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Klatovy mají hrdinu!
František Wiend převzal Cenu paměti národa
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Cena Václava Bendy do Klatov

Ve čtvrtek 14. listopadu převzal
klatovský farář P. Jaroslav Karl
v primátorské rezidenci hlavního města
Prahy Cenu Václava Bendy – pamětní
medaili za svobodu a demokracii za svůj
celoživotní postoj ke zlu komunistické
totality. Po roce 1948 Jaroslav Karl
napomáhal k ilegálním přechodům
západní hranice a předával na Západ
zprávy o dění v zemi a o perzekuci církve.
V roce 1953 byl odsouzen za velezradu
a vyzvědačství k 17 letům vězení (byl

www.klatovan.cz

INFORMACE

mimo jiné spoluvězněm pozdějšího
prezidenta Gustáva Husáka). V roce
1960 ho propustili na amnestii, ale za
rok byl znovu zatčen a odsouzen ke
dvěma letům vězení za podvracení
republiky.
Čerpáno z www.ustrcr.cz.

Úvodník
Vážení čtenáři,
přepadla nás mrazivá zima. Nejen
ostrý východní mrazivý vítr nás poslední
dny trápí. Byly to také události, při
kterých řádila nejspíše partička zlodějů.
A nebyla to parta břídilů, naopak. Začalo
to, když jsem po ránu na několika
místech viděl střepy na parkovištích,
kolem aut v sídlištích. Okamžitě
naskočila v hlavě asociace s krádeží.
A opravdu. Asi na třetím parkovišti již
stálo policejní auto vyšetřujících
příslušníků Policie České republiky
a potvrdilo tak domněnku o vloupání.
Nebylo to však naposledy, co se
během pár dnů s tímto nešvarem mnoho
z nás potkalo. Během několika nocí
dokázali vykrást dokonce i sklad mého
známého, školu v Tolstého ulici. Policie
ještě nedostala od mého známého ani
kompletní seznam ukradených věcí a již ji
byl nucen volat znovu. Grázlové se
neštítili vrátit druhý den na místo činu
a před skladem, který ještě měl označeny
daktyloskopické stopy, vykradli služební
vůz a odnesli si připravený materiál za
desítky tisíc korun.
Nebyli to jistě lidé, kteří kradli v nouzi.
Nejspíše to byl nějaký mix nepřizpůsobivých a narkomanů, kteří se rozšiřují
i v našich končinách.
Přesto všechno Vám přeji příjemné
zimní čtení a mnoho klidu v předvánočním čase, který si nějakými příživníky
nesmíme nechat otrávit. Jistě si je
spravedlnost najde.
Za celý kolektiv spolupracovníků přeji
Vám a Vašim blízkým veselé Vánoce,
šťastné a klidné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví.

Lukáš
Kopecký

Rudolf
Lang

dopisovatel

editor

www.klatovan.cz

ŽELEZNORUDSKO
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Železnorudsko – Zimní sezóna v plném proudu!
Lyžařská střediska jsou připravena!
Pouhých 35 min. cesty autem a hodinu
vlakem z Klatov, Vás dělí od největšího
lyžařského střediska Plzeňského kraje
a Šumavy - Železnorudska. V celé oblasti
je 25 km sjezdových tratí různých stupňů
obtížnosti s lanovkami schopnými přepravit až 17.000 osob/hod. Samotné
Město Železná Ruda provozuje sedačkovou lanovku Pancíř s nezapomenutelným
výhledem po okolí a Pancířský vlek, kde
Vás celodenní permanentka přijde na
pouhých 300,- Kč. Na své si přijdou i milovníci bílé stopy, neboť na Železnorudsku
najdete cca 80 km běžeckých stop, které
se pravidelně strojově upravují několikrát
do týdne. Stejně jako v loňském roce se
můžete svézt po „Šumavské magistrále“.
N ov i n ko u j e p ro z n a č e n í n ě ko l i ka
nástupních míst na běžecké stopy. Opět
zde najdete 7 oficiálně vyznačených
„skitouringových tras“! Mapky k trasám
najdete na našich www stránkách nebo
přímo v ITC. Samozřejmostí jsou také
lyžařské školy, půjčovny lyží, snowtubing
a snowpark. Vaše auto můžete zaparkovat třeba na špičáckých „Kaskádách“
a to ZDARMA!

foto: ITC V. Šebelík

Veselé Vánoce
a klidné prožití
vánočních svátků
přeje
Město Železná Ruda

Železnorudsko Vás baví!

zima 2013-2014

Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Železná Ruda

Penzion „U Zlomené lyže“

17:00 - Mikuláš s čerty opět budou „nadělovat“…

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Hojsova Stráž

Penzion „Dračí vila“

18:00 - také Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty…

7. 12.

Výstavy a expozice - Železnorudsko
Historické motocykly, geologická expozice
– stálá výstava v „Zámečku“ v Železné Rudě
Historie lyžování na Železnorudsku
– stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice
v „Zámečku“ v Železné Rudě
Muzeum Šumavy Železná Ruda - 7–12/2013
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci
z období studené války, nález beden s tajnými
nacistickými dokumenty v Černém jezeře
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království
....– ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny.
Upřesnění k akcím na www.sumava.net/itcruda/

Setkání u kaple sv. Barbory

Kaple barabů/ŽR klub

14:00 - tradiční akce Železnorudského klubu u ohně, s občerstvením

22. 12.

Mezinárodní vánoční trh

Bayerisch Eisenstein

12:00–19:00 - 7. ročník – tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa

24. 12.

Hojsovka sobě

Hojsova Stráž, kostel

21:00 - vánoční koledy zazpívají hojsovečtí občané

26. 12.

Vánoční koncert

Železná Ruda, kostel

18:00 - v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o. s.

28. 12.

Skitouring na Pancíři

Pancíř / HS Šumava

2. ročník - akce, zaměřená na rozvoj skitouringu na Železnorudsku, na závěr večerní, skialpinistický závod na Pancíř

28. 12.

HORSEFEATHERS IRON JAM

Žel. Ruda/Harakiri Gang

14:00 - originální snowboardový a lyžařský závod uprostřed města v uzavřené ulici se snowparkem pro závodníky

29. 12.

Sjezd z Pancíře na historických lyžích

Otevřená Šumava o. s.

od 11:00 výstup na Pancíř, poté sjezd v historickém oblečení na histor. lyžích, start a cíl: horní část Weissovy louky na Špičáku

30. 12.

Světlušky

sjezd. Sirotek/SA Špičák

předsilvestrovské večerní lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči

31. 12.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi

sjezd. Šance/SA Špičák

17:00 - tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance, s pochodněmi budou sjíždět členové HS a šumavští lyžaři

31. 12.

Půlnoční silvestrovský běh

Hojsova Stráž

akce, bez které by Silvestr na Hojsovce nebyl Silvestr

2014
15. 1.

Tradiční přechod Královského hvozdu

Žel. Ruda/Penzion Habr

07:30 - na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech

25. 1.

Zlatá lyže Šumavy

Belvedér/SC Plzeň

Krajský přebor v běhu na lyžích

Šumavský pohárek č. 2, 3

SKI&BIKE Špičák

seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

Belvederská lyže

Belveder/TJ Tatran

- veřejný závod v běhu na lyžích, trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích.

25.-26. 1.
26. 1.

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

Změna vyhrazena.

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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Dopis do nebe
Stala se jednou kdysi dávno
v Klatovech taková zvláštní příhoda. Bylo
již po barevném podzimu a venku začínaly
první zimní chumelenice. Brzo ráno za tmy
vyšel do ulic pošťák Josífek a sníh mu
pěkně „křupal“ pod nohama. Šel ve svém
rajónu vybírat „kastlíky“ (poštovní
schránky). Když měl hotovo, zanesl
zaklapující vak na poštu a celý obsah
vysypal na velký stůl uprostřed místnosti.
Jeho kolega už měl na kamnech
postavenou vodu, a tak mu udělal meltu
na zahřátí. Po vypití a malém odpočinutí se
dali do práce. Museli totiž všechny dopisy
roztřídit a připravit pro odvoz. Když byli
někde v polovině hromady, tak nalezli
psaní, které bylo adresováno: „Jeho
blahorodí pánu Bohu Otci, bytem v nebi.“
Z rukopisu bylo poznáno, že bylo psáno
dětskou rukou. Jelikož nebyl dopis
ofrankován (nalepena známka), tak bylo
psaní uloženo na poště do zvláštního
fochu. Za týden se situace opakovala.
Pošťák přinesl obsah vybraných schránek
a další poštovní úředník poznal v hromadě
dopisů zase ten „dětskej“. Bylo úředně
rozhodnuto o otevření dopisu. Jaké bylo
překvapení všech okolo, když bylo nahlas
čteno: „Pane Bože! Když už pořád
maminka k Tobě se modlí a pořád pláče a
my ustavičně hlady trpíme, píšu Ti tyto
řádky, abys přece jenom o nás se
dozvěděl. Nenech maminku plakati,
vždyť nám beztoho brzy umře, jak to
sama říkává. Když tatínek umřel, našla si
službu a vždy nám dost jídla nosila, ale
teď, když je nemocná, nemáme ničeho.
Pane Bože, když už nám ničeho nedáš

a maminku nám vzíti chceš, vem si
k sobě také nás. Jsme tři, já František,
Pepíček a Márinka, která ještě mluvit
neumí. Až to psaní dostaneš, pošli k nám
svého andělíčka.“
Jistě si dovedeme představit dojetí
všech přítomných v místnosti nad takovou
dětskou naivitou. Řiditel pošty rozhodl
informovat starostu města a ten nařídil,
aby bylo pátráno po neznámém pisateli.
Na radnici, potažmo v celém městě se
o ničem jiném v ten den nemluvilo a každý
byl zvědavý, kdo to byl. Obešli se obecné
školy ve městě a v jedné třídě našli
jednoho bledého a nuzně oděného hocha,
který se přiznal, že bez vědomí matky hodil
dopis do schránky. Zpráva se „rozlítla“ po
městě jako blesk a ještě téhož dne večer
k nim přišlo několik návštěv – lidumilů,
kteří přinesli nějaké jídlo a oblečení. Citlivý
a dobrý František ve své hlavě došel
k přesvědčení, že marně neprosil. Ten
večer s plným žaludkem usínal a na
usmívajících rtech si šeptal děkovnou
modlitbičku. Ještě přidal prosbičku, že až
budou za chvíli Vánoce, tak aby „Ježíšek“
na ně nezapomněl…
Tak se i stalo. Neznámí dobrodinci
přinesli nejen stromek, ale i otop do
zásoby a mnoho dárečků. Od rána se
v místnosti topilo, bylo pěkně teploučko
a v kamnech dříví něžně praskalo. Na
štědrovečerní večeři přišli i sousedé
z baráku, kteří také byli sami a všichni
pospolu si zazpívali vánoční koledy. Všem
bylo najednou hezky teplo u srdce a když
viděli, jak děti lezou po zemi, rozbalujíc si
dárečky, a jak se radostně smějí, tak jim

foto: archiv autora

začaly po tváři téct slzy. Nejvíce dotyčné
mamince, protože to byly slzy radosti,
štěstí a lásky…
Pro další duševní vývoj dítěte se jedná
o velmi důležitý moment, protože není nad
dobrý příklad vzájemného soužití
dospělých lidí. Pochopitelně že největší
„boží“ pomocí by bylo, kdyby ta nebohá
samoživitelka dostala nějakou stálou
službu. Je však pravděpodobné, že ji
tenkrát po zveřejnění tohoto příběhu
v novinách dostala. Také v současné době
je pro někoho ta největší pomoc, o kterou
žádá, samotná práce...

Ivan
Rubáš
dopisovatel

„Unikátní vánoční dárek“

Klatovan Vás zve:

K nedávno uplynulé výstavě „Historické
mapy“, konané v galerii "A" kulturního domu v
Klatovech, vydal občanský spolek "Přátelé
české historie" brožuru s jmenným seznamem
památek na území bývalého klatovského kraje.
Tato nepostradatelná příručka všech milovníků
památek je k dostání v galerii "Šiwa" na
náměstí a v knihkupectví "Léto" na pěší zóně.
Byla vydaná v omezeném 200 ks nákladu,
a proto využijte této nabídky.

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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IX. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Oddlužení nemovitosti a vyplacení z exekuce či dražby
Nabízíme pomoc osobám, jež se dostaly do svízelné finanční situace a mají
zájem ji ŘEŠIT.

kovanou pomoc? Jsme tu pro VÁS!
Poskytneme Vám bezplatnou konzultaci a poradíme Vám co a jak zařídit.

Exekuci je možné zastavit!!
Máte problémy se splácením, tluče
Vám exekutor na dveře, nevíte si rady co
s tím, nevíte na koho se obrátit, nemáte
dostatečnou hotovost pro právní kvalifi-

Vše bez poplatku. Vybereme pro Vás
nejvhodnější řešení Vašich problémů.
Oddlužení nemovitosti je produkt, který
je určen pro klienty, na jejichž nemovi-

Nabídka úvěrů
se zástavou nemovitostí
- úvěry jsou na dobu splatnosti 5, 10,
15, 20 let
- úvěrem lze vyplatit stávající úvěr,
který má velké, těžce zvladatelné
splátky
- úvěrem lze vyplatit exekuce nemovitosti
- k vyřízení úvěru se nedokládá příjem
- neplatí se žádné poplatky předem
- schválení úvěru je do 24 hodin
- výše úvěru je do 3.000.000,- Kč
- nenahlížíme do registrů
- úvěry je možno splácet i mimořádnými vklady splátek bez poplatků
a sankcí
- garantovaný úrok od 6,9 % – 11,9 %
ročně
- převod finančních prostředků na
Váš účet do 3 dnů od podepsání
smlouvy
- k vyřízení úvěru není potřeba úřední
odhad nemovitosti

Finanční služby

5

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou cestou 
Úvěry se zástavou nemovitosti
POJIŠTĚNÍ 
SPOŘENÍ 
PŮJČKY

AK
CE

www.klatovan.cz

Za každého nově doporučeného klienta, který
je v situaci, kterou je třeba řešit INSOLVENCÍ
(oddlužením), obdržíte jako dárek nákupní
poukázku v hodnotě 500,- Kč
do obchodního domu TESCO.

Po telefonické dohodě
lze sjednat osobní schůzku
i mimo pracovní dobu
včetně soboty i neděle.
V nutných případech
volejte kdykoliv.
Tel.: 739 471 936

foto: yourbusiness.azcentral.com

tostech vázne exekuce, exekuční příkaz
k prodeji, dražba, zástavní právo smluvní,
zástavní právo soudcovské ve prospěch
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny
aj...
Přijďte se včas poradit s odborníky
Máte podobné problémy, jako jsme
zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme
rozbor vašich dluhů, co Vás čeká a nemine, vysvětlíme Vám, jaké jsou Vaše
povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude
schváleno oddlužení, vysvětlíme Vám, co
můžete čekat od insolvenčního soudu,
insolvenčního správce, apod.

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

Gabriela
Michelová
finanční poradce
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LYŽE
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Lyžařský areál Belveder v Železné Rudě má novou šanci
Několik nedobrých sezón zažil v minulosti vyhlášený a oblíbený lyžařský
areál Belveder. Bylo to zaviněno zejména
vleklými spory majitele vleků a dřívějších
provozovatelů areálu s majiteli pozemků.
V nejisté situaci nebylo možné vynakládat dostatečné prostředky na
údržbu a podle toho též vypadal provoz.
Nejmodernější vlek Tatrapoma byl

Stejně dobře jako lyžařský areál
Belveder, připravil Marcel Maxa
i všechny své ratolesti - Adámka,
Davídka a Madlenku na novou sezónu.

dokonce tři sezóny mimo provoz. Před
letošní sezónou se konečně podařilo
dosáhnout dohody zúčastněných stran.
Novým nájemcem areálu se stal špičácký
rodák Marcel Maxa, desetinásobný mistr
ČR ve sjezdovém lyžování, jezdec světového poháru a olympionik z Nagana.
A to je velmi pozitivní zpráva, protože
Marcel jde do své nové role s opravdovým
zápalem a velkou obětavostí, ze svých
prostředků pořizuje nutné dovybavení
areálu, intenzivně vylepšuje stav všeho
zařízení a navíc připravuje i řadu novinek,
které potěší všechny lyžaře, kteří areál
budou využívat.
Pro informaci těch, kteří Belveder
v posledních letech přestali využívat,
uvádíme, že pro novou sezónu budou
k dispozici čtyři vleky a dvě padesátimetrová lana pro nejmenší začátečníky.
Celková přepravní kapacita vleků je
2.750 osob za hodinu. Vleky prošly
důkladnou údržbou a u Tatrapomy bylo
instalováno nové lano. Všechny tři
sjezdovky areálu budou intenzivně
zasněžovány umělým sněhem a na jedné
z nich bude provozováno minimálně dva
dny v týdnu večerní lyžování. (bude
upřesněno v prosinci 2013). Velkým
přínosem bude i značné rozšíření dolní
části sjezdovky Engadin I.
Areál nabízí kromě vleků a kvalitně
denně upravených sjezdovek také rychlé
občerstvení, kde bude možné se
současně ohřát, výuku dětí i dospělých,
instruktor y lyžařské školy Sunski
(www.sunski.cz), půjčovnu lyží, snow-

12. 12. 2013 NOVĚ

PRO VÁS
OTEVÍRÁME PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ

najdete nás naproti Hypermarketu Albert,
ul. 5. května 137, Klatovy
- široká nabídka vynikajících uzenin z vlastní produkce
- denně čerstvé hovězí-vepřové maso z vlastních českých chovů
- teplý úsek samých dobrůtek nejen pro rychlé občerstvení
Řada našich produktů jsou nositeli mnoha ocenění

Otevírací doba: PO-PÁ: 7:00 - 19:00, SO: 7:30 - 13:00

boardů, skialpinistické i běžecké výzbroje
a tréninky oddílům závodního lyžování
/mimo víkendy/. Stejně tak je připraven
vycházet vstříc školám při zajišťování
školních kurzů.
Velkou výhodou areálu je možnost
parkování zdarma s dostatečnou
kapacitou, která umožňuje, že místo
k zaparkování najde každý návštěvník
téměř vždy. Navíc je parkoviště velmi
blízko nástupních stanic vleků. Vše
uvedené ve spojení s vhodnými profily
a šířkou tratí uspokojí jak náročné lyžaře,
tak i začátečníky. Zvlášť přátelsky se
Marcel Maxa zachoval k dětem a rodičům
s dětmi, když rozhodl o bezplatném
lyžování dětí do tří let, rovněž bezplatné
lyžování jednoho dítěte do 8 let, pokud
bude lyžovat v doprovodu jednoho
z rodičů. Navíc při využití výuky v lyžařské
škole dostanou dětští i dospělí žáci
dvacetiprocentní slevu jízdného.
Připraveny jsou i zajímavé rodinné
a celosezónní permanentky. Vše bližší se
dozvíte na www.skibelveder.cz, nebo
když lyžařský areál Belveder navštívíte.
Kolektiv pracovníků areálu se těší
na Vaši návštěvu, při níž si jistě
potvrdíte, že informace uvedená
v tomto článku nebyla falešnou
propagandou.

Ing. Jaroslav
Frič
dopisovatel

www.klatovan.cz

TELEFONY

Buďte si
s partnerem blíž
Tarif Red do sítě pro partnera
pořídíte jen za 299 Kč
vodafone.cz/vanoce

Vodafone
Power to you

Red tarify s výhodami
pro celou rodinu
RED
do sítě pro
partnera

RED
RED
se vším
všudy

Neomezené volání
v síti Vodafonu
+ 130 minut do ostatních sítí

Neomezené SMS
v mobilní síti Vodafonu

Neomezené volání

Neomezené SMS

do všech sítí

do všech mobilních sítí

Neomezené volání
do všech sítí
+ 1 000 minut do zahrančií
(region 1 + Slovensko)

Premium

299 Kč

internet

měsíčně

1,5 GB

699 Kč

do všech sítí
+ 1 000 minut do zahrančií
(region 1 + Slovensko)
+ 600 minut ze zahraničí (zóna 1)

Red tarif do sítě pro partnera
Druhá SIM karta pro vaši lepší
polovičku skoro za polovičku.

internet

měsíčně

do všech mobilních sítí

4 GB

999 Kč

internet

měsíčně

Neomezené SMS

internet
+ 300 MB ze
zahraničí (zóna 1)

Neomezené SMS

Neomezené volání

RED

150 MB

(po vyčerpání 3,49 Kč/min.)

do všech mobilních sítí

Tarif pro dítě
Tarif pro dítě úplně
zadarmo.

10 GB

Data navíc
Datové SIM karty do vašich tabletů
a notebooku za super ceny.

1 499 Kč
měsíčně
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OCENĚNÍ

Žofínské zážitky, 17. listopad 2013

Františku Wiendlovi cenu předával Kryštof Hádek
foto: Vojtěch Marek, aktualne.cz

To, že František Wiendl dostane Cenu
Paměti národa, jsem věděl už od léta.
Touha být při tom naživo byla veliká. Když
v pondělí před slavnostním večerem
dorazily poštou vstupenky, byl jsem trochu
zklamán, že jsou jen na balkon. Ale přesto
– hlavně, že budeme u toho.
Neděle, půl deváté večer. Tak před 24
lety tudy šly dějiny. Nad Vltavou u Národního se v černočerné tmě válí mlha.
Nasvícený Žofín však jako maják láká
kolemjdoucí. Tedy vzhůru za krásnými
okamžiky, říkám si a v duchu si vybavuji
gymnaziální hodinu dějepisu a zmínku
o prvním plese na Žofíně, kterého se
zúčastnila i Božena Němcová.
Mé očekávání, že pana Wiendla svou
účastí překvapím, bylo to tam hned ve
dveřích. Než jsem se totiž rozkoukal,
slyším „Nazdar, Lukáši“. Hm, tak nic. Holt,
ostražitost v každé době a v každém věku
:-)
Čekání v primátorském salonku
zpříjemňuje sklenka bílého vína, oči těkají
po zdech a stropech. Sál se pomalu plní.
Nemusel jsem se před pár dny tolik
rouhat, i z balkonu to bude skvělé.
Nebude. Bylo to ještě lepší. Spousta
sponzorských míst zůstala volných.
Můžete je zabrat, zní pokyn. Tak jo. Desátá
řada, na podium parádní výhled. Někdo

nás má rád :-)
Startujeme. Jakub Železný stěhuje na
pódium kufry. Kravata v barvách trikolory.
Tak to má být. Stařičký Felix Kolmer (ročník
1922) stoupá za hromového potlesku na
pódium. Našel volnou cestu z Terezína,
a přesto se vrátil zpátky. Protože by se
nemohl podívat do očí těm, které by tam
zanechal.
A už je to tady. V roce, kdy oslaví 90.
narozeniny, se klatovský rodák František
Wiendl dočkává jednoho z největších
ocenění za své hrdinské skutky. Stává se
Hrdinou Paměti národa. Klip představuje
jeho neuvěřitelnou odvahu a statečnost
tváří v tvář lidským potížím u lidí, které
převáděl za svobodou. Pohledem na
bavorskou louku, která před 65 lety byla
tím vytouženým místem mnoha našich
spoluobčanů, se vracíme zpátky do reality
Žofína. Kryštof Hádek třímá v rukou cenu,
která se vzápětí stěhuje k Františku
Wiendlovi.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že kromě
díků otevře pan Wiendl i téma, nad kterým
jsme v posledních týdnech tolikrát
diskutovali. Pomník pohraničníka na
Březníku. S ledovým klidem říká, jak to cítí.
Publikum mu dává za pravdu a Jakub
Železný též. V prime timu, na ČT1 – to je
ono. Snad se alespoň někdo chytí za nos!

Celý žofínský večer jsem měl krásný
pocit, že je mi strašně příjemně, a cítím to
jemné mrazení v těle. Ale až při slovech
dalšího oceněného, Jiří Stránského, mi
došlo proč. Protože tam člověk byl s lidmi,
kterých si váží, a nemusel sdílet ty krásné
prostory s osobami, kterých si neváží. A to
je ten podstatný rozdíl oproti realitě. Každý
z nás by si jistě spolu s Ivanem Hlasem
přál, aby ty smutné věci definitivně táhly
do háje. Leč poptávka po těch pro mnohé
„zlatých“ letech normalizace zas pomalu
stoupá. Díky, nechci. Klip o Daně Němcové
to ukázal velmi hezky. Uprostřed noci
estébáci obrací dům vzhůru nohama. Z rádia v žigulíku zní Helena Vondráčková…
Ale bylo levno a ve státě pořádek. Fuj.
P.S. Až se budete 31. prosince topit ve
zbytečném silvestrovském shonu, vzpomeňte si, že ten den slaví František Wiendl
90. narozeniny. Oslaví je ve svobodném
státě, ve městě, jehož je nejen čestným,
ale především také hrdým občanem. A ve
svém věku se ještě věnuje tolika
aktivitám, že můžeme jen závidět!

Lukáš
Kopecký
dopisovatel

www.klatovan.cz
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František Wiendl (31. prosince 1923, Klatovy)
Přišel na svět pět let po vzniku
samostatného Československa do rodin
tesaře. Jeho otec prožil část první světové
války v ruském zajetí a byl tak i svědkem
toho, jak se bolševici ujali moci a jak
trestali údajné třídní nepřátele. „Například
vždycky vyprávěl, jak továrníka z fabriky,
kde byl zaměstnaný, polili asfaltem,
nasypali na něj peří, dali do káry a vozili ho
po městečku, takže vždy říkal: 'Nedej
Bože, aby se sem ten bolševismus
dostal.'“
S okupací v březnu 1939 se František
Wiendl spolu s otcem zapojil do činnosti
protinacistického odboje; Wiendl starší byl
členem ÚVODu (Ústřední vedení odboje
domácího) a po atentátu na Heydricha
založil vlastní odbojovou skupinu –
„Lidice“. Ta shromažďovala zbraně
k případnému povstání a organizovala
finanční sbírky na pomoc vězněných
a popravených.
Sám František Wiendl se podílel na
protinacistickém povstání v rodných
K l a t ov e c h - m j . n a z d e j š í m s t a dionu odzbrojil nacistickou jednotku.
Dodnes také vzpomíná příjezd „hvězd

Výstup na Luzný se synem Janem

Předávání řádu TG Masaryka, 2008

a pruhů“: „Tehdy 5. května už kvetl šeřík,
takže jim ho lidé házeli. Bylo to nádherné,
nádherný moment, na který člověk
nikdy nemůže zapomenout, jak přišli
Američané.“
Okleštěnou poválečnou demokracii
však už v únoru 1948 ukončilo komunistické převzetí moci - a Wiendl vstoupil
do odboje znovu. Za svůj iniciační moment
označuje zejména březnové úmr tí
ministra zahraničí Jana Masaryka: „Vražda
Jana Masaryka byla pro nás signálem, že
my z druhého odboje jsme se dali dohromady, věděli jsme o sobě, že nesouhlasíme s komunismem.“
Coby obyvatel šumavského podhůří se
zapojil do převaděčských aktivit, A právě
pomoc lidem s emigrací se Wiendlovi stala
osudnou. Na konci listopadu 1949
pomáhal s převodem přes hranice skupině
sedmi lidí, včetně jednoho zrádce. Již
cestou z Klatov postřehl černé BMW
a tentýž vůz na něj ve městě čekal i po
návratu z hor. „Dali nám železa, mě
posadili do auta a odvezli nás do věznice,“
shrnuje stručně okolnosti svého zadržení.
Soud se konal o rok později. Otec
Wiendl odsouzen k odnětí svobody na
pětadvacet let, Františku Wiendlovi komunistická justice vyměřila osmnáctiletý
žalář. „Jestli jsem dostal doživotí, nebo
dva roky, to bylo putna, protože jsme věřili,
že tu komunismus dlouho nebude, že to
musí prasknout. Hlavně si zachovat život,“
říká a vzpomíná i na slova jednoho
z příslušníků StB, která vyslechl při
odchodu ze soudní síně: „Půjdeš na
Jáchymov, tam chcípneš a vyroste na tobě
mech.“
Šest let strávil Wiendl v uranových
dolech na Jáchymovsku, prošel tábory
Eliáš, Nikolaj nebo Rovnost. V prvním
z nich se dokonce pokoušel o útěk. V roce
1956 skončil v pankrácké věznici, kde
pracoval jako projektant státních staveb.
Brány vězení mu otevřela rozsáhlá
amnestie, již o čtyři roky později vyhlásil
prezident Antonín Novotný.
Projektantem zůstal Wiendl až do
odchodu do důchodu, po pádu komunistického režimu spoluzakládal Konfederaci
politických vězňů, jejímž je dodnes
aktivním členem a předsedou klatovské
pobočky. Krom toho stále cvičí v Sokole,
včelaří a často beseduje ve školách se
studenty.
Fotografie - archiv pana Wiendla.
Zpracovali Lukáš Kopecký a Rudolf Lang
p o d l e w w w. c e n y p a m e t i n a r o d a . c z
a www.pametnaroda.cz.

F. Wiendl s rodiči po propuštění

Aeroklub

Gymnastické cvičení
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Doplňovačka

Jarmark se bude konat 14. 12. 2013 od 10:00-18:00 v Albertu
v Klatovech, zároveň s Jarmarkem bude probíhat autogramiáda
rallye jezdců a výstavou soutěžních speciálů.
Posláním projektu Jarmarky s Albertem je ukázat dětem
a mladým lidem z dětských domovů, že „bez práce nejsou koláče“.
Hravou a poznávací formou předává dětem zkušenosti ze světa
podnikání, dává jim možnost tvořit a získat dovednosti, které použijí
v samostatném životě mimo dětský domov. Projekt vznikl ve
spolupráci obecně prospěšné společnosti Spolu dětem a Nadačního
fondu Albert. Do projektu je letos zapojeno 27 dětských domovů
z celé republiky.
Děti prošly v létě letošního roku školením Obchodníkem snadno
a rychle, kde se dozvěděly více o stanovení cen výrobků, chování
k zákazníkům, volbě sortimentu výrobků, propagaci, marketingu
a samozřejmě také o týmové spolupráci. Dětský domov získal
následně finanční příspěvek na nákup věcí potřebných k tvorbě
svých výrobků.
„Srdečně Vás zveme na Jarmark, kde budou naše děti prodávat
kočky všeho druhu, svícny, tašky a mnoho jiných výrobků. Výtěžek
z Jarmarku využijeme na výlet s návštěvou pizzerie a na další
výtvarný materiál, aby si mohly děti vyrobit něco pro sebe. Za
podporu děkujeme neziskové organizaci Spolu dětem a Nadačnímu
fondu Albert“ uvádí vychovatelka Michaela Vyhnisová z dětského
domova Měcholupy.
Doprovodný program k Jarmarkům: Autogramiáda rallye jezdců
a zároveň během akce budou vystaveny soutěžní speciály: Škoda
100MB Rally a soutěžní speciál nejnovější světové specifikace FORD
Fiesta R5. Zúčastní se: Jan Sýkora, Martina Škardová, Jan Šlehofer,
Zbyněk Soběhart, Bohumír Svoboda.
<RKL>

www.klatovan.cz

NABÍDKA
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Nejlepší Regionální potraviny najdete ve Farmářském obchodu v Klatovech
Potraviny označené logem Regionální
potravina jsou to nejlepší, co tuzemští
farmáři, řezníci, pekaři a další mistři svého
řemesla vyrábějí. Mimo to, že si kupujete
skutečně vynikající jídlo, podporujete

i lokální výrobce a víte komu dáváte své
peníze. Nejde totiž o anonymní potraviny.
Naopak, víte kdo je pro vás vyrábí a kde.
Všechny informace o produktech najdete
totiž na www.regionalnipotraviny.cz.
Farmářský obchod v Klatovech nabízí
více než 30 těch nejlepších Regionálních
potravin.
Mezi nejpopulárnější regionální potraviny patří mléčné výrobky z minimlékárny
Joma, fajnová povidla od pana Netopila,
sušená jablka, hrušky a mošty ze sadů
Nebílovy, hovězí maso ve vlastní šťávě
z Rudolce, úžasné uzené maso od
Nováka z Budějovic, pikantní klobásu
z Volar nebo hruškovou pálenku od pana
Syrovátky ze sadů Chrámce. Podobných
dobrot máme v klatovském Farmářském
obchodu mnohem více. Před Vánocemi pro
vás chystáme soutěž o praktické zástěry
a chňapky. Přijďte se k nám podívat.
Nabídneme vám i další fajnové potraviny.
Můžete si u nás objednat vánoční cukroví od
pekaře Rejzla z Alžbětína. Rádi vám
zajistíme husu, kachnu nebo krůtu. Prodáváme i vynikající kuřecí maso z Loužné,
hovězí z Drouhavče od pana Zeleného,
uzeniny z ANGUS FARM nebo Rudolce.

Farmářský obchod je prostě místem,
kde nakoupíte kvalitní, poctivé, sezónní
jídlo. Rádi se s vámi podělíme o to
nejlepší, co tuzemští farmáři produkují.
Podívejte se na naše internetové stránky
www.farmarsky-obchod.cz. Dozvíte se více
o našich dodavatelích i novinkách v sortimentu.
Najdete nás v Denisově ulici č. 93. Je to
v místech pěší zóny, nad bývalou prodejnou v.d. TVAR, naproti divadelnímu klubu.
Otevřeno máme od pondělí do pátku od
7.30 - 17.30 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin.

Tomáš
Popp
Farmářský obchod

Frekvenční terapie i v Klatovech
Předvánoční nabídka
Opět se hlásíme z našeho centra
s dalšími službami. V současné době Vás
jistě bude zajímat vleklý a úporný kašel.
I na tohle, a nejen to, nabízíme řešení.
Zastydlá rýma je také velmi nepříjemná.
Vše záleží na tom, co tyhle problémy
způsobuje. A to je základ pro další postup,
protože není jen důležité zjistit, co mi bydlí
v bříšku, ale najít způsob, jak dostat návštěvu pryč a vytrvat v jejím odstraňování.
Říká se, že jeden měsíc nemoci značí
jeden týden čištění. Každý si sám spočítá
přibližnou dobu detoxikace.
Pro zajímavost a potvrzení účinnosti
plazmového generátoru Vám ještě popíši
příběh. Klientka začala chodit na frek-

vence kvůli vlastním problémům. Na
návštěvu byla nucena brát s sebou svoji
fenečku. Po několika sezeních zjistila, že
pejskovi se ztratily bulky v lymfatických
cestách vedle cecíků – a bylo po operaci
bez operace. Následně jsme to vyzkoušeli
na jiné feně a opravdu to funguje. Když to
tedy zabírá na psy, proč ne na člověka….
Svoji nabídku jsme také rozšířili o nové
výrobky s pštrosím olejem z australského
Emu. Jeho chemické složení je jedinečné
– nejbližší lidské pokožce. Používá se
proto na léčení i hodně velkých popálenin
a ekzémů. Podporuje růst vlasů a nehtů, je
účinný proti stárnutí, pomáhá při lupénce.
Pomáhá při žaludečních a trávicích
potížích a úžasně uklidňuje migrény,
bolesti kloubů a svalů.

1. ZAPPER DETOX CENTRUM s.r.o.
Dr. Sedláka 778
339 01 Klatovy

tel.: 606 828 402
hbartova@1zapper.cz
www.1zapper.cz

Nabízíme ho jako 100% čistý emu olej,
mentolový emu gel a dále jako pleťové
krémy a mléka.
Pokud vás zajímají naše služby, volejte tel. č. 606 828 402. Další informace
najdete na: www.1zapper.cz
A protože se blíží předvánoční čas,
každý kdo přinese s sebou výtisk tohoto
článku, dostane 20% slevu z ceny diagnostiky a použití plazmového generátoru
(původně 1000,- Kč za 2 hod.). Rovněž
budou připraveny vánoční dárkové
certifikáty.
Zatím Vám přejeme krásný a klidný
předvánoční čas.

Hana
Bártová
frekvenční terapie
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Klatovským hokejistům se moc nedaří

Lukáš Martinec v obraně proti Jablonci

Obránce klatovského dorostu Jakub Brtník během utkání s Vimperkem
Tým SHC Klatovy
Základní část letošní hokejové sezóny
se přehoupla druholigovým hokejistům do
své druhé poloviny. Prozatím jsou Klatovy
na 15. příčce tabulky se ziskem 13 bodů.
Ze čtrnácti odehraných zápasů zvítězily
pouze čtyřikrát, jednou remizovaly. Nutno
podotknout, že tým pod vedením Radka
Mužíka před sezónou a během ní svůj kádr
omladil převážně z řad klatovských
a plzeňských juniorů. To, že dává šanci
hlavně klatovských mladíkům, je zajisté
slibným krokem do budoucna. I když se
tým letos „trápí“ a doposud si do tabulky
moc bodů nezapsal, jejich herní výkon se
zejména v posledních zápasech hodně
zlepšil. To dokazují vyrovnané boje,
kterých mohli být v listopadu svědky
domácí fanoušci, s lídry tabulky Táborem
a Kolínem a nespravedlivá prohra po
samostatných nájezdech s Jabloncem.
Mezi letos prozatím nejproduktivnější
hráče patří útočník Pavel Čuban, který se
díky své bojovnosti dopracoval až k roli
kapitána týmu. Ze třinácti zápasů si zapsal
třináct bodů. Velmi dobrou formou se
prezentuje i útočník Roman Vondryska,
který si ze čtrnácti zápasů odnesl třináct
bodů. Podobně jsou na tom útočníci Jakub
Bernad s Janem Topinkou, střelecky se
daří i obránci Petru Zemanovi.

Pavel Čuban

Základní část vstupuje teprve do své
druhé poloviny, věřme, že klatovští druholigoví hráči v té druhé podají kvalitnější
výkony, než v té první, a fanoušci zejména
z domácích zápasů budou ze stadionu
odcházet s vítězným pocitem a pozitivním
dojmem z pěkné kombinační hry. Tomu
nasvědčuje i „přívětivý“ los soupeřů pro
zbytek domácích utkání.
Junioři
Junioři nastupující v Lize juniorů skupiny Západ se letos hodně trápí, pohybují
se u samotného dna tabulky, a to se už
blíží konec základní části! To však nemusí
nic znamenat, neboť pro zatraktivnění
soutěže byla pro letošní sezónu nastavena
její nová podoba. Po odehrání dvoukolové
základní části se týmy umístěné do 4.
místa v tabulce utkají s téže umístěnými
týmy ve skupinách Střed a Východ o postup do baráže extraligy juniorů. Jak tomu
nasvědčuje tabulka, toto pokračování se
klatovských juniorů týkat nebude. Ti
budou hrát společně s týmy umístěnými
v tabulce na 5. - 10. místě čtyřkolově každý
s každým s tím, že se započítávají body ze
základní části, o konečné umístění. Tým,
který se z těchto šesti týmů umístí na
posledním místě, sestupuje do krajské
soutěže.
Střelecky se letos daří útočníkům
Jiřímu Pitlovi a Václavu Naušovi, z obránců
je nejproduktivnější Jan Růžička.
Dorost
Klatovští dorostenci hrající krajskou
ligu dorostu Jihočeského kraje se v první
polovině sezóny zatím pohybují v horní
části tabulky, a to na 3. místě. Ze sedmi
odehraných zápasů dokázali zvítězit čtyři-

Prosincové domácí zápasy:
4. 12. SHC Klatovy vs. Kobra Praha od 18:00
11. 12. SHC Klatovy vs. Děčín od 18:00
14. 12. SHC Klatovy vs. Řisuty od 17:30
21. 12. SHC Klatovy vs. Bílina od 17:30
7.12. Klatovy (dorost) vs. Domažlice
(čas bude upřesněn na webu HC Klatovy)

krát. Nejvyšší výhru si zapsali například
nad Domažlicemi, které rozstříleli 9:0,
Lužnice z Klatov odjela s prohrou 10:3. Naopak největší porážku utrpěli od prozatímního lídra tabulky ze Strakonic, a to 0:10.
Mezi střelecké tahouny týmu patří útočníci Lukáš Jindra s Dominikem Vávrou,
v obraně jsou střelecky aktivní i František
Čada s Janem Sulanem a Danielem
Šmídem.
Hokejová sezóna v Klatovech je
v plném proudu! Naše týmy potřebují
podporu vás všech fanoušků na svých
utkáních více než kdy jindy. Přijďte je na
jejich domácí zápasy podpořit svým
bouřlivým povzbuzením! Děkujeme.
3x foto: Josef Moravec

Jiří
Zavřel
fanklub HC Klatovy

SLUNÍČKO
Centrum zdraví a krásy

Nevíte si rády s vánočními dárky?
Darujte dárkový poukaz na námi
poskytované služby:

MASÁŽE
PEDIKÚRA
DIETOLOGIE
nově zavedena i

GALVANOTERAPIE

vhodná pro odstranění celulitidy, podkožního
tuku, ošetření křečových žil, redukce vrásek, . . .

Objednávky na tel: 721 908 446
u paní Věry Zavřelové.
www.masaze-pedikura.wz.cz

www.klatovan.cz

TOPENÍ

LISTOPAD 2013 | ČÍSLO 11 | ROČNÍK IV | STRANA

13

Topná sezóna začala, již teď můžeme myslet na tu další
Topná sezóna nám již začala, ale
období servisních prohlídek ještě bohužel neskončilo pro velký zájem a do toho
nahodilých havárií léta neošetřovaných
kotlů a spotřebičů. Děláme pro odbavení
všech zákazníků maximum, ale přesto
se může stát, že je třeba na zásah
chvilku počkat. Tímto se na Vás obracím
se žádostí o trpělivost.
Při kontrolách také zajišťujeme
kontrolu spalinových cest, a tím vám
odpadá další povinnost se sháněním
kominíka, a také touto službou při
jednom výrazně ušetříte.
Blíží se konec roku. A s tím jsme se
opět přiblížili k novým evropským
normám, které připravuje na budoucí
roky Evropská unie. Některé z těchto
„vylepšení“ z Bruselu již platí od
letošního srpna, ale mnoho dalších
začne platit v brzké době. S největší
pravděpodobností se vše tzv. zkvalitní,
a tím pádem i zdraží. Některé kvalitní
a ověřené technologie budou v zájmu
tzv. boje proti oteplování zakázány
vyrábět. Proto nastává vhodný čas
přemýšlet, zda váš kotel či spotřebič
nebude třeba v nejbližších letech
vyměnit za nové a nenastal ten pravý čas
třeba právě z důvodu dostupnosti

Baselides

a cenových výhod těchto dnešních
moderních technologií.
Dovolím si upozornit na širokou
nabídku akčních výrobků sanitární
techniky, ale i v oblasti od vytápění přes
solární ohřev až po tepelná čerpadla.
Přijďte se k nám detailně informovat.

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

Vzpomenu například kondenzační
kotle nebo tepelná čerpadla De Dietrich
dodávané v široké paletě výkonů od
3 kW pro vytápění jedné místnosti až po
1300 kW kotelny bytových domů.
Pro příklad úspory uvedu zkušenost
našeho zákazníka, který v řadovém
domku v Klatovech výměnou starého
kotle za kondenzační za uplynulý rok
ušetřil značnou sumu za plyn a na
přeplatku ze záloh mu dodavatel plynu
vrátil pěkných 9.000 Kč.
Solární sestava BAXI COMFORT HT
(s kondenzačním kotlem)

Kondenzační kotel s ohřevem teplé
užitkové vody De Dietrich 24 kW
pro byt i rodinný dům

Zdeněk
Přijďte se nezávazně informovat
a poradit o nových technologiích, které
výrazně sníží náklady za energie a ušetří
vám nemalé finanční prostředky.
Kolektiv naší firmy Instalatérství
Zdeněk Baselides Vám přeje krásné
a klidné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku pod vánočním stromečkem a hlavně mnoho pohody
a pevné zdraví do nového roku.

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

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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KŘÍŽOVKA

Apartmány Braníčkov

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Výherci zářijové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

Rodina Marie Študencové ze Sušice

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> kolik chceš
<tajenka 2> aby to vyšlo

KLATOVAN

TAJENKA:
Prezident USA Barack Obama se o tom,
čemu věnovat prezidentskou pozornost,
rád radí i s různými skupinami obyvatel USA.
I vyrazil si tak na poradu i k „etnickým
Američanům“.
Starý moudrý indiánský náčelník si dal
čouda z Camelky a doporučil mu:
„Možná by ses, Olivová Tváři, měl
soustředit na imigrační politiku.
My <TAJENKA 1> <TAJENKA 2>...“

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Věra Burešová
Dukelská ul., Klatovy
GRATULUJEME!

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 20. prosince 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

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč/ks.
Na dobírku. Tel. 723 509 549
Prodám klasický silný dalekohled 16x50
za výhodnou cenu ! Prodám zcela nový
kvalitní německý dalekohled, je určen
zejména pro myslivce a k pozorování přírody.
Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. Vhodné i jako
pěkný dárek. Tel. 723 509 549
Prodám Elektrický paralyzér - vzhled mobilu - výkon 1200000V - nepostradatelný
ochránce na večerních procházkách, na
cestě z práce apod. Nový, nepoužitý, s vestavěnou svítilnou. Orig. balení, cena 390 Kč.
Zašlu i na dobírku. Tel. 723 509 549
Prodám hvězdářský dalekohled teleskop pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Tel. 604 961 269

Řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do
max. 200 znaků. Redakce si
vyhrazuje právo inzeráty krátit,
upravovat, nebo odmítnout.

27. 12. 2013

Prodám velmi pěkný manažerský
notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, výborný stav, jen
3900 Kč. I na dobírku. Tel. 604 961 249

20. 12. 2013

Prodám velmi pěkný byt 3+1 s lodžií
a sklepem, 80 m2, v Klatovech Za Beránkem,
4. patro s výtahem. Dům i byt po
rekonstrukci, ihned volný, cena dohodou.
Tel. 728 701 656 , e-mail: lalida1@atlas.cz
Jen přímý zájemce.

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.

příští číslo vyjde:

Prodám byt 3+1 v OV, Suvorovova ul.
v Klatovech, 72 m2, 1. patro bez výtahu,
lodžie, sklep, po rekonstrukci, 1300000 Kč.
Tel. 777 344 966, jen přímý zájemce.
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Prodám NOKIA 6070, barevný displej,
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio,
infraport, organizér, java, hry, s novou nab.,
stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen
800 Kč. I na dobírku. Tel. 604 961 269

uzávěrka:

Řádková inzerce
ZDARMA

INZERCE
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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
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ĚR
Y
S
E
Z
Á
S
T
A
V
O
U
N
E
M
O
V
I
T
O
S
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

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01
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TANEC

Taneční soutěž v Klatovech

Marty Dance Klatovy
Patnáct tanečních skupin z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského
kraje se sjelo v sobotu 26. října do Klatov
na čtvrtý ročník pohárové soutěže
Poslední tanec sezóny.
Taneční výkony hodnotila pětičlenná
porota, složená z celorepublikově uznávaných tanečníků. Za všechny jmenujme
klatovskou rodačku Lucii Sloupskou, která
začínala v klatovské taneční skupině
Bonbon a v současné době studuje obor
Pedagogika tance na Hudební a taneční
fakultě Akademie múzických umění
v Praze a je choreografkou muzikálu
Hamlet. Dalším významným porotcem byl
Tomáš Kuťák, který se svou taneční
skupinou doprovází např. Xindla X, Kabáty
či Olgu Lounovou.
Skupiny soutěžily v několika kategoriích – Dance Art, Disco show, Show
Dance, plesové formace a Street Dance.
Přímo z Klatov se soutěže účastnilo hned
pět tanečních skupin (pořádající skupina
Marty Dance, ZUŠdance, TS Modern, TS
Modern Baby a MiniDolls). Další taneční
soubory přijely z Plzně, Mariánských Lázní,

ZUŠdance Klatovy

foto na straně: Karel Nováček

Písku, Poběžovic, Chlumčan, Domažlic
a Bezděkova.
„V pětihodinovém klání se na parketě
vystřídalo na pět set tanečníků a ti
nejlepší si ze soutěže odnášeli krásné medaile, diplomy, věcné ceny a samozřejmě
také velký potlesk nadšeného publika.
Celou akcí provázelo již tradiční moderátorské duo – Karel Sedlecký a Jan
Kohout. Letošní ročník považujeme za
velmi úspěšný nejen díky velkému počtu
tanečníků, ale těší nás také hladký průběh
celé akce a příjemná atmosféra, kterou
všichni zúčastnění během dne vytvořili. Na
příští rok chystáme již pátý ročník, který se
bude konat 25. října 2014“, říká za
organizátory Daria Nováčková.

Marty Dance Klatovy

TS Modern Baby Klatovy

Kompletní výsledky a informace
naleznete na webových stránkách:
www.martydance.cz

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

Marty Dance Klatovy

MiniDolls Klatovy

Mini CIK-CAK Bezděkov

