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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři.
Ani jsme se nenadáli a kvapem se 

přiblížil konec prázdnin. Možná k pocitu, 
že měsíc srpen rychle utekl, přispěly 
i mnohé kulturní události a sportovní 
klání, kterých se v našem regionu konalo 
přehršel.

S mnohými jsme se potkávali na 
koncertech na klatovském náměstí, nebo 
na turistických výletech po širokém okolí. 
Při nepřízni počasí jsme se potkávali na 
hradech a v nedýchatelných vedrech jsme 
pak hledali osvěžení v každém rybníku, 
bazénku či plovárně.

Počátkem srpna jsme pak společně 
fandili našim sportovcům na olympijských 
hrách v Londýně a radovali se zvláště ze 
zisku překvapivých medailí. Nemálo fa-
noušků z Čech pak dokonce nasávalo 
atmosféru přímo v centru dění, v Lon-
dýně. Ze všech akcí jsme v Klatovanu 
věnovali větší prostor významné sportovní 
i společenské události v Klatovech, a tou 
bylo zajisté právě skončené Mistrovství 
Evropy v basketbalu hráček do 20 let. 
Bohužel se našim děvčatům nepodařilo 
postoupit, ale i tak perfektně připravená 
akce přinesla krásný sportovní zážitek 
nejen fanouškům basketbalu ale všem 
sportovním fandům.  

S koncem prázdnin přichází první 
školní den nového školního roku. Přeji 
všem školou povinným úspěšný start 
a obzvlášť prvňáčkům a jejich rodičům 
úspěšné zvládnutí prvního školního dne.

Srdečně zvou členové Klubu Krystal Klatovy

Klub Krystal Klatovy 
neziskové občanské sdružení pro občany 

s psychickými problémy 
společně s Domovem pro seniory Klatovy

Vás zvou na

výstavu svých výrobků a činností
„Viděno našima očima“

výstavu svých výrobků a činností
„Viděno našima očima“

která se koná ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2012
v Klubu seniorů Klatovy - otevřeno od 9:00 do 17:00 

vernisáž výstavy 12. 9. v 10:00  

Činnost Klubu Krystal je zaměřena na aktivity které pomáhají k začlenění duševně nemocných do společnosti 
a zvýšení kvality jejich života. Snažíme se obnovovat dovednosti a schopnosti, které jsme během nemoci ztratili nebo 
v nich byli omezeni. Proto malujeme, fotografujeme, vyšíváme aranžujeme a tvoříme své vlastní básně.

Armagedon v Klatovech. Armagedon v Klatovech. Pondělí 6. srpna ve 20:45, před bouřkou.

foto: Jan Povl Novotný

Klatovan zve na klatovský
křest nové  desky skupiny BTnJ

Silné téma nové desky se budou BTnJ snažit předat 
publiku i naživo. V Klatovech vystoupí v kavárně Družba 
v pátek 21.9. společně s jejich skotským hostem MC 
Tallestmanem. Držíme klatovským bojovníkům palce, 
aby se svým novým počinem dobyli jejich plánovaný 
podíl, a to alespoň 4% hudebního trhu.Přebal nového alba BTnJ - vychází v září 2012.
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Vodafone již tradičně pokračuje 
v prosazování férového přístupu k zákaz-
níkům na českém trhu a přichází s vý-
znamnými změnami ve svých tarifech. 
Jako první a jediný mobilní operátor 
v zemi zavádí ve svých nových Férových 
tarifech účtování hovorů po vteřinách 
pro firemní i nefiremní zákazníky. Díky 
tomu jim budou účtovány domácí i mezi-
národní hovory podle jejich skutečné 
délky. Součástí všech nových tarifů 
budou také neomezené SMS. Vodafone 
dále zákazníkům přináší možnost využít 
všechny minuty v tarifech pro mezi-
národní hovory do 29 zemí včetně většiny 
evropských států, ale také například do 
USA, Číny nebo Vietnamu. Férové tarify 
si budou moci firemní i nefiremní, noví 
i stávající zákazníci Vodafonu aktivovat 
od 27. srpna.

„Tento typ účtování je férový vůči 
zákazníkům a zároveň je to správný směr, 
kterým by se měl trh nyní vyvíjet,“ říká 
Mario Mele, viceprezident pro nefiremní 
zákazníky Vodafonu. 

Vodafone začíná účtovat hovory po vteřinách

Ing. Václav
Beneš

Vodafone partner Klatovy a Sušice

„Věříme, že nová tarifní struktura je 
jasná a přehledná na první pohled. 
Zaměřujeme se na tři hlavní výhodné 
balíčky, které podle našich průzkumů 
a podrobné analýzy zákaznického chování 
splní potřeby velké většiny zákazníků,“ 
říká Fernando Alves da Costa-Cabral, 
ředitel Vodafonu pro cenotvorbu. 

Hovory budou účtovány po vteřinách 
i po provolání volných jednotek. Cena 
minuty hovoru nad rámec volných jed-
notek v balíčku po tuzemsku bude 4,99 Kč 
a do 29 níže zmíněných zemí 11,40 Kč. 
Vedle nových balíčků bude Vodafone 
zároveň nadále připraven vyjít vstříc 
individuálním potřebám firemních i nefi-
remních zákazníků. 

Vodafone je nadále jediný operátor na 
trhu, který nabízí stejně výhodné služby 
zákazníkům bez úvazku i s ním. Nové 
Férové tarify budou také dostupné bez 
úvazku. Aby mohl Vodafone nabízet více 
zvýhodněné telefony než dosud, zavádí 
úvazky na 24 měsíců pro zákazníky, kteří si 
pořídí dotovaný telefon.  

V září Vodafone například nabídne:
4Huawei Ascend G300 za 377 Kč s mini-

málním měsíčním plněním 777 Kč 
a úvazkem na 24 měsíců   

4HTC One V za 1 777 Kč s minimálním
měsíčním plněním 1 177 Kč a úvazkem
na 24 měsíců   

4iPhone 4S za 7 777 Kč s minimálním 
měsíčním plněním 2 177 Kč a úvazkem 
na 24 měsíců  

Jiné než vteřinové účtování hovorů 
může vést k dražšímu vyúčtování za 
hlasové služby. Dokládají to například 
nezávislé údaje časopisu dTest nebo 
serveru Lupa.cz. Podle druhého zákazníci 
s účtováním 60+60 (po minutách) 
spotřebují při stejném počtu hovorů o 31 % 
jednotek více a zákazníci s účtováním 
60+30 o 23 % jednotek více než zákazníci, 
jimž jsou hovory účtovány po vteřinách. 

Jednotky v rámci Férových tarifů mohou 
být využity na volání do následujících zemí:

Andorra, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, 
Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Kanada, 
Lucembursko,  Maďarsko,  Monako,  
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San 
Marino, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, 
Ukrajina, USA, Velká Británie, Vietnam

KLATOVYKLATOVY SUŠICESUŠICE

Chytrý kámoš

do akce

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

náměstí Svobody 168
/vedle občerstvení Mc Vítek/ 

4

4
4

4

4

Účtování domácích i mezinárodních 
    hovorů po vteřinách 

Neomezené SMS ve všech balíčcích
Všechny volné jednotky z tarifů lze 

    využít na volání do zahraničí
Balíčky pro firemní zákazníky zahrnují 

    neomezené volání v rámci firmy
Jasná a přehledná tarifní struktura

Hlavní balíčky:

Dodatečné balíčky:

Vteřinové účtování je na nových tarifech 
dostupné pro všechny zákazníky: 
- Firemní i nefiremní
- Nové a stávající 
- Bez závazku i s ním

Výhodnější dotované telefony:

Hlavní výhody Férových tarifů:

Férové účtování šetří jednotky:

Telefon BlackBerry Curve 8520 v sadě 
s předplacenou kartou s kreditem 300 Kč
a internetem na měsíc zdarma 
jen za 3 777 Kč

Pak už vám žádná 
zábava neuteče.

BlackBerry Curve 8520
Operační systém: 
BlackBerry OS 5.0
Interní paměť: až 2 GB
Fotoaparát: 2 Mpix
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Pánská
móda

Dámská
móda

Vysoká kvalita
převážně od

českých výrobců

Přijďte si vybrat včas ze širokého výběru společenských obleků a šatů!

Blíží se doba tanečních a maturitních plesů!Blíží se doba tanečních a maturitních plesů!

AKCE 
NA ZÁŘÍ

AKCE 
NA ZÁŘÍ

OBLEKY
do tanečních
od 3.800,- Kč

+
zdarma

obal na oblek

Randova 112, Klatovy
pod náměstím u hotelu Enius 

v obchodním domě Klatovan

Po-Pá 9.00-18.00, So 9.00-12.00

Záhorčice ve středověku
11. srpna se malá obec Záhorčice 

ponořila do časů dávno minulých. 
Organizátoři oblečeni do středověkých 
kostýmů úderem 13. hodiny zahájili 
program velmi příjemného středověkého 
odpoledne. 

Př ímo na návs i  vypukla  vřava 
šermířských soubojů, které vystřídaly 
jemné tanečnice doprovázené dobovými 
hudebníky, následovala ukázka břišních 
tanců, lukostřelby, umění mistra kováře, 
ražby mincí a mnoho dalšího. Zájemci si 
mohli nechat vyložit svůj osud z karet ve 
středověké věštírně a podle výsledku pak 
vyzkoušet střelbu z luku či kuše, nebo se 
raději uchýlit k nějaké bezpečnější zábavě. 

V doprovodném programu si mohly děti 
vybít část své energie na atrakcích 
soustředěných kolem návsi. Skákací hrad, 
řetízkový kolotoč nebo bazének plný míčků 
přímo vybízely ke skotačení. Rodiče měli 
možnost doplnit si znalosti o středověku 

na výstavě nýrského muzea doplněné 
přednáškou. Pro „Pražáky“ pak místní 
přichystali výstavku domácího zvířectva. 
Krásy malebné vesničky si bylo možné 
prohlédnout v pohodlí kočáru taženém 
koňmi a všichni pak mohli doplnit vydanou 
energii nějakou laskominou vonící po 
cukru, nebo masíčku a vše spláchnout 
douškem chlazeného, či teplého nápoje. 

Kousek stranou od centra dění byla 
připravena výstava a ukázka hasičské 
techniky jednotek SDH Záhorčice a SDH 
Strážov a na témže prostranství se 
proháněly vzduchem modely letadel 
a vrtulníků modelářů z Bolešin. Ti sebou 
přivezli dvacítku létajících strojů všech 
velikostí. Vrčely motory dvou i čtyřtaktní, 
ale i elektrické. Maminky obdivovaly 
umění pilota vrtulníku pana Karla Kavky, 
tatínkové uznale pokyvovali hlavou nad 
rychlostí a obratností letadla se spa-
lovacím motorem Jardy Jiříka a děti si 

zamilovaly „Bonbonobombardér“ a „to 
s těmi velkými koly“ (Fun Cub) Michala 
Kobzy. 

Počasí přálo a také díky jemu a ofi-
ciálním partnerům (TRES REGES, VK 
AVALON, MĚSTO STRÁŽOV, MUZEUM 
NÝRSKO A PIONÝR PLZEŇ), podpoře 
Plzeňského kraje a sponzorů, kteří předali 
dětem z janovického Klokánku plný pytel 
plyšáků, malé dárky a peněžní poukázku, 
se program a celé odpoledne podařilo 
naplnit do posledního puntíku. Večer ještě 
následovala taneční zábava a ta učinila 
definitivní tečku za letošními středověkými 
Záhorčicemi.

Organizátoři se nechali slyšet, že již teď 
přemýšlejí nad tématem dětského 
odpoledne pro příští rok. „Asi se vydáme 
do pohádek…“.

Michal
Kobza

LMK Bolešiny, hangár Pihovice
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TOPENÍ

Zhotovujeme topné systémy pro různé 
objekty, od chat přes rodinné, bytové, 
obchodní domy až po výrobní závody a firemní 
centra. Necháváme zpracovávat projekty od 
autorizovaných projektantů. Pomůžeme 
vybrat nejefektivnější a nejúspornější zdroje 
na topení.

Servis topných systémů
Zajišťujeme servis topných systémů, 

jejich údržbu a opravy. Topný systém si může-
te občas nechat zkontrolovat. Lze tak odhalit 
začínající problémy, dříve než náklady na 
opravu budou mnohem větší.

Servis kotlů
Zajišťujeme servis kotlů firmy BAXI, pro 

kterou jsme strategickým partnerem v této 
oblasti. Fa BAXI je jedním z nejkvalitnějších 
výrobců plynových kotlů v Evropě. Jsou jednič-
kou v technologiích a výrobě. Dále provádíme 
servis na kondenzační kotle De Ditrich 
a GEMINOX, které jsou více účinnější než 
obyčejné a šetří tak velké množství financí.

BYTOVÉ DOMY

Pro SBJ máme zajímavé řešení na topení 
a ohřev TUV: Když se majitelé rozhodnou 
v dnešní době, která není lehká, ušetřit 
peníze na ohřev TUV a topení, tak samo-
zřejmě je to možné. Pokud doposud jsou tyto 
objekty napojeny na centrální vytápění, 
návratnost investice je mezi 3-5 lety. V dalším 
období se šetří většinou 30% financí. 

Příklad: Váš dům platí například ročně 

za topení a ohřev TUV z centrálního zdroje 
300.000 Kč. Našim řešením lze ušetřit ročně 
100.000 Kč. V případě, že se topení na 
kondenzační technologii doplní solárním 
ohřevem, tak se částka úspory ještě zvýší. Již 
zmiňovaná fa BAXI má tuto technologii 
vyzkoušenou na velkém množství bytových 
domů. Jsme napojeni na odborníky v této 
firmě a jejich

Pitná voda ? = Filtr 

Pokud vás už unavuje nošení balené vody 
z obchodů a s tím spojený zvýšený objem 

odpadu (plastové obaly od 
lahví) ,tak máme pro vás 
zajímavé zařízení na do-
úpravu kohoutkové vody na 
vodu opravdu pitnou. Proč 
se s vodou tahat když nám 

doma teče. Stačí ji jen 
doupravit a máme ji 
rovnou doma a mnoho 

násobně levně jš í  
a kvalitnější než tu 
donesenou v PLASTU. 

A cena? To si musíte sami spočítat, co je 
pro vás výhodnější. 

1 l balené vody  z obchodu = 4-12 Kč
Vlastní filtr - 1 litr upravené vody = 0,06 Kč 

Zajistíme pro vás zednické a obkladačské 
práce, takže vám můžeme třeba koupelnu 
vybudovat či zrekonstruovat takříkajíc na klíč.

Taktéž zajistíme a provedeme pro vás 
i drobné elektroinstalační práce spojené 
s těmito pracemi. 

A neméně důležité je to, že zajistíme 
i projektové dokumentace a doporučíme 
autorizovaného projektanta, který vám vy-
pracuje projekt nového domu nebo přestavby 
vaší nemovitosti dle vašich přání. Náš 
projektant působí v oboru mnoho let a patří 
k nejlepším ve své profesi v Klatovech 
a širokém okolí.

 zkušenosti využíváme

Naší novinkou v poskytování kom-
plexních služeb jsou kontroly spalinových 
cest (komínů). Tyto kontroly je povinen dle 
zákona provádět každý kdo má komín 
a využívá ho. Kontroly se musí provádět 
jednou ročně.

KOUPELNY

Stavíte novou koupelnu nebo plánujete 
rekonstrukci té stávající? První otázka, 
která asi napadne většinu žen je „Jakou by 
měla mít barvu?“ A pak už následuje jedna 
otázka za druhou. „Jaké obklady, jakou 
vanu nebo snad sprchu? Jedno umyvadlo 
nebo dvě?“

Pokud můžeme poradit, nejlepší je si určit 
co chci v koupelně mít. Kolik lidí bude koupel-
nu používat, jak často. Jestli se raději koupete 
nebo sprchujete. Zda budete mít v koupelně 
pračku. Bez čeho se neobejdete a naopak 
čeho se můžete vzhledem k velikosti a správ-
né funkčnosti koupelny vzdát. Je tedy nutné 
stanovit si co od koupelny očekáváte s ohle-
dem na funkčnost, praktičnost a samozřejmě 
na prostor.

Na přání zákazníků rádi poradíme s dispo-
zičním řešením koupelny, výběrem vybavení 
a zařizovacích předmětů. Lze nechat zhotovit 
náhled budoucí koupelny vč. návrhu obkladů. 
Zajištěny jsou také zednické, obkladačské 
a drobné elektroinstalační práce. Pokud na-
vštívíte naši prodejnu, můžete si prohlédnou 
některé sanitární a nábytkové vybavení. Nově 
nabízíme výrobky značky KOLO.

SOLÁRNÍ OHŘEV

Pro mnoho zákazníků jsme zhotovili 
solární ohřevy na TUV. Ohřev sluncem je 
nejlevnější variantou ohřevu TUV. Pomocí 
soláru lze ohřívat i technologie a bazény. Tyto 
ohřevy vám pomůžeme udržovat ve funkčním 
stavu. Pomocí solárních ohřevů můžete 
ušetřit nemalé finanční prostředky.

Komplexní služby VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

Zdeněk
Baselides

instalaterství a koupelny

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

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

ZdeněkBaselides
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V neděli krátce před jedenáctou 
hodinou večerní padla opona za jedenácti 
dny věnovanými výhradně ženskému 
basketbalu. Klatovská hala v Čapkově ulici 
hostila od 16. srpna Mistrovství Evropy žen 
U20, Divize B.

Netradiční hrací systém, kdy se během 
turnaje vzájemně utkala všechna družstva, 
zřejmě nejvíce vyhovoval trojici Řecko, 
Německo a Maďarsko. Tyto tři týmy si totiž 
v osmi zápasech vybojovaly postup do Divize 
A. Znamená to, že v příštím roce změří síly 
s dalšími třinácti nejlepšími reprezentacemi 
Evropy v kategorii žen U20.

Šampionát přinesl řadu dramatických 
koncovek, výher favoritů, ale i překvapení, 
o čemž svědčí to, že ani jeden tým z devíti 
účastníků si nedokázal podržet stoprocentní 
úspěšnost. Kdo byl po prvním dnu favoritem 
turnaje, mohl se během dalších dnů ocitnout 
v roli outsidera. I v tom je krása basketbalu a 
takto dlouhého turnaje.

Domácího prostředí nedokázaly k postu-
pu využít české reprezentantky, které během 
turnaje, ale ani v přípravě, neprovázelo zrov-
na štěstí. O nepostupu rozhodly především 
dvě těsné porážky od Maďarska (o 1 bod) 
a Rumunska (o 3 body). Trenérka Marcela 

Krämer se už před turnajem musela obejít 
bez silného čtyřlístku Vyoralová, Čepelková, 
Šmídková (všechny tři zraněné) a Sato-
ranská. V druhém zápase se navíc zranila 
jedna ze dvou hlavních tahounek týmu 
Karolína Elhotová a do turnaje už nezasáhla. 
Český výběr nakonec obsadil 5. místo. Za 
Českou republiku byla do All Tournament 
Teamu zvolena Renáta Pudláková.

„Tento rok jsem si myslela, že po-
stoupíme. Do rotace jsme měly více hráček 
než loni. Příprava byla kvalitní. Celkem 
slušně jsme odehrály i zápasy s družstvy 
z Divize A. Bohužel se nám ale zranila 
Elhotová a chyběly hráčky jako Čepelková, 
Vyoralová či Šmídková. Dělaly jsme, co jsme 
mohly. Hráčky, které se dostaly do nominace 
jsou strašně výkonnostně rozdílné a když se 
sáhne ke střídání, je pak problém. Myslím si, 
že šampionát byl celkově na fantastické 
úrovni. Mně jako trenérovi vyhovuje více 
tento systém, kdy hraje každý s každým. 
Myslím si, že je to spravedlivější. Nerozho-
duje jeden, ale všechny zápasy. Je potřeba 
se z toho poučit a do budoucna se zaměřit 
na to, že některé hráčky dostatečně nezvlá-
dají základní herní činnosti jednotlivce. Na 
tom jsme vyhořely,“ hodnotila páté místo 
Marcela Krämer.

Rudolf
Lang

Reportáž, rozhovory a fotografie

Vítězný tým žen ŘeckaVítězný tým žen ŘeckaDobojováno, tři týmy slaví postupDobojováno, tři týmy slaví postup
foto: ČBF

týmu žen a Chorvatska před ME v Polsku. No 
a protože chce před sebe klást vyšší cíle, 
rozhodli jsme se kandidovat na uspořádání 
mládežnického evropského šampionátu a 
na zasedání FIBA Europe nám bylo přiděleno 
uspořádání ME kategorie žen U20 v letošním 
roce.

Co vše předcházelo přidělení šampionátu 
do Klatov?

Nejprve návštěva vedení české basket-
balové federace a prověření podmínek pro 
uspořádání akce a pak také sestavení 
rozpočtu a projednání podpory ze strany 
města v případě přidělení akce.

Určitě pomohla i vaše zkušenost s pořádá-
ním podobných akcí. Vyjmenujme Mistrov-
ství světa veteránů v roce 2009 a MS žen 
v roce 2010 a dá se říci, že jste z LOH 
v Londýně „vlétli“ rovnou do klatovské 
Sportovní haly Čapkova.

Je pravda, že letošní léto pro mě a mé kolegy 
bylo dosti hektické, protože jsme byli dost 
vytíženi přípravou a pracemi na Českém 
olympijském domě, odkud jsme se vrátili 
31. 7. a v té době zbývalo již jen 14 dnů na 
dokončení příprav na ME. Naštěstí i po dobu 
mé nepřítomnosti zde pracoval zkušený po-
řadatelský tým, který vše zvládl na jedničku 
a výsledkem bylo podle mého názoru vyda-
řené ME - alespoň tak soudím podle ohlasu 

jak zúčastněných týmů, tak i zástupců FIBA 
Europe i rozhodčích i komisařů.

Čtenáře bude jistě zajímat, co vše obnáší 
takové pořadatelství?

Pro akci tohoto druhu platí ze strany FIBA 
Europe určité podmínky a ani my jsme se 
nevyhnuli povinnosti je dodržet. Právě proto 
si jistě všichni návštěvníci akce všimli jiné 
palubovky - mimo jiné je to ta, na které se 
hrálo MS žen v Brně v roce 2010. V hale 
vyrostly 2 tribuny a celá byla rozdělena do 
zón určených jen pro osoby s akreditací, ve 
squashových kurtech vyrostla kancelář 
pořadatelů a FIBA Europe a VIP prostor, 
v nářaďovně Press centrum atd. O halu se 
staralo mnoho pořadatelů z řad basket-
balového oddílu, navezlo se celkem 9 palet 
minerálních vod pro účastníky. Turnaje se 
celkem zúčastnilo 9 týmů po 18 osobách, 
19 rozhodčích a komisařů a celkem cca 70 
pořadatelů. Takže myslím, že na Klatovy 
akce jako hrom! Kvalitu akci jistě dodal 
i přímý televizní přenos z utkání českých 
děvčat se Švýcarskem, který jistě přispěl 
i k propagaci našeho města.

Při úvodních zápasech jsme mohli slyšet 
trubače, které mnoho diváků bude znát 
i z jiných sportovních přenosů. 

Právě na rozjezd turnaje jsme na první dva 
dny objednali ústecké trubače, kteří pravi-
delně navštěvují podobné mezinárodní 

Rozhovor s ředitelem turnaje Ing. Stanislavem Křiváčkem

S ohledem na poslední dění v klatovském 
basketbalovém světě, které Klatovan 
sleduje, zajisté není náhoda, že město 
Klatovy hostí ME žen U20?

Basketbalový oddíl v posledních 5 letech 
pravidelně pořádal různé basketbalové 
akce - po začátku v podobě historicky 
prvního ligového utkání české nejvyšší 
soutěže mezi USK Praha Nymburkem se 
nám podařilo úspěšně uspořádat Finálový 
turnaj českého poháru mužů a ihned poté 
jsme si dali za cíl přivést do Klatov i mezi-
národní basketbal a to nejen v podobě 
přípravných zápasů mládežnických repre-
zentací, kterých se koná v létě pravidelně 
vždy několik. Díky zapojení klatovských 
basketbalistů do pořádání MS žen v roce 
2010 se nám podařilo vloni uspořádat 
přípravné zápasy českého reprezentačního 

Jiří Zídek a Stanislav KřiváčekJiří Zídek a Stanislav Křiváček
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VÝRAZNÉ

SLEVY 50%

+

DEMONTÁŽ 

A LIKVIDACE

ZDARMA

„Uplynulé evropské klání dvacetiletých žen, jemuž předcházely jak špičkové zápasy 
domácích ligových a pohárových soutěží, tak i přípravná mezistátní utkání, je pro naše 
město dosavadním vrcholem měření sil pod vysokými koši.

Klatovský sport má dlouholetou tradici. Nemálo českých reprezentantů začínalo 
svoji cestu na výsluní právě v místních sportovních klubech a oddílech. Jedním z nej-
úspěšnějších oddílů jsou po desítky let basketbalisté.

Basketbal je krásná hra. Snoubí se v ní rychlost s chytrostí, um jednotlivců s kolek-
tivní spoluprací, smysl pro improvizaci s drilem nacvičených akcí. To vše dělá basketbal 
jedním z nejpřitažlivějších a nejpopulárnějších kolektivních sportů. Je sportem, jenž si 
svojí atraktivitou podmanil diváky na celém světě. Určitě si podmanil i vás, kteří jste přišli 
fandit mladým hráčkám, možná i budoucím basketbalovým hvězdám.

Dovolte mi, abych touto cestou za náročnou přípravu a klidný průběh turnaje 
poděkoval sehranému týmu pořadatelů. Po mnoho měsíců plnili přísná kritéria 
basketbalové federace, aby s pečlivostí jim vlastní připravili vynikající podmínky pro 
zúčastněná družstva i jejich příznivce.“

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta KlatovMgr. Rudolf Salvetr, starosta Klatov

utkání. Jejich vystoupení strhlo i v Klatovech diváky k silné podpoře 
českých děvčat, bohužel po prvních dvou dnech museli odcestovat 
do Chomutova, kde zahráli na kvalifikačním utkání mužů České 
republiky a Itálie.

Jak vidíte osobně zpětně průběh šampionátu?

Akce tohoto významu proběhla 
v Klatovech poprvé a i kvůli tomu se 
jistě dá najít dost věcí, které bychom 
asi příště udělali jinak a asi i lépe, 
přesto bych akci hodnotil velmi kladně. 
Návštěvnost i atmosféra při českých 
zápasech byla vynikající, jak už jsem 
psal dříve i zahraniční hosté si svůj po-
byt užili, pořadatelé odvedli výbornou 
práci - takže myslím, že jsme městu ani 
oddílu neudělali ostudu. Trochu nás 
mrzí neúspěch našich děvčat, která 
nakonec po smolných prohrách skon-
čila až na pátém místě. Přesto ale pro 
mě bylo obrovským zadostiučiněním 

vidět rozhodcovský stolek obsazený žákyněmi nebo dorostenci 
oddílu, kteří bravurně zvládají činnosti na takovéto akci a díky tomu 
získají mnoho zkušeností, které jim jistě pomohou jak při jejich 
osobním rozvoji, tak i při rozvoji basketbalu v našem městě.

Co tedy dodat na závěr - Klatovy obstály?

Závěrem bych chtěl poděkovat podpoře ze strany Města Klatovy a 
konkrétně pana starosty Rudolfa Salvetra, který měl k akci jako 
bývalý basketbalista velmi blízko a všem zúčastněným několikrát 
prezentoval, jak si naše město podobných sportovních podniků 
váží. V konečném důsledku nejde totiž jen o sportovní turnaj, ale o 
pobyt skoro 300 osob včetně doprovodu na 14 dnů v Klatovech. Ti 
nejen bydlí a stravují se v hotelech, ale snaží se město poznat, 
koupit si nějaký suvenýr, zajít na dobrou zmrzlinu, svíčkovou nebo 
pivo a tím jistě pomohou nejen k prezentaci města v zahraničí, ale 
také k ekonomickému rozkvětu Klatov.
Poděkovat bych nakonec chtěl i provozovatelům hotelů, ve kterých 
byly ubytované zúčastněné týmy - Hotelu Centrál, Ennius, Rozvoj a 
Penzion SZŠ. Všichni se zhostili role hostitelů na jedničku a ze 
strany účastníků na ně byla jen samá chvála. Poslední poděkování 
patří firmám Auto Nejdl a Autobusy VKJ, které se při mistrovství 
postaraly o zajištění osobní a autobusové dopravy.

Děkuji za rozhovor.          <RKL>

Zranění ElhotovéZranění Elhotové

Vynikající klatovské publikumVynikající klatovské publikum
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Po úspěchu nočních prohlídek na 
zámku v Chudenicích připravují klatovští 
ochotníci další oživené prohlídky, tento-
krát na hradě Rabí. Psaní scénáře se 
chopil Vladimír Kábrt, pro mnohé z vás již 
známý jako autor komedie Manželství 
naruby, se kterou se Divadelní spolek 
RYNEK dostal až na Národní přehlídku 
jednoaktových her Kaškova Zbraslav. 
Tentokrát bude RYNEK spolupracovat 
ještě s herci ze spolků ZA OPONOU Klatovy 
a Buřina Příchovice a se skupinou histo-
rického šermu Morgana von Maxberg.

Vydejte se s námi na neobvyklou 
procházku hradem osvětleným loučemi 
a svícemi. Prožijte noc, kdy ožívají staré 
pověsti a tajemné postavy středověkých 
obyvatel hradu.

Hradozámecká noc se bude konat 
v sobotu 1. 9. 2012 od 19 h na hradě Rabí. 
Prohlídky budou vycházet každou půl 
hodinu. 

Vstupenky si, prosím, rezervujte. Vaše 
závazné objednávky budeme přijímat 
na telefonním čísle 376 596 171 nebo na 
e-mailové adrese info@rabi.cz.

V den konání akce si, prosím, vyzved-
něte vstupenky dvacet minut před za-

čátkem vámi vybrané prohlídky, jinak se 
rezervace ruší.

Akce se uskuteční za každého počasí.
<RKL>

Hradozámecká noc na Rabí 1. 9. 2012Hradozámecká noc na Rabí 1. 9. 2012
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Po dlouhé letní pauze se mohou 
milovníci hokeje opět těšit na hokejové 
souboje klatovských týmů na zimním 
stadiónu. Tím nejsledovanějším je zajisté 
„A“ tým, neboli SHC Klatovy. Během letní 
přestávky se v něm nic zásadního 
neodehrálo. Tým opustil Jakub Flek, jenž 
odešel do juniorky Karlových Varů. Do 
týmu se vrací Václav Fiala, který působil 
v minu lé  sezóně  v  Rokycanech .  
V přípravných zápasech se zkouší i někteří 
noví hráči. Jak bude vypadat finálová 
sestava „A“ týmu, prozatím jasné není. 
Podle trenéra Radka Mužíka by měla být 
jasná až při posledním přípravném zápase 
8. září ve Strakonicích. Co je naopak 
zřejmé, je složení druholigové skupiny 
Západ, ve které hrají Klatovy. Její podoba 
se oproti loňsku nikterak zvlášť nezměnila, 
jen místo Benešova bude ve skupině 
Tábor. To zajisté uvítá nejeden fanoušek 
klatovského hokeje, protože se dá 
očekávat, že toto „derby“ bude vždy 
naplno vyhecované a divácky velmi 
atraktivní. K prvnímu mistrovskému 
zápasu nastoupí tým SHC Klatovy v sobotu 
15. září v 17:30 hod na domácím ledě proti 
Kobře Praha.

Mezi klatovské hokejové týmy přibyl 
juniorský „B“ tým. Tento tým bude 
sestaven z bývalých starších dorostenců 
a hráčů, kteří se neprosadí v juniorském 
„áčku“. Hlavním trenérem bude Pavel 
Turhobr, jenž v minulé sezóně vypomáhal 
na lavičce trenérovi juniorů Martinovi 
Barčákovi. Chybět nejen juniorskému 
týmu, ale i všem ostatním bude gólman 
René Vachoušek, jenž v srpnu zemřel při 
tragické dopravní nehodě. 

Fanklub HC Klatovy rozhodně neza-
hálel ani v létě. Naplno se s HC Klatovy 
věnoval přípravám náborové kampaně 
nových mladých hokejistů, která oficiálně 
vypukne v září. Pro fanoušky vytvořil také 
lehce odvážnější kalendář klatovské 
hokejové sezóny a hokejové kartičky 
klatovských hráčů, které si bude možno 
koupit na zimním stadiónu. Naplánované 
má fanklub také výjezdy. Ten nejbližší se 
uskuteční 8. září, a to na přátelské utkání 
do Strakonic. 
Více info na: 

Zářijové domácí utkání SHC Klatovy:
15.9. Klatovy vs. Kobra Praha od 17:30
22.9. Klatovy vs. Jablonec/Nisou od 17:30 

www.fanklubhcklatovy.cz

Fotbálek pro Klokánek

Fanklub HC Klatovy si Vás dovoluje 
pozvat na již tradiční charitativní fotbalové 
utkání mezi klatovskými hokejisty a fa-
noušky. Akce se uskuteční v neděli 2. září 
od 14:00 na fotbalovém hřišti na Rozvoji 
v Klatovech. Vstupné je dobrovolné, 
občerstvení zajištěno, chybět nebude ani 
tombola a dražba předmětů vyrobených 
dětmi z Klokánku. Veškerý výtěžek z akce 
získá Klokánek v Janovicích nad Úhlavou.

Hokejová sezóna už klepe na dveře

René Vachoušek - nezapomeneme!René Vachoušek - nezapomeneme!

3x foto: archiv autora

Ukázka kalendáře 
modelka Lucie Roubíčková
Ukázka kalendáře 
modelka Lucie Roubíčková

Jiří
Zavřel

fanklub HC Klatovy
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 21. září 2012.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Dušan Bílý, Obytce,
Klatovy

Tajenky:
<tajenka 1>   vynáším
<tajenka 2>   ze sklepa
<tajenka 3>   v kýblech
<tajenka 4>   polojasno

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:

Okradená ženská na policii hlásí, 

že jí někdo ukradl peněženku. 

Policajt se ptá : „A to jste necítila, 

<Tajenka 1> <Tajenka 2>?“ 

„Ale cítila, jenže jsem netušila, 

že mi <Tajenka 3> <Tajenka 4> 

ukradne peněženku...“

Výherce červnové soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.
Výherce červnové soutěžní křížovky 
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.

Čestmír Štampach z Otína s rodinou
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Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

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:   inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Osobní a komerční 
řádková inzerce
Pronajmu levně řadovou garáž U Čedíku 

v Klatovech. Tel. 602 882 461

Prodám BYT 4+1 v blízkosti centra 
Klatov. Nová kuchyňská linka, plastová 
okna, vyzděné jádro, 2x předsíň, 2xWC, nová 
koupelna, zasklená lodžie.Tel. 724 088 784, 
720 543 935. Rychlé jednání=sleva.

Prodám velmi zachovalý mandl na prádlo 
o délce válce 80 cm. Tel.: 608 564 849

Nabízím k prodeji pravé šumavské 
sušené hřiby. Cena dle dohody. Informace na 
tel. 776 172 253.

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

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

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

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

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

1. září 6. října 3. listopadu1. září 6. října 3. listopadu

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

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

Plánice - konzum

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

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

Šetříme Váš čas i peníze!Šetříme Váš čas i peníze!

> Víte jak a kam správně investovat pro nejvyšší výnosy?

> Pomůžeme Vám naspořit na vysněnou dovolenou/auto/chatu.

> Chcete udržet stávající životní úroveň i v penzi?

> Plánujete realizovat své bydlení pomocí hypotéky či úvěru?

> Hledáte kvalitní pojištění pro sebe, nebo pro svoji rodinu?
> Máte svůj majetek (byt, dům, auto) správně 
                                                                 a dostatečně pojištěný?

TEL : 604 640 020 E-MAIL:  KLATOVY@BROKERBROTHERS.CZInvesticeInvestice
(rozšiřování 

stávajícího majetku)

Ostatní potřebyOstatní potřeby
(dovolená, potřeby dětí, auto)

Zajištění budoucnostiZajištění budoucnosti
(příprava finančních prostředků pro důchod)

Zajištění bydleníZajištění bydlení
(financování vlastního bydlení)

Zajištění vašeho současného života
Ochrana odpovědnosti

(vytvoření finanční rezervy)

Zajištění vašeho současného života
Ochrana příjmů Ochrana majetku

Sjednejte si schůzku dle Vašich časových možností.Sjednejte si schůzku dle Vašich časových možností.

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
PŘELAĎTE SI TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Z KLATOVSKAPŘELAĎTE SI TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Z KLATOVSKA
Vlivem výpadku elektriky na vysílacím serveru mohlo dojít u některých 
televizních přijímačů k problémům s příjmem zvuku nebo obrazu. Tuto závadu 
odstraníte tím, že program znovu naladíte. Zadejte automatické ladění nebo 
dejte vyhledat kanál - je to na stejné frekvenci jako dříve. Regionální vysílání 
můžete sledovat na kabelové televizi ve Vrhavči v analogu a DVB-T. V Klatovech 
na kabelové televizi RIOmedia v analogu, DVB-T a IPTV. Nově také můžete 
sledovat vysílání v klatovské digitální televizi společnosti AIRWEB. Buďte 
v obraze, co se děje ve vašem okolí!

uzávěrka: 

17. 9. 2012

příští číslo vyjde: 

25. 9. 2012
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Je čtvrtek večer. Právě končí šestý 
olympijský den a já se vydávám z Klatov 
na svoji olympijskou výpravu. Vydávám 
se na cestu za zážitky, nadšením a za 
světem sportu. 

Když dorazím do Londýna (přes den se 
tu pohybuje skoro tolik lidí jako v celé 
České republice) po daleké cestě z Klatov, 
čeká mne hned překvapení. Ačkoliv je 
téměř půlnoc, na letišti i všude v metru je 
čilý ruch, všude spousta turistů, kteří 
dorazili za sportovními zážitky. 

Po krátké noci se vydávám do víru 
velkoměsta. Já i můj strýc se oblékneme 
do typických českých olympijských triček 
a vyrážíme směrem na Early court na 
volejbalové utkání Brazílie – Čína. 
V Londýně jsem nebyl poprvé, ale i člověk, 
který tu nikdy nebyl, mohl bez problémů 
najít konkrétní sportoviště. Již v metru bylo 
vše důkladně označeno, aby se návš-
těvník z jakéhokoli koutu země dobře 
a včas dostal na zvolené sportoviště. 
Cestu od metra vždy lemovalo množství 
dobrovolníků, kterým jsme kvůli jejich 
pomůcce na ukazování směru pracovně 
říkali „plácači“. Byli opravdu velmi ochotní 
a připadalo mi, že když se někde rozdával 
úsměv a dobrá nálada, dobrovolníci si 
určitě museli chodit víckrát. 

Ačkol iv nejsem velký fanoušek 
volejbalu, atmosféra v hale byla úžasná 
a fascinovalo mě pozorovat povzbuzování 
obou fanouškovských táborů. Moje přání 
bylo, aby zápas trval co nejdéle. Povedlo 
se. Byla z toho pětisetová bitva. Podle 
oblečení lidí v hledišti jsem poznal, že 
utkání přitáhlo i spoustu neutrálních 

fanoušků, kteří si zápas posledních 
olympijských vítězek náramně užívali. To, 
že utkání vyhrály Brazilky, pro mě nebylo 
vůbec důležité, protože jsem si přišel užít 
neopakovatelnou atmosféru olympiády, 
což se mi povedlo. 

V Londýně ten den svítilo sluníčko, 
a proto jsem si nemohl nechat ujít pro-
cházku nádherným Londýnem. Místa jako 
Piccadilly Circus, Big Ben, Trafalgar Square 
jsem dlouho neviděl, a proto jsem si tato 
turisticky známá a často navštěvovaná 
místa chtěl znovu prohlédnout. Líbilo se 
mi, že ve změti všech těch národností jsem 
se setkával i s fanoušky z Česka.

Po kulturním zážitku a mnoha nafo-
cených fotkách přichází večerní program – 
návštěva Českého olympijského domu. Již 
z dálky vidím „klikující“ autobus, symbol 

blízkosti Českého domu. Uvnitř se 
setkávám s množstvím nejen českých fa-
noušků, českým pivem a českým gulášem. 
Cenu piva, které stálo čtyři libry jsem byl 
ochotný ještě akceptovat, ale guláš za 
skoro pět set korun jsem už v Londýně 
neochutnal. Jinak atmosféra a společné 
fandění českým sportovcům na velko-
plošných obrazovkách neměly chybu. 
Večer dorazili i páteční medailisté Ondřej 
Synek a ženský deblový pár. Mé pocity ze 
stráveného dne byly dobré, protože jsem 
viděl vše, co jsem si přál.

Sobotní dopoledne jsem strávil za 
doprovodu slunečních paprsků opět ve 
středu Londýna. Znovu mě uchvátil Tower 
Bridge, kde jsme se společně radovali 
s kolemjdoucí českou skupinkou z první 
zlaté české medaile, kterou vybojovala 

skifařka Knapková. Odpoledne jsem 
navštívil místo, na které jsem se moc těšil 
– téměř posvátný fotbalový stadion 
Wembley. Elektrizující atmosféra vypro-
daného hlediště (téměř osmdesát dva 
tisíc diváků) mě naprosto uchvátila. 
Myslím, že na krásném stadionu jsem 

podobně nadšený nebyl sám a všichni 
jsme si užili pravé mexické vlny v podání 
mexických fandů. V podvečer jsem si ne-
nechal ujít procházku ve wimbledonském 
parku. 

A v neděli to přišlo. Klasické anglické 
počasí, které místní nazývají sunny rain. 
Což v překladu znamená chvíli déšť, chvíli 
slunce. Detailně přeloženo, v tričku je vám 
zima a v mikině horko, takže se neustále 
oblékáte a svlékáte. Neděli jsem strávil 
další londýnskou procházkou. Při odletu 
z Gatwicku jsem zažil ještě nepoznanou 
novinku. Již jsem viděl frontu na spoustu 
věcí. Frontu na banány, na auta, ale frontu 
na letišti jsem viděl poprvé. Naše letadlo 
stálo v zástupu sedmi dalších po-
pojíždějících strojů, zřejmě výsledek 
končícího olympijského víkendu.  

Co říct závěrem? Olympiáda, Londýn 
i samotná atmosféra her pod pěti kruhy 
mě opravdu uchvátily a doufám, že si 
podobnou atmosféru ještě někdy vychut-
nám. Vřele doporučuji. Odvážím si mnoho 
zážitků, fotek i olympijských vzpomínek.

Klatovan pod pěti kruhy - LOH Londýn 2012

6x foto autor

Jan
Mazán

dopisovatel


