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Malá fotoreportáž ze setkání studentů
španělštiny Plzeňského kraje v Klatovech

Jako každoročně se v prosinci sjely
střední školy s výukou španělského jazyka
do klatovského kina Šumava, aby v rámci
Dnů španělské kultur y předvedly
ostatním, na čem od začátku školního
roku pracovaly.
Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech
připravilo pod vedením Jiřího Moravy a na
scénář Štěpána Špáda velmi originální
zamyšlení nad tím, jak se stát svatým...,
Gymnázium Sušice se chopilo výtvarného
ztvárnění své oblíbené učitelky španělštiny Aleny Markové a navíc studenti
připravili divadelní pojetí mexických dušiček, oživlé mrtvoly tedy zaplavily pódium
klatovského kina. Gymnázium Luďka Pika

www.klatovan.cz

KULTURA

Plzeň zůstalo u španělské klasiky - Don
Quijote de la Mancha. Dále bylo možné
vidět muzikál Pomáda - nezvykle ve španělštině, nebo například krátký film v režii
plzeňských studentů. Akci hodnotil více
než kladně také kulturní rada Velvyslanectví Španělska v Praze, Pablo Rupérez
Pascualena, který do Klatov přijel osobně
Centrum španělské kultury v jeho činnosti
podpořit. Těšíme se na setkání v příštím
roce.
foto na straně: archiv ČŠKV

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

Úvodník
Vážení čtenáři.
Stejně jako nevíme do poslední chvíle,
co bude náplní právě vydávaného čísla,
tak o to více nemůžeme předpokládat
a ani tušit, co nám přinese sám život.
Jsou ztráty nicotné, malicherné, očekávatelné, jako je třeba pro ODS odchod
egoisty a ex-ministra spravedlnosti Jiřího
Pospíšila ze strany za funkcemi a budoucími prebendami jinam.
Jsou ztráty bolestivé, překvapující,
nečekané. Jako pro Viktoriány odchod trenéra Pavla Vrby k reprezentaci a fotbalisty
Františka Rajtorala na hostování do
německého klubu Hannover 96. Ale
nakonec tyto ztráty jsou sice v daný
moment překvapivé, ale jde jen o změnu
stavu, nikdo osobně nic neztrácí.
Bohužel jsou ale na světě ztráty
o hodně více bolestnější. Ztráty, které
převrátí vždy životy mnoha lidem naruby.
Přicházejí nejvíce nečekaně. Jedna
taková zpráva zastihla v minulém týdnu
nejen v našem regiónu „čeládku“ pana
Jemnospána. Fanoušky klatovské
skupiny Trautenberk, kamarády, známé
a hlavně rodinu zasáhla smutná zpráva
o úmrtí mladého zpěváka Obrouše Tomáše Paimy. Odešel náhle rocker
a šiřitel dobré nálady a nám, co trpí tou
ztrátou, bude trvat nějaký ten čas, než na
něj budeme vzpomínat s úsměvem. Ale
nakonec zjistíme, že jinak se na něj
vzpomínat ani nedá!
Přeji všem hlavně zdraví a v klidu
přečkané období jarních prázdnin.

Rudolf
Lang
editor
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INFORMACE

Probační a mediační služba ČR
středisko Klatovy

PMS ČR najdete v Klatovech v budově Okresního soudu.
Probační a mediační služba ČR, je stání
organizace patřící do resortu Ministerstva
spravedlnosti, která vznikla v roce 2001.
Její pracoviště se nacházejí v každém
soudním okrese v České republice. Ke konci
roku 2013 se středisko Klatovy přestěhovalo do budovy Okresního soudu v Klatovech.
Asi se někteří ptáte, co to vůbec je ta
Probační a mediační služba? Začnu trošku ze
široka. Někteří oslovovaní klienti se domnívali, že jim nabízí své služby reklamní agentura a že budeme společně něco propagovat.
Jiní se dokonce domnívali, že společně budeme meditovat. Skutečnost je však ale jiná.
Jak představit probaci. Jedná se o výkon
trestů, které nejsou spojené s odnětím
svobody. Mezi nejznámější patří trest obecně
prospěšných prací, podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody s dohledem probačního úředníka a v poslední době hodně
zmiňovaný trest domácího vězení.
Toto je však část, se kterou se setkávají
lidé, kteří od soudního líčení odcházejí s uloženým trestem. Druhou a neméně význam-

foto: Josef Moravec

nou činností PMS, o které však veřejnost
nemá moc povědomí, je vstup do trestního řízení již v jeho samotných počátcích - před odsuzujícím rozsudkem. Lidé netuší, že jednou
se kdokoliv z nich může stát klientem PMS. Ať
již v roli pachatele nebo i poškozeného.
Velmi častými klienty PMS v tomto stádu
trestního řízení jsou účastníci dopravních
nehod. Když člověk zaviní dopravní nehodu,
při které je někomu dalšímu ublíženo na zdraví, přeje si, aby se tohle nikdy nestalo. Čas
však nejde vrátit zpět, běží stále nekompromisně vpřed. Proto není třeba sedět s hlavou
v dlaních a čekat na trest. Je zde i jiná
možnost. Asi se ptáte jaká? Co může člověk
v tak složité situaci dělat? Vzít osud do svých
rukou a začít být aktivní. A právě proto jsou
zde pracovníci PMS. Když se k tomuto odvážnému kroku někdo rozhodne, ochotně jej
vyslechnou, bezplatně provedou trestním řízením a pomůžou mu najít možné řešení jeho
případu. Asi další otázka, která Vás napadne,
jak najít vhodné řešení daného případu?
V naší praxi máme tu zkušenost, že co případ,
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to jiná varianta řešení. Ptáte se, jak je to
možné? Řešení daného případu totiž může
poskytnout jediný k tomu oprávněný – druhá
osoba na straně konfliktu – poškozený. Jedná
se o člověka, který bez jakéhokoliv zavinění
najednou přišel o majetek, dostal se do svízelné situace, ocitl se zraněný v nemocnici,
jehož léčení mnohdy potrvá dlouhé měsíce.
Může jít ale i o osoby, které při dopravní
nehodě přišli o své blízké. A každý poškozený
má své specifické potřeby. I ten tedy nemusí
sedět s rukama v dlaních, čekat na potrestání
pachatele a přiznání finanční náhrady soudem. Potřeb a přání poškozeného může být
ovšem mnohem více. Může se aktivně podílet
na samotném průběhu jednání, více poznat
osobnost pachatele, slyšet omluvu, vyjádřit
pochopení, odpuštění.
A právě pro tyto situace je zde mediace.
V mediaci jde především o mimosoudní
zprostředkování řešení trestního konfliktu
mezi poškozeným a pachatelem za účasti
třetí osoby – mediátora. Při tomto jednání je
poskytnuta oběma stranám možnost vyjádřit
své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly
v souvislosti s trestným činem, navrhovat řešení konfliktu a prostor pro vzájemnou domluvu. Nebudu Vám lhát, jednání to není vždy
lehké. Člověk se v něm ocitá tváří v tvář člověku, kterému ublížil nebo naopak člověku,
který mu ublížil. Ale já věřím, že každý pozitivní krok má svůj smysl a že i nepříjemným
věcem, které život přináší, je lepší postavit se
čelem. I když třeba takovéto jednání nevyjde
dle představ obou stran. Vždy si člověk může
říct, že to zkusil. A právě proto v podobných
případech neváhejte, vezměte osud do svých
rukou, kontaktujte Probační a mediační
službu ČR v Klatovech a jednejte!

Mgr. Martina
Mazancová
Probační a mediační služba ČR

Nově otevřená restaurace Rozmarýn
Nekuřácká restaurace v těsné blízkosti klatovského náměstí
Dovolujeme si pozvat hosty do nově otevřené, zmodernizované, nekuřácké
restaurace Rozmarýn. Můžete ochutnat jídla z pestrého jídelního lístku, který Vám
nabízí pečlivě vyvážené nové menu inspirované domácí i světovou kuchyní. Náš
šéfkuchař myslí i na návštěvníky, kteří hodlají jen posedět nad dobrou kávou
a připravuje pro Vás netradičních dezerty naší vlastní výroby.
Penzion pak nabízí ubytování v těsné blízkosti klatovského náměstí, a to
v 5 dvoulůžkových pokojích a 2 apartmánech s parkováním před penzionem.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

příjemné prostředí - nové menu - netradiční dezerty

Vídeňská 32, Klatovy
Po - Čt 10:00 - 22:00
Pá - So 10:00 - 24:00
Ne 10:00 - 22:00
Rezervace na tel.: 376 313 060

www.klatovan.cz
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Žádejte komplexní služby!
Od loňského roku platí nařízení ohledně
kontroly, seřízení a čištění kotlů s povinností
měřit spaliny a na toto uchovávat potvrzení.
Na kotle námi dodávané a namontované
poskytujeme prodlouženou záruku 3 roky
a po tuto dobu i zdarma servisní kontroly
kotle a dále zákonnou kontrolu spalinových
cest za výrazně výhodnou cenu 300,- Kč.
Běžný postup při objednání servisní
prohlídky na kotle: Nejprve přijde kominík
a prohlédne spalinové cesty a vystaví
protokol. Pak následuje servisní technik na
kotel, který přeměří hodnoty zplodin z kotle
a překontroluje kotel. Vystaví 2 protokoly
(kotel+zplodiny) Naše firma zajistí při jedné
návštěvě všechny 3 protokoly!
S tímto souvisí následující problém:
V poslední době přibývá lidí, kteří si u nás
stěžují na úroveň servisních prohlídek jednoho nejmenovaného servisního technika
v našem okolí. Servisní technik je domluven
se správci objektu na kontrolu kotlů a lidé
jsou nuceni si tuto kontrolu nechat udělat
a samozřejmě znovu zaplatit. Následně se
musí obracet jen na něho. Je to nekalé
jednání na ostatní členy např. společenství
nájemníků. Technik si tak snaží na úkor
ostatních zabezpečovat pro sebe práci
a správci objektu dělá často servis zdarma.
Stanou se tak paradoxní situace, že např.
námi namontovaný kotel, na který poskytujeme po dobu záruky prohlídky zdarma, byl
znovu tímto technikem prohlédnut a za
tento již námi zkontrolovaný kotel si nechal

Baselides

znovu zaplatit. Neupozorní ale záměrně
zákazníka na fakt, že tímto jeho zásahem
porušuje záruční podmínky kotle a zákazník
samozřejmě přichází o záruku. Nemůžeme
držet záruku za kotel, do kterého zasahoval
cizí technik, jiný než smluvně vázaný technik
výrobce kotle. Pokud tedy máte od nás namontovaný kotel a přijde k vám někdo jiný,
že na kotli provede kontrolu, prosím vždy
volejte na náš telefon a dejte nám vědět.
Chraňte se před placením něčeho, co nemusíte, a předejděte dalším škodám. Nejmenovaný technik také velice rád lidi straší tím, že
kotel je nevyhovující a nebezpečný, a proto
se musí vyměnit. Nebo tím, že oprava kotle
by byla moc drahá a vám se toto nevyplatí.
On sám výměny nerealizuje (neumí a nesmí
provádět montážní činnost), ale zadává toto
své spřátelené firmě.
Proto se také snažím na vás apelovat:
pozor na tyto firmy, které jen kontrolují, ale
cokoliv co potřebujete opravit nebo předělat,
tak musíte volat jinou firmu. Zajímejte se
o firmy, které provádí SERVIS I MONTÁŽE
najednou. Oni za vše ručí. Tím se vyhnete
platit dvakrát za jednu práci. Jelikož jsem se
již několikrát setkal s údivem nad tím, jak
dlouho servis kotle trvá, dokonce mne
zákazník nevybíravě odmítl s tím, že pokud
nebudu za 15 minut hotov, tak ať k němu ani
nejezdím (s dovětkem, že veškeré servisní
prohlídky u něho dělali technici 10 max. 15
minut). Zde musím poznamenat: Průměrný
čas pro servisní prohlídku kotle je 1-1,5
hodiny, dle výrobce a stavu, ale není výjimka

Zdeněk

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
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VODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVIS

i 3,5 hod. intenzivní práce. Za 10 minut lze
jen velmi zběžně a neodborně posoudit stav
kotle, žádný z povinných úkolů se za tak
krátký čas nedá provést! Pokud vám servisní
firma provádí tento „rychloservis“, nechte si
doložit a potvrdit servisní úkony, které
výrobce požaduje a bývají nedílnou součástí
manuálu, jde o vaši bezpečnost!

Tepelné čerpadlo vzduch-voda DeDietrich
Pokud jste se rozhodli stavět, vždy je
dobré zajít se zeptat firem, které mají
zkušenosti a dokáží vám poradit. Většinou
stojíte při rozhodování před výběrem zda
plynový kotel, plynový kondenzační kotel,
nebo tepelné čerpadlo. Novým trendem současnosti ohledně úspor je tepelné čerpadlo.
Má mnoho předností, ale i záludností.
Vlastně každá z těchto technologií má své
nároky a s tím spojené plusy a třeba i mínusy. Po konzultaci vám dokážeme navrhnout
nejlepší možné řešení.
Renomovaní výrobci – BAXI, De-Dietrich,
dokáží pokrýt většinu požadavků klientů na
nové technologie. Sortiment doplňujeme
řadou výrobků od firem Ferolli a Rotex. A tak
veškerá nabídka je vhodná i pro plánované
rekonstrukce a modernizace.
Do vašich koupelen máme připravenou
širokou nabídku firmy KOLO, jednoho z předních výrobců sanitární keramiky. Samozřejmostí je montáž těchto výrobku u nás zakoupených. Pokud bude potřeba zednických
prací – firma Miroslav Novák vám zednické
práce ráda zkalkuluje a zhotoví.
Přijďte se poradit, snažíme se nabízet
komplexní služby v našem oboru.

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství

6 STRANA | ROČNÍK V | ČÍSLO 1 | LEDEN 2014

BASKETBAL

Návštěva pánů Ginzburga a Slowiaka v BK Klatovy

Oba trenéři sledovali i spojený trénink U12 v hale BK Klatovy Na Husáku
Ve dnech 28. a 29. 1. 2014 klatovský
basketbalový klub poctili svou návštěvou
trenéři ČBF pan Ronen Ginzburg – trenér
mužské reprezentace ČR a pan Jan
Slowiak – ústřední trenér mládeže. Během
úterního tréninkového bloku si dali za cíl
sledovat práci našich trenérů a hráčů, což
následně vyvrcholilo večerním posezením
a hodnocením práce všech viděných
trenérů a hráčů. Oba hosté měli možnost
vidět celkem 3 tréninkové jednotky
různých věkových kategorií. Od 16.00
v hale CMS spojený trénink chlapců
a dívek kategorie U 14/15 vedený trenéry
Ondřejem Sýkorou, Petrem Adamcem
a Matějem Vavříkem, kde bylo přítomno
cca 25 dětí. Od 18.00 následoval v hale
BK Klatovy „Na Husáku“ trénink chlapců
a dívek kategorie U12 vedený trenéry panem Ladislavem Smáhou st., Ladislavem
Smáhou ml., Pavlem Naděm a Petrem
Fleisigem s počtem cca 26 dětí. Na závěr
byl na programu trénink dorostu kategorie
U17/19 vedený trenéry Zdeňkem Chalupeckým a Romanem Gezem, kterého se
i přes vyšší počet nemocných zúčastnilo
cca 14 chlapců.
Po tréninku dorostu následovala beseda v prostorách nově zrekonstruované
haly BK Klatovy „Na Husáku“, kde postupně oba trenéři hodnotili své poznatky a zážitky, které během úterního odpoledne
a večera nasbírali. Jednoznačně se oba
shodli na tom, že zázemí klatovského

basketbalu je jedno z nejlepších z pohledu
celé ČR. „Je vidět obrovský zájem všech
členů vedení BK Klatovy o zvelebení
a pozvednutí celkové úrovně klatovského
basketbalu na co možná nejvyšší úroveň,“
hodnotil práci vedení BK svými slovy pan
Slowiak. Pan trenér Ginzburg slova Jana
Slowiaka jednoznačně potvrdil a dodal:
„Velmi pozitivně vnímám postoj klubu
k systémové práci a výchově dětí a mládeže v Klatovech. Mile mne potěšilo, když
jsem se dozvěděl, jak velký je zájem v Klatovech o basketbal. Velmi dobrý a hlavně
důležitý krok BK pro získání a zlepšení
úrovně klatovského basketbalu je
spolupráce se všemi školami v Klatovech.
Čím širší budete mít základnu v těch
nejnižších věkových kategoriích, jako jsou
basketbalové přípravky a minibasketbal,
tím vyšší pak můžete očekávat úroveň
v kategoriích dorost.“
Následně přešli oba trenéři k hodnocení trenérů, tréninkových náplní a úrovně
dosažených základních herních činností
jednotlivců. Jan Slowiak zmínil v několika
bodech tyto nejdůležitější postřehy: „Je
nezbytně nutné zdůraznit, že se jedná
pouze o můj osobní názor, který nemusí
být vždy v souladu s názory ostatních
trenérů. Jednoznačně však musím zmínit
to, jak velice je důležité klást maximální
péči na zdokonalování základních herních
činností jednotlivců - jako je technika
driblinku, změny směru, technika střelby,
Ronen Ginzburg a Jan Slowiak

www.klatovan.cz

zaujetí trojnásobně nebezpečného postavení po přijetí míče, technika a provedení
přihrávání a chytání míče, komunikace
a mnoho dalšího, což je alfa a omega celého basketbalu. Pokud se vše nezvládne do
15-16 let věku hráče, budou pak hráči
následně po zbytek své kariéry velmi
limitováni. V celku se mi skladba všech
tréninků líbila a dávala smysl a je jasné, že
nemohu hodnotit práci trenérů po zhlédnutí jediné tréninkové jednotky. Co bych
mohl doporučit, je větší variabilita u jednotlivých cvičení.“
Trenér mužské reprezentace ČR pan
Ronan Ginzburg pak hodnotil téměř
stejnými slovy jako Jan Slowiak práci
s nižšími věkovými kategoriemi a více se
pak zaměřil na kategorii U17/19. „Viděl
jsem jen jeden trénink a velmi se mi líbila
dvě cvičení, která také použiji ve svých
trénincích. U této kategorie bych už očekával kladení většího důrazu na detailnější
a preciznější provedení určených herních
kombinací a také bych se snažil složit
trénink tak, aby lépe simuloval přípravu na
zápasové podmínky. Například v rámci
rozcvičení více drilů 1:0, 2:0, 3:0, atd.
Následně pak řešení přesilových situací již
ve vysokém tempu, poté hra 4:4:4, kde
bych detailně řešil herní útočné a obranné
systémy, potom přejít do řešení přechodové fáze např. ve hře 5:4 a přejít do
samotné hry 5:5.“
Trenérské besedy se účastnilo celkem
14 trenérů BK, kteří si vyslechli cenné rady
obou hostů a hlavně velmi pozitivní
hodnocení celkového obrazu BK Klatovy.
„Mohu potvrdit, že bych se nebál dát váš
basketbalový klub za vzor pro ty ostatní
v celé ČR,“ hodnotil celodenní návštěvu
Jan Slowiak.
Ve středu měli naši dva hosté na
programu návštěvu a besedu s dětmi
na Základní škole Čapkova a navštívili
i basketbalovou přípravku na této škole.
Odpoledne vedli dvě vybrané skupiny
hráčů osobně. Pan Slowiak měl připravenou ukázkovou tréninkovou jednotku
pro kategorii U 14/15, které se zúčastnili
vybraní žáci a žačky. Pan Ginzburg následně vedl trénink vybraných dorostenek
a dorostenců U 17/19. Oba se věnovali
interaktivně jak našim trenérům pozorovatelům, tak i samotným hráčům. Opravovali
jejich drobné chybičky a snažili se jim
ukázat tu správnou cestu k zlepšení své
výkonnosti.
3x foto: Rudolf Lang
Více fotografií a videa na FB stránkách
Klatovanu! - facebook.com/klatovan

Ondřej
Sýkora
hlavní trenér BK Klatovy

www.klatovan.cz

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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XI. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Tisíce nešťastníků požádalo o OSOBNÍ BANKROT
Dluhy už potopily desítky tisíc Čechů.
Sami se z nich nevyhrabou, a tak žádají
soudy, aby jim z moci úřední část odpustily.
Je to sice na úkor věřitelů, jenže k bezvýchodnosti ze zoufalé situace často
přispívají právě nebankovní firmy tím, že
stále dokola půjčují peníze i lidem, kteří je
očividně nemají z čeho vrátit. Je to začarovaný kruh.
Tisícům dlužníků rok co rok soudy v jejich
prosbě o pomoc vyhoví a povolí jim tzv.
osobní bankrot. Jenže mnozí z těch, kteří
dostali šanci během pětiletého očistce se
z bídy dostat, do dluhů padají znovu. A znovu
najdou subjekty, které jim ochotně půjčí.
Žádný zákon nezakazuje půjčit i hluboce
předluženým lidem. Od roku 2008, tedy za
šest let, co je osobní bankrot uzákoněn, o něj
požádalo 90 tisíc lidí (včetně odhadu za rok
2013). Soudy ho za tuto dobu povolily dvěma
třetinám z nich, tedy zhruba 60 tisícům
žadatelů. Ve zkratce řečeno tito dlužníci byli
nebo jsou pět let na dvojnásobku životního
minima a vše nad to splácí věřitelům.
Přičemž soud jim může odpustit až 70
procent pohledávek přihlášených do
insolvenčního řízení.
Například zatímco v roce 2010 žádalo
o oddlužení deset tisíc lidí a povoleno bylo
šesti tisícům, loni o očistec už žádalo přes 24
tisíc dlužníků a více než sedmnácti tisícům
bylo umožněno do něj vstoupit. A letos to
bude ještě více, i když odborníci se utěšují,
že růst není tak prudký. Přesto byly opět
překonány další rekordy, které zdá se
v tomto směru neberou konce. Návrhů na
osobní bankrot bylo jen za jediný měsíc
říjen podáno 2484, což je o více než 500
vyšší údaj než za září. Vyhlášeno z toho bylo
1747 osobních bankrotů. To byla nejvyšší
měsíční hodnota od jejich zavedení v roce

Finanční služby

2008. Očekává se, že letos bude osobních
bankrotů vyhlášeno o patnáct až dvacet
procent více než loni.
Jeden z prvních
Jedním z vůbec prvních 731 dlužníků,
kterým soudy u nás v roce 2008 povolily
osobní bankrot, je i Petr M. z Tachova. Svoji
pětiletou etapu uzavřel. Byl oddlužen.
V necelých třiceti letech to s ním šlo
pěkně z kopce a ani k tomu nebyly třeba
ohromující miliónové sumy, jak to bývá
u podnikatelů. Do bankrotu směřoval
relativně po drobných.
V květnu 2005 to byla padesátitisícová
půjčka u velké banky, kterou nesplatil. Další
bance pak dlužil dvacet tisíc. V září téhož
roku následoval spotřebitelský úvěr od
nebankovní společnosti, přičemž nezaplatil

7

Po telefonické dohodě
lze sjednat osobní schůzku
i mimo pracovní dobu
včetně soboty i neděle.
V nutných případech
volejte kdykoliv.
Tel.: 739 471 936
přes 76 tisíc, tedy 61 procent z dlužné sumy.
Dlužník hradil splátky nepravidelně. Některé
splátky nebyly placeny vůbec, protože byl
nezaměstnaný, hlásil v říjnu soudu
insolvenční správce, který zároveň s tím od
dlužníka vymáhal odměnu tři tisíce korun.
Z insolvenčního rejstříku je patrné, že
Petr M. napadl dle jeho mínění příliš vysoké
cestovní náklady, jež si správce účtoval.
Uhradit je ale správci stejně musel, jinak by
Petr M. oddlužen nebyl.
Teď už nikdo z doby před vyhlášením
bankrotu po něm nemůže nárokovat další
pohledávky. Jenže práce je nejistá a nabídky

Dlužník hradil splátky nepravidelně. Některé splátky
nebyly placeny vůbec, protože byl nezaměstnaný
11 tisíc. Sankce a poplatky tuto pohledávku
vyšponovaly na 27 tisíc. Na krku měl další
desetitisícový úvěr ještě z roku 2006 od další
nebankovní společnosti. Ten se už dostal
k exekutorovi, ale vymožen nebyl, přičemž
vzrostl na dvakrát tolik, tedy na dvacet tisíc.
V roce 2007 podepsal směnku na patnáct
tisíc. Nepokryl ji. Úrok plus náklady rozhodce
dělají plus další dva a půl tisíce.
Suma sumárum během tří let už dlužil
130 tisíc korun. Neměl ale práci, a tak
i částka, která je pro některé rodiny běžným
ročním výdajem na letní a zimní dovolenou,
byla pro něj nedosažitelná. Soud mu bankrot
povolil a ustanovil nad ním insolvenčního
správce (advokáta). Petr M. zaplatil zpět

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

na půjčky jsou všude. Zákon přitom
neomezuje, že osobním bankrotem může
člověk projít jen jednou za život, a tak je
u lidí, kterým byly staré dluhy odpuštěny,
otevřena cesta pro nové.

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.

Gabriela
Michelová
finanční poradce

AK
CE

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

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

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.
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Modeláři začínají oslavy výstavou
Klub bolešinských modelářů v letošním
roce oslaví výročí 15 let založení klubu. Při
této příležitosti jsme se rozhodli nabídnout
široké veřejnosti o něco více, než bývá obvyklé. Každoročně pořádáme na našem modelářském letišti několik setkání, kde si mohou
příchozí diváci zblízka prohlédnout modely
letadel od nejmenších, až po ty obří a zároveň v tomto klidném koutku přírody strávit
pěkné chvíle. Děti třeba na našem malém
dětském hřišti a dospělí při posezení u kávy.
Protože je tato sezóna již 15., chceme ji,
společně s vámi oslavit jak se patří.
Oslavy jsme rozdělili na dvě hlavní části.
První část oslav proběhne již v únoru. Tady
chystáme pro naše příznivce, ať již stávající,
nebo ty budoucí, modelářskou výstavu s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. Ta bude zaměřena z velké části na pozemní modelářství.

Bude zde možné vidět plně funkční modely
kamionů, stavebních strojů, zemědělské
techniky, terénních vozů, ale i tanků. To vše
se bude prohánět po silnicích, pracovat na
staveništích, převážet materiál a zkrátka
provádět vše, co umí jejich skutečné
předlohy. Pohyblivé ukázky doplní statické
expozice modelářských motorů, lodí, modelů
letadel jak plastikových, tak těch, které je
možné vidět v průběhu sezóny létat u nás na
letišti. Příchozí si budou moci vyzkoušet,
jaké to je řídit modely letadel na vlastní kůži
na leteckém simulátoru.
Druhá část, ta poměrně větší, se uskuteční v červenci letošního roku již na našem
modelářském letišti. 15. RC MODEL SHOW,
nabídne bohatý a zajímavý program, kde si
každý najde to své. Protože program je ještě
stále ve fázi příprav, dovolím si nabídnout jen
malou ochutnávku. Hlavní program bude
probíhat v sobotu 19. července již od dopoledních hodin. Zahájit by jej měla skupina
mažoretek, následovat bude program spojený s historií klubu, dále pak taneční vystoupení, ukázky skutečné letecké techniky, živá
hudba a na samý závěr dne noční oblohu
prozáří ohňostroj. Převážnou část programu
naplní letové ukázky modelů létající techniky
modelářů z celé České republiky, se kterou
budou spojeny i soutěže jak pro diváky, tak
i pro vlastní protagonisty vystoupení. Neděle
se ponese v duchu volného létání a pohody.
Přípravy takovýchto akcí pro veřejnost
stojí spoustu úsilí, času i peněz, a tak
bychom byli rádi, kdyby si k nám našlo cestu
co nejvíce z vás.

Michal
Kobza
LMK Bolešiny, hangár Pihovice

www.klatovan.cz

Z redakční pošty
na aktuální téma

MAŠKARNÍ BÁL

Metaforum

A opět je tu ÚNOR – ten lásky čas
ke všem soudruhům , co rozhodovali za nás
zneuctit národy na křižovatce dějin,
jak přikázal „rudý kat STALIN“
Opět je tu ÚNOR – ten čas prokletí,
jenž z lidí masu slepých nadělá –
a pouze silní postaví se havěti,
co sebe sama za spasitele zvolila
Však trochu jiný – píše se rok,
nežli v těch dobách temných,
kdy úderná pěst byla –
neporazitelný sok
Teď z poslušného stáda malověrných
je slyšet nářek o překot :
co prý komu udělali, když sloužit jen
„věrně chtěli, jak přikázal jim“- cvok
Tak , honem masku vyměnit –
a třeba i kůži ,
legitimace zahodit – do klopy:
tříbarevnou růži!
Obléci kabát „revolucionáře“
a tvářit se sebejistě,
že budem žít v „demokratuře“ ?
… toť chtějí i komunisté
Proto zůstaneme na svých „židlích“- dál
je přece ÚNOR, soudruzi,
začíná m a š k a r n í bál …
A tak zůstali dodnes, pouze se jinak
nazývají a jak jste si jistě všimli
tančíme v rytmu „globální svobody“,
věříce nesplnitelným blábolům
v honbě za „zlatým teletem“, obětujíce úctu
člověka k člověku – v blahé naději,
„že Pravda a Láska zvítězí“ …
Dalibor Klatovský

Nové předškolní zařízení
ŠKOLIČKA „U PARKU“
Školička U Parku provozovaná Vyšší
odbornou školou, Obchodní akademií,
Střední zdravotnickou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky se dětem otevřela 6. ledna 2014
v krásně zrekonstruovaných prostorách
Domova mládeže.
Fungování školičky zajišťují dvě
učitelky mateřské školky a dva žáci
zdravotnického oboru. Toto zařízení je
určeno pro děti předškolního věku již od
dvou let. Školička je otevřena od 6:30 do
16 hodin.
Při tomto celodenním umístění zaplatí
rodiče 2850 Kč za měsíc. V této ceně je
zahrnuto školné i stravné. Děti dostávají
dopoledne přesnídávku, pak následuje

oběd a strava končí odpolední svačinkou.
Jídlo je připravováno v přilehlé školní
jídelně. Skladba jídelníčku je průběžně
konzultována s pediatrem.
Některé děti navštěvují školičku pouze
určité dny v týdnu. V tomto případě se za
pobyt ve školičce platí 160 korun za
půldenní dopolední pobyt včetně stravy.
Aktivity dětí jsou rozšířeny o výuku
anglického jazyka a výtvarné výchovy.
Kapacita školičky je 20 dětí. V současné
době zbývá ještě několik volných míst.

Ing. Soňa
Rabušicová
ředitelka školy

www.klatovan.cz

SPORT
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Na celostátní zimní olympiádě vybojovala Gábina Krůsová dvě čtvrtá místa

Gábina musela na cestě ke čtvrtému
místu porazit v šesti jízdách tři soupeřky
z jiných krajů republiky.
Na snímku vpravo těsně po dobrém startu.
foto: Jaroslav Frič

Ve snowboardu se do nominace Plzeňského
kraje dostali z našeho okresu pouze tito dva
borci - Matěj Valenta a Gábina Krůsová.

Na zimní olympiádě v kraji Vysočina ve
dnech 19.- 24. 1. se bojovalo především
s nedostatkem sněhu. Tuto bitvu nakonec
pořadatelé zvládli vítězně. Velkou bitvu
sváděla ve snowboardu bronzová z poslední Olympiády Gabriela Krůsová z Gymnazia
Klatovy. Zápasila nejen s kvalitními
soupeřkami , ale ještě s těžkou angínou.
Přesto si vedla opravdu statečně a získala
dvě cenná čtvrtá místa. V mladší kategorii
vybojoval benjamínek výpravy Matěj
Valenta ze ZŠ Železná Ruda dvě šestá
místa. I to je pěkný úspěch vzhledem
k jeho malým zkušenostem a špatným
tréninkovým podmínkám letošní zimy.

Ing. Jaroslav
Frič
dopisovatel

Univerzita Slavia podruhé
24. ledna 2014 byl zahájen v klatovském hotelu Rozvoj druhý cyklus Univerzity Slavia věnované slávistické ikoně,
nejslavnějšímu českému a světovému

střelci Pepi Bicanovi a stoletému výročí
jeho narození.
Filmy z archivu, doprovázené ojedinělým a fundovaným slovním doprovodem
tvůrců univerzity p. Krobem a p. Zápotockým, zaujaly všechny přítomné.
Program věnovaný Pepi Bicanovi byl
průřezem jeho životních osudů nejen na
zeleném trávníku, ale též v rodinném
a společenském životě.
Všichni účastníci tohoto výjimečného
večera, kterých se sešel hojný počet, se
tak seznámili nestandardním způsobem
s tímto velikánem české i světové kopané.
Pro velký zájem a příznivou odezvu plánuje

výbor OP SK Slavia v Klatovech další akce
tohoto druhu doplněné přítomností
význačných členů OP, vedení SK Slavia
a též aktivních ligových fotbalistů
a internacionálů SK Slavie.
Jeroným Junek, předseda OP Klatovy

Dítě zdarma či se slevou v rámci First Minute 2014
Ušetřete za svoji ratolest a využijte při
nákupu First Minute slev na dítě z nabídky
300 cestovních kanceláří. Všechny slevy
na dítě na jednom místě pouze v Invii. Vaše
nejbližší pobočka se nachází v Klatovech,
Randova 112 (Obchodní dům Klatovan).
Slevu na dítě můžete uplatnit na
402 529 termínů Vaší dovolené, vybírat
můžete z destinací jako Řecko, Španělsko,
Turecko, Bulharsko či Tunisko a další.
Slevu či dítě zcela zdarma můžete čerpat
také na Vaši dovolenou v Chorvatsku
a Itálii, jak s vlastní tak autobusovou
dopravou.

300 renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří působících na českém
a slovenském trhu. Invia navíc poskytuje
unikátní pojištění Faktor 100, které chrání
klienty při krachu cestovní kanceláře.
Novinkou je akce Chytrá záloha 500 Kč,
díky které si mohou klienti zakoupit
jakýkoliv first minute zájezd za nejnižší
zálohu 500 Kč. Díky těmto službám
zajistila Invia svým klientům možnost
nejbezpečnějšího nákupu dovolené na
českém trhu. Dokladem kvality cestovní
agentury Invia je již více než 1 000 000
spokojených klientů.

O společnosti Invia
Společnost Invia.cz je největší internetová cestovní agentura v České republice
a autorizovaný prodejce zájezdů více než

Bc. Iveta
Chlanová
cestovní agentrura
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Přijde babička po dlouhé době
k lékaři a doktor se jí ptá:
„Tak co babi, pročpak jste
u nás tak dlouho nebyla?“
„<TAJENKA 1>, <TAJENKA 2>...“

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Pour féliciter
<tajenka 2> dvatisícečtrnáct

Měsíčník Klatovan zve
14. 2. na módní show
pro dospělé i děti!

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Majdlová Pavla
Habartice, Klatovy
GRATULUJEME!

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

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 21. února 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit
kontaktní údaje pro případ výhry.

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
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Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.
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Pronajmu dlouhodobě vilu v Nýrsku.
V klidné vilové čtvrti, blízko centra cca 2min.,
zateplená, nová okna. Nízký nájem, topení plyn, pevná paliva a nebo elektro. Zařízená
kuchyň. Možnost návštěv dle domluvy. Tel.
733 121 111
Prodám levně rodinné členství v Golf
Club Alfrédov. Tel. 737 883 526.
Pronajmu garáž za fotbalovým hřištěm.
Tel. 723 982 242.
Prodám parcelu v Obytcích u Klatov,
940 m2, plyn, elektřina, voda. Cena 350 000
Kč. Na realitní kancelář nereaguji. Tel.
775 911 450.
Prodám byt 3+1 v OV, Suvorovova ul.
v Klatovech, 72 m2, 1. patro bez výtahu, lodžie, sklep, po rekonstrukci, cena dohodou.
Tel. 777 344 966, jen přímý zájemce.
Hledám ženu na pomoc při pečování
o staré rodiče. Včetně víkendů - dle dohody.
Info na tel. 603 257 601
Prodám uzávěr nádrže, typ 6026 pro
vozy Škoda 781 - Favorit, Forman, Pick-up.
Se dvěma klíči! Nový! 250 Kč. Dobrá cena,
že? Tel. 733 253 872.
Prodám 2 ks válendy s úložným
prostorem - výška ložné plochy 53 cm, z toho
pružinové matrace je 16 cm. Válendy nové
s velkou slevou - 2150 Kč/ks. Při rychlém
jednání sleva. Tel. 606 914 919 večer.

Řádková inzerce
Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz

Potřebujete půjčit peníze?
Volejte 734 200 646

!!! 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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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

VÁS srdečně zve na

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
v neděli 9.února 2014 od 14.30 hodin

do Sokolovny v KLATOVECH
Ráz: ,, Letem pohádkovým světem ”
Hudba: Diskotéka LIBORA MARKA
Bohatá tombola, malování portrétů a obrázků na tělo,
hry, soutěže, slosování vstupenek, taneční vystoupení
Vstupné: 30,- Kč

místenka: 10,- Kč

• Předprodej vstupenek v kanceláři T.J. Sokol v 1.patře sokolovny •
Partneři pořadu:

K tanci a poslechu hraje:

Hudební skupina „M A R S“
Předtančení :

Taneční studio KROK
Česká beseda

* Vyhodnocení nejvtipnějších masek *
* Tombola *
Vstupné : 100,- + 10,- Kč místenka
Masky :
80,- + 10,- Kč místenka

Předprodej vstupenek v Sokolovně
rezervace na tel. 376 31 25 39.

uzávěrka:

ŠIBŘINKY
pro dospělé

20. 2. 2014

Tělocvičná jednota SOKOL Klatovy vás
srdečně zve na

ve velkém sále Sokolovny v Klatovech

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Ráno zavoláte, večer vyplatíme

v pátek 7. 2. 2014 od 20,00 hodin
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Tělocvičná jednota SOKOL Klatovy

26. 2. 2014

ZDARMA (osobní)

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 - rest. Družba, Van Gogh
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
Svrčovec - konzum, restaurace
Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan?
Napište nám do redakce.

příští číslo vyjde:

Řádková inzerce
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INZERCE

Mediální partneři:

KLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

www.klatovan.cz | E-mail: redakce@klatovan.cz
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SMUTNÁ VZPOMÍNKA

R. I. P. Obrouši!

www.klatovan.cz

Tomáš Paima 26. 8. 1983 - 26. 1. 2014

Křest videoklipu kapely Trautenberk v klatovské Družbě 2012

V pondělí 27. 1. naskočila na sociální
síti zpráva, u které takřka každý očekával,
že to bude počátek nějakého vtípku.
Bohužel nebyl. V neděli 26. ledna zemřel
ve věku třiceti let v zahraničí zpěvák
k l a tov s k é t a n z m et a l ov é s ku p i ny
Trautenberk Tomáš Paima, známý všem
jako Obrouš. Tuto zprávu potvrdilo záhy
prohlášení na stránkách kapely:
Nedá se ani slovy vyjádřit, kolik radosti
dokázal Obrouš rozdat. Cestou na koncerty byl schopen nepřetržitě bavit celou
dodávku a nikdy si neodpustil být před
koncertem poslední v převlékání do jeho
trautenberkského kostýmu. Stačilo mu ale
jediné slovo do mikrofonu a získal si
všechny lidi v sále. Byl schopen předávat
neskutečné množství energie, kterou mu
na oplátku fanoušci a kamarádi vraceli.

Obrouš se svojí čeládkou

Jeho specialitou bylo chodit všude pozdě,
ale to byl prostě Obr. Jako rocker žil a jako
rocker odešel! Jsme překvapeni desítkami
kondolencí, které neustále dostáváme
nejen od jeho nejbližších a známých,
hudebníků, ale i od fanoušků, kteří měli tu
čest vidět ho pouze jednou. Děkujeme
všem za neskutečnou podporu! V našich
srdcích zůstane na vždy vyryto, že tady je
Trautenberkovo.
Tomáš Paima se narodil 23. srpna
1983 a přes svůj mladý věk stihl v muzice
více než kdo jiný. „S Tomášem jsme spolu
hráli v naší první kapele Fekal Makers od
roku 1998. Tady hrál na basu, zpíval a psal
texty, jako třeba nezapomenutelného
Zlobříka. Už v té době to byl obrovský
showman se srdcem muzikanta a duší

dobráka, což mu zůstalo až do poslední
chvíle,“ vzpomíná na něj spoluhráč
z kapely Jiří Hodl a pokračuje: „Potom hrál
ve skupině Dva a půl cvrčka a následovalo
zdařilé budování svébytné klatovské tanz
metalové formace Trautenberk.“
Další spoluhráč z kapely Dalibor
Dvořák doplňuje aktuální informací:
„Krátký veřejný pohřeb jemnostpána Obra
se uskuteční v pondělí 10. 2. 14 v 11 hodin
v klatovském krematoriu. Rodina všem
děkuje, ale nepřeje si již dostávat žádné
osobní kondolence. Pro fanoušky
a kamarády připravujeme benefiční
koncert na Obroušovu počest, o kterém
budeme včas informovat.“
Klatovan se připojuje ke kondolencím
a vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast
rodině. Obroušovu benefici podpoříme.

Dá nám obrovské úsilí dát v davu
čeládky tolik energie dohromady a stále to
bude málo proti tomu, kolik jsme ji smutně
ztratili a kolik naráz i z každého z nás
zmizelo... Chce se mi vzpomínat vesele,
ale zatím to nejde, snad se nám to někdy
na památku podaří ... poslouchám tě stále
rád!!!
Rudolf Komoří Lang

