tel. 733 121 111

Pronajmu garáž od 2. 4. 2012 u křižovat-
ky Voříškova ul. - Macharova ul. (Podhůrčí) 
700,-/mes. + elektro. Tel. 733 12 11 11

Nabízím přivýdělek. Tel. 774 954 998

2Prodám zahradu 1757 m  vhodnou 
k výstavbě RD - klidné slunné místo na okraji 
obce 3 km od Klatov, Tel. 724 268 773

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

www.klatovan.cz

PORADNA

Generali Pojišťovna a.s. 

tel: 721 285 687 

přijme

obchodního
zástupce 

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAH. KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAH. KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ
Nabízíme prodej a montáž veškerých 
podlahových krytin za bezkonkurenční ceny. 
Odborné poradenství, zaměření a kalkulaci 
nabízíme zdarma!
Nově otevřená vzorková prodejna!

www.hp-podlahy.cz

Čapkova ulice 142   Po - Pá: 8:00-17:00
So: po domluvěSLEVY po celý DUBEN! 

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

každou první sobotu v měsíci
od 9 do 12 hodin

prodávající od 8.30 hod.

ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech

„Na Pazderně“

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Pro návštěvníky vstup zdarmaPro návštěvníky vstup zdarma

Bleší trhy v KlatovechBleší trhy v Klatovech
20122012

7.dubna 5.května 2.června 4.srpna
1.září 6.října 3.listopadu
7.dubna 5.května 2.června 4.srpna
1.září 6.října 3.listopadu

Inzerujte v Klatovanu!

inzerce@klatovan.cz
AKČNÍ VELIKONOČNÍ SLEVY!
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Na klatovském zimním stadionu již 
rozpustili led, všichni klatovští hokejisté 
se tak budou muset přesunout na 
někol ik měsíců na tzv.  “suchou 
přípravu“. Shrňme si ale, jak se některým 
klatovským celkům letos dařilo. 

Nejvíce sledovaným týmem bylo 
samozřejmě klatovské áčko. To letos 
poprvé z lavičky vedl Radek Mužík coby 
hlavní trenér. Během sezóny musel čelit 
mnoha narážkám jak na jeho osobu, tak 
na trenérskou práci. Výkony týmu 
v základní části byly totiž hodně kolísavé, 
do zápasů nastupovala dost variabilní 
sestava. To se také projevilo v celkovém 
umístění v tabulce, ve které se po základní 

části umístili na sedmé příčce. Klatovští 
hráči se však fanouškům tak trochu 
odvděčili suverénním postupem ze 
čtvrtfinále play-off, ve kterém přejeli 
favorizované Řisuty 3:0 na zápasy. 
V semifinále pak narazili na Klášterec nad 
Ohří, tým, který se Klatovákům nepodařilo 
už tři roky porazit. V play-off tomu nebylo 
jinak, i přes velmi bojovné výkony 
klatovských hráčů, do finále postoupil 
Klášterec. Nejlepším střelcem týmu byl 
Jaroslav Hobl, těsně následován zku-
šenými hráči Ondřejem Steinerem 
a Janem Pavlisem. Střelecky se vedlo i kla-
tovskému odchovanci Janovi Topinkovi, 
který je velkým příslibem do sezóny příští. 

Tým klatovských juniorů se letos vezl 
na vítězné vlně. Pod vedením Martina 
Barčáka obsadil v lize juniorů druhou 
příčku tabulky. Ta jim za jejich výkony 
zaslouženě patří. Svou divácky atraktivní 
hrou navíc přitahovali na stadion čím dál 
více fanoušků. Mezi nejlepší střelce patřil 
Jakub Flek, který byl mezi špičku 
kanadského bodování v celé lize. Dařilo se 
také Lukášovi Svobodovi, či Jakubovi 
Kolaříkovi. Není proto divu, že si mnozí 
juniorští hokejisté zajistili svými výkony 
místo na soupisce áčka. V příští sezóně se 
junioři budou chtít poprat o účast v baráži 
o extraligu, nezbývá jen doufat v to, že se 
jim to povede.

Zato staršímu dorostu, který vedl 
trenér Luboš Reiniger, se letos nedařilo 
vůbec. V lize staršího dorostu klatovský 
tým obsadil poslední sestupovou příčku. 
V příští sezóně si tak zahrají krajský 
přebor. Doufejme, že se mu v něm bude 
dařit a bude se během celé sezóny držet 
na špici tabulky. 

Na stadionu byli vidět, ale také slyšet 
fanoušci z Fanklubu HC Klatovy. Ti se letos 
mohou pochlubit 12-ti výjezdy, které 
uspořádali na venkovní zápasy klatov-
ského áčka. Nejvíce klatovských fanoušků 
se již tradičně scházelo na pražské Kobře, 
kde se na jednom z výjezdů setkala téměř 
třicítka klatovských fans. Ujaly se také 
výjezdy do nedalekého Milevska. Radek 
Mužík 9. března na společném po-
sezónním setkání fanoušků s hokejisty, 
konstatoval, že je velmi rád, když mají 
podporu svých fanoušků i na venkovních 
zápasech, tým to podle jeho slov burcuje 
k lepším výkonům. Fanklub během sezóny 
pořádal mnoho různých akcí, které měly za 
cíl především propagaci klatovského 
hokeje. V současné době spolupracuje 
s HC Klatovy na nové náborové kampani 
hokejistů do přípravky.

Klatovským hokejovým celkům
se letos celkem dařilo

A-tým na srazu hokejistů s fanoušky foto: Josef Moravec

Radek Mužík rozpráví s fanoušky na společném posezeníRadek Mužík rozpráví s fanoušky na společném posezení

Jiří
Zavřel

fanklub HC Klatovy

Klatovští fanoušciKlatovští fanoušci


