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Jaroslav Uhlíř
Hudební legenda společně koncertovala s klatovskou ZUŠ
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Úvodník

Křest klipu BTnJ a OBRfest

foto: Dalibor Dvořák

Pražský křest klipu Ken z Klatov kapely
BTnj se konal ve čtvrtek 20. 3. v podzemním klubu divadla Kolowrat. Přijemné
prostory menšího stylového klubu se poměrně zaplnily už před devátou hodinou.
Předkapela EGOnWojty zahrála krátký
několikapísničkový set a připravila půdu
pro BTnJ. Během první písně se osazenstvo celého klubu přesunulo pod parket
a začalo se pohupovat do rytmu. Po 3 písnich bylo před pódiem nataženo promítací
plátno a celý klub si mohl vychutnat
Kenovu premiéru. Musím říct, že na mně
klip zanechal dojem a nejen na mně.
Uznalý potlesk a ovace mluvily za vše. Po
všech stránkách za mne rozhodně na výbornou. Poté BTnj pokračovali v koncertu
a jako poslední přídavek přidali Kena
z Klatov naživo. Fanoušci podporovali
kapelu zpěvem nejen v refrénech BTnJ jak
znám, příjemný poslech, vtipně komentovaný frontmanam Davidem Sudou mezi
písněmi.
OBRfest
Je to již přes měsíc, co naše srdce
zasáhla ta strašná zpráva o Obroušovi .Po
zveřejnění informace o jeho úmr tí
následovaly desítky kondolencí, vyjádření
podpory od fandů, jeho kamarádů a od
spousty kapel.
Přemýšleli jsme, jak našemu Jemnostpánovi vzdát hold a společně na něj
zavzpomínat. Jelikož byla muzika prakticky
celý jeho život, provázela ho na každém
kroku a jeho kapelním snem bylo uspořádat koncert lokálních kapel v klatovské

www.klatovan.cz
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Družbě, nemělo smysl moc dlouho
přemýšlet…
Díky dobré vůli vedoucí Kulturního
střediska v KT se podařilo domluvit dobré
podmínky a vybrat volný termín –
5. 4. 2014. Výběr kapel byl hodně rychlý
– jedná se o kapely, které s námi sdílely
pódia a Obrouš je měl rád. Všechny
oslovené skupiny neváhaly většinou ani
minutu a ihned souhlasily i přesto, že na
akci zahrají bez nároku na výdělek.
Samozřejmě včetně spousty dalších, kteří
se na organizaci podílejí.
Hentai Corporation a Vanessa (i přes
jejich zájem) na akci z důvodu koncertního
vytížení bohužel zahrát nemůžou, zapojí
se však do podpory jinou cestou.
Výtěžek ze vstupného bude věnován
Obrovo rodině na pokr ytí nákladů
spojených s převozem těla ze Španělska.
Děkujeme VŠEM, kteří nás s akcí
podporují!
Dalibor Dvořák

Vážení čtenáři,
od minulého vydání Klatovanu utekl
čas jako voda a přihodilo se mnoho událostí. Nastalo nejen astronomické jaro,
ale posunuli jsme si hodinky o hodinu
dopředu a nastavili jsme si letní čas.
Celý ten čas nám vyplňuje mediální
prostor zpravodajství a události z Ukrajiny.
Jsme tak svědky války, zatím jen sice
mediální a válčí se tedy propagandou na
všech stranách. Ale nejedno prohlášení
nás vrací na pokraj války pro nás pamětníky nejen studené, ale někdy i z vyjádření
našich vládních představitelů a zvláště
pak představitelů tzv. nové vlády z Kyjeva,
vzešlé z puče na Majdanu, i na pokraji
války skutečné. Všichni věříme, že nedojde na nejhorší a situace se uklidní a nebudeme svědky ani vyústění konfliktu do
války třeba občanské. Nejen na Krymu
a Ukrajině je situace třaskavá, ale připomeňme si situaci přímo u nás v Evropské
unii, a to např. referenda za osamostatnění Benátek nebo Katalánska. Brzy se
nám připomene politika volbami do
Evropského parlamentu. Naštěstí to bude
válka jen politických hesel a programů.
Přeji Vám klidné jaro a krásné prožití
Velikonoc i následujících svátků.

Rudolf
Lang
editor

Klatovan zve na OBRfest:
Kde: Kultůrní dům Družba Klatovy
- Velký sál a kavárna ( 2 stage)
Kdy: sobota 5. 4. 2014, start 18:00
Kdo: Trautenberk, Kníry, BTnJ,
V3SKA, Budulínek, Lord, Head Down,
Delusion, Snail, Concrete,
Positive Mind, S.V.Z., Frajara Putika
Vstup: 100,- + dobrovolné

www.klatovan.cz
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Řešení vytápění na míru
Stále častěji se při rozhodování v oblasti vytápění lidé ptají na nové technologie,
jako jsou kondenzační kotle, solární ohřev,
a nebo tepelná čerpadla.
Při výběru je třeba zvážit několik hledisek
a odpovědět si na několik otázek. Zda se
jedná o stavbu nového domku či rekonstrukci, zda chceme radiátory nebo podlahové
vytápění, nebo kombinaci více věcí. Další
otázkou je, zda-li je do objektu pro vytápění
zaveden plyn, jestli mají místnost na
umístění akumulační nádoby apod.
Postupně se od lidí dozvídáme jejich potřeby a na to se jim snažíme uzpůsobit technologii pro vytápění či ohřev. Nechalo by se
říci, že by to měl se zákazníkem projít například projektant, ale ne vždy tomu tak opravdu je. Ve většině případů se setkáme s tím,
že si zákazník přinese od projektanta výkres,
ale o navržených technologiích nic neví.
Příklad: kondenzační kotle - otázka komínů (spalinové cesty) velká část lidí si nechá
postavit podstatně drahý komín a nakonec

Baselides

ho ani nepotřebují. Nebo v současnosti častý
problém s vložkováním komínů. Zda nechat
vložkovat komín pro starší spotřebiče nyní,
nebo to nechat až při výměně kotle. Pak se
třeba rozhodnete pro plynový kondenzační
kotel. Tam je sice vložkování komínu nutností, ale postačí pouze plastové vložkování
a to je výrazně levnější.
Rozhodujete-li se například mezi tepelným čerpadlem a plynem. Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo, tak vám odpadá
povinnost platit stálé platby za plynoměr
a dále odpadnou náklady na stavbu komínu
a s tím spojené náklady v dalších letech na
revize a každoroční kontroly. A to jsou
v součtu nemalé peníze.
V tomto článku si vám dovolím představit
výrobek firmy De-Dietrich pro ohřev teplé
užitkové vody (TUV). Jedná se o moderní
kombinaci bojleru s tepelným čerpadlem,
které se vyznačuje výraznými úsporami za
ohřev TUV. Ohřev pomocí tohoto tepelného
čerpadla vyjde oproti normálnímu bojleru na

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

méně než jednu třetinu. Sami jsme vyzkoušeli spotřebu a výkon a byli jsme velmi
překvapeni s výslednými parametry:
POROVNÁNÍ:
Za ohřátí obyčejným bojlerem zaplatíte
denně 55 Kč a ohřev tepelným čerpadlem
vyjde na 16 Kč. Vše se odvíjí od velikosti
rodiny a spotřeby vody, ale v průměrných
kalkulacích zaplatíme ZA ROK s obyčejným
bojlerem 20.075 Kč a s tepelným čerpadlem
jen 6.205 Kč a to již znamená značnou
úsporu cca 14.000 Kč. Tento ohřívač vody
lze připojit i do soustavy vytápění na klasický
ohřev elektrikou nebo jiným zdrojem (kotel,
krb). Zajímavé využití a přidaná hodnota
k nám přichází z ciziny. Nejen v jižních státech Evropy se u tohoto tepelného čerpadla
s bojlerem využívá i odpadního chladu. Používají jej k vychlazování místnosti, využívané
jako sklep na potraviny a víno („odpadní“
chlad vychladí místnost na cca 6°C).
Celkově náklady na ohřev vody technologií tepelného čerpadla jsou srovnatelné
jako například pořízení solárního ohřevu,
odpadá však nutnost budování konstrukcí
na střeše a vedení trubek do kotelny. Při
pořízení tepelného čerpadla pro vytápění se
udává důležitý faktor COP. Ten nám umožní
srovnávat, kolik tepla dokážeme tepelným
čerpadlem získat z 1 kW elektrické energie.
Firma De-Dietrich vyrábí jedny z nejkvalitnějších tepelných čerpadel na trhu v rozsahu
4 kW až 24 kW a jsou i velice cenově
přijatelné. Většina čerpadel je dodávána pro
běžné rodinné domky, ale nechají se dát i do
kaskád pro větší výkony. Dokážeme nabídnout i řadu výrobků určených pro velké
objekty a výrobní prostory.
Snažíme se našim zákazníkům poradit
a vybrat pro ně z celé škály výrobků ten
nejvýhodnější pro jejich potřeby. Pro více
informací se můžete obracet na naší firmu
v Klatovech v Budovcově ulici (mezi Billou
a Klatexem). Jsme přímo napojeni na výrobce a dokážeme poradit s technologií
a stavebními pracemi. Výrobci Baxi, DeDietrich, Ferolli vyžadují, aby jejich servisní
firmy absolvovaly školení v jejich školících
střediscích. Mají tak jistotu a spolu s nimi
i vy, zákazníci, že jejich zastoupení a naše
služby pro vás budou na nejvyšší možné
úrovni.

Zdeněk
Baselides
instalatérství a topenářství
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Město Klatovy bude hostit v průběhu dvou týdnů dvě
významné akce pro mladé basketbalisty
Velikonoce budou patřit mezinárodnímu basketbalovému turnaji pro chlapce
i dívky věkových kategorií do 12ti let a do
14ti let. Celkem je do turnaje přihlášeno
34 týmů z pěti evropských zemí. Bojovat
se bude nejen v nově zrekonstruované
hale ve Voříškově ulici, ale i v hale Centra
míčových sportů na Domažlickém předměstí a v hale ZŠ Plánická na Vodojemu.
Přesné rozpisy utkání včetně míst a časů
můžete sledovat na web. stránkách turnaje www.basketbal-klatovy.cz/ec2014/.

První květnové dny budou v Klatovech
také patřit basketbalu. BK Klatovy má tu
čest pořádat Národní finále v minibasketbalu mladších minižáků. Je to turnaj
nejlepších chlapeckých týmů z celé ČR ve
věkové kategorii do 12ti let. Kluci se na
tento turnaj kvalifikovali jako výherce
oblastního přeboru a utkají se s 15ti
dalšími týmy, mezi kterými nejsou žádnými
nováčky. Tento tým již v roce 2012 dovezl
z NF v Ostravě 7. místo stejně jako
v loňském roce z NF v Pelhřimově. Letos se
většina kluků tohoto týmu také bude
účastnit ve věkové kategorii do 13ti let
předkola Mistrovství ČR, protože i v této
kategorii jsou vítězem oblastního přeboru.
Podrobnosti o klatovském turnaji najdete
na webových stránách:
www.basketbal-klatovy.cz/nf2014/.

Krystal se snaží motivovat své členy

Dne 12. 3. jsme vystupovali v klubovně
Zdravotně postižených a jsme rádi, že
jsme byli pozváni se svým hudebně-recitačním pásmem. Je to pro nás velkou
motivací brzy ráno vstát a připravit se na
vystoupení, a to zvláště když někteří naši
členové dojíždějí až z Nýrska.
V současné uspěchané době počítačů,
internetu, mobilů a televizních seriálů většinou dnešní lidé nečtou. S přihlédnutím
k této skutečnosti chceme na veřejnosti
prezentovat poezií našich klasiků např.

Jana Nerudy, Jaroslava Seiferta, Vítězslava
Nezvala a dalších, aby se na jejich tvorbu
nezapomínalo. V hudební části jsme
zahráli na klávesy a zazpívali písničky,
které zazářily v 60. a 70 létech a dodnes
nezestárly a staly se evergreeny. Dále jsme
zařadili instrumentální skladby barokních
místrů z 2. pol. 17. stol. a 1. pol. 18 stol.
např. G. F. Handla, Domenica Scarlatiiho
a jiných.
Naše pozvání na vystoupení přijal pan
starosta Mgr. Salvetr a dále nás přišli

Letos se našim nejmenším opravdu
daří. Na Národní finále ve svých věkových
kategoriích se totiž probojovali i kluci do
11ti let a děvčata do 12ti let. Přejeme jim,
aby si tyto turnaje užili, protože za
odvedené výkony v celé sezóně si to
všichni zaslouží.
Květa Kohoutová, BK Klatovy

foto: archiv autorky

podpořit naši kamarádi z Krystalu Plzeň.
Naše písničky si s námi zazpívali i členové
ZP - tělesně postižených. Za všechny
účinkující jim děkujeme. Jsme moc rádi, že
kromě toho, že fotografujeme, kreslíme,
skládáme básně a vyrábíme rukodělné
výrobky, se můžeme takto na veřejnosti
prezentovat. Budeme ještě vystupovat nejen u seniorů, ale budeme tvořit i s dětmi.
To pan starosta kladně hodnotil.

Miloslava
Matějková
Klub Krystal Klatovy

www.klatovan.cz
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Společný koncert klatovské ZUŠ s Jaroslavem Uhlířem

Neuplynulo ani 24 hodin a všechny
vstupenky na společný koncert kapely
Jaroslava Uhlíře se žáky Základní
umělecké školy J. Kličky v Klatovech
(ZUŠ Klatovy) byly vyprodané!
„Minulý rok jsme nazkoušeli minioperu
Karkulka. Hráli jsme ji pro mateřské školy,
účinkujícím i divákům se velice líbila.
Máme v ZUŠ mnoho šikovných dětí
a úroveň nebyla vůbec špatná. Pak nás
napadlo, že bychom ji zopakovali. Kolega
Karel Bečvář kontaktoval Jaroslava Uhlíře
a on souhlasil se společným koncertem,“
řekl nám v rozhovoru hlavní organizátor
koncertu Jaroslav Pleticha.
První hodinu jejich úterního společného
koncertu se divákům představil Jaroslav
Uhlíř se svou kapelou. Diváci si s ním
s chutí zazpívali většinu jeho známých
písniček z pohádek: Ať žijí duchové,
Lotrando a Zubejda, Princové jsou na
draka, ale i další notoricky známé písně,
jako Severní vítr či Holubí dům. Na závěr
se k němu připojily dětské sbory ZUŠ
Klatovy a spolu s ním zazpívaly několik
závěrečných skladeb.
Po koncertu následovala zábavná vsuvka
slečny Adély Kreidlové, která provedla
krátké srovnání dvou přítomných Jaroslavů – Jaroslava Uhlíře a Jarouška Pletichy.

Pleticha pak daroval panu Uhlířovi DVD záznam z představení „Ať žijí duchové“, které
v roce 2012 nacvičil se žáky ZUŠ Klatovy.
Uhlíř mu za to poděkoval slovy: „I když se
to nesmí, přepálím to ještě Svěrákovi.“ Na
závěr večera uvedli žáci ZUŠ Klatovy – za
hudebního doprovodu kapely J. Uhlíře minioperu Červená karkulka.
Jak probíhala generálka dětí s panem
Uhlířem?
„Generálka s panem Uhlířem probíhala
v naprosté pohodě a ve znamení vzájemného porozumění. Měli jsme nazkoušeno
za 45 minut, panovala naprostá shoda.
Jsem velmi rád, že orchestr, který byl
složen z učitelů a žáků ZUŠ a dětské sbory
obstály v porovnání s pražskými profesionálními muzikanty. Ti sami pochvalovali
vysokou úroveň klatovských muzikantů
a nevycházeli z úžasu, že se v Klatovech
sešlo tolik šikovných lidí.“
Konala se po skončení koncertu společná after party s panem Uhlířem?
„Polovina kapely odjela ihned po koncertu,
ovšem pan Uhlíř a bubeník zůstali a velmi
rádi se zdrželi. Teprve při společném posezení se přítomným otevřel druhý rozměr
celé akce. Výborného hudebníka viděli
všichni v divadle, ale skromnost, vstřícný
přístup ke kolegům, pracovitost, dobrého

člověka a obdiv dětí - tohle všechno poznalo jen několik přísedících. Samozřejmostí
byly i historky z natáčení, při kterých se
přítomní neubránili i slzám.“
Plánujete další podobný projekt se žáky
ZUŠ Klatovy a Jaroslavem Uhlířem?
„Plánujeme, ovšem impulz tentokrát vyšel
ze strany kapely a pana Uhlíře, kteří sami
navrhli, že společnou spolupráci dále
rozvineme a prohloubíme, zřejmě v příštím
školním roce.“

3x foto: Václav Vojta

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

Klatovan zve do divadla:
pondělí 28. dubna - 19:30
Vstupenky si můžete již teď
rezervovat v předprodeji
SDS Klatovy či na tel. 376 320 043.

www.klatovan.cz
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Z redakční pošty
na aktuální téma

Jak to bylo se šípem?

Vášnivý polibek z Klatov opět v divadle
V září 2013 slavila Stálá divadelní
scéna v Klatovech (SDS Klatovy) 50. výročí
svého vzniku. Klatovský divadelní spolek
ZA OPONOU, který působí pod SDS
Klatovy, k tomuto výročí uvedl inscenaci
Vášnivý polibek z Klatov.
„V září jsme inscenaci hráli třikrát pro
školy a dvakrát večer pro veřejnost. Přesto
za námi stále chodí lidé a ptají se, zda hru
nebudeme opakovat, že by chtěli přijít
znova. I když jsme původně plánovali
odehrát představení pouze v září, rozhodli
jsme se ji pro velký zájem zopakovat, a to
v pondělí 28. dubna od 19:30 v divadle,“
říká autor projektu Tomáš Javorský.
„Jsme rádi, že se díky dubnové repríze
uvidíme opět s našim režisérem Petrem
Baťkem (herec Divadla Na Fidlovačce).
Petr přislíbil, že za námi bude na zkoušky
dojíždět a režisérsky nás povede opět až

k samotnému představení. Z Prahy do
Klatov si odskočí i Michal Vejskal, který se
opět chopí dirigentské taktovky a spolu
s orchestrem ZUŠ J. Kličky v Klatovech
bude inscenaci hudebně doprovázet,“ říká
produkční souboru Eliška Luňáčková.
Vášnivý polibek z Klatov je psán podle
povídky Hubička. Diváci tak uvidí známé
postavy v podání místních herců. Těšit se
můžete na Vendulku (Alenu Pitnerovou),
Lukáše (Vladimíra Kabrta), Martinku (Eva
Krausová), Tomeše (Jindřich Gregora),
Vendulčina otce (Jiří Matějka), Matouše
(Miloš Matas), pašeráky (Eliška Luňáčková, Mirka Končalová), Spisovatele (Tomáš
Javorský) a historické postavy (Michal
Goldsmid). O taneční vsuvky se postará
Taneční skupina MODERN pod vedením
Markéty Lukášové.
Rudof Lang

Význam slova šíp mě nenechá klidným už drahně dlouhou dobu. Začalo to
už dětstvím, kdy jsem si, tenkrát ještě
tajně, předčítal inspirující Foglarovy
Rychlé šípy. Inspirující byly ve smyslu k
dobrým skutkům. Na tom si v dnešním
světě virtuálních hvězdných válek hodně zakládám.
Druhý šíp, se kterým jsem se ve
svých studentských létech sblížil, byl
okřídlený. Do klatovské Škodovky,
k Šifaurům se říkávalo, jsem chodil na
praxi. Tam jsem pro život získával první
pracovní návyky. Napadá mne, že
s dnešními pracovními návyky je to
obdobné, jako s oněmi dobrými skutky.
Velký šéf Pohlreich by to nazval
šafránem.
Marně se neříká, do třetice všeho
dobrého. Ten třetí šíp, který mě příjemně životem provází, je Šíp Karel ve
dvojici s Jaroslavem Uhlířem. Uhlířovy
písničky jsou příjemné, pravdivé, láskyplné. Promlouvají ke všem generacím.
Od té nejmladší, po tu nejstarší. Snad
proto, že otevírají vrátka k srdcím.
Stejně tomu bylo také v úterý, osmnáctého března, v klatovském divadle.
V hudebním projektu pod záštitou ZUŠ
J. Kličky Klatovy v čele s panem ředitelem Josefem Gabrielem se pod taktovkou Jaroslava Pletichy a laskavým
i srozumitelným vedením Jaroslava
Uhlíře rozezpíval celý sál. Desítky žluťásků a bělásků, tedy těch nejmenších
protagonistů ze Sedmikrásek, Pytle
blech, Notiček a Fialek, oživily známé
pohádkové příběhy. Na příjemném
představení nechyběly ani vtipné
vsuvky, coby paralela životních počinů
obou Jaroslavů. Pletichy a Uhlíře.
A když se zamiloval kůň v pastvinách, nebo Země má dávala mír a klid,
v mnohém diváckém oku se zaleskla
nefalšovaná slza. Snad i proto, že
zazněla i otázka: „Skálo, skálo, skálo,
proč je lásky málo?“
Co dodat? Byl to večer, který měl ryzí
poslání. Snad si netroufám příliš, když
za všechny přítomné pronesu závěr:
„Byl to zážitek, který nasytil srdce
a osvěžil duši.“

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy
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Šumavský pohárek skončil triumfem závodníků SA Špičák
To, že se letošní seriál mladých sjezdařských závodníků odjel v plánovaném rozsahu je hotový zázrak. Zatímco v republice
byly ¾ závodů dětí i dospělých zrušeny, Šumaváci dokázali uskutečnit všech 6 závodů,
z nichž se následně hodnotí celkové výsledky Šumavského pohárku. Stalo se tak díky
nezdolné obětavosti, ochoty a operativnosti
pracovníků lyžař-ských areálů, pořadatelů,
funkcionářů i trenérů. Zvlášť se vyznamenali
pracovníci Skiareálu Belveder, kteří připravili
sjezdovku během 40 hodin a zachránili dva
závody před zrušením. Mimořádnou pochvalu si zaslouží i Jindřich Sedláček, předseda
komise mládeže krajského lyžařského svazu, zakladatel a hlavní organizátor Pohárku.
Nejlepších výsledků dosáhli v tomto ročníku
závodníci SA Špičák, kteří získali 3 prvá
místa. Mimořádné výkony podaly Adéla
Brožová a Dominika Tolarová,obě z SK

Vítězky kategorie mladších žákyň:
vítězka Andrea Marešová z Tatranu Železná Ruda
na stupních vítězů po závodu na Belvederu,
druhá Michaela Šormová z SK Špičák
a třetí Tereza Koželuhová z SA Špičák.

Špičák, které zvítězily ve svých kategoriích ve
všech šesti závodech, a David Janda
a Kristínka Lebová, oba z SA Špičák, kteří
byli na nejvyšším stupni 5x. Poslední závod
pohárku se jel na německém Javoru v silném
dešti. Poprvé se v něm objevil i starší žák
Milan Koryťák, který až dosud objížděl
republikové závody. Své kvality potvrdil
suverénním vítězstvím.
Přinášíme výsledky závodníků z oddílů
okresu Klatovy do 5. místa:
Superpřípravka:
1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák
2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Žel. Ruda
3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plzeň
1 Janda David 2007 SA Špičák
2 Štětka Ondřej 2007 Skiklub Chlum
3 Schejbal Jan 2007 Ski klub Žel. Ruda
Přípravka:
1 Zíková Eliška 2004 SC ZWIESEL
2 Nováková Laura 2005 TJ Tatran Ž. Ruda
3 Zemanová Nicole 2005 SC ZWIESEL
4 Jandová Kateřina 2005 SA Špičák
5 Altmannová Kateřina 2004 SA Špičák
1 Maxa Adam 2004 SA Špičák
2 Anděl Jakub 2005 TJ Slavoj Plzeň
3 Pech Tobiáš 2004 TJ Tatran Žel. Ruda
4 Voves Jaromír 2006 SK Arnika Plzeň
5 Ševčík Jiří 2004 SA Špičák
Předáci:
1 Tolarová Dominika 2002 SK Špičák
2 Červená Natalie 2003 SK Špičák
3 Hendrychová Sylvie 2002 TJ Motor Č. B.
1 Linhart Adam 2002 SC ZWIESEL
2 Matějovič Filip 2002 SK Špičák
3 Zítek Michal 2003 SK Špičák
4 Ruml Matěj 2002 SA Špičák
5 Malý Martin 2003 TJ Tatran Ž.Ruda
Mladší žáci:
1 Marešová Andrea 2000 TJ Tatran Ž.Ruda
2 Šormová Michaela 2001 SK Špičák

2x foto: Václav Červený

Filip Najman z Tatranu
Železná Ruda v plné jízdě
3 Loosová Tereza 2000 Ski Team Budweis
4 Koželuhová Tereza 2000 SA Špičák
5 Vlčková Karolína 2000 Ski Team Budweis
5 Zíková Barbora 2001 SC Zwiesel
1 Vokáč Matěj 2000 Skiakademie.cz
2 Macalík Daniel 2000 TJ Tatran Žel. Ruda
3 Garba Matyáš 2001 TJ Tatran Žel. Ruda
4 Pytlík Martin 2001 TJ Slavoj Plzeň
5 Najman Matěj 2000 TJ Tatran Žel. Ruda
Starší žáci:
1 Brožová Adéla 1999 SK Špičák
2 Hálová Veronika 1998 ST Šumava
3 Vybíralová Tereza 1998 SK Žel. Ruda
1 Najman Filip 1999 TJ Tatran Ž.Ruda
2 Kramosil Ota 1999 TJ Motor
3 Šeda Vít 1998 Skiclub Lipno
4 Koryťák Milan 1999 SA Špičák

Ing. Jaroslav
Frič
dopisovatel

Jaro láká Čechy k nákupu letní dovolené
S příchodem prvních jarních dnů se většina z nás začíná pomalu, ale jistě probouzet ze zimního spánku. K tomu patří také
nenadálá touha po poznávání nových míst
a relaxaci v přírodě. Léto je již na dosah
a výběr vysněné dovolené je pro mnohé
určitým únikem od zpravidla nudné reality.
Nejspíše právě proto jsou dubnovými nejoblíbenějšími destinacemi Čechů prázdninové země, jako je Řecko, Bulharsko, Itálie,
Chorvatsko, Tunisko nebo Turecko. Ani
poznávací zájezdy ale nezůstávají pozadu.
Vždyť kdo by nechtěl shlížet na svět z Eiffelovy věže, probádat římské Koloseum nebo
se projet gondolou v romantických
Benátkách.
Období dubna je navíc ideální příležitostí
ke koupi dovolené, a to také díky množství
nejrůznějších slev za včasný nákup. Jednou

z nejzajímavějších dubnových slev je „Aprílová sleva“, kterou nabízí cestovní agentura
Invia, která má pobočku také v Klatovech.
Sleva platí na 30 000 zájezdů, a to do
destinací jako je Řecko, Egypt nebo
Turecko. S Aprílovou slevou je možné
ušetřit až 1000 Kč za osobu, a to navíc
i v kombinaci s Last Minute a Super Last
Minute slevou. Hlavní výhodou cestovní
agentury Invia je možnost výběru zájezdu
od více než 300 pojištěných cestovních
kanceláří na jediném místě. Zastavte se na
pobočce Invia v obchodním domě Klatovan
v Randově ulici.

Bc. Iveta
Chlanová
cestovní agentrura

www.klatovan.cz

FINANČNÍ RÁDCE

Pomůžeme Vám s dluhy...
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XIII. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Nabízel pomoc a připravil muže v exekuci o dům
Lidé na pokraji bankrotu a s exekucemi na krku by mohli vyprávět o tom,
kolik se najde „dobráků“ nabízejících „výhodnou“ půjčku. V některých případech
jde spíš o dravce, kteří se snaží zneužít
situace a zadluženého nešťastníka
připravit o poslední majetek, včetně
střechy nad hlavou.

vstřícnou nabídkou – dluhy za něho
zaplatí, když s ním uzavře smlouvu
o půjčce 150 tisíc korun a dá mu do
zástavy všechny své nemovitosti včetně
rodinného domu v ceně 1,5 miliónu.
Muži si plácli a M. H. skutečně dluhy
zaplatil. Když pak svému dlužníkovi
nechával podepsat smlouvu o půjčce

9

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

Lidé na pokraji bankrotu a s exekucemi na krku
by mohli vyprávět o tom, kolik se najde
„dobráků“ nabízejících „výhodnou“ půjčku.
Přesně takovou zkušenost má P. M. Ze
západu Čech. Skromný muž, který přes
zimu pracuje jako obsluha u vleků a v létě
si přivydělává na stavbách, se ocitl
v exekuci kvůli dluhu v celkové výši
přibližně 133 tisíc korun.
Z úřední desky městského úřadu, kde
na podzim 2009 visel exekuční příkaz, se
o tom dozvěděl M. H., který neváhal,
dlužníka, jenž byl v té době bez práce,
navštívil a přišel s na první pohled

150 tisíc, podstrčil mu pod pero ještě
další dva kontrakty. Tvrdil mu, že jde
o tutéž smlouvu ve třech vyhotoveních.
Dvěma podpisy se dluh skokově navýšil
A opět se potvrdilo, jak důležité je
smlouvy před podpisem pozorně číst.
Další dvě smlouvy totiž byly na dalších
celkem 700 tisíc korun, a P.M. tak místo
150 dlužil najednou 850 tisíc. Vše navíc
zjistil až několik týdnů poté, když mu
kontrakty přišly poštou. Z horentní sumy
samozřejmě neviděl ani korunu.
A jelikož údajnou půjčku nesplácel
a podvodník neměl žádný zájem s ním
ještě něco řešit, brzy přišla žaloba
k rozhodčímu soudu a následně i dražba
zastavených nemovitostí.
Tento příběh má však relativně dobrý
konec. Dlužník a jeho známý se obrátili

foto: www.expatch.org

Finanční služby

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

foto: yourbusiness.azcentral.com

na policii a ta podvodníka dopadla.
Okresní soud mu následně loni v červenci uložil tříletý trest vězení za podvod
a nařídil mu, aby způsobenou škodu
zaplatil.
Verdikt posléze potvrdil Krajský soud ,
který odvolání M. H. zamítl.
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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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
Výherci listopadové soutěžní křížovky
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA:
Do nemocnice přivezou chlapa
s těžce popáleným břichem,
doktor ho ošetří a dává
mu dvě tablety viagry.
„A to pomůže pane doktore?“
„Ne, ale aspoň se vám na
<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

Jana Karásková z Klatov s blízkými.

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> Ty kopie bych
<tajenka 2> prosil tři

KLATOVAN

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Jana Škardová,
Lubská ul., Klatovy
GRATULUJEME!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do středy 23. dubna 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
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

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Pronajmu garáž v Klatovech, nad
Tescem. Tel. 602 882 461.
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.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Klatovech
na Rozhrání. Tel. 723 485 172
Prodám prostorný byt 1+1 v Klatovech
v Zahradní ulici. Jádro s kuch. linkou po
rekonstrukci. Celkem 41 m2. Nutno vidět.
Tel. 721 977 839
Prodám garáž se zavedenou elektřinou
o celkové ploše 20 m2 v Klatovech mezi
pekárnou a mlékárnou. Cena: 88.000 Kč.
Tel. 721 977 839
Prodám komodu - nová, světlý buk, cena
2100 Kč. Rozměry 140 dl x 87 v. x 43 hl.
Tel. 728 828 798 večer.
Prodám vilu 3km od Přeštic, zánovní,
2 byty 3+1 - velké samostatné, kotel na plyn
i tp, garáže, hospodářské zázemí. Levně.
Tel. 606 505 632.
Koupím staré československé motocykly
v jakémkoliv stavu i jednotlivé díly - JAWA,
ČZ a jiné. Platím ihned v hotovosti.
Tel. 607 946 866

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

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 - 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:

28. 4. 2014
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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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Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.
Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

KONZULTACE ZDARMA !!!

Tel. 739 471 936

Činnost vykonávám
pro více věřitelů.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Bleší trhy v Klatovech
2014
Sponka o.s. vás opět zve na bleší trhy
v Klatovech „Na Pazderně“ v těchto termínech:

12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11.
Přijďte prodat, nebo koupit. Informace na tel.:605 905 242

Autobazar Klatovy Tyršova 31

uzávěrka:

21. 4. 2014

(v centru města)
výběr z 50 kvalitních vozů, garance
Hyundai Atos 1,1 Prime, r.v. 2005
59.000 Kč
Chevrolet Lacetti 1,8 16V, r.v. 2005
85.000 Kč
Renault Megane 1,6 Coach, 126000 km 39.000 Kč
Citroen C3 1,4 HDi, r.v. 2004
77.000 Kč
Peugeot 406 1,6, závěs
19.500 Kč
Mitsubishi Space Star 1,8, r.v. 2000
45.000 Kč
Ford Mondeo 2,0 16V Ghia, r.v. 2003
55.000 Kč

Tel. 608 978 789, 376 321 775
!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
DÁMSKÝ, PÁNSKÝ, DĚTSKÝ SEKÁČ

MÓDA PRO RADOST
Denisova 105

roh ulic Denisova a Čs. legií, od divadla směrem k podchodu

pondělí - čtvrtek
8:00 - 12:30
13:30 - 16:00
pátek
8:00 - 12:00

!!! NOVĚ !!!
OTEVŘENO

DIVADLO
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www.klatovan.cz

KONFERENCE

3. odboj na Klatovsku a Domažlicku

8x foto: Rudolf Lang

Starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr
a Jaroslav Peteřík ml.
Odhalení pamětní desky Jaroslava Peteříka na rodném domě č. 2 v Ostřeticích

Ve dnech 5. a 6. března proběhla konference, připomínající 3. odboj v našem
regionu.
Velká účast svědčí o tom, že téma je
stále silně vnímáno a je potřeba si tyto
příběhy opakovaně připomínat.

popraveného Františka Havlíčka paní Evy,
zvlášť v kontextu životního příběhu rodiny,
ve které roznášeli smrt nacisté i komunisté.
Večer 5. 3. patřil v Kině Šumava Králi
Šumavy, promítání dokumentárního filmu
režisérky Kristiny Vlachové a následné
hodinové diskusi nad stále živým tématem. Především vyprávění populárního
spisovatele Davida Jana Žáka a historika
Martina Tichého se setkalo s velkým
ohlasem.

Sál klatovské radnice

Ve dvoudenním programu jsme byli
svědky vystoupení předních českých
historiků Tomáše Bursíka, Prokopa Tomka,
Jaroslava Rokoského, Petra Malloty,
Ondřeje Hladíka, Jana Cholínského, Jana
Wiendla a historičky Václavy Jandečkové,
kteří velmi fundovaně seznamovali přítomné posluchače se známými, ale
mnohdy také zcela novými poznatky. Velmi
silným zážitkem byla přítomnost dcery

Dcera Františka Havlíčka, paní Eva

Beseda a promítání v kině zleva: Martin
Tichý, David Jan Žák a Kristina Vlachová

Ve čtvrtek 6. 3. dopoledne pak byla
v Ostřeticích na rodném domě odhalena
pamětní deska Jaroslavu Peteříkovi,
popravenému pro odbojové aktivity. Splnil
se tak dávný sen majitele usedlosti Josefa

Historička Václava Jandečková

Babůrka, který připravil sobě, veřejnosti
a Peteříkovým dvěma dětem důstojnou
vzpomínku.

Kino Šumava v Klatovech

Na radnici pak byl za své aktivity
a nezlomné životní postoje oceněn letos
osmdesátiletý Emil Kintzl z Kašperských
Hor.
Chci poděkovat Městu Klatovy, Konfederaci politických vězňů a všem zúčastněným za vynikající spolupráci, vstřícnost
a otevřenost dané problematice.

Lukáš
Kopecký
dopisovatel
Více fotografií a videa na FB stránkách
Klatovanu! - facebook.com/klatovan

Závěr konference

