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O 100 let zpět!
Nadšenci na Špičáku se tam na chvíli vrátili
foto Klatovan | archiv J. Friče
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Zimní sezóna golfu pokračuje
Zimní indoorová sezona vstupuje do své
druhé poloviny. V Indoor Golfu Klatovy probíhá již sedmý ročník Šumavského mistrovství v jamkové hře jednotlivců, v únoru nás
čeká jeho semifinále, do kterého se zatím
probojovali Josef Majer, František Šálek
a Pavel Mašek. Čtvrtou postupující bude
v každém případě žena - v příštím týdnu se
rozhodne mezi Martinou Košanovou
a Miroslavou Mojčákovou.
Tradiční a také hlavní náplní sezony je
již šestým rokem Zimní indoor Freshgolf
tour 2012/13, kterou po pátém odehraném turnaji zatím vede Pavel Mašek
z Nýrska. V případě vítězství by to byla obhajoba loňského titulu.
Kromě turnajů zařazených do tour se
golfisté mohou zúčastnit i turnajů tématických, jako je například oblíbený Valentýnský turnaj dvojic, který je naplánován na
10. 2. 2013. Na fotografii JUDr. Zdeněk
Král předává cenu Františku Šálkovi za 3.
místo v Turnaji tříkrálovém. V únoru nás
také čeká teamová hra o putovní pohár Klatovy versus zbytek světa, kterého se
účastní golfisté ze všech koutů ČR. V loňském roce družstvo Klatov pod vedením
kapitána Josefa Majera zvítězilo ve všech
vyhlášených kategoriích. Zůstane pohár

i v roce 2013 doma?
Indoor Golf Klatovy nabízí hru a trénink
na Simulátoru Full Swing Golf, který poskytuje maximální golfový zážitek při hře v krytých prostorách. Spojením toho nejlepšího
ze softwaru, systémů sledování dráhy míčku, projekce obrazů a ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky, nabízí golfistům
tu nejpřesnější dostupnou simulaci golfové
hry. A samozřejmě protože se jedná o hru
v krytých prostorách, mohou golfisté hrát či
trénovat kdykoliv za jakéhokoli počasí.
Golfisté si mohou zvolit, zda budou svou
hru procvičovat, či zda si zahrají golf na
některém z mistrovských hřišť, která jsou
součástí softwaru nebo zda budou soutěžit
se svými přáteli prostřednictvím dovednostních her, které jsou součástí systému.
Hráči používají standardní golfové hole
a míčky, a údery jsou vedeny stejnou silou,
jakou by míček odpálili na venkovním
golfovém hřišti.
Nejvyspělejší software umožňuje kompletní nastavení hry na objednávku, včetně
podmínek na hřišti, povětrnostních podmínek, možnost volby údajů zobrazovaných
na obrazovce a četných herních způsobů.
Pochopitelně, systém načítá také ty špatné
rány, které činí golfovou hru tak frustrující
a zábavnou!
Výhodou hry v Indoor Golfu Klatovy je,
že nepotřebujete "Zelenou kartu", ani vlastní golfové vybavení - vše Vám zdarma zapůjčíme. Veškeré informace naleznete na
www.indoorgolf-klatovy.cz

Martina
Košanová
Indoor Golf Klatovy

Vysílání z Klatovska v novém
Již v průběhu února čeká televizi
FILMpro nová podoba. V těchto dnech se
dokončují jingly a předěly. Ředitel grafického oddělení Josef Tikvart nám k tomu
řekl: „Nový design vychází z moderních
prvků, které se budou měnit ve vztahu
k ročnímu období. Všechny spoty bude
provázet autorská hudba. Tu pro nás vytvořil místní hudebník Jan Roháč.“ S nástupem této změny dojde i k úpravě loga
televizní společnosti. „Chtěli jsme novým
logem vystihnout region, pro který je naše
vysílání zaměřené. Zakomponovali jsme
do něj symbol nejen Klatov, ale celého
okolí, a to Černou věž. I když to na někoho
může působit jako klišé, k této dominantě
nás donutil fakt, že nyní vysíláme po celé
republice a chceme propagovat náš kraj,“
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dodal majitel televize Pavel Kalista. Na
závěr připomeneme, že vysílání můžete
sledovat na kabelových TV v Klatovech
a ve Vrhavči a od přelomu roku i živě na
internetu na adrese www.sumavanet.cz a
pod položkou „Živé TV vysílání“ naleznete
zprávy, filmy a pořady z Klatovska.
<Autor: PP>

Úvodník
Vážení čtenáři,
první měsíc nového roku nám tak
nějak ochromily sněhová nadílka
a prezidentská volba.
Již prvním kolem prezidentské volby
„rozdmýchanou“ atmosféru se nám
nebe snažilo ochladit hlavy vydatnou
sněhovou nadílkou. Lamentujíc nad
nutností si zacvičit při odhrabování
sněhových závějí vytvořených kolem
našich „plechových miláčků“, jsme se
obrátili na chvíli v debatách k otázce, kdo
a kde viděl a zda vůbec silničáře. Ještě
několik hodin po ukončení hlavní vlny
přívalu sněhu byla protažena sporadicky
jen hlavní trasa a výjezdy z vedlejších ulic
tak byly ještě více odříznuty sněhovou
hradbou od vzácně se zjeveného pluhu.
Nemohu ani opomenout pocity mnohých
z nás, když po odhrabání výjezdů z garáží, a nebo odmetení kolem zaparkovaného auta se objevil pluh a veškerým
sněhem z komunikace nám práci
přihrnul zpět na začátek.
Byl to jistě velký nápor na silničáře
a pracovníky starající se o úklid sněhu,
ale přesto je ještě několik dní po ukončení chumelenice těžké autem projet
některé ulice i Klatovech ve vzdálenosti
pár bloků od náměstí. Stejně těžké a namáhající je přejít město po chodnících,
kdy se krok za krokem brodíme a kloužeme více zpět, než-li dopředu.
Snad nám kalamita nezabrání dojít
do volebních místností a odevzdat hlas
pro nového prezidenta. Prezidenta, jehož
největší starostí asi bude ještě více
polarizovaná společnost. Je zajímavé, že
jsme všichni tak pohlceni volbou, daleko
více lidí je aktivizováno a přitom je to
vlastně volba, při které s ohledem na
kompetence hlavy státu ani tak moc
nejde. Sice se říká, že chleba levnější
nebude, ale volit by měl občan pokaždé,
aby měl sám klid, že pro prosazení svého
svobodného názoru udělal maximum
a neprezentoval jej lidově jen u piva.
Týden po té, co budeme znát novou
hlavu státu, nastane období jistě oblíbenější a to jarní prázdniny, které mají
školáci klatovského okresu mezi prvními
v republice a navazují hned po pololetním vysvědčení.
Přeji všem školákům příjemné prožití
jarních prázdnin a mnoho úžasných
prázdninových zážitků, na horách bez
zranění a nebo jen vydatný odpočinek
před dalším pololetím.

Rudolf
Lang
editor
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Úspory změnou technologie!
Čtenářům Klatovanu se snažím předkládat zajímavé a užitečné informace
z oblasti, ve které podnikám. Myslím si, že
tyto informace jsou pro naše čtenáře
(zákazníky) zajímavé a důležité či užitečné. Tentokrát bych se chtěl věnovat
problematice cen energií, které jsou pro
nás všechny velice zajímavým tématem.
Ušetřit se dá nejen ve změně dodavatele
energií (plyn, elektrika), ale také ve změně
technologií.
Při změnách technologie vytápění se
nechá uspořit i 30% vynaložených
prostředků na vytápění objektů. A to jsou
již velice zajímavé peníze! Takové úspory
jsou zaznamenávány u přechodů od
centrálního vytápění k vytápění řízeného
a vlastního.
Při spolupráci s bytovými domy, které
se odpojily od vytápění z TEPLÁREN, byly
úspory v topení v rozdílech 30-40 %.
Takto ušetřené prostředky byly použity na
splácení technologie, která se tak zaplatila
v období 3 až 5 let a následujících letech
už zákazníkům přináší jen a jen výrazné
úspory. Pro představu v bytovém domě,
kde platí za teplo cca 400.000 Kč, lze
ročně ušetřit (budeme-li mírní) 25% a to je
90.000 Kč. Tato cena je za teplo a teplou
vodu. Příklad na 5let a úspora je 450.000
Kč, což je zhruba cena vlastní kotelny
v bytovce. Pokud se ceny energií budou

Baselides

nadále zvyšovat, tak rozdíly budou větší
a návratnost investic rychlejší. Jsme
připraveni vám s vypracováním projektu
pomoci a zrealizovat váš projekt. Už
mnoho měst a obcí přichází na to, že
ušetřit peníze občanů v rozpočtu obce se
dá tím, že prostě přejdou na jiný zdroj
vytápění a investují do těchto technologií.
Většinou to jsou kondenzační kotle ve
spojení se solárním ohřevem a v menších
objektech i tepelná čerpadla. Veškeré
technologie vám samozřejmě dodáme
a pokud se zákazník rozhodne o výměně
spotřebiče (kotle-zdroje), ochotně pomůžeme najít nejlepší řešení.
Úsporné zdroje připravené pro zákazníky od bytů až po bytové domy a průmyslové objekty jsou nejvíce kondenzační
kotle, solární systémy, tepelné čerpadla,
kogenerační zdroje. U všech zdrojů
provádíme montáž i následný servis.
Dodávané kondenzační kotle nejvyšší
kvality a účinnosti máme od předních
výrobců fa. BAXI a DE DIETRICH, solární
techniku od fa. BAXI, včetně doplňujících
komponentů a tepelná čerpadla fa.
DE DIETRICH. Tyto zdroje jsou závislé na
plynu, elektrické energii. Pokud se zákazník rozhodne topit tuhými palivy, měl by
vědět, že podle nových nařízení od EU
musí tyto zdroje splňovat ekologickou třídu
spalování 3. Výrobci tyto kotle již nabízejí,

3

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

ale mnoho lidí o této vyhlášce zatím neví.
Kvalitní firma by vás s tímto budoucím
nařízení měla seznámit.
Vrátím se ke kotlům na tuhá paliva.
Tyto kotle lze koupit z materiálů ocel nebo
litina a už i tyto lze po menších úpravách
předělat na tzv. automatické kotle, kde se
dokoupí přestavbová sada a kotel se
upraví. Takto upravený kotel je jak
šetrnější k životnímu prostředí tak i k naší
peněžence. Pokud se někdo nechce tímto
zabývat, může koupit tento kotel již hotový
a s plnou automatikou i k ohřevu TUV.
V naší nabídce naleznete určitě
výrobce, který bude splňovat vaše požadavky. Kotle a i celé topné systémy vám
namontujeme a budeme vám je udržovat
v požadované kvalitě a tím i v nejvyšším
možném komfortu a účinnosti.

Zdeněk

Teď je možná nejvyšší čas přemýšlet
o změně a úsporách.
Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy

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

foto: Rudolf Lang

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

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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PLES

Maturitní ples 4. MIE Sušice

Stojící zleva: Lukáš Balla, Josef Říha, Václav Vojík, Daniel Baumann, Jan Malý, Zdeněk Kříž,
Luboš Rašek, Jaroslav Ritchel, Michal Mužík, David Peleška, Václav Zdeněk,
foto: archiv autora
Vpředu zleva: Štěpán Šlegl, David Trefanec
Dne 5. ledna 2013 se konal maturitní
ples třídy 4. MIE ze střední odborné školy
a středního odborného učiliště v Sušici.
Tato třída, jako jediná se odhodlala ke
kroku uskutečnit tuto událost v kulturním
domě v Hlavňovicích. K tomuto kroku se
uchýlila po dlouhé a náročné konfrontaci
s třídní učitelkou Miroslavou Hosnedlovou,
při níž se sjednalo, že se pokusí o finančně
nenáročný večer, který každého potěší.
Výjimečnost této třídy je obdivuhodná.
Podařilo se jim společnými silami skloubit
finanční nenáročnost se skvělou podívanou, ale bylo to velmi složité a též časově
náročné. Mnozí lidé se již před maturitním
plesem vyjádřili k této akci velmi pozitivně
a líbil se jim nápad třídy, vytvořit maturitní
ples právě v Hlavňovicích.
Ples začal v osm hodin za dohledu celého učitelského sboru s trochou trémy ve
tvářích účinkujících. Po nastoupení na taneční parket z hochů však tréma okamžitě
odpadla a celé vystoupení si viditelně
užívali a to společně s třídní učitelkou, která
se na celém předtančením podílela a to

jako „Šmoulinka“. Předtančení se neslo od
Šmoulů přes moderní styl tance k tradičním

www.klatovan.cz

Antal, který také uvedl šerpování našich
nadějných absolventů, které začalo příchodem třídní učitelky v doprovodu ředitele
školy Jaromíra Koláře a nastoupení samotných studentů. O každém z nich moderátor
řekl pár slov, při nichž se nevynechala ani
tradice házení peněz pro štěstí, od ředitele
a třídní učitelky jim byla předána šerpa,
květina a sklenička se jménem. Dostalo se
i na samotnou paní třídní učitelku a pana
ředitele. Po skončení ceremoniálu studenti
vyzvali své učitelky k tanci. Středem
pozornosti byla jistě třídní učitelka a
samotní studenti. V dalším tanečním kole
hoši vyměnili své dosavadní taneční
partnerky za pro ně nejdůležitější ženy, své
maminky.
Po té následovala volná zábava. Parket
byl celý večer přeplněn zásluhou skvělé
skupiny Compact. O volné zábavě se začalo
vydávat "Štěstíčko", kde lidé mohli losovat
o ceny. Uprostřed volné zábavy se konala

Měsíčník Klatovan na výjezdu. Klatovan a firma Instalaterství Zdeněk Baselides
doslova vykoupila všechny dorty.
V průběhu večera došlo i na zpěv pana ředitele Koláře se skupinou Compact.
českým tancům. Na konci celého vystoupení sklidili účinkující veliký ohlas. Navázalo
vystoupení malých dětí z dětského domova
v Kašperských Horách, které vyplňovalo
pauzu mezi jednotlivými výstupy.
Celý večer moderoval velmi šikovný Jan

soutěž o sud piva a dražba krásné živé husy
a tří velkolepých dortů. Po celý večer si
rodiče, prarodiče, sourozenci i přátelé pročítali zajímavé Půlnoční noviny a prohlíželi
své vylosované ceny.
O půlnoci začalo očekávané vystoupení,
jehož obsah se podařil účinkujícím utajit až
do poslední chvíle. Půlnoční překvapení se
neslo v duchu skotských tanců. Účinkující
se převlékli do skotského kroje včetně skotských kiltů a podkolenek. Celé vystoupení
bylo velmi vtipné a povedené, naplnilo svůj
účel pobavit v co největší míře.
Studenti by tímto chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří se podíleli na přípravě
maturitního plesu. Dále choreografce Lucii
Rumlové, bez které by se tato akce
nemohla uskutečnit, naší paní třídní
učitelce a našim rodičům, kteří pro nás byli
tou největší podporou, přátelům, a všem
lidem, kteří nás přišli podpořit.

David
Peleška
3x foto: David Štefl

maturant
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Europoslanec ODS Hynek Fajmon nedá v prezidentské volbě svůj hlas předsedovi TOP 09 Karlu
Schwarzenbergovi, ačkoli grémium ODS knížete podpořilo. Podle Fajmona je Schwarzenberg v podstatě
cizinec a hlavou českého státu by podle něho měl být Čech spjatý s naší zemí.
„Přeji si na Hradě Čecha, který umí česky, nemá loajalitu k jiné zemi, žádný druhý, třetí, čtvrtý domov někde za hranicemi
a nemá cizí občanství a ústupovou cestu, kde se schová před českým národem, když mu to nevyjde, nebo s ním národ
nebude souhlasit a s námi v dobrém i zlém a neuteče někam na svá panství,“ dodal Fajmon. Fajmon tak narážel na to, že
Schwarzenberg má také švýcarské občanství a švýcarský pas. Žije střídavě v Rakousku, Bavorsku i u nás.

Pod „ochranou“ německé říše a sudetští Němci
Podle Fajmona Schwarzenberg prosazuje, aby Česká republika nebyla nezávislým státem, ale stala se přívěskem
německého prostoru a německé politiky: „Karel Schwarzenberg by v jistém smyslu byl nejraději, abychom hlavní město
neměli v Praze, ale v Berlíně či ve Vídni.“ Co by to znamenalo v otázce Sudetských němců, si každý asi doplní sám.

Schwarzenberg, Kalousek a Bakala - hrozba české ekonomice
„Schwarzenberg na Hradě rovná se ovládnutí České národní banky Kalouskem a Bakalou. To je přímé ohrožení české
suverenity a ekonomické stability a hospodářských zájmů státu. Schwarzenberg i ti ostatní budou nadále dělat vše pro to,
aby bylo co nejdříve přijato euro, což by fatálně poškodilo české střadatele a české občany. Schwarzenberg podporuje
bankovní unii, která znamená, že EU a zahraniční matky vysají peníze českých střadatelů do zahraničí,“ varuje Fajmon.
Zdroj: Parlamentní listy, 17.1.2013, kráceno/

Koho budu volit v druhém kole prezidentské volby?
Ve druhém kole prezidentské volby budu volit z přesvědčení Miloše Zemana a ani mi to nemusí nikdo radit. I když jsme se
osobně kdysi vůbec neznali, byl mi jeho styl politiky od počátku sympatický. To byl i důvod, proč jsem do ČSSD v r. 1994
vstoupila. Jde o muže inteligentního, vysoce vzdělaného, který dokáže formulovat svoje myšlenky i činy tak, že to pochopí
každý občan, bez zřetele na typ vzdělání....Že jeho vláda vedla k prosperitě a zlepšování
životní úrovně většiny, je všeobecně známo. Že jeho nezvolení prezidentem nebyl tehdy
jeho neúspěch, ale nebetyčná urážka jeho osoby a bý valého předsedy úspěšné ČSSD, a to
zásluhou některých jejích vysoce postavených členů.
Mobilizace příznivců pana Karla Schwarzenberga se pomocí sociálních sítí rozprskla nejen
po celé ČR, ale i po celé zeměkouli. Připomíná mi to ten styl předvolební kampaně, který
vyzýval „ báby a dědky k účasti ve volbách“ v r. 2010. Jaké to mělo a má dopady si snad
všichni uvědomujeme. Reprezentativní vzorek zvolených zastupitelů sedí nyní v poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky a potažmo i v současné vládě.
Vážení spoluobčané, volte Miloše Zemana !
Ručím vám za to, že tím zajistíme,
aby se na Hrad dostal ten nejlepší z kandidátů.

Doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc., senátorka PČR
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Přechod Královského hvozdu uskutečněn již podvanácté!

16. leden 2013 – středa, obyčejný
lednový den. Den, na který ale bude 34
vyznavačů a vyznavaček pohybu na
sněžnicích rádo vzpomínat. Přesně tolik
lidí, kteří jsou buď Šumaváci, nebo přijeli
třeba až z Vyškova na Moravě se zúčastnilo 12. ročníku „Přechodu Královského
hvozdu 2013“.
Akce se rozjížděla prakticky již večer
před tímto dnem, kdy v penzionu HABR
v Železné Rudě (pořadatel akce) proběhla
porada účastníků, týkající se vlastní akce
a zároveň také promítání a přednáška na
téma Himaláje a Kavkaz. Pořadatelem
akce bylo ještě doporučeno v průběhu
večera si vyzkoušet sněžnice a další
výstroj, která byla části výpravy zapůjčena

Klub Krystal Klatovy vás zve:
Klub Krystal Klatovy byl založen 8. 11.
2006. Od ledna 2009 se scházíme
v klubovně Klíč ve Vídeňské ulici. Scházíme se každé úterý od 9.00 do 12. 00 hod.
Klub Krystal Klatovy je součástí neziskové organizace občanského sdružení
Krystal Plzeň pro občany s psychickým
onemocněním a pro jejich rodinné příslušníky. Pomáháme svým členům poznat
svoji nemoc, nestydět se za ní a zapojovat
se do činností, které zlepšují jejich život.
Protože bylo složité dojíždět do Plzně,
založili si pacienti klub Krystal v Klatovech
v listopadu 2006. Letos tak oslavíme 10.
výročí založení neziskové organizace
Krystal Plzeň a 6. výročí založení pobočky
Klubu Krystal v Klatovech.
Členové Klubu Krystal pořádají výstavy
svých prací, recitují básně a zpívají písně
a koledy. Tím zlepšují kvalitu svého života

p. Filipem – SKI SNOW MAX Železná Ruda
a po příjemném posezení se šlo spát.
Ráno následoval přesun busem Šumava
tour, řízeným osobně p. Vonáskem, do
výchozího místa – parkoviště Scheiben

v SRN. Počasí během dne bylo celkem
solidní, mlha se držela pod hřebenem
Hvozdu a na hřebeni Svaroh – Velký
Kokrháč – Velký Ostrý nebylo sice
slunečno, ale bylo bezvětří a teplota se
držela v rozumných mezích. Kolem
poledne bylo dosaženo vrcholu Velkého
Ostrého, přičemž část výpravy se vydala
ještě na Malý Ostrý. Došlo i k mírnému
bloudění, ale nakonec se „roztrhaná“
výprava pod Velkým Ostrým, ve směru na
Hamry, sešla a společně dorazila do
„Hospůdky pod lesem“ v Hamrech. Pár set
metrů od hospůdky začalo sněžit, což už
nikomu nevadilo. Naopak, pohled z oken
vyhřáté hospůdky byl doslova romantický.
U sklenice piva, či něčeho jiného
a dobrého jídla bylo p. Sklenářem
provedeno zhodnocení dne a účastníci byli
pozváni na další akce roku 2013.
Obyčejný lednový den tedy zas až tak
obyčejný nebyl, na sněžnicích absolvovaných cca 16 km bylo pro všechny
příjemným zážitkem. Že se na další ročník
všichni těší, není třeba dodávat.
Dovolte mi také, pozvat vás na
Belvederskou dvanáctku – veřejný závod
v běhu na lyžích, který se uskuteční 9. 2.
2013 na závodních tratí Belveder, přičemž
hlavní cenou v kategoriích mužů a žen je
sud Belvederské dvanáctky.

Václav
Šebelík
ITC Železná Ruda

a rozvijí svoje schopnosti. Dále pořádáme
vycházky a výlety v okolí Klatov a na
Šumavu. Též hrajeme bowling, léčíme se
arteterapií, zpíváme si písničky s kytarou
a klávesy, trénujeme paměť s lektorkou.
Spolupracujeme s nemocnicí Klatovy,
např. prodejem výrobků jejich pacientů.
Spolupracujeme s Klubem seniorů na velikonočních a vánočních výstavách a společně navštěvujeme filmová představení.
Dále spolupracujeme se Svazem zdravotně postižených Šumava, s Domovem

pro seniory Podhůrecká ulice, s Oblastní
charitou Klatovy a s Krystalem Plzeň.
Pravidelně navštěvujeme členy klubu
v době nemoci doma i v nemocnici,
pomáháme členům i v rámci jejich rodiny
a pomáháme vyřizovat jejich žádosti na
úřadech.
27. února až 29. března pořádáme
výstavu prací členů v přednáškovém sále
Muzea Klatovy zaměřené k těmto
výročím. Na tuto akci zveme širokou
veřejnost.
Zbavte se zbytečného ostychu.
Společenských zábran a přijďte pobýt
s námi. Vernisáž výstavy se uskuteční
27. února 2013 v 14:00 v Muzeu Klatovy.
foto archiv autorky

Miloslava
Matějková
Klub Krystal Klatovy

www.klatovan.cz
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Chcete si zalyžovat levně jen na přírodním sněhu?

A zahlédnout ze sjezdovky ALPY?
Jedna z nejstarších sedačkových lanovek
v České Republice. V provozu od r. 1971
Stanice Špičák (860 m n. m.)
* Parkoviště, v blízkosti je vlakové nádraží,
zastávka ČSAD a skibusu
Stanice Hofmanky (1085 m n. m.)
* Přestupní stanice na Pancíř
* Lyžařská sjezdovka Hofmanky
* Ideální start pro pěší, cyklistické i zimní
běžecké túry
* OREA Wellness Hotel HORIZONT
Stanice Pancíř (1214 m n. m.)
* Lyžařská sjezdovka a vlek „Pancíř“
* Turistické, cyklistické a běžkařské trasy
* Výhled na ALPY (při vhodném počasí)
* Rozhledna a Horská chata Pancíř
s restaurací

Více informací na:
www.skipancir.cz

Ceny jízdného 2013

Lanová dráha Pancíř

Sedačková lanová dráha + Lyžařský vlek Pancíř
Dospělí
1 denní jízdenka
350,3 denní jízdenka
700,Dopolední * 9:00 – 13:00hod 250,Odpolední * 12:00 – 16:00hod 250,Na vleku Pancíř platí též časové jízdenky ze Sedačkové lanové dráhy

Pouze Sedačková lanová dráha
Bodová jízdenka * 10 jízd
250,Bodová jízdenka * 5 jízd
160,-

200,110,-

Sjezdovka Hofmanky
Délka 1600 m
Nahoru se dostanete lanovkou ze Špičáku
do stanice Hofmanky.
Ideální sjezdovka pro:
* méně náročné lyžaře a snowboardisty
* pro rodiny s dětmi
* pro „pohodáře“
* jako tréningový svah

Železnorudsko Vás baví!
Datum

Děti do 12 ti let
250,400,200,200,-

Kalendářní přehled akcí - 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

2. 2.

Eskymácká olympiáda

SDH Hojsova Stráž

sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči

9. 2.

Belvederská dvanáctka

Železná Ruda

závody na běžkách se zajímavými cenami

16.- 17. 2.

Slalom ÚKZ

SA Špičák

územní kvalifikační závod ve slalomu, sobota OSL, neděle SL

23. 2.

Oheň a sníh

Weissovna Špičák

závody pro nejmenší děti, freestyle show, balet na lyžích, ukázka historického lyžování, vyvrcholením budou skoky na lyžích a snowboardech přes velký oheň a taneční párty

Slalomy přebor

SA Špičák

závody ve slalomu, sobota OSL, neděle SL

Šumavský pohárek č. 8

SA Špičák

závěrečné vyhlášení a ohňostroj!

9.-10. 3.
23. 3.

Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete na www.sumava.net/itcruda/

Změna vyhrazena.

foto: archiv ITC

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

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

TURNAJ HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ
Tak trochu netradiční turnaj v ledním
hokeji se uskutečnil v sobotu 12. ledna na
Zimním stadionu v Klatovech. Jednalo se
o turnaj hokejových fanoušků, který pořádal Fanklub HC Klatovy. Kromě Klatov se
turnaje zúčastnili i zástupci fanoušků
z Tábora, Sokolova, Hradce Králové a tým
AHC Plzeň.
Nejdále to do Klatov měli fanoušci
z Hradce, kteří se proto rozhodli přijet do
Klatov již den předem. Jejich noční
procházka městem však druhý den na
jejich výkonu znát nebyla. Díky výhře nad
Táborem a Sokolovem se jim nakonec
podařilo umístit na pěkném třetím místě.
Klatovští fanoušci, jakožto pořádající
tým, útočil od začátku turnaje na první
příčku. Podařilo se jim vysoko přehrát
Sokolov 8:0 a Hradec 7:0. Poradili si také
s Táborem 4:0. V krasojízdě je zastavila až
Plzeň. I když už Klatováci vedli 2:0, nedokázali toto vedení udržet a nakonec podlehli
Plzni 2:3. Tato prohra odsoudila Klatováky
ke konečné druhé příčce v tabulce.

Tým z Plzně ztratil body pouze jednou,
a to s Táborem, se kterým remizoval 2:2.
S ostatními týmy si již tento zkušený tým
poradit dokázal, proto mu také po zásluze
patřila první příčka v celkové tabulce.
Tým z Tábora se během turnaje
prezentoval sympatickou amatérskou hrou.
Dokázal porazit Sokolov a překvapivě
remizoval s Plzní. Za tento výkon si tak
odvezl bramborovou medaili. Na posledním
místě skončil sokolovský fanklub. Tento
tým přijel lehce unaven z předešlého dne.
Ale i přesto na ledě za svůj Baník nechal
vše. Jejich sestava byla složena z velké
části lidí, kteří na bruslích stáli potřetí
v životě. Do branky si neohroženě stoupl
předseda sokolovského fanklubu, který
v brance stál podruhé.
Brankář Sokolova Zdeněk Weber si
nakonec odvezl cenu za nejlepšího
gólmana turnaje, kterou získal především
díky jeho viditelné bojovnosti a ochotě
nechat na ledě pro reprezentaci svého
týmu vše. Nejlepším střelcem utkání se stal

Klatováci po vstřelení golu

Zdeněk Weber (Sokolov)
nejlepší gólman turnaje

Sokolov vs. Tábor

Ceny a poháry

6x foto: Josef Moravec

www.klatovan.cz

klatovský Zdeněk Kolář, který si zapsal
8 branek. Nejlepším obráncem se stal
táborský Ondra Přibyl, který ze svého postu
vsítil nejvíce branek ze svého týmu. Je
důležité poděkovat také vedení ZS a vedení
HC Klatovy, bez jejich podpory by šlo tento
turnaj uspořádat asi jen stěží.
Konečné pořadí
1. AHC Plzeň 2009
2. Fanklub HC Klatovy
3. Fanclub HC Hradec Králové 2007
4. Fanklub HC Tábor
5. Fanclub HC Baník Sokolov
Po ukončení turnaje fanoušci společně
poseděli v pivnici U Šroubka a večer se šli
podívat na druholigové utkání Klatov proti
Sokolovu. V něm bohužel klatovští hráči
nenavázali na úspěch svých fanoušků,
kteří si se Sokolovem poradili, a podlehli
mu 4:1. Z výhry se tak na stadionu mohli
radovat pouze sokolovští fanoušci.

Jiří
Zavřel
fanklub HC Klatovy

www.klatovan.cz

ELEKTRONIKA
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KŘÍŽOVKA

(mezinár.)

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva na Braníčkově!
TAJENKA:
Velitel učí nováčky matematiku
a povídá:
„Dám vám příklad 5-7+2=0
rozumíte tomu?“
Všichni nováčci vrtí hlavou že nerozumí.
Tak velitel praví:
„Tak jinak, dám vám příklad.
V autobuse jede 5 policajtů,
7 jich vystoupí.
A kolik jich musí do
<tajenka 1>,
<tajenka 2>?“

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> mi málem
<tajenka 2> vypadla
<tajenka 3> vrtačka z ruky
„Včera ve tři ráno u mě zvonil soused.“
„A co chtěl?“
„Normálně přišel ve tři v noci a zazvonil!“
„Jsem se tak lekl, že mi málem vypadla
vrtačka z ruky!!!“
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
K. Štěchová,
- asi okres Klatovy :-)
GRATULUJEME!
Šťastného výherce budeme kontaktovat.

KLATOVAN

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 pátku 22. února 2013.
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 17.000 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
Přijmu ženu na poloviční úvazek pro
kancelářské práce a úklid. Možnost rozšířit
na plný úvazek o pečovatelskou službu.
Tel. 603 257 601.
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech
v sídlišti Pod Hůrkou a u Pekárny. Tel. 602
882 461.
Prodám Peugot 309 třídvéřový, AL kola.
Cena dohodou. Tel. 606 219 593.
Prodám benzinovou pilu OM-952
Farmářka, cena 6.000 Kč, Tel. 607 677 527.
Prodám podlahové hodiny, ve dřevěné
konstrukci zasklené, se 3 závažími, bijí 1/4,
1/2, 3/4, celá a každá hodina kolik je,
strojek hodin je SCHWENNINGEN - zámecký
typ. Tel. 607 677 527.
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 výběrem bankovních
a nebankovních hypoték. Solidní jednání,
volejte: 603 711 818.

Jedinečná možnost OSOBNÍ
inzerce v příštím čísle ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Kontaktujte nás a sjednejte si
schůzku i pro komerční inzerci.

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
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
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 nám do redakce.
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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

Ú
V
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T
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

příští číslo vyjde:

25. 2. 2013
uzávěrka:

19. 2. 2013
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LYŽOVÁNÍ

Na Špičáku se vrátili na chvíli o sto let zpět

Dva zakladatelé staro-novodobé tradice vlevo Milan Hampl, vpravo Emil Kintzl
Kdo se pohyboval 30. 12. 2012 v prostoru Pancíře a Weissovy louky na Špičáku, mohl se polekat a nebo zaradovat
??? (jak kdo), že se ocitl ve starém
Rakousko-Uhersku. Kolem něj začali
najednou projíždět lyžníci na předlouhých
dřevěných lyžích, oblečení podle nejnovější lyžařské mody roku 1911.
30. prosince roku 1911 se totiž z Pancíře jel historicky první závod ve sjezdu na
lyžích v nealpských zemích Evropy.
Závodníků bylo tehdy pouze 11, ale závod
pořádaný Ski klubem Plzeň měl organizaci
i prostředí hodné vrcholného mezinárodního závodu. V evropském prvenství

K tradici závodu nerozlučně patří
pan Jarda Tolar z Nové Hůrky
(nikoliv hajnej, ale majitel penzionu)

předstihly tehdejší neobyčejně aktivní
a schopné organizátory pouze Rakušané
dodnes slavným sjezdem Hannenkam
a Švýcaři sjezdem ve Wengenu. Historický
Špičácký závod sledovalo téměř tisíc
diváků, mezi nimiž byl mj. i známý
a světově uznávaný Dr. J. Rossler-Ořovský.
A to tento závod byl pouze základem
mnoha dalších skvělých lyžařských
událostí, s nimiž hráli šumavští lyžaři
a organizátoři po dlouhá léta prim v rámci
českého závodního lyžování.
Jak vidno, počin současných organizátorů sjezdu z Pancíře v historických
úborech , se stejně starým vybavením,
není tedy pouze nějakou recesí a předsilvestrovskou legráckou, ale je uctěním
průkopnictví a slávy našich lyžařských
předchůdců na Šumavě.
Organizátory letošního druhého ročníku bylo sdružení Otevřená Šumava. To je
obecně známo tím, že usilovně bojuje již
několik let o zkvalitnění turistických
možností na Šumavě a zpřístupnění nejkrásnějších partií Šumavy všem slušným
lidem. A právě v hlavách předsedy tohoto
sdružení Emila Kintzla z Kašperských Hor
a jeho kamarádů bratrů Karla a Milana
Hamplových z Klatov se zrodila myšlenka
připomenout slavné doby lyžování našich
předků. Tato trojice má dobré nápady
častěji, na příklad právě oni též vymysleli
a s pomocí několika dalších kamarádů
i zbudovali před třemi roky Muzeum
lyžování v Železné Rudě. Přestože se panu
Kintzlovi blíží osmdesátka, nespokojil se
pouze s funkcí pořadatele letošního
závodu, ale absolvoval ostrý pěší výstup
na Pancíř i poměrně riskantní sjezd na

dlouhých lyžích bez hran, s velmi nedokonalým a ne s bezpečnostním, ale naopak
nebezpečným vázáním. A samozřejmě, že
jako obvykle skončil v cíli mezi nejlepšími
a ještě měl dost sil dělat legrácky přítomným divákům a spoluzávodníkům. Těch se
letos zúčastnilo 15, z toho tři ženy.
Sněhové podmínky byly velmi špatné,
takže sjezd na lyžích bylo nutné střídat
s přeskakováním kamenů a větví, občas
i skoky na ústa, či jiné partie. Občas bylo
nutno použít osvědčenou zadní brzdu
a nebo běžet kus po suchu, nebo též po
asfaltce. Za této sněhové a místy též
bezsněhové situace bylo povoleno volit
jakoukoliv trasu k dosažení cíle. O to více
vynikla odvaha závodníků Jany Mandíkové, Petra Ševčíka, Petra Kuběny, kteří na
rozdíl od všech ostatních zvolili nejprudší
trasu, po níž byl veden i vzpomínaný
historický sjezd. Poděkování za hezkou
akci patří kromě členů pořádající
organizace též dalším pořadatelům,
Jana Mandíková předvádí,
v jakých praktických úborech
lyžovaly dámy před sto lety.

z nichž nejvíce jich dodal SK Špičák, ale
i dalším dobrým lidem, kteří akci podpořili.
Je dobře, že podobné akce se začínají na
Železnorudsku množit, jelikož mohou přinést zlepšení vztahů a spolupráce všech
šikovných lidí a tím i rychlejší rozvoj celé
oblasti ke spokojenosti obyvatel regionu
i návštěvníků.
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