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Václav Pech je v Klatovech doma!
22. Historic Vltava Rallye a 48. Rallye Šumava Klatovy se blíží
foto Klatovan | Rudolf Lang
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Šumavský pohárek 2013

Adam Maxa z SA Špičák projíždí branku obřího slalomu
23. 3. 2013 na Špičáku se odjely poslední
závody zařazené do seriálu pro nejmladší
závodníky- sjezdaře tradičně nazývaného
Šumavský pohárek. Celý seriál byl pro všechny
účastníky, jejich rodiče, trenéry i diváky
pěkným sportovním zážitkem a Klatovan
přináší čtenářům medailová umístění ve všech
kategoriích v celkovém hodnocení Šumavského pohárku 2013.
Celkové hodnocení:
Superpřípravka dívky – roč. 2006 a mladší
1. Hrbáčková Adéla 2006 SK Arnika Plzeň
2. Lebová Kristina 2007 SA Špičák
3. Brůhová Valentina 2007 SA Špičák
Superpřípravka hoši – ročník 2006 a mladší
1. Voves Jaromír 2006 SK Arnika Plzeň
2. Ševčík Štěpán 2006 SA Špičák
3. Janda David 2007 SA Špičák
U10 přípravka dívky – ročník 2003-2005

www.klatovan.cz

LYŽOVÁNÍ

2x foto: Václav Červený

1. Kroupová Natálie 2003 SK Špičák
2. Červená Natálie 2003 SK Špičák
3. Zemanová Nicole 2005 SC Zwiesel
U10 přípravka hoši – ročník 2003-2005
1. Kroupa Štěpán 2003 Ski klub Písek
2. Malý Martin 2003 TJ Tatran Železná Ruda
3. Zítek Michal 2003 SK Špičák
U12 předžactvo dívky – ročník 2001, 2002
1. Hornová Karolína 2001 SSC Boh. Plzeň
2. Šormová Michaela 2001 SK Špičák
3. Tolarová Dominika 2002 SK Špičák
U12 předžactvo hoši – ročník 2001, 2002
1. Malý Jan 2002 TJ TATRAN Železná Ruda
2. Svítil Michal 2002 TJ Tatran Železná Ruda
3. Garba Matyáš 2001 TJ Tatran Žel. Ruda
U14 mladší žákyně – ročník 1999, 2000
1. Brožová Adéla 1999 SK Špičák
2. Schejbalová Jana 1999 SA Špičák
3. Marešová Andrea 2000 Ski Team Šumava

Úvodník
Vážení čtenáři.
Zimní protektorát nad jarem dokázal „rozehřál“, nebo spíše velkou skupinu drobných
živnostníků a podnikatelů do ruda rozpálilo
vyjádření stínového ministra financí opoziční
strany na jejich sjezdu, pana (s.) Jana Mládka
na adresu osob samostatně výdělečně činných, které nazval parazity. Prohlášení tohoto
individua, bývalého člena KSČ, uráží a rozeštvává lidi a uvidíme, jestli státní zastupitelství
shledá, stejně jako mnozí z nás, v jeho jednání
skutkovou podstatu trestného činu hanobení
skupiny obyvatel.
Připomeňme si dobu, kdy pan stínový ministr zahájil svou politickou kariéru, tedy dobu
před listopadem 1989, kdy sehnat řemeslníka
bylo nadlidským problémem, natož toho, který
odvede kvalitní práci.
Dnešní zkušenosti máme v drtivé většině
případů kladné a osobu samostatně výdělečně činnou, tedy elektrikáře, instalatéra atd., si
zavoláme, domluvíme a třeba do druhého dne
nám náš problém vyřeší. Musí se ohánět, aby
se uživili, neznají takřka volný čas, dovolené
mají poskrovnu, nemocenské nezneužívají,
většinou ani nevyužívají. Naopak ti, co nedělají, protože nechtějí, ruce mají natažené ke
státu pro sociální dávky a také ti, co se snaží
rozeštvávat lidi a podněcují nenávist, to jsou
skuteční paraziti a škůdci země.
Někde jsem si přečetl, že by se měl místo
OSVČ spíše používat výraz OZVČ ... Osoba
Zneužívaná Vládou Česka ...
A jsem rád, že Klatovan, na rozdíl třeba od
některých členů komor parlamentu s imunitou, přináší reportáže o lidech, ale i o inzerentech, kteří vytváří hodnoty a věnují se
různorodým tvůrčím aktivitám a referuje
o akcích sportovních, kulturních a dalších.
Ale k podstatným věcem. Připravili jsme
pro naše děti překvapení. Měsíčník Klatovan,
nechce být jen pro „dospěláky“, ale myslíme
i na děti našich věrných čtenářů. V tomto čísle
se tak můžete poprvé setkat s Klatovánkem,
který se tak stává nedílnou součástí měsíčníku Klatovan a věřím, že pro naše budoucí
čtenáře bude přinášet plno zábavy.
Přeji nám všem již konečně nástup jara
a u příštího čísla na viděnou.

Rudolf
Lang
editor
U14 mladší žáci – ročník 1999, 2000
1. Najman Filip 1999 TJ Tatran Žel. Ruda
2. Vokáč Matěj 2000 TJ Slavoj Plzeň
3. Macalík Daniel 2000 TJ Tatran Žel. Ruda
U16 starší žákyně – ročník 1997, 1998
1. Vidláková Petra 1997 Ski klub Žel. Ruda
2. Červená Klára 1997 SK Špičák
3. Hálová Veronika 1998 Ski Team Šumava

Pohárek na Pancíři. Vyhlašování výsleků superpřípravky hoši
zleva: 2. Špičák Jakub SA Špičák, vítěz Ševčík Štěpán SA Špičák, 3. Mueller Tadeáš
TJ Lokomotiva Plzeň, 4. Maxa David SA Špičák, 5. Lehký Jan TJ Tatran Železná Ruda

U16 starší žáci – ročník 1997, 1998
1. Švec Matěj 1997 SA Špičák
2. Just Patrik 1998 Ski Team Šumava
3. Hampl Matěj 1997 SA Špičák
<Ing. Jaroslav Frič a RKL>

www.klatovan.cz
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FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...

I. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Pro téměř každou fyzickou osobu – nepodnikatele (v našem případě občana) existuje
možnost, jak se oddlužit v případě, že už se dostal do svízelné situace a dluhy mu, jak se říká,
přerostly přes hlavu. Úmyslně zde uvádíme téměř každou osobu, protože oddlužení není pro
každého. Kdo má jen dluhy, nemá žádný větší
majetek nebo odpovídající příjem, tak má problém těžší a ne vždy může požádat insolvenční
soud o oddlužení.
Jaké jsou podmínky pro oddlužení
fyzických osob – nepodnikatelů ?
Především si jako osoba musím ujasnit, že
mám zájem svou finanční i osobní situaci
řešit a jsem připraven se podrobit určitým
zákonným procesům, bez kterých je oddlužení
nemyslitelné. Musím tedy vědět, že mám dluhy
po splatnosti delší než 30 dnů, které nejsem
schopen pravidelně splácet anebo je platím
s vypětím všech sil, takže mi nezbývají finanční
prostředky na běžné živobytí, ještě nějak
uhradím nájem a náklady na bydlení, ale už mi
nezbývají finance na jídlo, zdravotní péči apod.
Nebo mám plno exekucí z exekutorských úřadů
a další mi hrozí, nebo mi chodí do schránky
plno upomínek, kdy už si nejsem pořádně jistý,
komu mám platit a co mám vlastně platit, nebo
se objevují různé výzvy exekučních kanceláří,
které nejsou exekutorskými úřady, ale tyto
výzvy mi znepříjemňují život a jsem zcela dezorientován, jaké jsou vlastně nároky věřitelů
a často také kdo je vlastně vůbec můj věřitel.
Měl bych se rozhodnout, jestli bude pro mě
výhodnější řešit své oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem – to jsou
dva způsoby řešení úpadku, které nelze
kombinovat. Pokud si nejsem jistý, který způsob oddlužení je pro mě výhodnější, ponechám
rozhodnutí na insolvenčním soudu. Nejlépe
bude, když si uvedeme zjednodušené příklady
obou forem oddlužení :
1. Mám byt v osobním vlastnictví, automobil a chatu. Jsem sám, nemám manželku ani
dítě. Tržní cena (to je cena, za kterou by se daly

Finanční služby

tyto věci prodat) je celkem 1.600.000,- Kč. Můj
současný čistý příjem (to je po všech odvodech) je 12.000,- Kč, přišel jsem o zaměstnání,
které mi umožňovalo bez problému splácet
hypotéku a ještě mi zbyly finance pro osobní
potřebu. Mám 3 věřitele – banky, které mají zastavený můj majetek. Jedná se o tzv. Zajištěné
věřitele, kteří mají nárok na úhradu mých dluhů
právě z těchto zástav. Můj celkový dluh je
1.900.000,- Kč (po odečtení toho, co jsem již
zaplatil). Měsíčně bych měl platit bankám
18.000,- Kč, ale v novém zaměstnání mám
pouze 12.000,- Kč čistého, takže na splátky
nemám. V tomto případě by se oddlužení řešilo
prodejem majetku, protože je pro věřitele
výhodnější a navíc mají nárok na úhradu mých
dluhů právě z těchto zástav. Mou povinností je
uhradit nejméně 30% z celkového dluhu
a ještě odměnu insol. správce. Nebudu sice
nemovitost vlastnit, ale schválením oddlužení
prodejem majetku vyřeším tyto dluhy a mohu
zase po provedeném oddlužení fungovat jako
nezadlužený občan. V tomto případě mi
zůstane moje čistá mzda v plné výši, protože
uhradím své dluhy prodejem majetku a insolvenční správce obdrží odměnu ve výši 2%
z výnosu prodeje tohoto majetku, nejméně
však 45.000,- Kč, a pokud je plátce DPH, tak
plus 21% DPH. Rovněž musím počítat s výdaji,
které insolvenční správce vynaloží na prodej
mého majetku. Mezi tyto výdaje patří například
cena za odhad majetku, výdaje spojené s inzercí, případně dražbou, výdaje za telefony insol.
správce, výdaje na cestovné apod. Zákon výši
těchto výdajů omezuje, takže si správce
nemůže účtovat, co ho napadne, ale přesně
musí výdaje specifikovat.
Druhá situace je mnohem častější
2. Nemám byt ani žádný větší majetek,
mám nějaký nábytek, mobilní telefon, televizor,
pračku, počítač, staré auto. Bydlím v podnájmu. Celková tržní hodnota mého majetku je
70.000,- Kč. Ovšem podařilo se mi „nasekat“
dluhy celkem za 800.000,- Kč. Můj čistý příjem

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

je 18.000,- Kč. Měsíční splátky jsou celkem ze
spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček,
kreditních karet, mobilních čísel 14.000,- Kč,
něco platím v plné výši, protože mi věřitelé
pořád volají nebo posílají upomínky, něco
neplatím vůbec, střídám mobilní operátory,
abych nemusel platit dluhy u jiných operátorů
a tuším, že mě budou věřitelé žalovat, nebo už
mě žalovali, ale protože preventivně nevybírám
schránku, tak ani pořádně nevím, jaká je situace. Zásadně se vyhýbám obálkám se zeleným
pruhem, protože mě lezou na nervy a radši je
hned vyhazuji do koše, abych nějak usnul.
A samozřejmě uvažuji, že si něco půjčím, abych
ty největší křiklouny zaplatil. Takovou situaci je
možné řešit oddlužením formou splátkového
kalendáře, pokud mám dostatečný příjem
nebo důchod nebo mi někdo pomůže darem,
když nemám svůj čistý příjem dostatečně vysoký. Musím si ale uvědomit, že v tomto případě
mi zůstane k dispozici pouze tzv. nezabavitelná
částka kterou mi bude můj zaměstnavatel vyplácet, ta je pro rok 2013 ve výši 8.762,- Kč pro
jednotlivce, který nemá manželku, děti a celý
zbytek nad tuto částku obdrží insol. správce,
který za mě bude měsíčně dluhy platit. Insolvenční správce má nárok na odměnu a výdaje
ve výši 900,- Kč a 21% DPH a je úplně jedno,
jestli dlužím 800.000,- Kč nebo 100.000,- Kč
a mám 2 věřitele nebo jich mám 10, odměna
insolvenčního správce je v tomto případě
stejná každý měsíc, protože splátkový kalendář
se provádí měsíčně.
Shrneme-li tento případ, tak výsledek bude
následující - výpočet je proveden na 1 měsíc :
1. Čistý příjem 18.000,- Kč
2. Nezabavitelná částka 8.762,- Kč pro r. 2013
3. Odměna insolvenčního správce 1.080,- Kč
(správce je plátcem DPH)
4. Pro věřitele zůstává částka 8.158,- Kč
5. Celkem za 60 měsíců (5 let oddlužení) bych
měl uhradit 489.480,- Kč, což je 61,18%,
takže jsem splnil podmínku, že nezajištěným věřitelům (ti, kteří nemají žádné zástavní právo) uhradím nejméně 30% jejich
pohledávek, tedy mých dluhů.
Uvedené příklady jsou pouze jedny z mnoha, které nastávají v praxi, je třeba si uvědomit,
že každý případ se poněkud liší, někdo je sám,
jiný má zase manželku a dítě nebo děti, takže
je nezabavitelná částka vyšší, někdo je sám,
ale platí výživné, které nelze krátit na 30%, ale
hradí se po odměně insolvenčního správce
v plné výši, čili je vždy nutné, aby byl jednotlivý
případ posuzován individuálně.
V příštím čísle detailně probereme časté
otázky týkající se samotného procesu oddlužení fyzické osoby - nepodnikatele.
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
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Gabriela
Michelová
finanční poradce
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RALLYE

Beseda s populárním pilotem Václavem Pechem

Už jen týdny zbývají do startu nejstarší automobilové soutěže u nás, 48.
Rallye Šumava Klatovy. Ta se pojede opět
souběžně s 22. ročníkem Historic Vltava
Rallye.
Rok se s rokem sešel a jsme opět na
prahu startu domácího šampionátu
automobilových soutěží. Tento krásný
a bezprecedentně náročný sport loni zažil
nepochopitelně nešťastnou sezónu, kdy
ani přísná bezpečnostní opatření nezabránila smutným událostem. O to je teď
těžším úkolem pro pořadatele i závodníky
vydobýt si zpět důvěru veřejnosti.
Mezinárodní mistrovství ČR letos otevírá
48. Rallye Šumava Klatovy, která se bude
konat 18. – 20.4.2013 a opět ji bude
doprovázet oblíbená Historic Vltava Rallye,
jejíž 22.ročník je i tentokrát zařazen do
seriálu mistrovství Evropy. Přihlášky se
začaly hromadit každým dnem a přihlášeno je už teď i několik Finů i Švédů s vozy
značek Porsche, Triumph či Volvo. Je tedy
patrné, jak dobrý zvuk mají české soutěže
i v zemích, kde rallye rozumí téměř každý.
Seveřané budou na Klatovsku tradičně
klasifikováni i v rámci svého Severského poháru, atraktivní vozy jako Opel
Commodore či Mini Cooper si ale pro
klatovský podnik chystají i jezdci z dalších
koutů Evropy. Přihláška už dorazila i od
úřadujících českých národních šampiónů -

Jihočechů Krejči a Šárky, kteří se i se
slabším vozem v minulém ročníku dostali
až do první šestice konečného pořadí
mezinárodní klasifikace klatovského
podniku.
Novinkou bude letos start historického
Subaru Legacy postaveného pro Jiřího
Kalistu, diváci tak budou moci zavzpomínat třeba na ročník 1991, kdy s obdobným
vozem dojel Švéd Axelsson v Klatovech
dvanáctý. To bylo ale tehdy samozřejmě
v rámci soutěže soudobých vozů. I v té
bude letos nač se v Klatovech dívat, přestože domácí jezdci si dávají tradičně s přihláškami poněkud načas. Jeden z prvních
ohlášených vozů je ale Mini John Cooper
Works S2000 1,6T skvělé plzeňské
posádky mnohonásobných národních
šampiónů Václava Pecha a Petra Uhla, což
je samo o sobě velkým lákadlem pro
diváky. Pestrost sportu jménem rallye
a jeho závodního pole dokumentuje ale
zároveň třeba i méně výkonná Škoda
Fabia velkého srdcaře Jiřího Janeckého,
jenž si právě 48. Rallye Šumava Klatovy
zvolil pro svůj návrat do soutěží po víc jak
dvouleté pauze. „Neaspirujeme sice na ty
úplně nejvyšší příčky, přesto se na soutěž
hodně těšíme. My jezdíme hlavně pro
radost a tu chceme na Klatovsku dělat
sobě i fanouškům,“ usmívá se sympatický
vousáč Janecký.

Dne 29. 3. se od 18:00 v prostorách
vinárny klatovského hotelu Rozvoj
konala první beseda z cyklu „Rozjeď to“.
Pod záštitou Pošumavského auto moto
klubu a za mediální a technické
podpory klatovské kabelové televize
FILMpro si asi sedmdesátka diváků
zpříjemnila páteční podvečer.
Bohužel, z původně avizované
posádky Pech – Uhel dorazil pouze
řidič, Václav Pech mladší. Navigátor Petr
Uhel totiž plnil týmové povinnosti
EuroOil – Invelt Teamu v Žiželicích.
Avšak zábava ani vtip nescházely.
Trojice „účinkujících“ – Václav Pech
mladší, ředitel obou klatovských soutěží
Jiří Valenta a moderátor Jan Suda –
zvládla před televizními kamerami
a zraky diváků své party na výbornou.
Po krátkém úvodu, kde Václav Pech
mladší zavzpomínal na své začátky,
a po krátkých a vtipných otázkách
moderátora se ke slovu dostal i ředitel
a předseda PAMK Jiří Valenta. Téměř
hodina a půl v záři reflektorů rychle
utekla a po závěrečných dotazech z řad
diváků skončila celá akce autogramiádou jezdce.

„Zdá se, že už nám definitivně přijde
jaro, i vykukující sluníčko nám tak dodává
síly pro dotažení organizačního procesu.
Letos to opravdu není s pořádáním soutěží
jednoduché, ale postoupili jsme za další
důležitý bod – trať prošla schválením od
zástupců AJR. I pestré spektrum došlých
přihlášek z celé Evropy nás velice těší.
Chystáme také zpřísněná bezpečnostní
opatření pro diváky, nicméně snažili jsme
se je připravit tak, aby fanoušci nebyli
ochuzeni o sportovní výkony závodníků.
Zdá se tedy, že klatovské podniky mají
nakročeno k pěknému zážitku pro
všechny,“ říká ředitel obou soutěží Jiří
Valenta. Zopakujme už pouze to, že 22.
Historic Vltava Rallye a 48. Rallye Šumava
Klatovy proběhnou 18. – 20. 4. 2013.
foto: Rudolf Lang

<Karel Špaček>

www.klatovan.cz
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FARMÁŘSKÝ OBCHOD

www.klatovan.cz

Ve Farmářském obchodu najdete jenom fajnové jídlo
Skandály spojené s jídlem neustávají.
Jednou je to koňské maso v uzeninách.
Podruhé na vás číhá kyselina mravenčí
v kysaných výrobcích z Polska. Neutěšený
stav ve výrobě potravin je do jisté míry
i výsledkem nezájmu o kvalitní jídlo. Pokud
bychom si vybírali poctivé potraviny od
maloproducentů, nemuseli bychom se až
bát nakupovat.
Ve Farmářském obchodu v Klatovech
se nemilých překvapení bát nemusíte.
Prodáváme pouze poctivé, skutečné jídlo.
Uzeniny jsou opravdu z masa. Kdo ochutnal
gothaj nebo hovězí šunku z farmy Rudolec
ví o čem mluvím. Pečivo není ze zmražených
polotovarů. Chléb prodáváme poctivě
zadělávaný kváskem. Třeba ten od pana
Bayera z Plzně je vynikající. Koláče od pana

Rejžla jsou skutečná delikatesa. Jogurty
i další výrobky z minimlékárny Joma už jsou
legendární. Přesto je potřeba připomenout,
že se jedná o spojení kvalitní čerstvé
suroviny a poctivé práce. Tvaroh nebo sýrová
pomazánka z farmy Dolenec si získala nejen
značku regionální potravina, ale i stovky až
zbožňovatelů. Máslo, jogurty nebo klobásy
vyráběné po domácku bez dusitanové soli
od Němců z Netína jsou návykové.
Držovické sýry kozí, kravské i ovčí se ve
Farmářském obchodu dlouho neohřejí.
Hovězí maso z Rudolce, to je paráda.
Vyzrálé, krásně kuchyňsky opracované...
Z toho je radost vařit. Kuřata z Loužné
nejsou žádná nedochůdčata. Rostou
pozvolna zhruba 60 dní. Mají dostatek
prostoru, kvalitní krmivo a na mase je to
znát. Naprosto je nemůžete srovnávat
s kuřaty z běžných obchodů. Maso je často
křehčené, vodnaté, bez chuti. Zeleninu nám
dodává pan Krůs, pan Jarošík (brambory)
a pěstitelé z Litoměřicka. Myslíme i na racionální výživu, proto jsme zařadili do nabídky
i pohankové vločky, celozrnné i kukuřičné
mouky, špaldové krekry... Samozřejmě ve
Farmářském obchodu nakoupíte i džemy,
sirupy, mošty z Nebílov nebo Stvolenské
moštárny. Sušená jablka a hrušky ze sadů
v Nebílovech milují především děti.

HOBOpur: 12-hodinový Skitour na Hohenbogenu
Překonejte během dvanácti hodin
6800m. Tak by se stručně dalo popsat
ohlédnutí za lednovým závodem na
Hohenbogenu.
Vítězem tohoto náročného závodu se
zaslouženě stal Mar tin Mühlbauer
z Kötztingu, který během 12 hodin zvládl
17 výstupů a tak překonal neuvěřitelných
6800 m převýšení. Nepřekonal sice loňský
výkon Michaela Muehlbauera z Lamu s 18

výstupy, ale i tak zaslouží uznání, stejně
jako všichni účastníci závodu, mezi
kterými nechyběl ani „klatovský“ závodník
Štěpán Bečvář.
Celý závod spočívá ve výstupu na lyžích
na vrchol do kontrolní stanice a následně
sjezd zpět po sjezdovkách do údolí. To vše
každý podle své kondice a nasazení
v časovém úseku od 7 h do 19 h.
Příští rok to zkusíte také?
<RKL>

Farmářský obchod je místem, kde
nakoupíte kvalitní, poctivé, sezónní jídlo.
Dnes náš sortiment zahrnuje zhruba 600
položek. 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

www.klatovan.cz
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Jarní akce na Železnorudsku

Černé jezero. Patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům Železnorudska.
Letošní zima je nenávratně pryč a i
když je v oblasti Železnorudska stále ještě
sníh, příroda se začíná probouzet a láká
k jarním procházkám. Jednu takovou
bychom Vám chtěli přiblížit. Nejstarší
zprávy o turistice na Šumavě pocházejí
z 18. století a popisují výlety k Černému
a Čertovu jezeru. Tehdy si turisté museli
prosekávat cestu mačetou. K turistickému
boomu pomohl rozvoj dopravy, především
zprovozněním železnice na trase Plzeň –
Železná Ruda. K propagaci a rozšíření
zájmu o Šumavu přispěli svými díly
i někteří spisovatelé, zejména pak Karel

Klostermann. V 19. století začali vznikat
turistické spolky, které měli za úkol
zařizovat různé turistické pobyty, budovat
a značit turistické trasy, stavět rozhledny a
posléze vydávat mapy a průvodce.
K prvním a také nejvíce žádaným trasám
patřila návštěva Černého jezera. Zpravidla
se chodilo s průvodcem. To dnes již
nemusíte. Pohodlně zaparkuje na velkém
parkovišti „Špičácké sedlo“ a vyjdete po
asfaltové silničce a žluté turistické značce.
Cestou minete pár naučných tabulí, které
jsou součástí nové naučné stezky „historie
Špičáku“. Přibližně po 500 metrech

Železnorudsko Vás baví!
Datum

nadcházíme Špičácký železniční tunel.
Který byl donedávna nejdelším v ČR a ve
Střední Evropě. Cestou k jezeru se
můžeme kochat krásnou, romantickou
přírodou plno úchvatných scenérií. Po
nenáročné cca 3,6 km dlouhé trase se
před námi otevře fascinující pohled na
Černé jezero. Svojí rozlohou 18,43 ha je
největším ledovcovým jezerem na Šumavě
a v Bavorském lese. Leží v 1008 m n. m.,
a maximální hloubku má 40 m. Patří do
povodí Severního moře. V dřívějších
dobách se ve zdejší vodě prohánělo hejno
sivenů. V dnešní době zde z důvodů
předchozího siřitého znečistění Šumavy
nenajdete žádnou rybu. V jezeře se ale
vyskytují porosty šídlatky jezerní a zevaru
splývavého. Nad jezerem se majestátně
tyčí 300 m vysoká stěna Jezerní hory, jejíž
vrchol 1343 m je nejvyšším vrcholem na
Železnorudsku. Technickou zajímavostí
Černého jezera je vodní elektrárna, která
má svojí vyrovnávací nádrž hluboko v údolí
Úhlavy a je s jezerem spojená 2 km
dlouhým potrubím se spádem 280 m.
Tuto trasu doporučujeme též pro rodiny
s dětmi, kočárky i pro vozíčkáře. Jedinou
n ev ý h o d o u j e a b s e n c e m o ž n o s t i
občerstvení u jezera. Proto doporučujeme
svačinu do batůžku nebo občerstvení na
Špičáckém sedle.

duben 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

6. výcvikový víkend

Kynologický klub Žel. Ruda

tel. 607 810 762 - pro psy s jejich páníčky z řad široké veřejnosti

30. 4.

Stavění májky SDH Žel. Ruda/Hasičárna

Hasičárna

tradiční akce železnorudských hasičů s hudbou a občerstvení

30. 4.

Stavění májky SDH H. Stráž/Hasičárna

Hasičárna

hojsovečtí hasiči pořádají tradiční stavění májky

30. 4.

Pálení čarodějnic

Penzion HABR

odpoledne akci pro děti, občerstvení a zábava u ohně

4. 5.

Zkoušky podle NZŘ

Kynologický klub Žel. Ruda

pro členy kynologických klubů a chovatele pořádá Kynolog.klub Železná Ruda zkoušky psů dle mezinárodního zkušebního řád

8. 5.

Oslava osvobození ŽR

Klub / Železná Ruda

vzpomínkové odpoledne s hudbou a občerstvením se koná u železnorudského Zámečku od 12:00 hod.

11. 5.

Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše

SDH H. Stráž/Hasičárna

tradiční akce v Hojsově Stráži

12. 5.

Česko – bavorská neděle

bývalá celnice Alžbětín

Bleší trh, hudba, občerstvení…

12.-14. 4.

7

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

Změna vyhrazena.

V minulém čísle Klatovanu, jsme uvedli soutěžní
vědomostní kvíz z oblasti Železnorudska.
Správně odpověděl a byl vylosován výherce
pan Václav Krčma. Srdečně gratulujeme.

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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O víle Dajáně
Bylo to v dobách minulých. Tak dávno
minulých, že tenkrát ještě stromy chodily
po světě. V jednom městě chtěli lidé
krásný park. V parku měly být záhony
s květinami a kašna s vodotryskem.
Místem, kde měl být park, protékal potok,
stalo se něco zázračného.
Jednou pršelo až do rána a vycházející
slunce posvítilo do kapek deště. Slunce se
rozzářilo v milionech kapek v krásné duze.
Oblouk duhy se jedním koncem dotkl
hladiny Drnového potoka a z jedné vlnky
se do duhy narodila maličká víla.
Bezstarostně poskakovala a tančila
mezi stébly trávy. Milovala veselé barvy
motýlích křídel. Byla lehoučká a motýli ji
brali na záda a vyráželi na výlety. S jedním
motýlem se spřátelila.
Byl to babočka admirál. Vozil vílu
a posedávali na květech, povídali si.
Jednou se zeptal: „Jakpak se jmenuješ?“
Víla vykulila oči, „Jak se jmenuji? Já
nevím, co to je jmenovat se!! Ty se také
jmenuješ?“
Motýl vysvětlil: „Já se jmenuji Babočka
Admirál!! Všechno se nějak jmenuje,
všechno má své jméno. Ty jsi víla a každá
má mít své jméno, víš?“
Víla řekla: „Budu přemýšlet. Můžeme
zaletět na slunečnici? Napijeme se
nektaru.“
Po čase se opět se potkali. Víla si sedla
na motýla a letěli až k vlčím mákům. Víla
řekla: „Mám jméno Dajána.“
Motýl byl nadšen: „Výborně!! Krásné

www.klatovan.cz

KLATOVÁNEK

KLATOVÁNEK

pohádky Tety Džumagul
jméno!! A víš, co bude dál? Staneš se
velkou vílou. Už nebudeme spolu
poletovat, ty si najdeš něco, co bude tvoje
starost a práce.“
Dajánka věděla, co bude dělat: „Vím,
že budu velká víla. A vím, co budu dělat.
Budu se starat o stromy.“
Motýl se zasmál: „To se naběháš!!
Chvilku neposedí, pořád někam jdou!“
Dajánka věděla, co a jak bude dělat.
„Já si s nimi budu povídat. Budu jim obírat
mšice, rovnat lístečky. Budou rády, že mají
kamarádku.“
Za pár dnů už byla z Dajánky krásná
víla. Už ji nevozili motýli na zádech, sedali jí
do vlasů a Dajánka vypadala jako
princezna. Začala se kamarádit se stromy.
Nejdříve si jí moc nevšímaly a šly si za
svým. Ale Dajánka se nedala, když ji
neposlouchaly, začala jim zpívat písničky.
Stromy mají rády písničky. Nejenom, že na
písničku klidně postály, ale některé byly
tak nadšené, že zůstaly u potoka i několik
dní. Dajánka obrala mšice, porovnala
lístečky a ošetřila polámané větvičky. Po
kraji se nesla zpráva o krásné víle, která
krásně zpívá. Stromy přicházely v takovém
počtu, že Dajánka nestačila všem
pomáhat. Stromy čekaly, až na ně přijde
řada. Všechny chtěly písničku. Dajánka si
věděla rady. Pozvala si na pomoc ptáčky. Ti
do té doby neznali stromy, které chvilku
postojí. Ptáčkům se líbilo sedět v korunách
a zpívat. Stromy se domluvily a ty, co už
přišly, zůstaly u Drnového potoka. Lidé
ilustrace Klatovan | Eliška Luňáčková

Kluci velcí, malí,
také všechny holčičky,
najdou tady spolu všichni,
nápady, obrázky i básničky.
Klatovánek připraví pro ty chytré hlavičky,
pohádky i básničky.
i malovat obrázky! - připravte si barvičky!!
Hodně krásných dětských stránek,
připraví vám Klatovánek!

žasli, jak jsou stromy klidné a krásné.
Ptáčci s Dajánkou hezky zpívali, nikomu se
nechtělo domů. Dajánka měla radost ze
své práce a dívala se, jak si děti hrají. Děti
zpívaly písničky, které slyšely od Dajánky.
Dajánka se ještě lidem schovávala
v korunách stromů. To se ale mělo změnit.
Co se stalo si ovšem řekneme až příště.

Eva
Krausová
Teta Džumagul
Milé děti,
věříme, že se vám bude Klatovánek líbit
a stejně tak rádi budete číst pohádky
Tety Džumagul.
Klatovánek se objevil a nikdo z nás
pořádně neví, jak vypadá.
Napadá vás, jak vypadá a co dělá?
Pošlete nám své obrázky, nebo říkanky
na emailovou adresu akce@klatovan.cz,
rodiče vám určitě rádi pomohou.
Připojte i řešení tajenky doplňovačky a
možná budete odměněny, o čemž se
dovíte v příštím čísle na stránce
Klatovánku.
Komoří Lang

www.klatovan.cz
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ZA OPONOU chystá TROUBU NA VEČEŘI
Po loňském úspěchu anglické komedie
„Nerušit, prosím!“ chystá Klatovský divadelní spolek ZA OPONOU, který působí pod
SDS Klatovy, uvedení osvědčené hry
„Trouba na večeři“. V této francouzské
komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá“ a „a jak si kdo ustele, tak
si lehne.“ Proto si dejte pozor, než někoho
prohlásíte za troubu a budete se chtít bavit
na jeho účet. Může se stát, že troubou zůstanete na posměch vy sám. Jak říká principál spolku: „Letos jsme kvůli nedostatku
času na sepsání vlastní autorské hry opět

Dětský maškarní ples v Újezdě u Plánice
V sobotu 2. března se v Újezdě
u Plánice konal dětský maškarní ples,
který pořádalo Divadlo RYNEK. Celý program byl ve 14hod zahájen vystoupením
dětského tanečního kroužku z Plánice. Pro
děti bylo připraveno několik soutěží
a spolu s klauny Eliškou a Vláďou se všichni naučili tři nové tance. Nenudili se ani
rodiče a při jedné soutěži ze svých dětí
s chutí udělali mumie. "Do Újezda na
maškarní chodíme moc rádi. Pořadatelé

se zde dětem věnují, připravují pro ně plno
soutěží, zvykem je tu i bohatá tombola",
říká Olga Hrubá. Letos do Újezda přijelo
přes 200 lidí. Divadlo RYNEK má na svém
repertoáru i programy pro děti. Členové
spolku, kromě svých divadelních aktivit
i pravidelně vystupují na mnoha dětských

6x foto: Rudolf Lang

4x foto: archiv pořadatele
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sáhli k dramatu již hotovému, ale ukázalo
se, že až takovou úsporu času to neznamená. Hra stojí zejména na výkonech
dvou herců, kteří se musí naučit neuvěřitelné „špalky“ textu, nicméně oba to
zvládají s bravurou a do premiéry se
inscenace zvládne, alespoň doufám,
nejen nahrubo připravit, ale i jemně
doladit.“ Těšit se můžete na klatovské
herecké stálice Jiřího Matějku, Alenu
Pitnerovou, Jindřicha Gregoru, Miloše
Matase, ale i na nové tváře Nikolu Nováka
a Adélu Fleisigovou. Premiéra se
uskuteční v pátek 26. dubna 2013 od
19,30 v klatovském divadle.
<EL>
akcích v regionu. „V repertoáru máme více
programů pro děti, velice oblíbená je
například dětská diskotéka, ale dokážeme
připravit i nový originální program na
míru,“ říká vedoucí spolku Vladimír Kabrt.

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka
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HOKEJ
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Hokejisté zakončili sezónu s fanoušky

Cena pro Největšího srdcaře týmu
SHC Klatovy 2012/2013
Druholigovému týmu SHC Klatovy
skončila sezóna 10. března, kdy vypadl ve
čtvrtfinále play-off. Na předčasnou
„dovolenou“ je poslal Klášterce nad Ohří.
Tato čtvrtfinálová série se musela hrát na
pět zápasů. V tom posledním, rozhodujícím, podlehli doma klatovští hráči
Klášterci až v prodloužení 2:3. Tomuto
duelu přihlížela rekordní návštěvnost
fanoušků v sezóně 2012/13, sešlo se jich
zde skoro 800. Ani to však nepomohlo
Klatovákům k touženému postupu do
semifinále.
Mezi nejlépe bodované hráče týmu
SHC Klatovy patřili během sezóny útočníci
Ondřej Steiner (35 bodů) s Janem
Topinkou (31 bodů). V obraně se dařilo
Lukášovi Martincovi, který si zapsal

foto: archiv autora

úctyhodných 27 bodů. V play-off se role
nejlépe bodovaných hráčů ujal útočník
a kapitán týmu Jiří Maxa (7 bodů), z obrany
na tom byl opět nejlépe Lukáš Martinec
(4 body).
V pátek 22. března tým SHC Klatovy
a týmy juniorů slavnostně ukončily sezónu.
Týmy zahájily tento večer každý samostatně, poté se sešly se svými fanoušky
v Music Clubu Alcatraz. Zde bylo o zábavu
postaráno, dá se říci, že došlo k většímu
sblížení mnoha hokejistů s fanoušky a tato
parta zde pod vedením trenéra Radka
Mužíka vytvořila skvělou atmosféru trvající
až do ranních hodin. Během večera došlo
také k vyhlášení ankety Fanklubu HC
Klatovy, ve které fanoušci hlasovali o tom,
kdo se stane „Největším srdcařem týmu

SHC Klatovy v sezóně 2012/13“. V té dali
fanoušci nejvíce preferenčních hlasů
Pavlovi Čubanovi, který si tuto cenu zajisté
zaslouží. Nutno však podotknout, že celá
anketa byla hodně vyrovnaná, v těsném
závěsu za Pavlem Čubanem byla hned
pětice dalších hráčů.
Poděkování za letošní sezónu určitě
patří všem hráčům a vedení klubu, ale
také sponzorům týmu a všem fanouškům.
Těšme se, že v sezóně 2013/14 nám
budou klatovští hokejisté svými výkony
dělat ještě větší radost než letos a dotáhnou to v ní co nejdále.

Jiří
Zavřel
fanklub HC Klatovy

V Sušici si mohou Škrtnout!

S Vladěnou Tesařovou

foto: A. Staňková

Na konci ledna byl sušickým divákům
prvně představen nový kulturní pořad
s netradičním názvem Škrtněte si prosím.
Jedná se o autorskou talk show Radka
Nakládala ,který se rozhodl připravit pro
diváky něco nového. Neboť se jedná
o pořad s lidmi o lidech, rozhodl se zvát si

do pořadu zajímavé hosty z regionu a pak
také pozvat si i zajímavé osobnosti mediálně známé z oblasti kultury nebo sportu.
Autor také chce nabídnout divákům v pořadu pro zpestření různé hudební žánry
a tím propagovat šikovné muzikanty v regionu. První Škrtněte si prosím, bylo v sušické kino-kavárně představeno 29. ledna.
Radek Nakládal si pozval sušického
historika Jana Lhotáka, Dívku Šumavy
2012 a o hudební zpestření se postaralo
dívčí hudební Jill Trio z Klatov. 12. března
jsi do tohoto talk show přišla „škrtnout“
sklářská výtvarnice Vladimíra Tesařová
a přední fotograf Šumavy Jan Kavale.
Hudebně tentokrát pořad zpestřila dvojice
Jan Ptáček a Daniel Nakládal se svým
jazzovým projektem Hellboy´s Jazz. Autor

přiznává, že Škrtněte si prosím je obdobou
známých pořadů z komerčních televizí. Má
však ale svoji osobitou atmosféru díky
příjemnému prostředí sušické kavárny
Sirkus a také v něm divák může poznat
zajímavé hosty z regionu, kteří se
v takových pořadech běžně neobjevují.
Radek Nakládal připravuje další
pokračování svého talk show v dubnu.
Diváci se mohou těšit na šlechtice
a majitele pivovaru z karlovarska a na
známou hudební funky osobnost ze
Sušice. Přijďte si tedy do sušické kino
kavárny Sirkus 15. dubna také i Vy
„škrtnout“ a nově ochutnat i vynikající pivo
ze Zámeckého pivovaru.
<RKL>

www.klatovan.cz

HUDBA
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HUDBA
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LORD
představujeme regionální kapely

MOTO:
Jak z popela Phenix Lord vstal,
bez mála 20 let tvrdě spal.
Po letech zas je živý,
na oslavu jejich zrodu můžeš vyhrát…
TýVý…
foto: archiv kapely

Vážení přátelé, kamarádi a příznivci kapely LORD rock…
Je tomu bez mála 20 let co odešla
kapela LORD rock za scény a její členové
začaly uskutečňovat svoje vlastní projekty.
Slovem klasika „Nikdy neříkej nikdy“ je
dnes všechno jinak. Kapela je zpět.
Lord se vrací plný energie a na oslavu
této pro nás jedinečné chvíle vás tímto
chceme pozvat na akci „LORD 2013 –
Dávno se známe“.

Tato akce bude díky štědrosti sponzorů
zpestřena slosováním sedmi cen, z nichž
cena číslo „1“ bude televize!!!

„LORD 2013 – Dávno se známe“
Kde: Rockový klub U Košile Klatovy
Kdy: 13. dubna 2013 od 20.00 hod.
Host: Chai - Nýrsko

Pravidla soutěže o „7“ věcných cen:
- účastník musí být prokazatelně registrován
mezi fanoušky na www.bandzone.cz/lordrock
(nezabere více jak 5min!)
- účastník musí mít zakoupenou vstupenku
(cena bude velmi příznivá)
- účastník musí při zakoupení vstupenky
odevzdat vyplněný slosovací kupon opatřený
uživatelským jménem.(login.,nick).
- účastník musí být bezprostředně přítomen
losování.
- soutěže se nezúčastní členové souborů
Lord, Chai.

Vás zve dne 12. 4. 2013 od 17:00 hod. na

Jarní přehlídku
Plnou zářivých, módních, jarních barev
Připravujeme pro Vás:
Přehlídka jarních kolekcí pro všechny generace
Přehlídka spodního a nočního prádla značky Pleas
SLEVA! pouze tento večer sleva 10% na zboží
z nové jarní kolekce
Ukázka kosmetiky Mary Kay, ArtiStry
Líčení
Proměna vizáže pro jednu z Vás
a další...
Vstup zdarma

Randova 112, Klatovy, obchodní dům Klatovan

Po celou dobu je pro Vás připraveno občerstvení
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BASKETBAL

www.klatovan.cz

Gabriela Němcová BK Strakonice
Ondřej Hanzlík BK Pardubice
Ondřej Fleisig
BK Klatovy
MVP turnaje byl zvolen Ondřej Kočvara
BA 2006 Roudnice nad Labem.

Ve dnech 29. a 30. 3. se do Klatov sjelo
celkem 10 týmů dětí ročníku narození
2002 a mladších, které byly rozděleny do
dvou skupin. Skupina A sváděla souboje
v hale BK Klatovy „Na Husáku“ a byla

složena z týmů BK Pardubice, BA 2006
Roudnice nad Labem, BK Klatovy, Sokol
Pražský a Sršni Písek. Skupina B bojovala
v hale CMS a byly to týmy BA Sparta Praha,
Loko Plzeň mix, BK Strakonice dívky, BK
Brandýs nad Labem a BK Spišská Nová
Ves dívky. Na konci prvního hracího dne
byla pro všechny účastníky turnaje připra-

vena večerní prohlídka Klatovských katakomb a pro trenéry posezení v restauraci
POPRDA.
Během nedělního dopoledne týmy
dohrály zápasy ve skupinách a byly tak stanoveni soupeři pro boje o konečná pořadí
v turnaji. O deváté místo tak bojovaly týmy
Sršni Písek a BK Spišská Nová Ves dívky,
o sedmé místo si zahrály týmy Sokol
Pražský a BK Brandýs nad Labem, o páté
místo svedly souboj týmy BK Klatovy a BK
Strakonice dívky, o bronzové medaile
zápolily týmy BA 2006 Roudnice nad
Labem a BK Loko Plzeň a boj o zlato svedly
týmy BK Pardubice a BA Sparta Praha. Tyto
zápasy stanovily následující konečné
pořadí turnaje:
1. BK Pardubice
2. BA Sparta Praha
3. BA 2006 Roudnice nad Labem
4. BK Loko Plzeň mix
5. BK Klatovy
6. BK Strakonice dívky
7. Sokol Pražský
8. BK Brandýs nad Labem
9. BK Spišská Nová Ves dívky
10. Sršni Písek
Součástí turnaje bylo i individuální
hodnocení hráčů, proto byl formou ankety
mezi trenéry jednotlivých týmů zvolen ALL
STAR TEAM a MVP turnaje. Do ALL STAR
TEAMU byli zvoleni tito hráči/hráčky :
Ondřej Zajíček
BA Sparta Praha
Lukáš Kejmar
BK Brandýs nad Labem

Finálový zápas zpestřilo všem účastníkům i jejich fandům vystoupení slečny
Anežky Bočkové se švihadlem, je to několikanásobná mistryně ČR v SINGLE ROPE A
DOUBLE DUTCH SPEED. Ceny všem účastníkům předal trenér mládeže BK Klatovy
pan Ondřej Sýkora a čestní hosté turnaje
pan starosta města Klatovy Mgr. Rudolf
Salvetr a trenér Mattoni NBL pan Jan
Slowiak.

Výsledky všech utkání jsou na webu
www.basketbal-klatovy.cz do sekce
TURNAJE – Easter Cup 2013 – stejně tak
je ve stejné sekci i fotogalerie turnaje.
Děkujeme všem malým basketbalistům za předvedené sportovní výkony,
trenérům za trpělivou práci s těmito dětmi,
fandům za vytvoření skvělé atmosféry,
rozhodčím za spravedlivé posuzování
všech zápasů, klukům u stolků zapisovatelů za pozorné sledování hry a všem
sponzorům za podporu minibasketbalu.

Ondřej
Sýkora
trenér BK Klatovy

www.klatovan.cz

BANKOVNÍ SLUŽBY
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Hledáme
kolegu
pro doplnění našeho
prodejního týmu

Co vám nabízíme?
mzdu podle vašeho výkonu balíček prvotřídních odměn a benefitů
práci s milými lidmi v neformálním prostředí

A co od vás očekáváme?
komunikativnost časovou flexibilitu
alespoň základy angličtiny

znalost práce na PC

Jako prodejce budete nabízet telekomunikační služby i bankovní
produkty, proto je předchozí praxe ve finančním sektoru výhodou.
Jestli vám tohle všechno padlo do oka a chcete se k nám přidat,
pošlete nám svůj životopis a motivační dopis na:
premysl.pelc-irs@vodafone.com
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Křížovka o cenu!

Opět večeři pro dva!

Výherce volební křížovky Milan Holub
si přijel na Braníčkov vychutnat výhru.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
Studentky měly napsat esej,
která by pojednávala
o náboženství, sexu
a tajemnu.
Nejkratší práce měla
pouze jednu větu:
„<tajenka 1>
... <tajenka 2>!“

Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> moje žena to viděla
<tajenka 2> a řekla to tchýni

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Miroslav Suchý,
Nuderova ul., Klatovy
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 22. dubna 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
Prodám starší dvoupatrovou postel se
šuplíkem, vhodná na chatu nebo chalupu,
bez matrací. Cena 500 Kč. Osobní odběr
v KT. Tel. 777 098 176
Prodám kompletní dámské motorkářské
oblečení černá kůže vel. L. Boty kožené
černé vel. 41, přilba Shark L. Vše používané
jednu sezonu, levně. Tel. 776256556
Pronajmu řadovou garáž v Klatovech,
ul. U Čedíku. Tel. 602 882 461.
Pronajmu slunný byt 2+kk, (52m2),
balkon, Praha-západ, Jinočany, dlouhodobě,
internet, garážové stání k dispozici.
Dostupnost metra (stanice Zličín) 10 min.
autobusem. Tel. 606 404 912
Prodám amer. kamna bez slíd. okének
zn. Harding, stáří cca 70let, menší oprava
nutná. Tel. 776256556
Sbírku žvýkaček z let 1980-1995 daruji
sběrateli (cca 120 ks). Tel. 376 313 629
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.

Bleší trhy v Klatovech

2013
ve výstavním areálu
Českého svazu chovatelů v Klatovech
„Na Pazderně“
každou první sobotu v měsíci
(kromě července) od 9 do 12 hodin
prodávající od 8.30 hod.

6.dubna 4.května 1.června
3.srpna
7.září
5.října
2.listopadu
Registrační poplatek pro prodávající: 50,- Kč

Pro návštěvníky vstup zdarma
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Pořadatel: SPONKA o.s.
Informace na tel.č.: 605 905 242
Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo si přijďte
udělat radost z levného nákupu. K prodeji můžete
nabízet textil, obuv, hračky, dětská kola, náhradní
díly, keramiku, porcelán apod.
V areálu lze nabízet i přebytky z Vaší zahrádky,
farmářské produkty nebo věci vlastní výroby.

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, U Nováků
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
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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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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. 4. 2013

Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

uzávěrka:

Inzerujte v Klatovanu!

18. 4. 2013
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ŠACHY

www.klatovan.cz

Šachista Tomáš Hurdzan vybojoval republikový bronz
Místku, před stříbrnou Nelou Pýchovou
z Vlašimi a Janou Kubošovou z Orlové,
které stejně jako Jitka získaly 6,5 bodu,
obě však měly lepší pomocné hodnocení.
V kategorii dívek do 12 let srdnatě
bojovala Maryam Amina Koucha, která
střídala výborné a slabší okamžiky a která
se se ziskem 4,5 bodu umístila na 11.
místě. „Mařenka“ v několika partiích
dosáhla výborné pozice, soupeřku zcela
přehrála, bohužel však dobře rozehranou
partii nedokázala dotáhnout do vítězného
konce. Škoda především dvou partií na
začátku turnaje a pak zápasu posledního
kola proti první nasazené a celkově
bronzové Karin Němcové, kde by výhra
v nadějné a velice útočné laděné partii
znamenala posun na 5. místo.
Celkově lze týdenní MČR v Jeseníkách
hodnotit jako úspěšné, o další úspěchy se
Tomáš Hurdzan (vpravo) na Mistrovství České republiky mládeže
v kategorii chlapců do 12 let v Koutech nad Desnou
Skvělé třetí místo a bronzovou medaili
vybojoval mladý klatovský šachista Tomáš
Hurdzan na Mistrovství České republiky
mládeže v kategorii chlapců do 12 let
v Koutech nad Desnou. Tomáš měl
výborný začátek, když zvítězil v úvodních
třech kolech devítikolového turnaje
a osamostatnil se na prvním místě
startovního pole. Pak sice po smolné
remíze ve 4. kole následovala jediná
prohra ve slibně rozehrané partii proti
největšímu favoritovi Nguyen Thai Dai

Tomáš Hurdzan

Vanovi z Frýdku-Místku, ale zbylé 3 remízy
a jedna výhra znamenaly zisk 6 bodů,
bronzovou medaili a postup na Mistrovství
Evropské Unie. Mistrem republiky se stal
již zmiňovaný Nguyen Thai Dai Van se
ziskem 7 bodů, před druhým Janem
Miesbauerem z Písku (6,5 bodu). Tomáš
předváděl po celou dobu turnaje vynikající
výkony, na rozdíl od loňského roku se
vyhnul výkonnostním výkyvům, své
soupeřem převyšoval v přípravě zahájení,
strategickém i taktickém myšlení, pouze
několik nevyužitých šancí v koncovce jej
připravilo o ještě lepší umístění. Tomáš
svým bronzovým umístěním na této
nejvýznamnější republikové akci mládeže
navázal na výborné výsledky z nedávné
minulosti, kdy se v roce 2011 stal jako
součást týmu Mistrem republiky družstev
mladších žáků a Mistrem republiky v rapid
šachu jednotlivců (2011). Jestliže bude
nadále pokračovat v tréninkové píli, má
díky svému talentu nejlepší předpoklady
dalšího šachového růstu a dosažení ještě
lepších výsledků.
V turnaji dívek do 14 let byla největší
favoritkou nejlepší česká hráčka, Jitka
Jánská ze Šachklubu Klatovy, která chtěla
navázat na loňský titul mistryně ČR.
Bohužel ji letošní mistrovství nezastihlo
v optimální formě, když po výborném
začátku (2/2) následovala slabší střední
část turnaje (1,5/4) právě proti dalším
spolufavoritkám a ani závěrečný finiš
(3/3) a zisk 6,5 bodu ji nezajistil lepší, než
4. místo. Ziskem 7,5 z 9 partií s přehledem
zvítězila Natálie Kaňáková z Frýdku-

Maryam Amina Koucha
pak šachisté Sokola Klatovy mohou
pokusit na červnovém MČR družstev
mladších žáků, MČR družstev starších
žáků, zářijovém MČR v rapid šachu a
říjnovém MČech mládeže do 16 let. Ještě
předtím, v polovině dubna, se družstvo
dorostu pokusí udržet extraligovou
příslušnost i pro příští rok.
3x foto: autor

Karel
Nováček
Šachklub Sokol Klatovy

