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Dobrý den!

Tijd voor een feestje

In de zomer van 2004 kochten wij,
Maarten en Irene van Klaveren, met
ons Tsjechische bedrijf Klaverik
s.r.o. ons huis in Chvaleč. Een groot
huis waarmee we de mogelijkheid
hebben om in Tsjechië een nieuw
bestaan op te bouwen.
De verbouwing van het huis door
onze Tsjechische aannemer Paulik
startte in de zomer van 2005 en is in
november 2006 afgerond.

recies 100 jaar geleden
bouwde Josef Stierand zijn
huis met winkel op nummer
65 in Qualisch/Chvaleč. Een echt
familiehuis met meerdere appartementen om er met zijn familie te
kunnen wonen en de bewoners
van het dorp zijn producten uit de
Oriënt te verkopen.
In de Kerstspecial van 2007 was al
eens te lezen hoe de kleinzoon van
Stierand vol ongeloof het resultaat van
de verbouwing van wat eens het familie-eigendom was, bewonderde. Na 98

Voor het verhuren van de woningen is sinds 1 maart 2006 onze website www.klaverik.com in de lucht.
In Oranžový dům Leták schrijven
we over onze ervaringen in Tsjechië.
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jaar familiehuis en winkel geweest te
zijn, stond daar nu Oranžový dům met
5 prachtige vakantiewoningen.
Een jubileum als dit laten wij uiteraard
niet ongemerkt voorbij gaan. Het
grote feest vindt plaats in de zomer
waar wij de familie Stierand weer graag
ontmoeten. Maar allereerst bieden
we iedereen die tijdens de Fiets- en
Wandelbeurs in de RAI een verblijf bij
in Oranžový dům boekt een gratis

door ons begeleide wandeling
of fietstocht aan.

Maarten en Irene
Reacties, tips of opmerkingen kun je sturen naar
letak@klaverik.com

Tsjechië populair als
wintersportland

D

eze winter gaan weer
ongeveer 1 miljoen Nederlanders op wintersportvakantie, 10 procent minder dan
vorig jaar.
De meest populaire wintersportlanden
waren vorig jaar Oostenrijk (615 duizend Nederlanders), Frankrijk(169
duizend Nederlanders) en Duitsland(72 duizend Nederlanders).
Maar op de vierde plaats vinden we
Tsjechië. Waar vorig jaar 66 duizend
Nederlanders een vakantie in de
sneeuw gevierd hebben.

Oranžový dům beoordeeld met een mooie 9!

O

p Zoover.nl staan veel
vakantieverblijven die van
gasten een beoordeling
gekregen hebben. Zo geeft het de
mogelijkheid voor andere gasten
om te zien hoe de accommodatie
beoordeeld is.
Na 2,5 jaar zijn de woningen van
Oranžový dům bij Zoover 24x beoordeeld. Het gemiddelde cijfer is tot
nu toe een mooie 9 en daar zijn we
erg trots op. Het waren niet allemaal
tienen en sommige gasten gaven ons

positieve feedback, maar reacties als:
“Westerse luxe in een voormalig Oostblokland” en “gegarandeerd een fantastische
vakantie!” zeggen ons veel. Uiteraard
doen we onze best om ook onze
toekomstige gasten een bijzonder
prettig verblijf te bieden in Oranžový
dům
Kijk hier voor alle beoordelingen.

Een licht ontvlambare situatie

O
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januari 1969 stak
de 20-jarige
student aan
de kunstacademie van
Praag, Jan
Palach, zich
op het Wenceslasplein in brand.
Als grote tegenstander van het totaliteitsregiem wilde hij een daad stellen voor de zo krachtig neergeslagen
Praagse lente waarmee de Communistische hand des te heviger opgeheven
was. 3 dagen later overleed hij aan zijn

verwondingen, terwijl het communisme bleef.
Meerdere scholieren en studenten
volgden zijn voorbeeld, maar niets
leek te veranderen. Jaren later bleek
dat Palachs daad wel degelijk gevolgen
had. Toen in 1989 een mars georganiseerd werd ter herdenking van Palachs

Deze week wordt nu ook wel de
Palach-week genoemd en wordt gezien
als start van een beweging die uiteindelijk in november van datzelfde jaar
een einde maakte aan het Communisme in Tsjecho-Slowakije. En daar
was het Palach uiteindelijk toch om te
doen.

EU-hamer voor Tsjechië

O

p het moment dat de
gevolgen van de economische crisis ook voor
Tsjechië steeds voelbaarder worden, neemt
het land
de voorzittershamer
van de EU
over van
Frankrijk.
Iets waar
kritisch
tegenaan
gekeken

dood waren er een week lang ongeregeldheden in de hoofdstad.

werd door sommigen, omdat president Klaus erom bekend staat geen
voorstander te zijn van de EU. Het is
dan ook Premier Topolanek die met
name de voorzittershamer hanteert.

name de handel met deze landen en
dan vooral in energievoorraden en
ruwe materialen zijn aan de orde.
Gezien het recentelijk dichtdraaien
van de gaskraan door de Oekraïne lijkt
het maken van verdere afspraken
hierover met de landen uit de Kaukasus en Kaspische regio van groot
belang.

Naast de komst van Obama naar
Praag in april en de intensivering van
de economische samenwerking met
Canada staat ook een versterking van
de banden met de landen ten oosten
van de EU op het programma. Met
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Crisis in Tsjechië

D

e gevolgen van de wereldwijde economische crisis
waren pas laat merkbaar
in Tsjechië. Met name doordat na september de vraag naar
Tsjechische producten afnam, ging
het snel.
Toch wordt Tsjechië door de analisten
gezien als een land dat goed uit deze
crisis zal komen en waarschijnlijk voor

2009 zelfs geen negatief saldo zal
noteren.
Het neemt niet weg dat er veel bedrijven zijn die het zwaar hebben op
dit moment. Zo wordt er in de Skoda
autofabriek nog maar 4 dagen per
week gewerkt en is bijvoorbeeld een
bekend en eeuwenoud glasbedrijf als
Crystalex bijna failliet.

Wereldkampioen
worstenmaker

Het WK skiën in Liberec

D

aar waar de Nederlanders
Thialf op zijn kop kunnen
zetten als onze Hollandse
vedetten een gooi doen naar de
winst, daar gaan de Tsjechen binnenkort in Liberec uit hun dak.
In februari vindt daar het Wereldkampioenschap noords skiën plaats.
Hierbij staan o.a. langlaufen en
schansspringen op het programma.

Opmerkelijk is dat er dit jaar voor het
eerst bij het schansspringen wedstrijden voor dames gehouden worden.
Er wordt al meer dan een jaar lang
gewerkt aan de voorbereidingen van
het kampioenschap. Met de afgelopen
2 magere winters in gedachten was er
vorig jaar al commotie over hoe de
pistes van voldoende sneeuw voorzien
moesten worden. Maar de Tsjechische
schietgebedjes zijn gehoord, want het
is dit jaar weer een winter als vanouds.
Op 18 februari kan het feest losbarsten met een opening die verzorgd
wordt door Deep Purple. Hopelijk valt
er ook daarna nog veel te juichen voor
de Tsjechen.
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Andere bedrijven profiteren juist weer
van de crisis. IKEA heeft al plannen
voor de bouw van een megastore
in Tsjechië. Met name de goedkope
materialen en de populariteit van de
Zweedse meubels onder de Tsjechen
maakt dit alles mogelijk. Wellicht
zijn het dan deze bedrijven die de
Tsjechische economie er weer snel(ler)
bovenop helpen.

Eind vorig jaar won
de Tsjech Václav Klátil
het wereldkampioenschap worstenmaken
in Oostenrijk. Dat past
uiteraard prima bij
het goede bier dat de
Tsjechen brouwen.
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