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Den ve vzduchu
Klatovan na největší letecké přehlídce
na západě Čech
foto Klatovan | Jan Ráček
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Naše cesta pohádkovým lesem
z Habartic do Zdebořic
První májová sobota nás přilákala
svou tradicí na již 13.ročník Pochodu
pohádkovým lesem.
Farní divadelní spolek z Plánice
pravidelně každým rokem organizuje tento
stále více oblíbený pochod za podpory
hasičských sborů z Habartic a Zdebořic
a dalších dobrovolníků.
Starty pochodů se každoročně střídají,
což bývá zpestřením nejen pro pochodující, ale hlavně pro obě pořádající obce.
Jako zdebořičtí patrioti se pochodu
účastníme pravidelně. I letos jsme si dali
sraz s našimi přáteli před startem
pochodu. Zatímco se nedočkaví účastníci,
a to především rodiny s dětmi, pomalu
řadili před startovací pásku v Habarticích,
pronesl i letos plánický farář zahajovací
projev. Po něm následovalo vtipné
vystoupení herců ze spolku Rynek. Ve 14
hod. byl pochod odstartován. V tu chvíli se
bohužel naplnila i předpověď meteorologů, kteří se tentokrát vyjímečně nespletli,
když na víkend hlásili májový děšť.
Prozřetelně jsme nechali odejít první davy
účastníků a klidným krokem jsme se
zařadili až k samému konci pochodu.
Účastníků se i přes nepřízeň počasí opět
sešel rekordní počet. Bohužel za vsí začal
déšť houstnout. A tak jsme se raději ihned
po prvním soutěžení v chytání rybek ukryli
v lese. Když déšť začal slábnout, odvážně
jsme absolvovali všechny soutěže, které
nás čekaly na otevřené louce. Zatímco děti
hádaly pohádkové postavičky, my rodičové
jsme nad nimi trpělivě stáli a drželi
otevřené deštníky. A tak rychle přes louku
a hurá do lesa, kde již tradičně vystupovaly
pohádkové postavičky.
Stepilý kovář pomáhal dětem s rébusy
a hlavolamy, které sám vymyslel i vyrobil.
Opodál si zase všichni mohli vyzkoušet
svou mušku ve střelbě lukem. Následovalo
pravé peklo, kde se bály nejen děti, ale
i někteří dospělí. Aby ne, v kotli se již vařilo
několik hříšníků. Příjemným oddechem
byla zajisté i věštba, kterou předpovídala

foto Klatovan

vědma v hlubokém lese výhradně jen
dětem. Na mýtince čekalo na děti
divadelní představení pohádky Princezna
ze mlejna. A bylo se opravdu stále na co
koukat !!! Děti vesele odpovídaly na otázky
a také soutěžily. Aby ne, za každý úspěch
dostaly sladkou odměnu. A tak nám cesta
lesem rychle utekla a bez jakékoliv únavy
jsme se blížili ke konci. Nesměli jsme
samozřejmě minout vystoupení šermířské
skupiny, která má již své místo na louce

Úvodník
Milí čtenáři,
nastal konec května, měsíce, ve
kterém se v mnohém „zahajovalo“.
Počalo nám více svítit sluníčko a ukázalo
nám, jak bude vypadat, pevně doufám,
letošní letní počasí. Myslím si, že jsme si
zažili typické májové počasí s nezbytnými
bouřkami a tu a tam májovým deštíčkem.
Ano. Byl to měsíc zahajování. Tu se
zahájila vodácká sezóna, na mnoha
místech turistická sezóna, někde
dokonce již houbařská. Někde se
zahájilo trestní stíhání a vinaři našli
svého dosud netušeného krále luxusních
drahých vín, který navíc vyniká i v oboru
izolací podlah a stěn.
Ale vrátím se raději k ohlédnutí na
dění v našem regionu. Klatovan zahájil
měsíc uctěním památky při pietním aktu
na Zhůří a na klatovském náměstí
a zakončil výpravou do vzduchu.
V uplynulém čase proběhlo a probíhá
mnoho akcí kulturních, sportovních,
společenských a tak květnové číslo je
celé roztančené a hudebně i sportovně
laděné. Krásné výkony byly k vidění na
zemi i ve vzduchu a mnoho týmů bylo
úspěšných a to i na kláních celostátního
významu. Některá významná se konala
i v Klatovech
Přeji všem další odhodlání v dosahování ještě lepších výsledků
a příjemný konec školního roku.

Rudolf
Lang
foto Romana Krýslová

u lesa. Následovalo zastavení se
u rybníka, kde místní myslivci připravili pro
děti nejen střelbu ze vzduchovky, ale
i výstavu trofejí. Ještě poslední zastávka
na skále nad Zdebořicemi, kde jsme si
nemohli nechat ujít ten krásný pohled na
panorama Šumavy a hurá na náves, kde
bylo ve velikém stanu připraveno
občerstvení a pro děti na zahřátí tanec na
diskotéce.
Jak jsem se zde dozvěděla od místních
pamětníků, zakladatelem tohoto pochodu
byl farář Žák a jeho přáním bylo, aby si
všichni účastníci na závěr společně
zazpívali píseň Ach synku, synku.
Sobotní den jsme zakončili příjemným
posezením s přáteli u ohně na naší
chaloupce ve Zdebořicích.
Těším se zase za rok nashledanou.

Šárka
Radwan
foto Libor Krýsl

www.klatovan.cz
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Klatovan se zúčastnil
Zahájení turistické sezony
na klatovském náměstí.
Pro návštěvníky celodenního
programu připravil měsíčník soutěžní
křížovku jen pro tento den.

Z velkého množství odevzdaných
a vyplněných křížovek byl vylosován výherce - gratulujeme:

Baierlová Libuše, Klatovy

www.klatovan.cz
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Koupelny KOLO
Stále se snažíme rozšířit sortiment a tak
bych Vám chtěl představit sanitární keramiku
a koupelnový nábytek značky KOLO.
Společnost KOLO je součástí mezinárodního koncernu Sanitec – největšího výrobce
vybavení koupelen v Evropě. Výrobní závody
Sanitec se nacházejí v mnoha evropských
zemích, např. Německu, Itálii, a Skandinávii.
Značka KOLO nabízí výjimečně široký
sortiment sanitární keramiky, koupelnového
nábytku, sprchových koutů a vaniček, van
a příslušenství. Díky spolupráci s proslulými
návrháři splňují výrobky KOLO nároky na
aktuální design. Komplexní portfólio pokrývá
jak ekonomický, tak střední a vyšší cenový
segment. Kvalita a dlouhá životnost je při
využití vysoce jakostních materiálů zaručena –
– i proto společnost na své výrobky poskytuje
nadstandardní záruky.
V nabídce KOLO naleznete zajímavé výrobky různých stylů, které Vám dávají příležitost
vybavit koupelnu o jaké sníte: velkou nebo malou, klasickou nebo moderní, exkluzivní nebo
cenově příznivou. Rádi bychom, Vám představili tři série, na které se můžete přijít podívat
do naší prodejny, kde budou fyzicky vystaveny.
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VODA, TOPENÍ, PLYN

Série TWINS – plné nápadů
výrazné tvary umyvadel
dvě verze umyvadel: s vnitřním oválným nebo
pravoúhlým tvarem
velké odkládací povrchy
umyvadlo lze umístit na desku
lze umístit dekorativní panel.

Kvalitní sprchové kouty

Série PRIMO – prvotřídní volba
- jednoduchý tvar keramiky a nábytku
- velice praktický pro každodenní používání
- umožní dobře uspořádat prostor v koupelně

MONTÁŽ - SERVIS

Firma KOLO nabízí na keramiku a sklo
sprchových koutů tzv. ochranou vrstvu
REFLEX. Tato technologie zajistí udržení
čistoty a vysoké hygieny v koupelně. Povrch po
ošetření je dokonale hladký. Nečistoty,
bakterie a vodní kámen nemají šanci se uchytit
a odtékají spolu s kapkami vody.
Firma KOLO má opravdu co nabízet.
Přijďte se podívat do naší prodejny, kde je nově
nainstalována vzorkovna. Na ucelené série
firma KOLO nabízí zajímavé slevy. Současně
v naší prodejně probíhá akční doprodej
koupelnového nábytku firmy INTEDOOR.
Závěrem mne dovolte Vás informovat, že
jsme začali poskytovat na kotle f. BAXI 5leté
záruky a na kotle DE DIETRICH také 5leté
záruky. Od června se vyrábí nové série
kondenzačních kotlů s vylepšenou regulací.
A vzorek bude k vidění u nás na prodejně.
U nás je také možno získat informace
ohledně systémů ohřevu vody a topení
pomocí solárních kolektorů, se kterými
máme mnoholeté zkušenosti.

Zdeněk
Baselides
instalaterství a koupelny

Série REKORD – svěží moderní linie za
atraktivní cenu
- svěžest, originalita a moderní ráz
- mnohostranné využití
- hluboké umyvadlo pro pohodlné mytí
- nábytek se zaoblenými hranami a lesklé lakované čelní plochy
- prostorné skříňky

Baselides

Zdeněk

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

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

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

Bezděkovský CIK-CAK oslavil 5. narozeniny
Koncem dubna se taneční skupiny CIKCAK z Bezděkova u Klatov, působící v rámci TJ
Sokol Bezděkov, zúčastnily soutěže
Spring cup Plzeň 2012. Jednalo se o pohárovou soutěž tanečních skupin s mezinárodní
účastí. Se svými choreografiemi „Tom a Jerry“
a „Hey Boy“ získala děvčata z Bezděkova
zlaté medaile, stříbrnou medailí byla oceněna
skladba „Girls, girls, girls“ a bronzovými
skladby „Candyman“ a „Živý sen“.
O tom, že letošní taneční sezóna je pro
bezděkovské tanečnice úspěšná, se mohli
přesvědčit i diváci, kteří dne 8. května 2012
navštívili zhruba dvouhodinové představení
CIK-CAKu a jeho hostů v hasičské zbrojnici
v Bezděkově. Představení „S tancem v srdci“
bylo oslavou 5. narozenin CIK-CAKu. Ačkoliv
účinkující neměli k dispozici velké taneční
prostory kulturního domu, ale pouze prostor
určený ke garážování hasičských vozidel, na
kvalitě prostředí a samotného programu to
nějak neubralo. Rodičům dětí se ve spolupráci s místními hasiči podařilo upravit podmínky
tak, že vytvořili provizorní společenský sál.
A jaký následoval program? Představily se
nám všechny tři věkové kategorie CIK-CAKu

Závěrečné společné vystoupení všech skupin „Tak jdeme do finále“.
se svými choreografiemi za období posledních dvou let, včetně letošních nejúspěšnějších. Program výrazně zpestřily dětské
taneční páry Tanečního klubu DDM Klatovy
pod vedením manželů Vildových s ukázkami

Hosté programu - TK DDM Klatovy.
standardních a latinsko-amerických tanců.
Účinkující skupiny se svými trenérkami se
rozloučily zhruba se 150 diváky společným
závěrečným vystoupením, které sklidilo
zasloužený potlesk.

Mirka a Hana
Jehlíkovy
Všechny učinkující skupiny CIK-CAK.

foto: 3x autorky

vedoucí TS Bezděkov

www.klatovan.cz
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Proč nakupovat jinde draze, KDYŽ U NÁS NAKOUPÍTE LEVNĚJI!
A
UŽEN
O
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D
PRO SRPNA!
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O
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Ne 2 roky, ani 3 roky, ale EURONICS
ZÁRUKA 40 měsíců! Síť elektroprodejen
EURONICS nabízí zákazníkům při koupi
televizoru a dalších velkých spotřebičů
mimořádnou záruku 40 měsíců. Za tuto
prodlouženou záruku nezaplatíte ani
korunu.
Cílem EURONICS prodloužené záruky
je poskytnout zákazníkům maximální
jistotu při nákupu elektra v prodejnách
EURONICS. Nabízíme jistotu, kdy zákazníci
vědí, že se o ně postaráme, když se dostanou do potíží

Kamion poprvé v Sušici!
Euronics Elektromarket Sušice

13. 6. 2012 náměstí Sušice

Proč nakupovat jinde se zárukou 2 roky,

KDYŽ U NÁS MÁTE ZÁRUKU 40 MĚSÍCŮ!
Výrobková paleta, na kterou můžete
uplatit prodlouženou EURONICS záruku
40 měsíců zahrnuje tzv. velkou bílou
techniku, tedy velké spotřebiče do domácnosti a také televizory. Jsou to:
źtelevizory
źledničky a mrazničky
źpračky, sušičky a jejich kombinace
źsporáky
źmyčky nádobí
źvestavné spotřebiče
(trouby, varné desky, myčky nádobí)
V praxi to znamená, že se jedná o nejdelší záruku v oblasti prodeje spotřební
elektroniky a domácích spotřebičů, jaká
se v rámci České republiky nabízí.
EURONICS PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
ZDARMA se vztahuje na nákup televizorů
všech úhlopříček, vestavných spotřebičů,
chladniček, praček, sušiček, myček
i sporáků. O zájmu zákazníků svědčí tisíce
vydaných certifikátů EURONICS záruky
40 měsíců.
Jak získat EURONICS záruku?
Stačí, když v prodejně nakoupíte elektrospotřebič, na který se vztahuje prodloužená záruka, a do třiceti dnů od nákupu
se zaregistrujete na zaruka.euronics.cz.
Po zaregistrování vám bude zaslán email
s odkazem na „Certifikát EURONICS
záruky 40 měsíců“. Pokud nemáte přístup
k internetu, stačí se obrátit na náš
vyškolený a profesionální personál přímo
v prodejně.
Snažíme se zákazníkům nabízet
maximální služby, kromě již zmiňované
prodloužené záruky, za kterou byste jinde
zaplatili 15 procenty z kupní ceny výrobku,
je pro nás samozřejmostí výrobek zdarma
zákazníkovi odvézt a zdarma nainstalovat.
Starý spotřebič pak necháme zdarma
ekologicky zlikvidovat. Každý týden kontrolujeme ceny v celém regionu, abychom
nabízeli zákazníkům výrobky vždy za
nejlepší ceny.
Naším cílem je vždy spokojený zákazník, který se na nás může kdykoliv obrátit! Naše prodejny naleznete v Klatovech
u Bílé věže a u nákupního centra Albert,
dále v Sušici a v Domažlicích na náměstí.

KLATOVY
SUŠICE
DOMAŽLICE

již t
le

20 trhu
na

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

ELEKTRO MARKET v centru Sušice.

Ing. Václav
Beneš
ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ

již 20 let na trhu
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ZUŠ
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ZUŠ J. Kličky Klatovy zblízka
V tomto roce se ZUŠ J. Kličky Klatovy
zapojila velkou měrou do kulturního
života Klatov.
Stala se organizátorem Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance, je organizátorem okresních
kol hudebních soutěží ZUŠ a již 2. rokem
pořádá letní hudební tábor. Zároveň
založila tradici klatovských muzikálů,
která má velký ohlas v rámci celého Plzeňského kraje. Pro žáky je to velká příležitost
zúročit své dovednosti a získat nové
zkušenosti. Pro učitele, kteří je připravují
výzva a pro samotnou školu vizitka
vynikající spolupráce všech jejích složek.
Výrazného úspěchu dosáhl Michal
Nejdl, který ve hře na tubu dosáhl druhého
místa v 8.kategorii ústředního kola
soutěže ZUŠ. Také taneční obor se v letošním roce zúčastnil mnoha tanečních
soutěží, ze kterých si odvezl nejedno
ocenění. Stříbrný pohár na klatovské
pohárové soutěži a zlaté umístění přivezly
žákyně z Májového poháru v Horní Bříze,
kde čelily konkurenci Teplic, Mostu, Plzně.
A kde můžeme spatřit žáky ZUŠ během
května a června tohoto roku?

ZUŠ, jako každý rok, pořádá na klatovském náměstí 24. května ZUŠkafest, na
kterém se představí obor hudební,
taneční, literárně dramatický a chybět
nebude ani ukázka z muzikálu Ať žijí
duchové, který má svoji derniéru 5. června
v 19.00 v SDS Klatovy.
Do 31. května se mohou zájemci
o výuku hlásit do všech uměleckých oborů
ZuŠ. Dále zveme rodiče a děti 18.června
na závěrečné vystoupení žáků Tanečního
oboru a 19.června se můžete setkat v kině
Šumava s pěveckými sbory naší školy pod
heslem "Eva se vrací".V Atriu školy lze
zhlédnout do konce červa výstavu
absolventů výtvarného oboru ZuŠ.

VÝRAZNÉ
JARNÍ
SLEVY 50%
+
DEMONTÁŽ
A LIKVIDACE
ZDARMA

Markéta
Lukášová
dopisovatelka

www.klatovan.cz

ZAHRADNÍ CENTRUM
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Slavíme

16 let

- 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.

Realizace
3D návrhy zahrad ZDARMA
okrasná jezírka, biotopy
práce se šumavskými valouny
na Vaší zahradě
vytváření ovocných sadů
korunových
i sloupovitých stromů
práce s kamennou dlažbou
a obklady

Údržba

Zahradní centrum

sekání všech rostoucích ploch
kultivace trávníků
hnojení trávníků
stříhání živých plotů
a soliterních keřů
stříhání speciálních dřevin
revitalizace biotopů
a okrasných jezírek
celková údržba zahrady

široký sortiment pro Vaši zahradu,
ale i pro Váš “zelený” dům
velký výběr venkovních
a pokojových rostlin
rozmanité spektrum kamenných
dlažeb, obkladů, granátů
i soliterních kamenů
nepřeberná škála hnojiv, postřiků,
substrátů, travin a okrasné keramiky
(vázy, květníky, truhlíky)
velký výběr rostlin pro živé ploty
velký výběr vodních rostlin
výroba zahradních domků s montáží
svatební kytice a vazby
vázání květin pro každou příležitost
suché vazby

Navštivte nové Zahradní centrum Dvořák v Klatovech
Domažlické předměstí 610, Klatovy 3

V objektu Areálu Auto Nejdl
Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod.

Tel. 724 766 220 e-mail: garden.dvorak@seznam.cz

www.zahrady-dvorak.cz
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BASKETBAL

8. ročník Pohár osvobození

2. místo BK Klatovy v Poháru osvobození.
Osmý ročník tradičního
basketbalového turnaje „Pohár
osvobození“ je za námi a nezbývá říci jen
to, že už se plánuje ročník devátý. Turnaj
pro žákovskou kategorii v chlapecké i dívčí

složce byl prověrkou pro hráče a jejich
trenéry před kvalifikací o žákovskou ligu
U15 na další sezónu, která se koná za
čtrnáct dní.
Turnaj pod záštitou města Klatov,

www.klatovan.cz

podpory České basketbalové federace a
hlavního par tnera mládežnického
basketbalu firmy AND 1, měl na programu
souběžně dva turnaje. Jeden pro hráče a
druhý pro hráčky do 14 let. Celkem pět
chlapeckých a šest dívčích týmů změřilo
své síly na palubovkách klatovských hal.
V dívkách kraloval tým pod vedením
zkušeného trenéra Davida Zděnka, který
vede tým Karlových Varů v nejvyšší ženské
basketbalové soutěž i v ČR. Jeho
svěřenkyně ze stejného města nedovolily
soupeřkám, aby jim vzaly body a mohly
zahýbat konečným pořadím. Jediné
hráčky, které tomu byly nejblíže, byly
z pořádajícího města BK Klatovy. Ty
skončily v celkovém pořadí na místě
druhém. Celkem vyrovnané boje se
odehrály o místo třetí, kde muselo
rozhodnout až vzájemné skóre, ze kterého
nejlíp vyšel tým z jižních Čech, BK
Strakonice. Čtvrté místo bral tým BK Baník
Most, páté USK Praha a poslední šesté
mladé klatovské naděje, které urputně
bojovaly, ale věkový deficit byl znát. Musí
se jim ale vzdát hold, že se postavily do tak
těžké role, do které se dostaly díky
odhlášení se z turnaje týmu z Banské
Bystrice. Výsledky naleznete na
www.hoopcamps.cz

TOP 12 ZÁPAD má za sebou úspěšnou premiéru

Z. Bříza, J. Zídek, S. Křiváček.
Pilotní projekt TOP 12 ZÁPAD je za námi
a my se pár větami za ním ohlédneme.
Celkem dvanáct klučičích a dívčích týmů
se popralo o první místo, které znamená
postup do Velkého finále, ve kterém se
střetnou s prvními týmem, který vyhrál TOP
12 VÝCHOD. Bývalý ministr školství Josef
Dobeš společně s AŠSK, ČBF, Českou
televizí a Sport Bohemií změnili stávající
soutěž středních škol o dvě předkola TOP
12 a velké finále, které bude živě přenášet
Česká televize. Středoškolské ligy se letos
n ov ě m o h l a z ú č a s t n i t i d r u ž s t va
sportovních škol a díky tomu se podstatně
zvýšila kvalita turnaje. Zúčastnili se ho
hráči a hráčky nejvyšších českých soutěží
a reprezentanti hájící barvy České
republiky.

TOP 12 Západ měl v obou kategoriích
jasné favority. V klučičí složce to byl tým,
který měl ve svém kádru více něž polovinu
reprezentantů. Bohužel pro finále dva
stěžejní hráči Michal Šotnar a Martin Kříž
opustili turnaj po semifinále, jelikož oba
museli odjet na přijímací zkoušky na
Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze.
I bez těchto opor potvrdil tým Gymnázia
Přípotoční roli favorita a ve finále s přehledem vyhrál nad týmem Gymnázium
Domažlice. V dívčí dvanácte byl favoritem
opět tým spor tovního Gymnázia
Přípotoční, ale ve finále podlehl týmu
z Gymnázia Strakonice, který předvedl
vyrovnaný výkon po celou dobu a zaslouženě vyhrál a zajistil si postup do
Velkého finále. Organizátoři na konci
turnaje za přítomnosti starosty města
Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra, generálního
sekretáře ČBF Ing. Miloše Pražáka,
generálního sekretáře AŠSK Dr. Ladislav
Petera, CSc., ředitele pořádající školy
Dr. Jiřího Šlégla a ředitele turnaje
Stanislava Křiváčka vyhlásili konečné
pořadí všech týmů a individuální ocenění
v obou kategoriích. Nejužitečnějším
hráčem se stal zástupce vítězného týmu
Jan Křivánek, reprezentant a hráč USK

Praha. U dívek byla nejužitečnější hráčkou
turnaje vyhlášena Dominika Pohunková
z týmu Gymnázia Přípotoční, hráčka
VŠ Praha a reprezentantka ČR.
Výsledky naleznete na
www.mladeznickybasketbal.cz
Gymnázium Strakonice

Gymnázium Přípotoční

www.klatovan.cz
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AND 1 CUP – Republikové finále 6. a 7. tříd zákl. škol a vícelet. gymnázií
Vyvrcholení 1. ročníku AND 1 CUPU
proběhlo 16. – 18. 5. 2012 v Klatovech.
Celá akce měla pro Klatovy hned dva
významy. První význam, že to byla již čtvrtá
velká basketbalová akce na území Klatov.
Předcházely jí akce, Pohár osvobození
(turnaj kategorie U14), TOP 12 ZÁPAD
(středoškolská liga) a Mistrovství republiky
basketbalových veteránů (6. ročník
tradičního turnaje pro basketbalové
veterány). Druhy význam pro AND 1 CUP je

takový, že to byl vrcholný turnaj nejlepších
z nejlepších základních škol a víceletých
gymnázií. Týmy musely projít okresními,
krajskými finále, následně prošly kvalifikací
na republikové finále, kde vznikla pětice
týmů, kterou doplnila škola pořádající RF.
Turnaj AND 1 CUP lze nazvat 1. ročníkem, ale pravdou je, že tato akce byla
pořádaná již v letech minulých a to za
podpory firmy Nestlé a dále nedílným
subjektem všech soutěží, Asociací školních

AND 1 CUP - vítězové ZŠ Kuncova Praha.

Ohlédnutí za 6. Ročníkem Mistrovství basketbalových veteránů

Turnaje se zúčastnil i známý TV kuchař Jiří Babica.
Letošní již šestý ročník basketbalového
Mistrovství České republiky veteránů
přilákal do města pod Černou věží 49 týmů,
což je stejně jako v loňském roce. Přesto se
ale zvýšil počet odehraných zápasů, který
narostl na rekordních 83. Tradiční účastníci
předchozích ročníků se každoročně sejdou
v basketbalových Klatovech, aby zde
poměřili své síly po roce, kdy se nepotkali
na palubovkách. Některé týmy již museli za
dobu šesti let přesedlat do starší kategorie,

ale to nemění nic na tom, že přijeli na turnaj
vydat ze sebe to nejlepší a užít si basketbal
a prožít víkend s dlouholetými kamarády.
Celý turnaj se odehrál v sedmi sportovních
halách. Sobotní večer byl ve znamení
společenského večera, kde se vyhlásili
kategorie, které byly dohrány v sobotu.
Oceněni převzali také Nejčipernější
veteránka a Nejstarší veterán.
V ý s l e d k y t u r n a j e n a l e z n e te n a
stránkách www.maxibasketball.cz

sportovních klubů. Letos do soutěže
vstoupila firma AND 1, která je výhradně
zaměřena na basketbal a podporuje
mládežnické projekty. Mimo jiné podporuje
basketbalové tábory Hoop Camps a je
hlavním partnerem mini basketbalových
festivalů a národních finále České
basketbalové federace.
Do republikového finále postoupili hoši
a dívky narozeni v roce 1998, 1999
a 2000. Ti předvedli ve dvou klatovských
tělocvičnách vyrovnané zápasy, za které by
se nemusely stydět ligové týmy. Turnaj měl
vyrovnaný průběh od samého začátku.
Každý metr hřiště rozhodoval. Dvě
prodloužení svědčí o tom, že skladba týmů
ve vrcholném turnaji pilotního turnaje AND
1 CUP byla vyrovnaná a pro oko diváků
zajímavá. Dívky měly zajímavý průběh
v tom, že ve skupině na sebe narazily dva
celky, které se potkaly i ve finále. Obě
utkání dopadla lépe pro tým z Hradce
Králové, ale všechna čest dívkám
z Prostějova, které byly více než konkurence schopné bojovat do posledních
minut utkání. U hochů měl turnaj dvě
roviny. Jednou byla část základní, kde
proběhly vyrovnané boje o semifinále
a druhou byla semifinálová utkání a samotné finále. Skupinu A vyhrál tým
z Kroměříže a skupinu B tým z Pardubic,
který postoupil suverénně bez ztráty
jediného bodu. První finalista vzešel ze
zápasu Kroměříž – Sparta. Sparta nakonec
postoupila těsným rozdílem a čekala na
svého soupeře, který vzešel z utkání
Pardubice – Smiřice. Pardubice si pohlídaly
roli favorita a rozdílem 40 bodů si zajistily
páteční finále. Páteční přímý souboj o první
místo mezi Pardubicemi a Spartou, která
utrpěla v základní skupině prohru o 11
bodů právě s finalistou, jako kdyby ožila.
Výborná obrana, nejvyššího hráče turnaje
Langštála jim po vyrovnaném boji zajistila
prvenství celého turnaje.
V závěrečném ceremoniálu organizátoři
turnaje pozvali na palubovku čestné hosty.
Starostu města Klatov Mgr. Rudolfa
Salvetra, reprezentanta, ligového hráče
a tvář AND 1 Vojtu Hrubana, metodika
AŠSK Mgr. Josefa Hostinského a garanta
b a s ke t b a l u A Š S K M g r. V á c l av a
Lešanovského, aby předali ocenění pro
všechny školy a individuální ocenění.
Turnaj byl po celou dobu vysílán na
internetové televizi Tvcom.
Výsledky turnaje: www.and1cup.cz

Simon
Bytel
zpravodajství z basketbalu
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ÚSPĚCHY

„Ve víru tance“ aneb „Trhák”
V sobotu 5.5.2012 se dospělí tanečníci
Tanečního studia KROK Klatovy zúčastnili
Mistrovství Čech v Jablonci nad Nisou.
Soutěž pořádalo CDO (Czech dance organization) a utkaly se zde taneční kluby,
které postoupily ze svých regionálních kol.
Taneční studio Krok vybojovalo s formací „Za bohy na Olymp“ krásné 2. místo
v disciplíně Show dance, Národní II. liga
a postup na Mistrovství České republiky
do Prahy. Obdrželi stříbrný pohár a každý
z tanečníků medaili a diplom.
Tomuto úspěchu předcházel velký
úspěch na Přehlídce pódiových skladeb
v Praze, kterou pořádala Česká obec
sokolská v Tyršově domě na konci března.
Tam se představily kluby z celé České
republiky ve 43 vystoupeních. Taneční
studio Krok získalo dvě ocenění a poháry,

a to za „působivé ztvárnění námětu“
s vystoupením „Odvrácená tvář“ a za
„výpravnou choreografii“ s formací
„Pavoučí invaze“. Z této přehlídky byli
vybráni pro vystoupení na sletových
pódiích v Praze, které se budou konat
první týden v červenci na Staroměstském
náměstí a u Tyršova domu.
Na pohárové soutěži v Horní Bříze
(8.5.) se nejlépe umístili dospělí, kteří
s vystoupením „Za bohy na Olymp“ získali
3. místo.
Poslední víkend v květnu budou čtyři
zástupkyně skupiny bojovat o umístění na
Mistrovství ČR malých skupin v Lounech
s vystoupením „Čekání“.
Velká akce čeká Taneční studio Krok
ve čtvrtek 14. června od 18,00 h v klatovském divadle, kde společně s Tělocvičnou

Po vyhlášení výsledků na Mistrovství Čech v Praze.

jednotou Sokol Klatovy a Stálou divadelní
scénou Klatovy pořádá již tradiční taneční
show „Ve víru tance“ aneb „Trhák“.
Představí se zde všichni účastníci kurzů
Tanečního studia Krok se zcela novými
vystoupeními, ale i s úspěšnými soutěžními choreografiemi, dále dětský folklorní
soubor Šumavánek a členové souboru
písní a tanců Šumava. Hostem bude modelingová skupina Delija a nebude chybět
ani překvapení večera.
Celý program bude provázet Radek
Nakládal aliaz „hrabě“ Lenský.
2x foto autor

Iveta
Lízancová
TS KROK

Skupinovka po přehlídce v Praze.

Mladí zdravotníci vyhráli kraj
Dne 26. 5. 2012 se konala ve
Vejprnicích regionální soutěž hlídek
mladých zdravotníků Českého červeného
kříže z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Na tuto soutěž se sjeli vítězové okresních
kol. Kategorie byly dvě. I.stupeň
a II.stupeň. Za I.stupeň soutěžilo za okres
Klatovy družstvo ze ZŠ Komenského
v Horažďovicích a za II.stupeň družstvo ze

Soutěžní stanoviště praktického
provedení první pomoci.

ZŠ Plánická Klatovy. Soutež probíhala
v 5 soutěžních discilínách a to 3 stanoviště
s praktickým provedením první pomoci,
obvazové technice a dopravě raděných.
Dále ve 4 disciplínách volných: Byliny,
Dopravní test, historie ČK a ČP, a test
z mimořádných událostí. Družstva si na
stanovištích vedla vcelku dobře, jelikož se
jednalo už o krajské kolo a tak bodový
rozdíl mezi družstvy nebyl velký, sdělil
hlavní rozhodčí soutěže Jiří Böhm.
Vítězem v I. kategorii se stala ZŠ
Krajková, která získala 834 bodů z 840
možných (ZŠ Komenského Horažďovice 3. místo) a II.kategorie ZŠ Plánická
Klatovy, která získala 1170 bodů z 1320
možných. Vítězná družstva postupují na
republikové kolo, které se uskuteční 15.17.6.2012 v Blansku. Doufáme, že se tam
umístí také na dobrém místě. Vítězné
družstvo bylo ve složení Lucie Tůmová,
Lukáš Böhm - velitel, Dominika Hájková,
Simona Petrášová, Patrik Škopek.

Vítězné družstvo. Zleva: Lucie Tůmová,
Lukáš Böhm - velitel, Dominika Hájková,
Simona Petrášová, Patrik Škopek.
2x foto autor

Jiří
Böhm
dopisovatel

www.klatovan.cz
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Miniškolička a baby club
Sluníčko Klatovy
přes prázdniny otevřeno!!!

Miniškolička: Marcela Voráčková
Po + St 8.00 – 15.30 hod.
Út + Pá 8.00 – 12.00 hod.
Baby club (i maminky): Šmilovského 124
Čt
8.00 – 12.00 hod. tel.: 604 974 390
jiné termínny po domluvě http://www.baby.klatovynet.cz/
Nabízíme hlídání dětí skupinové i individuální.
Dětský klub pro děti od batolat a výše, kterým chcete
umožnit kontakt s dalšími dětmi, připravit je na dětský
kolektiv a následný vstup do MŠ.

BABY VODNÍČEK KLATOVY
Marcela Voráčková tel 604 974 390

Kurzy plavání rodičů s dětmi,
obohacené o využívání atraktivních
plaveckých pomůcek
a zajímavých hraček,
ale také některých hříček
ve vodě doprovázených říkadly.

Správný pitný režim a nebezpečí dehydratace
Již léta se mezi různými poradci zdraví, lékaři
a v médiích diskutuje o tzv. pitném režimu. Praxe
je ovšem taková, že mnozí lidé absolutně nevědí,
kolik mají skutečně pít, co mají pít a kdy mají pít.
Spousta lidí se řídí pouze svými pocity žízně
a chutí. Neřeší kvalitu tekutin a jejich množství.
Existují různá doporučení, ale jak se v tom vyznat?
Nepochybně má různé potřeby na tekutiny
člověk, který váží 60 kg nebo který váží 90kg,
člověk fyzicky aktivní a neaktivní, a naše potřeby
tekutin se liší i v různém ročním období podle
teploty a vlhkosti okolního prostředí, podle
potravin, které jíme, dle množství vody, které
přirozeně obsahují, atd. Průměrný člověk
potřebuje doplňovat asi 30 - 40ml čisté jemně
zásadité a joniyované vody na 1kg váhy denně.
Zde ale nepočítáme se situací, že dojde k vyšší
teplotě vzduchu, pocení, fyzické aktivitě,
krvácení... V těchto situacích je třeba příjem vody
výrazně intuitivně navýšit. Vzhledem k tomu, že
jsme tvořeni asi ze 75% z vody, jistě není jedno,
jestli její zásoby doplňujeme nebo ne, stejně jako
není jedno, jakou kvalitu tekutin pijeme. Určitě by
neměl být ukazatelem pocit žízně. Když je žízeň,
je už pozdě!!! Vodu ztrácíme při dýchání, pocení,
stolicí a močí. Nutně jí musíme pravidelně denně
nahrazovat. (K větší ztrátě tekutin dochází při
průjmovém onemocnění, zvracení, krvácení, zde
je rehydratace obzvláště nutná.)
Proč je dehydratace nebezpečná? Při nízkém
obsahu tekutin v těle se zahušťuje krev. Srdce má
více práce takovou krev pumpovat do celého těla
a lehce může dojít ke snížení nebo zvýšení
krevního tlaku, ke zvýšenému pulzu. Často se také
dehydrovanému člověku motá hlava, má závratě.
V hustší krvi je ztížen přenos kyslíku, jelikož krvin-

ky jsou na sobě nalepené, hůře také procházejí
drobnými kapilárami a ztěžuje se látková výměna.
Výrazně se zhoršuje proces detoxikace těla od
nežádoucích látek, včetně kyselin. Zvyšuje se
únava v důsledku nedostatečného přenosu kyslíku do tkání. Je také zvýšené riziko bolestí hlavy
a migrén. Objevují se často i studené ruce a nohy.
Jelikož si tělo nedělá příliš velké zásoby vody, její
nadbytečný příjem vyloučí, proto rehydratovat dehydrovanou krev někdy trvá i 3-4 týdny! Také
záleží, jestli použijeme k rehydrataci vodu s vysokým povrchovým napětím a redox potenciálem
nebo vodu, která má povrchové napětí nízké
a redox potenciál v mínusových hodnotách.
Chronická dehydratace způsobuje zácpu,
jelikož stolice je velmi suchá, a v trávícím traktu
stagnuje a neposunuje se. Dehydratace tak
druhotně může vést k lepšímu množení
parazitických organismů v trávícím traktu, protože
stolice se ve střevech i s jejich vajíčky zdrží déle
než je zdrávo a oni se tak mohou lépe vyvíjet
a putovat v našem organismu do míst, odkud je
tělo nemůže vyloučit. Dehydratace může snadno
vést k vysychání pojivové tkáně, k potížím kloubů
a meziobratlových plotének. Dehydratace
urychluje tvorbu urátových krystalů (krystaly
kyseliny močové působící dnové, revmatické
potíže a artritické potíže). U lidí, kteří trpí na
epileptické záchvaty, často vede dehydratace ke
zhoršení stavu, jelikož není dostatek elektrolytů

v těle nebo nejsou v rovnováze, to vede ke
zmatení normálních elektrických impulzů
z mozku do svalů a ty působí nekontrolovatelné
kontrakce a křeče. Může to vést až k epileptickému záchvatu a ke ztrátě vědomí.
Pitný režim není radno zanedbávat. Naopak
je třeba mu věnovat více než obvyklou pozornost. Naše buňky nemají rády sucho, ale
potřebují správnou jemně alkalickou ionickou,
antioxidační čistou vodu. 55 – 65% lidí je
chronicky dehydrovaných – má deficit vody
v organismu protože nevědí jak pít. Pro 35% lidí
je pocit žízně tak slabý, že ho často zamění
s pocitem hladu a jedí i tehdy, kdy by jim stačilo
vypít pohár čisté vody – mnozí proto přibírají na
váze. Prvořadým původcem denní únavy je
nedostatek vody. Už 2% ztráta vody v organismu
může negativně ovlivnit krátkodobou paměť,
může působit problémy při vykonávání
základních životních činností, vyvolává poruchy
soustředění při čtení textu na monitoru, nebo
vytištěné stránky. Denní vypití 5 sklenic vody
snižuje nebezpečí vzniku rakoviny tlustého
střeva o 45%, rakoviny prsu o 79%, a rakoviny
močového měchýře o 50%. Opravdu pijete
správně? Zajímá vás jak si jednoduše zlepšit
kondici?
Coral Club International Vás srdečně zve
na vzdělávací seminář o důležitosti správného
pitného režimu a jeho vlivu na vaše zdraví.

Kdy: 7.6. a 14.6.2012 Kde: Jazyková učebna, Randova 112- 1.p., Klatovy
Vstup dobrovolný, ale registrace místa předem nutná:
Martina Searles, tel 721 44 31 32, coralclub.klatovy@seznam.cz
Karolína Pláničková, tel 728 322 397, coralclub.czech@gmail.com
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Výherce březnové soutěžní křížovky
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.
Mgr. Pavel Vlasák z Klatov s rodinou

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Novomanželka u nedělního oběda:
„Tak jak ti to chutná, miláčku?“
Novomanžel se na ni zamilovaně
podívá a říká:
„<tajenka 1> <tajenka 2>,
ale dostalo se ti do ní
<tajenka 3> <tajenka 4>!“

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

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> dobrý
<tajenka 2> vynález
<tajenka 3> Kafe a dva nanuky

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Kaisrová Marie, Smetanova ul.,
Kašperské Hory
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 22. června 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 16.000 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

INZERCE
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Osobní a komerční
řádková inzerce
Hledám levný pronájem bytu 2+1
v Klatovech. Kontakt : 723 916 649.
Prodám čistokrevná koťata modré britské kočky. Odběr možný začátkem července.
Cena 2800 Kč. Kontakt: 776 212 685.
Pronajmu byt 4+1 v Klatovech. Pěkný,
slunný, po celkové rekonstrukci. Od
1. 7. 2012. tel. 605 913 616
Prodám čistokrevná štěňata bígla
trikolor bez PP. Termín narození kolem 20.
5., odběr možný koncem července. Tel.: 724
479 679
Prodám sedací soupravu - rozkladací
+ 2 křesla velmi pěkná a cena dle dohody.
Tel. 728 828 789
Bouda pro většího psa. Velká zateplená
bouda s odnímací střechou, dvoukomorová,
materiál borovice, krytina šindel, izolace polystyren tl. 5cm, 1.50x1.30m, výška 1.55m.
Vyrobena na zakázku za 14tis. Kč, prodám
jen za 6 tis.Kč. Tel. 775 693 548, Švihov
Půjčky pro zaměstnance, důchodce,
ženy na MD i pro podnikatele! Nyní nová
půjčka 4.999,- (stačí jen 2 doklady
totožnosti), pro podnikatele 30.000,- (bez
dokládání DP). Konsolidace nevýhodných
půjček, pomoc s exekucemi. Solidní jednání,
volejte: 603 711 818

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

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:

uzávěrka:

25. 6. 2012

19. 6. 2012

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.

2.června 4.srpna
1.září
6.října
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

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

!!! 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
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HUDBA A TANEC

Festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 2012 ve své polovině
O tomto víkendu se již uzavřela první
polovina 16. ročníku tohoto přeshraničního
festivalu duchovní hudby. Během celkem
šesti festivalových dní celý festival úspěšně
zahájilo koncertem v dolnobavorském
Plattlingu (D) klatovské Kolegium pro
duchovní hudbu a plzeňský Komorní
orchestr z Katedry hudební kultury ZČU. Ve
stejný den, 11.5.2012 pak dva klatovské
dětské sbory, Berušky ze ZŠ Čapkova
a Fialky ze ZUŠ vystupovaly v nedalekých
Chudenicích, kterýžto koncert česko-bavorské kulturní centrum v Schönsee
zvolilo za Kulturní událost týdne.
O týden později vystupoval v Dolanech
ašský Chorus Egrensis, a náš region uvítal
několik vzácných hostů: smíšený sbor Jitro
z Hradce Králové a brněnskou Capellu
Moraviae, které svým de facto profesionálním přímo nadchly publikum v bavorském
Bodenmaisu. Z Bystřice nad Pernštejnem
naopak přímo do Klatov zavítaly dva
soubory: komorní smíšený sbor Alter Ego
a Smyčcový orchestr N. Kyjovského (oba pod
vedením Lenky Macháčkové), které
slavnostní nedělní bohoslužbu v jezuitském
kostele doprovodily vcelku neznámou
latinskou mší in Es (1803) Jakuba Jana Ryby
(1765-1815). Trochu se u těchto dvou
souborů pozastavíme. Jimi naspartovaná (tj.
přepsaná z archivních pramenů do
současné notace) a prováděná Mše Es-dur
zněla v podání orchestru i sboru velmi
kompaktně, s přesnými začátky i konci frází.
Trochu na škodu věci bylo naopak jednak již
prvotně spíše malé využívání dynamických
možností provozované skladby, jednak malé
uzpůsobení zvuku obou těles akustickému
prostoru klatovského jezuitského kostela,

Letošní vystoupení sboru Alter Ego v Klatovech.
díky němuž zde Rybova mše zněla dynamicky poněkud poddimenzovaně. Nutno si
však uvědomit, že se jednalo o komorní sbor
a rovněž komorní, z nemalého procenta obsazený žáky bystřické ZUŠ, v lepším případě
mladších dvaceti let! Jistotou svého bravurního výkonu po technické i přednesové
stránce si získal posluchače (včetně těch
z řad odborné klatovské veřejnosti) zejména
velmi mladý basový sólista, jehož hlas má
před sebou jistě velmi zajímavou pěveckou
budoucnost. - Jednu věc je třeba ale zmínit
v první řadě: Rybova Mše in Es zazněla
v Klatovech plně dle pravidel tzv. poučené
interpretace, tj. interpretačně tak, jak ji sám
autor napsal a jak ji hráli v jeho době. Nutno
říct, že tento způsob interpretace je hlavně

u školních (např. ZUŠkových) souborů velmi
ojedinělý, a to zejména proto, že u nás dosud
výuka této tzv. poučené interpretace staré
hudby na středních i vysokých školách
pedagogického směru stále zcela chybí (!).
I proto patří Lence Macháčkové a jejím
oběma souborům poklona zvláštní dík za
nevšední hudební zážitek.
V sobotu 2. června vyvrcholí festival
závěrečným koncertem od 19:30 v klatovském jezuitském kostele na náměstí, kde
v podání několika festivalových těles zazní
skladby současných autorů z našeho
regionu (Pavel Samiec či Martin Červenka) či
z Moravy (Karel Martínek).
Ludmila Nová, organizátorka festivalu

„Himllaudon, rezervujte si kalendáře na sobotu 2.6!“
Proč? Protože klatovská těžkotonážní tanzmetalová formace TRAUTENBERK
představí svůj první zvukový záznam nahraný až v dalekém Kolíně. Pokřtí ho samotný
Krakonoš za křiku sojky. I on již uznal, že TADY JE TRAUTENBERKOVO!!!
Kde? V Music clubu Střelnice v Klatovech.
Podpoří ji při tom sušičký indie - rockový SIRKYSKON.

www.klatovan.cz

JÍZDNÍ KOLA
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Velovis – Váš prodejce spolehlivých jízdních kol!
Dobrý den, cyklistická sezona je v plném
proudu a servis je zavalen jízdními koly na
opravu. Bohužel tato kola ležela celý podzim
a zimu ve sklepech, garážích či stodolách, až
s příchodem teplého počasí každý řeší jejich
nefunkčnost! Opravujeme zakázky podle
přijetí, vedle toho prodáváme a montujeme
nová kola, stává se tedy že v tomto čase se na
opravy čeká i více než 14 dní, řešení tu je
v podobě objednání se na opravu kdy se po
výzvě kolo přistaví do servisu a během
krátkého času jej má zákazník k dispozici, či
Vám půjčíme kolo z naší půjčovny, nežli na to
Vaše přijde řada.
Kola, která zakoupíte v naší prodejně
VELOVIS ve Švihově se vyznačují nadstandardním servisem v podobě pojištění proti
krádeži na rok, které je již v jeho ceně! Od

letošního jara si jej můžete po roce prodloužit!
Servisní práce během prvního roku jsou také
v ceně, nejen první garanční prohlídka, kterou
navíc spousty prodejců odbývá, či ji vůbec neprovádí. Montáž nových doplňků na prodávané kolo je také v ceně. Pravda neprodáváme
úplně ta nejlevnější kola za pár stovek, taková
totiž nejde seřídit k bezpečné a spokojené
jízdě, nemluvě již o jejich vzhledu, laku
a svárům na rámu, nefunkčních vidlicích atd.
Jsme prodejci spolehlivých jízdních kol,
která prodáváme zhruba od 6tisíc výše.
Pokud si vyberete jinou značku kol, model či
velikost, které nemáme skladem, jsme
schopni Vám jej objednat.
Při nákupu dostáváte i věrnostní kartu.
Díky ní máte Vaše nové jízdní kolo pojištěné
proti krádeži a utracené peníze přeměníte na
body za které si pořídíte Vaši odměnu za
nákup: bližší info na www.bikepoint.biz
BPA, služba, která Vám garantuje, že za
ukradené jízdní kolo dostanete poukázku na
kolo nové - pojištění BikePoint Assistent, je
možné prodloužit o 1 rok. Služba se jmenuje
BPA Plus a kolo je tedy pojištěno proti krádeži
na další dobu = 365 dní od nové aktivace
a vztahuje se na území ČR.
Odměny, soutěže, to je v nejen naší prodejně zařazené do sítě prodejen BIKEPOINT.
Nákup v naší prodejně ze sítě BikePoint.biz
s registrací ve Věrnostním programu
BikePoint Card - VŽDY něco navíc.
Pro Vás, naše členy klubu BikePointCard,
jsme připravili na sezonu 2012 nové dárky
v našem Věrnostním programu. Letošní akce
je ve spolupráci s T-Mobile CZ, takže si budete
moci vybrat ze široké nabídky v oblasti
komunikace. Za své body si budete moci
objednávat např. Twist karty, SD paměťové
karty, Bluetooth a další věci, které Vám
usnadní dennodenní komunikaci.

Loňské stupně vítězů ve Švihově
Na konec tohoto článku je tu pozvánka na
závody horských kol, letos již 18tý ročník
okolo vodního hradu ŠVIHOV a to v neděli
3.6.2012 od 13.hodin, stejně jako loňský rok
je to závod pro děti do 18 let, letos jako
novinka změna ranní hodiny startu na
odpolední a novou kategorii pro dospělé
tatínky, pořadatele, zastupitele radních nejen
ze Švihova a ostatních příchozích. Je jedno
zda jste trénovaní či netrénovaní mladí nebo
staří. Důležitá je chuť poměřit síly a svést se
na kole!
Při závodech budou k vyzkoušení kola:
Raven Rookie, Donna HT 2.0, Super Bud 3.0,
Black Forest 29", Mares CX 2.0, Jarifa Offroad
SLX, Raven 29", Raven 5.0.
Pro soutěžící je zajištěna zdravotní služba,
občerstvení, slevy na zboží a opravy v prodejně jízdních kol. Pamětní diplomy a medajle
pro první tři závodníky v každé kategorii.
Propozice závodu na www.velovis.cz

Petr
Hladík
prodejce kol

VELOVIS
Tel.: 602 435 743
Náměstí T. G. Masaryka 111
340 12 Švihov u Klatov
E-mail: velovis@seznam.cz

www.velovis.cz

16 STRANA | ROČNÍK III | ČÍSLO 5 | KVĚTEN 2012

www.klatovan.cz

LETECTVÍ

Den ve vzduchu
Tak se jmenuje letecký den, jehož
desátý ročník se uskutečnil poslední
dubnový víkend na letišti v Plasích. Pořádá
ho rádio Kiss Proton. A řeknu to hned na
začátku, je to moje oblíbená akce a vždy
se na ní moc těším. Jedná se o zahájení
sezóny leteckých dnů, která trvá do konce
září. Zdejší stánek vzduchoplaveckých
sportů není z Klatov nijak daleko, a program je zde kvalitní. Pestrý je i neletecký
doprovodný program.
Vše začíná příjezdem. Parkování je na
letišti a je v ceně vstupného, což není
všude. Celý areál je bezbariérový a pro
spoluobčany na invalidním vozíku je zde
fota na straně: Jan Ráček

Areál letiště Plasy

pením, stejně jako ladné vystoupení na
akrobatickém kluzáku v podání Miloše
Ramerta. Určitě zajímavým zpestřením byl
závod mezi vrtulníkem a soutěžním
automobilem. Stejně jako vystoupení
dalších armádních letadel L-159 ALCA

vybudována speciální tribuna. Tak tuhle
vychytávku budete jinde hledat marně,
stejně jako stan pro maminky, kde mohou
své potomky v klidu nejen přebalit,ale
i nakojit! Pořadatelům uznale tleskám.
Před začátkem letecké produkce je
připraven doprovodný program složený
z autosalónu, výstavy hasičské techniky,předvádění RC modelářů,koncertu
a dalších.
A ve dvě odpoledne to začalo.
Hromadný seskok parašutistů z letounu
An-2, největšího jednomotorového
dvouplošníku na světě a hned po nich

Vírník
a předvedení záchranářského vrtulníku
W-3A Sokol. Přestože jej vidím téměř na
každém leteckém dni, vždycky mě zaujme.
Docela by mne i zajímalo, jak se cítí člověk
zavěšený na laně pod vrtulníkem. Pro
Čecha možná trošku nudné vystoupení
letounu Z-37 Čmelák bylo, vedle mne
stojící skupinkou anglicky hovořících
návštěvníků, komentováno pouze výroky
vau a emejzing. A po přistání mu tato parta
nadšeně tleskala a jen uznale pokyvovala
hlavou. Opravdovým vyvrcholením letového programu bylo po dvou a půl hodinách

JAS-39 Gripen
průlet dvojice armádních stíhaček JAS-39
Gripen. Nelze tady vyjmenovávat všechna
letová čísla, ale mezi ta, která stojí za to
připomenout, patří ojedinělá produkce
vírníku (jakýsi hybrid mezi vrtulníkem
a letounem), kterou jinde neuvidíte. Také
akrobacie Petra Kopfsteina na speciálu
Extra-330 je divácky vděčným vystou-

vystoupení akrobatického vr tulníku
Bö-105!! Něco takového bylo k vidění
v Čechách skutečně poprvé a rozhodně to
stálo za to! Pilot Rainer Wilke předvedl
regulérní akrobatickou sestavu a dokonce
i salto a to dokonce několikrát! Jde
o skutečně extrémně náročnou záležitost,
nejenom na fyzickou kondici pilota, ale
i konstrukci vrtulníku. Některé díly se musí
měnit už po dvaceti hodinách provozu,
zatímco normálně vydrží až tisíc hodin!!
Pokud návštěvníkům nestačilo se jen
dívat, mohli se i proletět. A to i ve vrtulníku,
nebo dokonce ve veteránu Aero Ae-45, případně absolvovat seskok na tandemovém
padáku. Prostě, bylo se na co dívat a každý

Vrtulník Bö-105
si mohl celé odpoledne náležitě užít. To
není jen můj názor, ale i diváků, kterých
každý rok neustále přibývá a letos
překročil počet dvaceti pěti tisíc. Nezbývá
si než přát, aby i příští ročník byl minimálně
stejně kvalitní jako letos a přinesl k nám,
na západ Čech, kvalitní leteckou
podívanou.

Petr
Novák
Speciál Extra-330

letecký nadšenec

