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Tatra 815 CAS 20 6X6
Klatovští dobrovolní hasiči mají nové auto.
Klatovan přináší monografii.
foto Klatovan | David Štefl
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INFORMACE

Informační turistické centrum
města Železná Ruda v novém!

foto: 2x ITC

Dnem 9. 4. 2012 ukončilo Informační
turistické centrum města Železná Ruda
svoji činnost v budově sdílené s Muzeem
Šumavy na adrese Javorská 154.
Budova radnice bude nadále místem,
kde nás najdete, pokud navštívíte Železnou
Rudu! Nová adresa tedy je: ITC,
Klostermannovo náměstí 295. Další

kontakty na ITC zůstávají beze změn.
ITC bude otevřeno jako dosud pro
návštěvníky Železnorudska i pro místní
občany denně, 8:00 – 12:30, 13:30–
– 18:00. Nabídka služeb ITC zůstává,
kromě standardních informačních služeb
nabízíme např. prodej map, pohlednic,
upomínkových předmětů. internet pro

Úvodník
Milí čtenáři,
setkáváme se nad Klatovanem snad
už za trvalejšího svitu slunečních paprsků.
Velikonoční pomlázka byla poznamenána zimou a i v našich zeměpisných
šířkách ještě na horách padal sníh. Zima
se stále nechce vzdát kralování. Zamračeno bylo i na politické scéně a naše
televizní přijímače byly naplněny kolibříky
a mazánky.
Menší záblesk jara přišel už při startu
Rallye Šumava Klatovy a přes menší
pošmourné obláčky se nám počala objevovat modrá obloha. Při této příležitosti, si
mnohý občan a návštěvník Klatov povšiml
nových poutačů na betonových podstavcích. V dřívějších dobách se v městské
kulturní komisi horlilo proti prvním
ozdobám kruhových objezdů. Při dalším
úkazu u Tecsa a nyní i betonových podstavcích, vypletených plachtovím, však
apelující hlas mlčí.
Nezávisle na sobě, jsem z několika
zdrojů zaslechl o množícím se překvapení
občanů na svých pozemcích a u svých
nemovitostí z nenadálé návštěvy. Po
otevření dveří, se ve dveřích objevila
postava snědšího občana a na dotaz co
tam dělá, odpovídala pouze, že se spletla.
Asi si nové skupinky v našich končinách
monitorují území. Klatovan přivítá Vaše
postřehy a i další náměty.

Hezké květnové dny!

Rudolf
Lang
editor

veřejnost, zajišťujeme pojištění léčebných
výloh pro turistické cesty do zahraničí
apod. V budově je také veřejné WC, zajištěn
je i přístup pro vozíčkáře do prostor
infocentra. Ve vestibulu je rozšířená
nabídka stojanů s informačními materiály,
přibylo také více místa k posezení nad
mapami, či pohlednicemi. Dalším
zpestřením pro návštěvníky ITC bude
velkoplošná obrazovka, na které můžete
sledovat spoty o přírodních krásách
Železnorudska. Do budoucna počítáme
i s nabídkou kávy a jiných nápojů
z občerstvovacího automatu
Provoz ITC byl zahájen 27. 4. 2012,
těšíme se na setkání s Vámi v novém
působišti!

Václav
Šebelík
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda

www.klatovan.cz
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Bezděkovské tanečnice úspěšně reprezentovaly svou obec
O březnovém víkendu se 30 děvčat
z bezděkovské taneční skupiny CIK-CAK
vydalo do hlavního města, aby tam v sobotu
24. 3. 2012 na Přehlídce pódiových skladeb
ČOS v Tyršově domě v Praze reprezentovala
svou obec ve 4 skladbách. Tato přehlídka
byla nesoutěžní, zúčastnilo se jí 44 skladeb
zástupců z celé ČR. Účastnický diplom
obdrželi všichni a pouze několika skladbám

foto: 3x autor

bylo uděleno ještě ocenění pohárem ČOS.
Jedno z nich obdržela nejmladší
bezděkovská skupina Mikro CIK-CAK, v níž
tancují děti ve věku 3–7let. Zvláštní ocenění
za nejmladšího účastníka přehlídky si
odnesla tříletá tanečnice z této skupiny
Zuzanka Vacovská.
Dá se říci, že následující den v Praze,
neděle 25. 3.,byl pro bezděkovské skupiny
ještě úspěšnějším. Pohárové soutěže „Děti
v akci“ se celkem zúčastnilo 130 soutěžních
choreografií. CIK-CAK se představil celkem
s pěti choregrafiemi v pěti různých
kategoriích. Nejmladší děti s vystoupením
„Tom a Jerry“ přímo okouzlily publikum
a zcela zaslouženě stanuly na nejvyšším
stupni vítězů. Prostřední skupina si
s náročnou choreografií „Živý sen“
vybojovala rovněž prvenství a s rozvernou
skladbou „Girls, girls, girls“ obdržela
bronzový pohár. Nejstarší skupina byla

oceněna stříbrnou příčkou za swingové
provedení skladby „Candyman“ a s pestrou
choreografií „Hey Boy“ si ve velké
konkurenci tvrdě vybojovala první místo.
Kromě šesti získaných pohárů si unavená,
ale spokojená děvčata z celého víkendu
odvážela spoustu radosti a krásných zážitků.
Velké poděkování za uskutečnění tohoto

zájezdu patří Obci Bezděkov, TJ Sokol
Bezděkov, mnoha dalším sponzorům
a v neposlední řadě rodičům tanečnic.

Tanečnice ze skupin CIK-CAK Bezděkov
Vás zvou na taneční přehlídku pod názvem
„S tancem v srdci“
a zároveň na oslavu svých 5. narozenin od
založení.
Toto vystoupení pro veřejnost proběhne
8. května 2012 od 15hod. v prostorách
nové hasičské zbrojnice v Bezděkově.
Připravený je bohatý program, nebudou
chybět ani vystoupení oceněná na soutěži
v Praze. Vstupné dobrovolné.

Mirka
Jehlíková
vedoucí TS Bezděkov

www.klatovan.cz
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Pořiďte si nový notebook na léto

Notebook Lenovo IdeaPad Z575Am A4-3300M
4GB, 500GB, 15,6", DVD±R/RW, HD 6650M - 1GB, BT, CAM, W7 HP - stříbrný
* Produkt:Lenovo Z575 šedý
* Part number: 59316672
* Procesor: AMD A4-3300M
* Paměť/volný slot: 4GB PC3-10600 DDR3 SDRAM, (Max 8GB)/1x
* Harddisk: 500GB SATA, 5400ot.
* Optická mechanika: DVD Multiburner dual layer support, fixed, not removable 24x max
* Grafika: AMD Radeon™ Dual HD 6650M 1GB
* Displej: 15.6" HD LED lesklý, 16:9 widescreen (1366x768) + webkamera 2Mpix
* Audio: integrated +2x2W SRS® Premium Surround Sound™
* Polohovací zařízení: touchpad
* Numerická klávesnice: ano
* Čtečka otisku prstů: ne
* Komunikace: bluetooth 2.1
* Síť: 10/100 Ethernet, WiFi 802.11 BGN
* Porty: 4 x USB2.0 (z toho 1 combo USB/eSATA),
čtečka karet 5v1 (SD/SD pro/MMC/MS pro/XD),
RJ-45, VGA, audio vstup/výstup combo jack
HDMI / nemá slot pro port replikátor
* Operační systém: Windows 7 Home Premium 64 bit
* Utility:
* Baterie: 6 Cell Lithium-Ion
* Výdrž baterie: 4-5 hodin
* Hmotnost: 2,6 kg
* Rozměry: 376mm x 20~35.5mm x 250mm

Ing. Václav
Beneš
ELEKTRO BENEŠ & BENEŠ

Při zakoupení notebooku v prodejnách

Euronics Klatovy a Sušice sleva 25 %
na mobilní připojení od společnosti Vodafone!

již 20 let na trhu
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MONOGRAFIE

Horní část automobilu

Prav

Nádrž na pěnidlo - z nerezové oceli
Nádrž na vodu - z nerezové oceli
1x Trhací hák s nástavcem
Nástavec na lafetovou proudnici „Singer 2.0“
1x osvětlovací sloup
1x čtyřdílný nastavovací žebřík
1x Pěnotvorná proudnice
na střední pěnu SP 350
Přejezdové můstky
1x savice na pěnidlo
1x lehátko
vidle, lopaty, košťata, krumpáč
2x Sorbent
savice, sací koše
1x Lafetová proudnice „Singer 2.0“

1x mo
1x vyp
1x mo
1x au
1x sta
1x pá
1x trh
1x var
1x bo

Lafetová proudnice „Singer 2.0“
Kabina
6 míst: řidič, velitel vozu a 4 hasiči
6x dýchací přístroj „Saturn“
2x svítilna
1x lékárnička

Naviják

Tatra 815 CAS 20 6X6
Levá přední roleta
1x Elektrocentrála 6,5 kW
1x Elektrické Kalové čerpadlo 380V
1x Plovoucí čerpadlo
1x Motorová řetězová pila „Husquarna“
2x Halogenový reflektor se stativem

www.klatovan.cz

MONOGRAFIE

DUBEN 2012 | ČÍSLO 4 | ROČNÍK III | STRANA

řední roleta

Pravá zadní roleta

vé kalové čerpadlo „HONDA“
ovací zařízení „HURST“
vá rozbrušovací pila „Husquarna“
slušenství
ační vzpěry
nůžky
hák
ní ruční vyprošťovací nářadí
í sekyra

hadice C
hadice B
1x Ruční džberová stříkačka
3x výstražný kužel
1x Ejektor
1x přiměšovač
1x hadicový klíč
1x hasicí přístroj sněhový
1x hasicí přístroj práškový
1x pěnotvorná proudnice
na těžkou pěnu
hadicové přechody

7

Město Klatovy využilo v loňském roce dotaci Plzeňského kraje na
technické zhodnocení cisternových automobilních stříkaček a pro
klatovské dobrovolné hasiče tak získalo špičkově vybavené vozidlo,
které snese srovnání s novými, mnohem dražšími vozidly stejné
kategorie. Nové vozidlo je nyní vhodné pro všechny druhy zásahů
(kromě chemických havárií), ať už se jedná o požáry, živelné pohromy
nebo dopravní nehody.
V sobotu 25. 2. 2012 byla slavnostně do provozu uvedena staronová
cisternová stříkačka Tatra 815 CAS klatovských dobrovolných hasičů.
Klatovan přináší monografii nového vozidla.

MOTOROVÉ
OLEJE
10W40 4,5 l - 299,10W40 1 l - 85,5W40 4,5 l - 444,5W40 1 l - 120,-

Zadní skříň
Panel pro ovládání vodního čerpadla
vysokotlaká hadice
vysokotlaká proudnice

5W40 diesel 4,5 l - 444,5W40 diesel 1 l - 120,PRODEJNÍ MÍSTO PRO OBLAST KLATOVY

Levá zadní roleta
1x Hydrantový nástavec
1x hydrantový klíč
1x rozdělovač
1x kulový uzávěr
hadice B
hadice C
1x klíč k nadzemnímu hydrantu
vazáky, lana, hadicové přechody
1x proudnice C
1x proudnice B
2x kombinovaná proudnice
1x sběrač

Rudolf
Lang
Klatovan

AUTO PB
náhradní díly
Voříškova ulice /vjezd naproti ISŠ KT/
339 01 Klatovy
tel.:376 310 916, mobil:732 277 224
email:autopb@centrum.cz
www.autopb.cz
vyměňte svůj olej za:

foto a texty SDH Klatovy
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POZVÁNKY

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech
Vás zve na výstavu fotografií s názvem

VODNÍ KRÁSKY
(putování za kašnami Plzeňského kraje)

Dozvíte se mnohé
zajímavosti o těchto
drobných vodních
stavbách, které jsou
součástí měst a obcí
od dob jejich založení.

Kašna Pastýřka v zahradě
běhařovského zámku

Autor výstavy: Jiří Pokorný
Přednáškový sál muzea v Klatovech
25. dubna – 3. června 2012

VÝRAZNÉ
JARNÍ
SLEVY 50%
+
DEMONTÁŽ
A LIKVIDACE
ZDARMA

www.klatovan.cz

www.klatovan.cz

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.

ZAHRADNÍ CENTRUM
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Dne 21. 4. 2012 proběhla ochutnávka
moravských vín sklizeň 2011
v Bolešinské hospodě od 19:00 h.
Dne 21. 4. 2012 proběhla velmi
úspěšně ochutnávka moravských vín.
Z celkového počtu 14 druhů vín bylo
9 druhů býlích a 5 červených. Výběr
z hroznů a pozdní sběr ochutnávalo 56 lidí,
pro které bylo připraveno k zakousnutí
domácí moravské uzené a uzené sýry.
Majitel vinařství Pavel Mikulica a vrchní
technolog Ondřej Horák vedli přednášku
ke každému vzorku o způsobu pěstování
a výroby. Vyzdvihli typické chuti každého
vína.
Po přednášce se postaral o hudební
vystoupení místní hudebník se hrou
na kytaru a harmoniku.
O úspěšnosti ochutnávky svědčí
ukončení společenského večera cca ve
4 h ráno, a to byl začátek v 19,00 h.
Příště se těším nashledanou.

Josef
Frána
dopisovatel
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!

www.branickov.cz

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
pěkný bordel - ten komunismus
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Mgr. Pavel Vlasák, Rozvoj, Klatovy
GRATULUJEME!

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
Přinese si policajt do práce termosku.
Ostatní kolegové ji okukují
a ptají se, co to je.
„No v obchodě říkali, že když si do ní
dám něco teplého, tak to dlouho vydrží
teplé a když něco studeného,
tak to bude pořád studené.“
„No, to je fakt <tajenka 1> <tajenka 2>
a co v ní máš?“
ptají se ostatní policajti.
„<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
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 21. května 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

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

www.klatovan.cz

Osobní a komerční
řádková inzerce
Prodám Mitsubishi Pajero Pinin 2001,
šedá metalíza, 5 dveří. Vůz je perfektní,
pohon 4x4 Full Time, benzin 1,8l, nízká
spotřeba, malé SUV. Vhodné pro myslivce,
chalupáře i pro dámy. Tel. 602 696 487
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 křižovatky Voříškova ul. - Macharova ul. (Podhůrčí)
700,-/mes. + elektro. Tel. 733 12 11 11
Prodám vlnitý eternit malá vlna rozměr
100x120cm a zrcátka přídavná k jízdě
s caravanem. cena dohod. tel. 732 219 107
Prodám použitou vanu /160cm/
a umyvadlo - bahama. Výborný stav, vhodné
na chalupu. Celková cena 1000 Kč. Tel. 737
882 432
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech ulice U Čedíku. tel. 602 882 461
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.

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.

příští číslo vyjde:

25. 5. 2012
uzávěrka:

18. 5. 2012

Půjčky
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!!! 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

KLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz | E-mail: redakce@klatovan.cz

Oslovte zákazníky prezentací
v plnobarevném měsíčníku, který
má tvář. Klatovan je informačním
periodikem, kde zajímavé články
mapující regionální dějiny, kulturu,
sport, pomáhají šířit komerční
sdělení po regionu. Každé číslo obsahuje populární soutěžní křížovku.
Plnobarevná inzerce v Klatovanu
vychází levněji než výroba vlastních letáků a jejich nákladná
distribuce! Klatovan se dostane
ZDARMA do schránek v regionu
Klatov a okolí! Roznášku zajišťuje
Česká pošta.
Inzerce se tak stává dostupnou
i malým živnostníkům, kterým
výhodná cena umožní častější
a dlouhodobější prezentaci, oproti
výrazně dražší konkurenci.
Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří
Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01 Klatovy
Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

Bleší trhy v Klatovech

2012
ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech
„Na Pazderně“
každou první sobotu v měsíci
od 9 do 12 hodin
prodávající od 8.30 hod.

5.května 2.června
1.září
6.října

4.srpna
3.listopadu

Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pro návštěvníky vstup zdarma
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242
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BASKETBAL

Velikonoční turnaj Plzeň přinesl
stříbro pro nejmladší minižáky
V neděli 8. 4. 2012 odehráli v Plzni nejmladší minižáci velikonoční
turnaj. V Plzni se v žádném případě neztratili, odehráli výborná utkání
a jen ve finále nestačili na suverení tým Pelhřimova. Odměnou jim tak
jsou stříbrné medaile. Všichni zaslouží velkou pochvalu a poděkování
za výbornou reprezentaci BK Klatovy. Blahopřejeme !!!
Jednotlivá utkání :
BaK Plzeň - BK Klatovy
8:45 (2:12, 2:26,8:35)
BK Klatovy - BK Kralupy Junior
27:8 (5:4,11:6, 17:8 )
BK Strakonice - BK Klatovy
11:14 (2:0,5:3,10:11)
BK Klatovy - BK Pelhřimov
15:51 (0:18, 0:24,4:42)
Sestava a body:
Hájek M. 29, Pytelka K. 18, Naď P. 14, Toman M. 12, Kohout H.
10, Škoch M. 8, Štadáni D. 4, Petrmichl V. 4, Hrach M. 2, Tureček O.,
Švára J., Adam Z., Baselides M. - Kryštof Pytelka dostal cenu pro
nejužitečnějšího hráče družstva.
Celkové pořadí turnaje ročníky 2002:
1. BK Pelhřimov
5. Sokol Pražský
2. BK Klatovy
6. BaK Plzeň (dívky)
3. BK Lokomotiva Plzeň
7. Zalakerámia(HUN)
4. BK Strakonice(dívky)
8. BK Kralupy junior (dívky)

Ocenění nejmladší minižáci BK Klatovy.

Velikonoční turnaj 1.-3. tříd ZŠ Klatovy 2012
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 proběhl druhý turnaj v letošním školním
roce pro 1.-3 třídy ZŠ v Klatovech zaměřený na všechny děti z
basketbalových přípravek BK Klatovy. Turnaj proběhl ve školní
hale Vodojem, ZŠ Plánická. Při odhadovaném počtu cca 80 dětí
panovala skvělá atmosféra a myslím, že všichni prožili krásné
basketbalové dopoledne, plné silných zážitků a spotovních
výkonů.
Stejně jako na turnaji Vánočním, tak i na tomto turnaji se
zůčastnilo 6 družstev ze čtyř základních škol. ZŠ Plánická, ZŠ
Čapkova „A“ a „B“, ZŠ Tolstého „A“ a „B“ a Masarykova ZŠ.
Skupiny:
A) ZŠ Čapkova „A“
B)
ZŠ Čapkova „B“
ZŠ Tolstého „B“
ZŠ Tolstého „A“
ZŠ Plánická
Masarykova ZŠ

Systém turnaje byl založen na pořadí ve skupinách a pak
zápasech o konečné umístění způsobem:
3-3 o 5.-6.místo: ZŠ Tolstého „B“ – ZŠ Plánická 2 : 14
2-2 o 3.-4.místo: Masarykova ZŠ – ZŠ Čapkova „B“ 20 : 0
1-1 o 1.-2.místo: ZŠ Tolstého „A“ – ZŠ Čapkova „A“ 21 : 11
Konečné pořadí Velik. turnaje 1.-3.tříd MIX ZŠ Klatovy 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Tolstého „A“
ZŠ Čapkova „A“
Masarykova ZŠ
ZŠ Čapkova „B“
ZŠ Plánická
ZŠ Tolstého „B“

Rád bych poděkoval
všem zúčastněným za
výborné výkony, všem Fandilo se všude.
učitelům-trenérům za
obětavou práci nejen během turnaje a hlavně vedení ZŠ Plánická,
které nám všem umožnilo a pomohlo tuto akci zorganizovat!
Budu se těšit na závěrečný turnaj plánovaný na konec školního
roku, který bude spestřen i o doprovodný program, a sice soutěže
jednotlivců a družstev v basketbalových dovednostech
(ballhandling, dribling, střelba). Na základě výsledků ze všech tří
turnajů (Vánoce, Velikonoce, konec školního roku), bude vyhlášení
celkového pořadí a vítězné družstva obdrží poháry, medaile
a diplom.

V zápalu boje ve školní tělocvičně Pod Vodojemem.
foto BK Klatovy a 2x Rudolf Lang

Ondřej
Sýkora
trenér BK Klatovy

