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O putovní pohár starosty obce Bezděkov

text a foto: Věra Langová
Dne 27. 7. 2013 se konal v Bezděkově turnaj smíšených
družstev „O putovní pohár starosty obce“. Vítězem se sice stal domácí tým,
ale dík za účast patří všem, neboť se hrálo v téměř tropických podmínkách.

Klatovan zve:

www.klatovan.cz

INFORMACE

Úvodník
Vážení čtenáři,
setkáváme se v době, kdy po měsíci
povodní jsme prožívali, zvláště v posledních týdnech, další extrémní měsíc sucha. Prázdniny by měly být opravdu více
o odpočinku a dovolených na zotavenou,
a proto věřím, že snad již nás v srpnu
bude nadále provázet „normální“ počasí.
Červencové vydání Klatovanu je
obsahově opravdu prázdninové a je vyplněno pozvánkami na akce, tipy na výlety,
křížovkou na koupaliště či cesty, ale také
například informacemi, jak výhodně
využít energii sluníčka.
Je mi potěšením spolupracovat jako
mediální partner na akcích na Klatovsku
a vážím si obrovského úsilí pořadatelů,
většinou takřka nezištně, naplnit náš
volný čas a budu je i nadále podporovat.
Poslední dny se kromě bouřek na nás
valí i zprávy o různých dopravních neštěstích, či tragických nehodách turistů na
cestách. Proto přeji hezkou druhou polovinu prázdnin a hlavně šťastný návrat
a shledání společně nad stránkami
srpnového Klatovanu.

Kloktání
Klok
tání 2013 - open air

Rudolf
Lang

charitativní festival v Klatovech

editor

31. 8. 2013 v Klatovech se uskuteční první ročník
charitativního festivalu, jehož výtěžek bude použit na nákup
školních potřeb a hraček pro Klokánek, který se nalézá
v Janovicích nad Úhlavou. Krom prvenství v charitativním záměru
i tento festival zaujímá další prvenství v Klatovech – účastí toliko
kapel v jeden den, což doposud nebylo a asi dlouho nebude.
Pozváni jsou děti z dětských domovů Domažlice, Měcholupy
a Kašperské hory.
Celá akce se odehraje v místním kempu - Lázně Klatovy.
Začínáme od 10:00, předpokládaný konec na půlnoc.
Předprodej na náměstí Míru – Tabák Copy centrum a Šiwa 160
Kč. Na místě 199,- Kč, s hračkou 180,- Kč. ZTP, ZTPP – 140 Kč.
S hračkou znamená – přineste jakoukoliv hračku nerozbitou
s sebou, kterou věnujete jako dar.
Vystoupí tyto skupiny dle harmonogramu:
BTnJ, Strip Dolls, Continue, Ukradené Vjeci, Chai, Herlet, Lord,
Trautenberk, Snow Flowers, Head Down, Veget, Pavel Hendrych
band, The Showers, Brenda 5.
Některé z vás zajímá, kolik si skupiny za takovéto vystoupení
berou honorář. Tak my jsme ochotni a můžeme sumy uveřejnit.
Každá skupina dostane za účast skvělý guláš a pivo. Tudíž výtěžek
jde opravdu na charitativní účel.
Pořadatelem akce je EKG, Studio ExAvik a záštitu přijal
starosta města Klatovy Rudolf Salvetr.
Na této akci vás i jménem mediálního partnera
Měsíčníku Klatovan rád uvidím v hojném počtu
Alan Rohan
více info: http://www.kloktani.vesele.info/

www.klatovan.cz
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Akce! Nová zelená úsporám 2013! Akce!
Na základě četných dotazů ze strany
zákazníků přinášíme základní informace
o akci NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013!
Chcete-li využít energii ze sluníčka pro
solární ohřev vody v bazénu, solární ohřev
teplé vody, případně solární ohřev vody
a přitápění, nastává pravý čas pro využití
solárních systémů s využitím programu
Nová zelená úsporám 2013.
Slunce, díky solárním kolektorům,
umístěným převážně na střeše objektů,
předá svoji energii do kapaliny, která ta se
následně dále akumuluje ve vodě. Jakým
způsobem se provede propojení solárních
kolektorů je otázkou bližšího zkoumání dle
požadavku investora a dále závisí na
prostorových či finančních možnostech.
Obrovskou výhodou těchto solárních
systémů je téměř úplná absence nákladů
na provoz či údržbu. Během slunných dní
máte zajištěno potřebné množství teplé
vody bez dalších nákladů na další zdroje.
Při využití kvalitní technologie pak dokážeme využít sluneční energii i při velmi
mrazivých dnech.
Rádi Vám zpracujeme konkrétní individuální cenovou kalkulaci. Při realizaci
a získání dotace z Nová zelená úsporám
2013 lze dosáhnout zvýhodnění na solární systémy až 35.000 Kč (max. 40%).

Baselides

VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

Pro plynové kondenzační kotle je
nejvhodnější topný systém s teplotním
spádem 45-50/30 °C, s velkou otopnou
plochou radiátorů nebo s podlahovým
vytápěním, kde lze naplno využít principu
kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě.
Významného efektu lze dosáhnout rovněž
u klasických, dříve instalovaných, topných
systémů s radiátory, a to za využití ekvitermní regulace, popř. v kombinaci s optimalizací teploty vytápěného prostoru. Pokud

Tepelné čerpadlo vzduch-voda DeDietrich

Zdeněk

NOVINKA! Kondenzační kotel BLUEHELIX TECH

Nízkoteplotní a vysokoteplotní
tepelná čerpadla ROTEX vyřeší
topení, chlazení i ohřev vody
každého domu a sníží jeho
náklady na polovic!

Provádíme regulace
bytových domů.

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

vyměníte starší plynový kotel za nový
KONDENZAČNÍ, lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013 až
18.000 Kč (max. 75%).
Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují
odnímat teplo z okolního prostředí (vody,
vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší
teplotní hladinu a následně účelně využít
pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Při
pořízení Tepelného čerpadla lze získat
dotaci z Nová zelená úsporám 2013 až
100.000 Kč (max. 75%).

Prodejní doba:
Po-Pá 8:00 - 16:00
So: 9:00-12:00

Dotace lze získat i na pořízení úsporných topných zdrojů (kotlů) na biomasu.
Více informací získáte při osobních
konzultacích, které vám rádi poskytneme.
Termín je však nutno domluvit předem,
a to buď u nás na provozovně v Budovcově
ul. v Klatovech (vedle kruhové křižovatky
BILLA-Klatex), nebo na našem níže
uvedeném telefonním čísle. Nebo nám
zašlete váš kontakt a požadavek na náš
email a my se vám rádi ozveme. U nás vám
doporučíme kvalitní a mnoho lety vyzkoušené produkty renomovaných firem
v těchto oborech.
Teď je možná nejvyšší čas přemýšlet
o změně a úsporách!

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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POZVÁNKY

www.klatovan.cz

Klatovan zve:
Přípravy již 6. ročníku akce Okolo Železné
Rudy s časopisem Turista vrcholí. Ačkoli se
tato oblíbená cyklo-turistická akce uskuteční
ve dnech 6. až 8. září 2013, účastníci se
mohou registrovat už nyní. Do příprav se
zapojilo i město Bavorská Ruda a řada
německých subjektů. Hlavním partnerem je
časopis Turista, který letos oslaví úctyhodné
jublieum – 125 let od vydání prvního čísla.
„Počet účastníků neustále roste, loni se
jich zaregistrovalo 850, což je o 100 procent
více než o rok dříve. Letos očekáváme opět
podstatně vyšší zájem,“ uvádí hlavní organizátor Milan Sklenář. Pro účastníky letošního
ročníku Okolo Železné Rudy s časopisem Turista jsou připraveny čtyři trasy pro pěší (7, 15, 25
a 30 km) a dvě pro cyklisty (30 a 50 km). Další
možností jak poznat region Železnorudska je
nabídka tří naučných stezek – Sklářská,

6. ročník mezinárodní cyklo-turistické akce Okolo Železné Rudy s časopisem Turista
nabídne bohatý program u nás i v Bavorsku.
Tetřeví a Utajená obrana. „Novinkou letošního
ročníku je přibližovací trasa pro cyklisty
z Modravy. Pro registrované cyklisty bude
připravena zdarma v rámci registrace doprava
autobusem zpět do Modravy v sobotu ve
večerních hodinách,“ dodává Milan Sklenář
s tím, že centrem akce bude sportovní areál Za
Tratí v Železné Rudě.
Registrovaní účastníci, kteří uhradí poplatek 170 korun, mohou využít mnoha bonusů,
jako je zvýhodněné ubytování, padesátiprocentní sleva na příjezd a odjezd vlaky Českých
drah z celé ČR, bezplatně bude možné jezdit
vlaky mezi Zelenou Lhotou a Alžbětínem
obousměrně využít lanovek na Pancíř a Velký
Javor. Zajištěn je volný vstup do bazénů,
stanování zdarma, bezplatné ochutnávky
místních specialit nebo káva v restauracích,

kavárnách a hotelech na obou stranách
hranice či volný vstup na různá zajímavá
místa. Informace o možnostech ubytování na
Železnorudsku o víkendu 6. až 8. září lze získat
foto: Rudolf Lang
na www.sumavskakarta.cz a v ITC Železná
Ruda, tel.: 376 397 033.
Moderovat zábavný program bude jako
v minulých letech železnorudský rodák herec
Pavel Nový. Součástí programu bude tradičně
Pivo-vínobraní, které začne v pátek 6. září
od 16:00. Uskuteční se také oslava výročí
založení časopisu Turista. Letošní ročník
mezinárodní cyklo-turistické akce Okolo
Železné Rudy s časopisem Turista je zařazen
do kalendáře Klubu českých turistů, stane se
také jedním z vrcholů turistického týdne
v Bavorsku.
<RKL>

Frekvenční terapie i v Klatovech
PRVNÍ ZÁKAZNÍCI ZAPPER CENTRA
Předem bychom chtěli poděkovat
prvním návštěvníkům našeho centra. Jak
sami uvádějí, návštěva za to stála. Zbavili
se dlouholetých bolestí hlavy, zmenšily se
artritické bolesti, zlepšilo se dýchání, odezněly bolesti zubů, nebo zmizel viditelný
třes rukou a hlavy. Samozřejmě nechceme
tady prezentovat zázraky, ale ve všech
případech zaznamenali klienti nějakou
změnu. Je pravda, že každá legrace něco
stojí a ani u nás to není zadarmo. Sami si
zkuste ale spočítat, kolik peněz jste utratili
za několikaleté konzumování tabletek
proti bolesti. A to nepočítáme následné
žaludeční problémy a další léky… zdraví se
však zaplatit nedá. Bohužel naše služby
nehradí zdravotní pojišťovna (ceník na

www.1zapper.cz, menu služby).
My vám jen chceme umožnit lepší fungování doma i ve společnosti, příjemnější
a zábavnější život a to, abyste se nemuseli
bát druhého dne a otravných bolestí
čehokoli.
Na našich webových stránkách
www.1zapper.cz si můžete přečíst nejen
příběhy našich klientů a co o našem
centru řekli, ale i co vás při návštěvě
čeká a další informace o metodě, kterou
používáme.
Pokud se sebou chcete něco udělat
a zajímají vás naše služby, volejte tel. č.
606 828 402. Postupem času pravděpodobně každý přijde na to, že svůj život
musí vzít do ruky sám a sám se snažit
o jakékoli zlepšení. A právě teď je ta
nejvhodnější doba!

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

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

Hana
Bártová
frekvenční terapie

www.klatovan.cz
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2. 8. - 19:00
Finální program Železnorudských
slavností 2. - 4. srpna. Po celou dobu
slavností budou na parkovišti za kostelem
pouťové atrakce, na Třídě 1. máje bude
nepřeberné množství občerstvení a bude
probíhat trh a děním na hlavním pódiu
bude provázet moderátor Radek Nakládal.
Slavnosti přinesou zajímavý program pro
všechny věkové generace, letos navíc obohacený o vystoupení skupiny KATAPULT!!
Mladé jistě přitáhne hudební vystoupení
skupiny UG - Strýčkova Zahrádka.
Tradičním hostem slavností je herec
Pavel Nový a ze sobotního programu
upozorníme na křest knihy Zdeňka Roučky
- Šumavou ze svobody do opony.
Celé dny budou vyplněné hudbou
a zábavou pro všechny generace a věříme,
že opravdu příjemně osloví každého
návštěvníka.

Železnorudsko Vás baví!
Datum

léto 2013

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

2.- 4. 8.

Železnorudské slavnosti

Město Železná Ruda

tradiční 3 dny plné zábavy, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce…

10. 8.

Belvederské hudební léto

Hotel Belvedér

již tradiční setkání harmonikářů

10.–11.8.

Český pohár DH – finále

SKI&BIKE Špičák

finálový závod Českého poháru ve sjezdu horských kol

17. 8.

Dřevěná olympiáda

SDH Hoj. Stráž/Hasičárna

8. ročník tradičního hojsoveckého klání pro děti i dospělé!

10.–11.8.

Okolo Železné Rudy

Penzion Habr Železná Ruda 6. ročník mezinárodní cyklo-turistické akce

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

Změna vyhrazena.

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Srdečně
Vás zve
MĚSTO
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
Dajánka byla zvědavá, co Dio bude
s cibulkou podnikat. I ona musela být
trpělivá. Konečně se s Honzíkem dočkali.
Dio cibulku zasadil do země. Ze semínek,
která přinesl, vyrostly sazenice, z nich
větší rostliny a ty Dio zasadil na záhony
v parku. Kvetlo to tu všemi barvami a všem
se ta krása líbila. O parku se nesla zpráva
po okolí a lidé se jezdili na tu krásu dívat
i z daleka.
Jednoho dne přijel překrásný kočár.
Lidé mu ustupovali z cesty a kočár dojel až
k domku zahradníka Dia. Sluha pomohl
vystoupit nějaké dámě. Byla na první
pohled smutná. Dio jí vyšel vstříc
a společně vešli do domku.
Paní se Diovi a Dajánce svěřila, že
přijíždí pro radu a pomoc pro své děti. Prý
jsou nemocné, slabé a tak bledé, že
vypadají průsvitně, jako nějací duchové.
Vyprávěla, že děti onemocněli před rokem,
když v rodině sloužila zlá žena. Prý neměla
ráda, když se děti smály a hrály si.
Nakonec dětem podala nějaký čaj a od té
doby byl dům plný smutku a nemoci.
Smích a radost se vytratily.
Zahradník i Dajánka paní vyslechli.
Dajánka se zamyslela a řekla: "To musela
být nějaká jedovatá bylina. Na každou
jedovatou je ale nějaká, která pomůže!"
Dio přemýšlel a pak se podělil o svůj
nápad" Paní, říkáte, že potřebujete
pomoci. Tadyhle Dajánka může jet s vámi

Doplňovačka

KLATOVÁNEK

www.klatovan.cz

pohádky Tety Džumagul
a pomoci dětem svými bylinkami. Určitě
odhalí jak vašim dětem pomoci. A vezme
s sebou i Honzíka Drozda. Je to šikovný
chlapec, o zahradničení ví už tolik, jako já
a je šikovný na každé řemeslo. Když bude
s vašimi dětmi, bude na ně dávat pozor
a ještě s nimi může navštěvovat nějakou
školu, aby mohl vyrazit do světa na
zkušenou. Já zůstanu tady a postarám se
o park."
Dajánce se z parku do světa nechtělo.
Honzík se ale nadchl a hned běžel za
maminkou a tatínkem vyjednat, aby ho
pustili. Nakonec je přivedl k paní a ta
rodiče přemluvila. Když Dajánka viděla, že
Honzík má už truhličku s věcmi, kývla na
cestu také.
S těžkým srdcem se rodiče loučili
s Honzíkem a Dio s Dajánkou. Nastoupili
do kočáru a ten se všemi odjel do
dalekého města.
Dio se staral o park, plel záhony, sázel
k v ě t i n y, s h r o m a ž ď o v a l s e m í n k a
a plánoval, jak upraví park příští rok.
Vymyslel úžasnou věc. Okolo kašny chtěl
udělat kruhový záhon a na něj nasázet
květiny, které rozkvétají v určitou hodinu.
Město by tak mělo květinové hodiny.
Z města přišel dopis. Dajánka přišla na
to, že zlá služebná otrávila děti kořenem
konvalinek. Vařila denně čaj z bylinek
a děti se uzdravovaly, Honzík se vrhnul do
práce na zahradě a večer studoval ve
Milé děti,
Pošlete nám řešení doplňovačky, nebo
své obrázky a říkanky na emailovou
adresu akce@klatovan.cz, rodiče vám
určitě rádi pomohou.
Komoří Lang

ilustrace Klatovan | Eliška Luňáčková

PRÁZDNINY
Vlakem autem letadlem,
z domova se dostanem!
Užijem si prázdniny
na chatě, či pod stanem.
Sluníčko a voda,
k životu je třeba.
Kdo u vody se poválí,
toho slunce opálí.
Borůvky, maliny a houby
zkrátí ti den dlouhý.
Jak už košík plný máš,
víme, že si pochutnáš!
Polárkové dorty, nanuky a zmrzlina
čas prázdnin začíná!!
Potěšíme dědečky a babičky,
proženeme kola!!
Dávej pozor na své zdraví,
sejdeme se znova.

velké knihovně. Na podzim začne studovat
na škole pro stavitele. Měl v úmyslu stát se
architektem a stavět krásné domy.
Dajánce se stýskalo a psala, že hned,
jakmile děti budou zdravé, vrátí se k Diovi.
Na to se Dio velmi těšil, z cibulky vykvetl
malý tulipán. Byl sice maličký, ale vzácný.
Jeho květ byl sametově černý. Dio se těšil,
že příští jaro už jeho květ uvidí i Dajánka.
Říkal si, že až tulipán znovu vykvete,
požádá Dajánku, aby se stala jeho ženou.
Budou spolu žít v domku a starat se o
park, pěstovat květiny, zeleninu a žít
spokojeně až do smrti.

Eva
Krausová
Teta Džumagul

www.klatovan.cz
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HUDBA

HUDBA

TRAUTENBERK
a JEMNOSTFEST 2013

foto: Karel Nováček

Co nám řekli Trautenberk k nové desce a festivalu Jemnostfest?
Letos jste vydali desku, která se jmenuje
Hladová srna. Čekal jsem opět v názvu
úlomek z Trautenberka, tak jako tomu bylo
v roce 2012 – Tady je Trautenber-kovo.
Název zní překvapivě.
O názvu jsme přemýšleli poměrně dlouho.
A po tom, co nás napadla Hladová srna, jsme
už nevymysleli lepší název. V našem logu máme jelena a proč k němu nepřidat pořádně
vyhládlou srnu, která si k večeři ulovila
TRAUTENBERKA a celou jeho čeládku. Naše
trofeje proto zdobí booklet nové desky.
Album je venku poměrně krátkou dobu
a hned křest, který proběhne v Točníku
u Klatov 3. 8. 2013 na Jemnostfestu, to tak
časté u jiných kapel není. Krátká doba,
jindy deska na své křtění čeká půl roku.
Rozhodlo o tom hodně faktorů a my si rádi
dáváme výzvy. No hlavně byli fandové lační
po celé desce a my si vše naplánovali už na
začátku roku. V dubnu nahrajeme, na Jemnostfestu pokřtíme a šmitec. A musíme
říct, že dodržet to nebylo vůbec jednoduché.
Anička i jemnostpán jsou z toho shonu
pěkně pohublí. Každopádně jsme s celkovým výsledkem maximálně spokojeni a obrovskou zásluhu na tom mají všichni, co nám
s tím pomáhali.
Byl nějaký skrytý záměr k pozvání kapel,
které se vašeho křtu zúčastní, nebo vše
náhodné.
Jemnostfest zařizujeme od února souběžně
s novou deskou a mám dojem, že na konci
dubna byl line- up kompletní i potvrzený.
O výběru kapel jsme měli poměrně brzy
jasno a většina nám obratem potvrdila. Měli
jsme v hledáčku ještě pár dalších jmen

i zvučnějších, dokonce včetně německé
bandy, ale byl problém s termínem. Věříme,
že si některé z nich fanoušci užijí buď při
příštím ročníku JEMNOSTFESTU, nebo na našem dalším domácím koncertě. S většinou
potvrzených kapel se osobně známe a víme,
že umí pobavit J

O trochu více informací o pozvaných skupinách bych prosil. Přeci jen hudebně jsou
každá kapela jinde. Jediné co mají společného je dobrá zábava a pohodoví lidé.
Skáčková V3SKA se těší v Klatovech oblibě a
pravidelně objíždí velké festivaly. Moustage
rock´n´rollové KNÍRY (ex Tleskač) jsme měli
potvrzené dokonce ještě před jejich premiérovým koncertem na jaře letošního roku.
Po tom, co jsme si s nimi v červnu zahráli
v Chlumčanech, jsme na 100% přesvědčeni,
že fanoušci nebudou litovat. Moravské
TCHOŘE jsme pozvali pro zpestření festivalu.
Kluci se do toho umí po 20 letech
koncertování slušně opřít s jejich smrath
metalem a jejich vystoupení se blíží tomu
TRAUTENBERKOVO. Fandy určitě potěší
i jejich vnadná kytaristka. Nepomučtí SNAIL
si najdou své fanoušky u tvrdších nátur
a v jejich žánru patří na české scéně bezpochyby ke špičce. Klatovská grungeovou

www.klatovan.cz
stálici HEAD DOWN asi netřeba blíže
představovat a po více než roce se představí
na Klatovsku s novým bubeníkem a novými
songy. Dále dostali šanci ukázat se klatovští
STRIP DOLLS a RADIATOR.
Zpět k desce Hladová srna. Přinášíte na
albu změny, nebo se zatím stále držíte
zařazení tanzmetal?
Za dobu našeho vesměs krátkého působení
na hudebním trhu jako TRAUTENBERK došlo
k poměrně razantnímu vývoji (změna
bubeníka, přibrání 2. zpěváka), ale snažíme
se držet původní myšlenky, protože tu naši
fanoušci vřele přijali.
Nepřinášíte jen hudební povyražení, ale
i divadelní zábavu, a to takovou, kterou zná
celý národ. Kuba, Hajnej, Anče a neodmyslitelný jemnostpán. Nepřemýšlíte
divadelní vsuvku více rozšířit?
Snažíme se naše vystoupení prodat „jako
celek“. Prostě poslechnout si naší desku
doma je polovina zážitku. Naši fanoušci
se můžou na Jemnostfestu těšit na
TRAUTENBERKOVU novou scénu, která nás
bude provádět celou podzimní tour.
Sedmého člena nepřiberete do skupiny?
(Krakonoš - Rieberzahl)
Krakonoše nemáme rádi, to je záporňák a ke
všemu se kámoší se sojkou práskačkou
Neměli jste s Trautenberkem problémy?
Určitě ne žádné zásadní. Na všem se
zvládneme dohodnout. A když ne, máme
sazebník s pokutami J
.
Neúspěchy se zaobírat nebudeme. Vezměme pěkně z gruntu jen úspěchy a nejen
hudební. Vy jste dostali nějaké ocenění i za
nápaditost, nebo jak tomu je, wie es ist?
Největší úspěch jsou bezpochyby naši
fanoušci. Díky jejich podpoře a atmosféře na
koncertech pokračujeme nadšeně v tom, co
jsme začali. Není to už jen o tom, jít si pro
zábavu zahrát, ale připravit se na to, vydat ze
sebe to nejlepší. Jinak ve zkratce k Trautenberkovo životopisu. Listopad 2011: první
koncert klatovská Pohoda – narváno, mnozí
se ani nedostali do klubu. 2012: přes 20
parádních koncertů (včetně Prahy, Plzně…).
První desítka Objev roku 2012 na Bandzone,
první demo CD TADY JE TRAUTENBERKOVO,
potící se klip. 2013: Megaton fashion show
v Pražské Akropoli, vítěz v kategorii Nej
Plakát a Nej kapela na Molu. Dále nahrávání
desky, účast v soutěži kapel Múza (60 účastníků) – vítěz v kateg. fanouškovské, 2. místo
v kategorii poroty. Nyní: poslední přípravy na
vrchol sezóny JEMNOSTFEST a křest, pak
podzimní turné (cca 10 koncertů)
Díky za povídání a někdy příště možná více
- beim nächsten Mal vielleicht mehr.

Alan
Rohan
hudební publicista

www.klatovan.cz

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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V. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Lichváři se svým obětem smějí do očí i před soudem
Přestože je lichva trestným činem, mají
lichváři v Česku zlaté časy, protože jsou
téměř nepostižitelní. Když dojde na soudní
přelíčení, kde na jedné straně stojí oni
coby oprávnění věřitelé a na druhé jejich
oběti, povinní dlužníci, jen se lichváři soudcům a žalovaným zoufalcům otevřeně vysmívají do tváří.

slabosti, nezkušenosti či lehkomyslnosti.
Za lichvářský lze v zásadě považovat úrok
dosahující 70 a více procent ročně. Nelze
však vyloučit ani situace, kdy jako lichvářský bude, vzhledem k okolnostem konkrétního případu, posouzen i úrok nižší.
Soudy pak sice pohledávku uznají, ale
přiklepnou jen úrok, který považují za při-

„Lichváři zneužívají nejčastěji právě
tísně dlužníka, případně jeho rozumové slabosti,
nezkušenosti či lehkomyslnosti.“
Trestní zákoník lichvu vymezuje pouze
vágně. Je tak zcela na rozhodnutích
soudců, co už považují za lichvu. Jenže
enormní úroky jsou často skryty tak, že se
nedají prokázat.
Zda jsou půjčky a úroky v hrubém
nepoměru, je třeba posuzovat zejména
vzhledem ke konkrétní výši půjčky a době,
na kterou byla poskytnuta, jakož i zda byl
dlužník v tísni či silném rozrušení. O de
facto stejném případu tak ale může každý
soudce rozhodovat úplně jinak.
Předvídatelnost práva v případě lichvy
nefunguje
Nelze předem předjímat verdikt soudů,
přičemž právě předvídatelnost jejich výkladu zákonů je základním předpokladem
funkčního právního státu. Ten má ale
v Česku právě v lichvě vážné trhliny.
Lichváři zneužívají nejčastěji právě
tísně dlužníka, případně jeho rozumové

Finanční služby

měřený. Už se ale nestává, že by zároveň
na takového lichvářského věřitele byla
podána žaloba pro podezření z trestného
činu lichvy.
Na papíře bez úroků
Lichváři totiž mají jednoduchou fintu,
jak skutečný úrok z právního hlediska
zcela zastřít tak, aby jeho výše téměř
vůbec nešla prokázat. Zoufalý člověk,
který už třeba kvůli tomu, že přišel o práci,
nebo se jedná o matku samoživitelku,
nemá šanci získat půjčku v bance.
„Soukromý investor“ nenahlíží do registru dlužníků, neprověřuje si schopnost
splácet. Naopak vyhledává lidi na dně.
Sepíše s nimi smlouvu o bezúročné
půjčce, například na sto tisíc korun,
podpisy ověří notář, jsou na to svědci.
Jenže do ruky dá jen třicet, padesát tisíc.
U soudu tvrdí, že i když dlužníka neznal,
rád pomáhá cizím lidem ve svém kraji

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

a poskytuje jim bezúročné půjčky. Přivede
si svědky ze své početné „rodiny“, kteří
pod přísahou bez mrknutí oka křivě
vypovědí, že viděli, jak „lidumil“ předával
dlužníkovi sto tisíc.
Dlužník může tvrdit, že tomu tak není
a že podepsal pod tlakem tíživé situace,
ale je pak na soudci, zda takové tvrzení
přijme jako značně vachrlatý důkaz.
Většina těchto případů proto končí i léta se
vlekoucí exekucí, kdy člověk pak už jen
platí úroky, aniž se definitivně vyplatí.
Reálně 400 % navíc
Naopak počet případů lidí odsouzených za lichvu je jako šafránu, byť všichni
vidí, třeba na stále velkém množství
inzerátů na „rychlé půjčky bez jištění a ručitele do 24 hodin, i pro ty, kterým klepe
exekutor na dveře, že se lichva v mnohém
stala v Česku výnosnějším a bezpečnějším
druhem pochybného podnikání než
prostituce. Lichváři totiž často volí takové
postupy, že se vše na první pohled jeví jako
zcela v pořádku.
Příklad: Lichvář s dlužníkem uzavře
písemnou smlouvu, v níž je uvedeno, že
dlužníku bezúročně půjčuje 100 tisíc
korun na tři měsíce, avšak ve skutečnosti
dlužník převezme jen 50 tisíc korun
a dalších 50 tisíc korun je odměna za
půjčení peněz, tedy úrok fakticky ve výši
400% ročně.
Pokud lichvář vůči dlužníku uplatní sto
tisíc z takové smlouvy u soudu a dlužník
bude v řízení nečinný, nemá soud možnost
lichvu zjistit a adekvátně na ni reagovat.
Současná právní úprava je podle něho
sice dostačující, ale „problém je v tom, že
se policie, státní zastupitelství i soudy
mnohdy o obětech lichvy nedozvědí“.
Lidé nevědí, jak se bránit, a předem,
pod nátlakem vymahačů a hrozbou
exekuce, kapitulují.
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
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Gabriela
Michelová
finanční poradce
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Výherci květnové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

KŘÍŽOVKA

www.klatovan.cz

Křížovka o cenu!

Apartmány Braníčkov

Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Víte proč mají blondýnky
maximálně 4 děti?
<Tajenka 1>
<Tajenka 2>
<Tajenka 3>!

Radim Kán z Klatov

tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> stalo
<tajenka 2> Gadžové
<tajenka 3> přestali robit

KLATOVAN

Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Štěpán Bureš
Tupadly, Klatovy
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pondělí 26. srpna 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.
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Řádková inzerce
ZDARMA
Prodám traverzy 8 kusů. Výška 8 cm,
délka 2,8 m. Cena 280 Kč/ks. Možno
dovezu. Tel. 722 307 912
Prodám byt 3+1 v Klatovech, Plánické
předm., lodžie, sklep. Byt i dům zcela zrekonstruován. Cena 1.320.000 Kč, včetně nadstandardního zařízení. Tel.: 605 809 060
nebo 233 559 153. Jen přímý zájemce.
Pronajmu garáž v Klatovech - směr Luby,
u ČS OMW, Tel. 602 882 461
Night club Klatovy - Luby hledá
společnice od 18 let. Možno i občasné
brigády. Ubytování zajištěno. Kontakt:
clubkt@atlas.cz, Tel. 604 445 413

INZERCE

Místa, kde také naleznete
měsíčník Klatovan:
Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou
- čerpací stanice
- trafika u autobusů
Klatovy
- rest. Družba, Van Gogh
- ESO market Podhůrčí
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud
Mochtín
- konzum, U Nováků

příští číslo vyjde:

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.

Osobní a komerční
řádková inzerce
Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz
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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
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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

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

950 660

min. náklad od 1000 ks

tel.: 608

e-mail: lakakt@centrum.cz

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

oboustranný plnobarevný tisk

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč/ks.
Na dobírku. Tel. 723 509 549

20. 8. 2013

výhodná cena
již od 0.90 Kč bez DPH

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

uzávěrka:

Akce - tisk září!

Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na
dobírku. Tel. 604 961 269

27. 8. 2013

KALENDÁŘÍKY, VIZITKY

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

Nýrsko - čerp. st. náměstí
Petrovice u Sušice - konzum
Plánice - konzum
Předslav - konzum
Sobětice - Motorest
Strážov - benzínka, konzum,
radnice
Sušice
- konzumy, obchodní domy,
- Elektro Beneš a Vodafone
Svrčovec - restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

Prodám dětský nafukovací člun, nosnost
25 kg, 3 oddělené bezpečnostní ventily,
hmotnost pouze 1 kg. Úplně nový, nepoužitý
v orig. balení, cena jen 590 Kč. Můžu zaslat
i 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
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TOMÁŠ SATORANSKÝ

SPORT

200 cm, 90 kg, rozehrávač
klub: Cajasol Sevilla, ESP

Společná fotka účastníků klatovského basketbalového kempu na památku.
Tradiční basketbalové kempy Hoop Camps
letos spustily 18. ročník. Každoročně proběhne v Klatovech okolo deseti kempů (největší
tradice je basketbal, florbal, fotbal, plavání,
volejbal, badminton a tenis). V letošním roce
na kempy zavítal po několikaleté odluce Pepa
Jelínek. Na jeho kemp navázala příprava
mládežnické reprezentace U16 pod vedením
Petra Czudka, který do Klatov jezdil jako hlavní
trenér na kempy. V posledních dvou letech
působí jako hlavní trenér u reprezentačního
výběru U16. V Klatovech sehráli tři utkání proti
německé reprezentaci s bilancí 1:2.
Ale zpět ke kempům. Basketbalový kemp
Klatovy III. pod taktovkou Jiřího Zídka staršího
vždy lákadlem pro mladé basketbalové nadšence. Organizátoři v letošním roce pozvali
dva hvězdné hosty na besedu. Jsou spoluhráči, jak v týmu, tak i v reprezentačním
družstvu. A o koho se vlastně jedná? O nikoho
jiného než dlouhána Ondru Balvína (217 cm)
a Tomáše Satoranského (200 cm), oba hají
barvy španělského klubu Cajasol Sevilla.
Ondra dorazil na kemp ve středu, kde se
účastnil basketbalového tréninku, kde ukázal
dětem evropskou basketbalovou školu. O den
později dorazil Tomáš „Saty“ Satoranský.
Besedy se zúčastnili všichni basketbalový
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a florbalový kempeři a místní basketbalisté.
Beseda proběhla v nově rekonstruované hale
BK Klatovy na Husově náměstí. Tomáše jsme
se zeptali na pár otázek evropského
a reprezentačního charakteru:
Tomáši, když se vrátíme k tvým basketbalovým začátkům. Kdo tě přivedl ke sportu.
Jakýma trenérskýma rukama jsi prošel
a v jakém klubu jsi působil v mládežnických
kategoriích?
K basketbalu mě dovedl můj děda, který s basketbalem byl vždy spjatý. Dovedl mě do klubu
s dlouholetou tradicí a kvalitou. Jednalo se
o Univerzitní Sportovní Klub Praha neboli ve
zkratce a spíše používaný název USK Praha.
V USK jsem strávil několik sezón pod Ing.
Petrem Jachanem, který sbírá tituly s juniorskou mládežnickou složkou. Nakoukl
jsem i do mužské nejvyšší soutěže, kde první
rok nastoupil nový americký coach Ken
Scalaborini. Rok poté jsem odešel do
španělské Sevilli.
Jsi na basketbalovém kempu s osmnácti
letou tradicí. Z tvého pohledu, jakou mají
tyto akce smysl, prošel jsi tím? Víme, že jsi
byl členem ALL STAR týmu na EURO campu
v Trevizu.

Tomáš Satoranský. V roce 2012 byl jako celkově 32. draftován týmem Washington Wizards
a stal se tak 4. Čechem v NBA v historii.
Myslím se, že tyto kempy mají určitě velký
smysl. Sejdou se zde děti ze všech možných
klubů a pod vedením kvalitních trenérů se mohou přiučit novým dovednostem, které v klubu
třeba nezažily. A hlavně vznikne přirozené
konkurenční prostředí, kde se sebe děti
dostanou maximum, aby byly lepší jak ti druzí.
Bohužel já jsem se nikdy těchto kempů nemohl účastnit díky reprezentačním povinnostem.
EURO camp je úplně jiná akce, tak jsou hráči
zváni a je to akce spíše pro profesionály.
Po osmi letech jede český národní tým na
ME. Tomáši jsi rozehrávačem národního
týmu, který bude bojovat v těžké skupině.
Jakou máte přípravu a jaké ambice máte na
ME mužů?
Na přípravu nastupujeme 22. 7. Dále nás
čeká několik kvalitně obsazených turnajů. Na
ME můžeme jen překvapit. Větší očekávání
byla na ženách na ME ve Francii a na MS
juniorů U19 v Praze. My jsme na eurobasketu
po osmi letech. Nechci vynášet soudy, dokud
spolu netrénujeme, nehrajeme přípravné zápasy. Uvidíme, jak se nám podaří zapracovat
do týmu Honzu veselého, jak se sehrajeme. Já
se na to ohromně těším. Pro nás je fajn, že
jsme v roli toho, kdo může překvapit, což by
splňoval postup ze skupiny. S tím cílem tam
všichni pojedeme.
foto: Rudolf Lang
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