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Budou naše děti dále jako ve VĚZENÍ,
nebo se začnou léčit na 

Dětském oddělení hodném 21.století?
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Úvodník

Vítám Vás, vážení čtenáři, v novém roce 
2011 a u prvního čísla II. ročníku Klatovanu.

Celý leden se na nás valí mediální 
strašení lékařů jejich exodem a nikdo z nás 
již skoro neví, zda-li vůbec zůstane v České 
republice nějaká lékařská péče. Všechny po-
dobné nátlakové akce a stávky, organizo-
vané ochotně odborářskými předáky, ve 
mne vždy zanechávají hořkou pachuť vydí-
rání. Když demonstrují železničáři, státní 
zaměstnanci, jsme na to tak nějak zvyklí, že 
chtějí větší platy. Ale zde, páni doktoři, jste 
dle mne trochu přestřelili. Průměrný občan 
při svých průměrných příjmech musí vyjít, 
vážení páni doktoři, se třetinovým až čtvrti-
novým příjmem. Vaše argumenty o množství 
hodin přesčasů a příslužeb však berou za 
své, když si vybavíme, že k těm dvěma 
měsíčním úvazkům, co dle svých slov 
odvádíte, zvládáte většinou ještě jeden plný 
úvazek ve své soukromé praxi. Živnostník 
a podnikatel se musí trpce pousmát, když si 
vybaví, kolik problémů, bezesných nocí a let 
odříkání musel věnovat své firmě, živnosti. 
Neobstojí tak ani argument, že jste si mohli, 
díky dlouhému studiu, začít vydělávat o pár 
let déle než ti obyčejní lidé. Trochu totiž za-
pomínáte, že Vám tito lidé zatím na Vaše 
studia vydělávali. Přesto přese všechno 
věřím, že kvalitní, odpovědní lékaři zůstanou 
a vy ostatní tedy odejděte a není zač. 
Vybudujte si v cizině nový domov, praxe 
a zajisté na Vás a Vaše děti již v cizině čekají. 
Určitě také Vaše rodina, příbuzní a kamarádi 
Vás nebudou postrádat! Ani Vy je?

Přeji všem klid a pohodu a na závěr mi 
dovolte přání. Spolu se mnou zajisté rádi 
popřejeme našim studujícím dopisovatelům 
hodně štěstí a úspěchů u zkoušek.

Rudolf
Lang

editor

Plzeňský kraj má pracovní tým pro krizové 
řešení situace ve zdravotnictví
Plzeňský kraj má pracovní tým pro krizové 
řešení situace ve zdravotnictví

Hejtman PK Milan Chovanec svolal ve 
čtvrtek 6. 1. 2011 jednání v souvislosti 
s odchody lékařů. Seznámil na něm 
ředitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, 
ředitele ZZSS, Letecké ZSS i ředitele 
privátních nemocnic a další přítomné 
s aktuální situací v Plzeňském kraji. Podle 
analýz Zdravotnického holdingu Plzeň-
ského kraje patří mezi nejohroženější 
obory neonatologie a gynekologie. 

Výsledkem jednání je vytvoření pracov-
ního týmu, který vede ředitel Zdravot-
nického holdingu PK Jiří Fojtík. Pracovní 
tým intenzivně komunikuje a do čtrnácti 
dní vytvoří návrh krizového řešení, jak 
potvrzuje hejtman Plzeňského kraje Milan 
Chovanec: „Vznikne pracovní plán kri-
zového týmu, takzvané Memorandum 
o spolupráci. Jeho úkolem je vydefinovat 
nejpravděpodobnější a nejzávažnější pro-
blémy a zároveň navrhne postup řešení. 
Do konce ledna bychom se měli znovu 
všichni sejít a memorandum podepsat.“

Ředitelé nemocnic definovali možnosti 
zajištění pokrytí zdravotní péče v kraji, 
která v případě spolupráce všech subjektů 
bude zajištěna. Spolupráci přislíbili také 
soukromé nemocnice jako je Mulačova, 
Privamed a nemocnice V Sušici. V Mulačo-
vě nemocnici jsou schopni zajistit porody, 
v Privamedu a Sušici mohou pomoci v chi-

rurgických oborech. Spolupráce bude 
navázána také za hranicemi kraje 
v Mariánských Lázních a ve Strakonicích. 
Neonatologickou oblast nadále musí 
podchytit specializovaná klinika ve 
Fakultní nemocnici v Plzni.

„Musíme optimalizovat počty lůžek 
akutní péče a omezíme plánované 
operace. Vytvořili jsme model, kdy lékaři 
odjinud pomáhají tam, kde je potřeba tak, 
aby byla zajištěna akutní neodkladná 
péče,“ doplňuje radní pro zdravotnictví 
Václav Šimánek. 

Odbor krizového řízení KÚPK předložil 
analýzu rizik pro případ možného vyhlá-
šení stavu nebezpečí. Vyhlášení stavu 
nebezpečí hejtmanem je v souladu se zá-
konem a je tedy možné. Odbor krizového 
řízení ho kraji nedoporučuje s tím, že stát 
stav nouze může vyhlásit sám.

PK bude apelovat na lékaře prostřed-
nictvím ředitelů nemocnic, s nimiž bude 

probíhat stálá diskuse. 

Změny musejí přijít 
ze stran ministerstva a 
pojišťoven.

Plzeňský kraj.

Ilustrační foto: Rudolf Lang

Další představení: 
Plánice – Spolkový dům od 18.00
neděle 30.1., sobota 5.2., neděle 6.2.
Bolešiny – Kulturní dům od 18.00
sobota 12.2., neděle 13.2.
Újezd u Plánice – Kulturní dům
sobota 12.3. od 18.00

Celý ansábl Farního divadelního spolku 
v Plánici při zkoušce nové divadelní 
hry Voskovce a Wericha Hlava proti Mihuli.
pod režijním dohledem Marie Hnojské.
Premiéra je v Plánickém Spolkovém domě
v sobotu 29. 1. 2011 od 18.00 hod.
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Antonín
Fukal

INTERIER - BYT

Interiérové dveře se liší nejen svým 
vzhledem, ale také svou vnitřní kon-
strukcí a v neposlední řadě po-
vrchovou úpravou. Právě mechanickou 
odolnost, barevnou stálost, akustický 
útlum nebo vlastní prostředí, pro které 
jsou dveře a zárubně určeny, by měly 
být hlavním kritériem výběru materiálu.

Dýhované, masivní nebo lakované 
dveře nejsou vhodné do komerčních 
prostor, jelikož jejich náročnost na 
údržbu je větší, než u dveří v laminu. 
Také jsou více náchylné na mechanické 
opotřebení a poškození oproti umě-
lému povrchu. Do bytových prostor 
naopak můžeme doporučit široký 
sortiment dveří dřevěných, které Vám 
mimo jiné dokáží vytvořit to pravé 
„teplo domova“.

Nabídka našich vnitřních dveří je 
velmi rozmanitá. Snažíme se uspokojit 
přání a styl každého zákazníka. Nabízí-
me dveře jednoduché a nadčasové, 
rustikální i moderní dveře odpovídající 
současným designován trendům. 
V naší nabídce jsou dveře jednokřídlé, 
dvoukřídlé otočné i posuvné, protipo-
žární.

Montáž dveřních zárubní by měla 
proběhnout na co nejvíce vysušené stě-
ny a v posledním stádiu vnitřní výstav-
by. Základní podmínky pro montáž: 
relativní vlhkost max. 50%, teplota min. 
+10°C. Doporučujeme odbornou mon-
táž našimi odborníky. Cena montáže 
zahrnuje i montáž dveřního kování, 
dodávaného naší společnosti a tmelení 
styku zárubně se stěnou bílým akry-
látovým tmelem.

Antonín Fukal INTERIER - BYT
Dr. Sedláka 889
339 01 Klatovy

ZIMNÍ AKCE

Tel., fax: 376 317 987
Mobil: 602 441 961
e-mail: interier.byt@tiscali.cz
www.fukal.cz

Fólie dub

Fólie javor

Fólie buk

Fólie jasan bílý

Standard LA fólie buk Standard fólie dub5 barevných variant

Dveřní komplet Dveřní komplet
4978,- Kč 3599,- Kč

3700,- Kč3700,- Kč 2700,- Kč2700,- Kč
Ceny za komplet dveří se zárubní, 

cena bez DPH a kliky.

Ceny tají!
Ceny tají!

Akce platí do 31. 3. 2011

Infolinka tel: 376 317 987

www.prum.cz
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PROMĚNY ZEMĚPROMĚNY ZEMĚ
Přednáška Miroslava Pacnera o tvorbě 

přírodních reliéfů, zahrad a parků v Galerii 
U bílého jednorožce byla nabitá. Nejen 
přítomnými diváky, ale hlavně množstvím 
fotografií, které výtvarník Pacner promítal 
na plátno a o kterých velmi zasvěceně 
a s láskou vyprávěl. „Pro každou zahradu, 
kterou navrhuji, si udělám maketu. Při 
vlastní realizaci sbírám kameny po 
širokém okolí, navážím je a umisťuji tak 
dlouho, dokud nenaplňují moji představu,“ 
popisuje svoji tvorbu Miroslav Pacner. 

Tentokrát se tedy nepředstavil jako 
malíř, grafik a sochař, ale jako zahradní 
architekt - tvůrce zahrad plných kamenů, 
vody a zeleně. „Nemám rád přebujelou 
barevnost, zeleň doplňuji nejčastěji 
červenolistým javorem nebo levandulí. 

Základem jsou ale kameny a voda,“ 
vysvětlil Pacner. 

Jako výtvarník tvořil od konce šede-
sátých let reliéfy otisků země. Drobné 
události, které se dějí na čtverečních 
metrech půdy, její propadání, vysychání, 
e ro z e … .  V t é to  d o b ě  h o  o s l ov i l  
buddhismus, a to byl jen krůček k inspiraci 
japonskými zahradami.

Od sedmdesátých let komponuje 
a navrhuje zahrady, parky, exteriéry 
veřejných budov, náměstí. Je to logické 
pokračování přírodních reliéfů ve velkém 
prostoru.

Zahrady podle návrhů Miroslava 
Pacnera najdeme převážně v okolí Prahy, 
v severních Čechách a na severní Moravě. 
Jsou to zahrady u rodinných domů, pro-

Foto archiv M. PacneraKamenná kompozice na soukromé zahradě v Praze - západ 2001.

Studoval v letech 1957–1959 na 
Pedagogické fakultě v Brně, katedře vý-
tvarné výchovy u prof. Bohdana Laciny. 

Svou výtvarnou dráhu začal malíř-
skými plátny v duchu informelu, později 
přešel na přírodní reliéfy - kompozice 
kamenů, trávy a dřevin. 

Dnes se věnuje rozsáhlým zahrad-
ním a parkovým realizacím, v jejichž 
kompozici hraje ústřední roli přírodní 
kámen.

Kamenný amfiteátr 2002
Realizace v exteriéru Kongresového 
centra Křesťanské akademie mladých,
Malenovice u Frýdlantu nad Ostravicí 
(Beskydy)

Miroslav Pacner
* 1938 
Janovice nad Úhlavou

stranství okolo základních a mateřských 
škol i veřejné parky. 

Kdo přišel na přednášku, odnesl si 
nejen dojem z příjemného setkání, ale 
také značnou inspiraci pro vlastní a jedi-
nečnou úpravu okolí svého domu.

Rudolf
Lang

editor
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AUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPFAUTOSLUŽBY RADEK KEMPF
Koldinova 166, Klatovy 339 01 (bývalá STS), tel.: 777 104 461, autosluzbykempf@seznam.cz

podle nové vyhlášky, platí od 2011

jen 
180 Kč

www.autosluzby-kempf.com

44 Ah 
55 Ah 
62 Ah 
72 Ah 
100 Ah 
140 Ah 
180 Ah AU
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1.600 Kč
2.200 Kč
3.190 Kč
3.690 Kč
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15W40 TURBO DIVINOL ......
10W40 DIVINOL ....................
5W40 DIVINOL ......................

65 Kč/1l
79 Kč/1l

119 Kč/1l
399 Kč/1lCASTROL SLX LONG LIFE III 5W30 .........

OS
TA

TN
Í

KA
PA

LI
NY - 80°C nemrz. chladič K11 ......

- 80°C nemrz. chladič K12 ......
- 80°C nemrz. ostřikovače ......

59 Kč/1l
69 Kč/1l
50 Kč/1l

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

AUTOLÉKÁRNIČKA 

AUTODÍLY    AUTOSERVIS    PNEUSERVIS

Na Chmelnici 286, Klatovy 4, tel./fax: 376 313 845, mob.: 603 420 711, 777 044 345, e-mail: info@shadowline.cz
Komunardů 31, Praha 7 - Holešovice, mob.: 603 420 711, tel./fax: 376 313 845, e-mail: stanek@shadowline.cz

PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE
PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE
PLASTOVÁ a HLINÍKOVÁ
OKNA, EUROOKNA, DVEŘE

5, 6 a 7 komorové 
prof i ly GEALAN, 
ALUPLAST a REHAU 
vyráběné německou firmou, 
patří mezi absolutní špičku na 
trhu. Plastové profily jsou 
vyráběny z čistého plastu, není použit recyklovaný 
plast, a tím zaručují 100% pružnost výrobkům 
vyráběným z těchto profilů. Kování MAKO Multi 
Trend, Winkhaus je absolutní jedničkou na trhu 
a umožňuje svojí multifunkčností doladit a ovládat 
jednotlivé výrobky ke spokojenosti zákazníka.

www.shadowline.cz

Přeprava dřeva - MAN s hydraulickou rukou - kontakt: 605 914 430Přeprava dřeva - MAN s hydraulickou rukou - kontakt: 605 914 430

SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ - Nepožadujeme 
zálohu - platíte až po předání díla.

Možnost zajištění úvěru.

Žaluzie vertikální, horizontální
předokenní rolety, okenní sítě
shrnovací dveře, markýzy, látkové rolety
plovoucí podlahy laminátové - dřevěné
garážová vrata

Žaluzie, parapety, rolety PVC, ALU
ZDARMA kalkulace, zaměření, doprava, poradenství

VHODNÁ DOBA
K OBJEDNÁNÍ OKEN!!
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V Klatovech jsou povodněmi ohroženy 
především nemovitosti podél řeky Úhlavy 
a Drnového potoka, které jsou ve stano-
veném záplavovém území. Informace 
o možném ohrožení povodněmi dostává 
radnice od Českého hydrometeorolo-
gického ústavu prostřednictvím elektro-
nických a SMS zpráv. 

Tak tomu bylo i v první polovině ledna, 
kdy se k řešení ochrany před povodněmi, 
které vznikly v důsledku tání sněhu a deš-
tivého počasí, musela sejít povodňová 
komise (PK) města. Hladina řeky Úhlavy 
dosáhla postupně 263 cm, což odpovídá 
2. stupni povodňové aktivity SPA. Původní 
prognóza z ČHMÚ ovšem naznačovala 
mnohem dramatičtější průběh a předpo-
kládala kulminaci až na 300 cm. K úlevě 

všech vlastníků nemovitostí v ohrožených 
územích se tyto prognózy nenaplnily. 
K hladkému průběhu v našem regionu 
přispěla předchozí mohutná obleva, kdy 
z našeho povodí odtálo větší množství 
sněhu, což mělo za následek povodňovou 
vlnu ze 7. na 8. 1. 2011. 

Při dosažení prvního SPA již pracovní 
skupina PK pravidelně sleduje stav hladin 
ve vodních tocích, aktuální předpověď 
počasí, prověřuje spojení na ostatní členy 
PK a okolní obce. Městská policie objíždí 
vybraná kritická místa a sleduje stav vody 
na vodočtech. V pohotovosti jsou i ostatní 
složky povodňové komise včetně TSMK, 
OHMK, zaměstnanců ŠVaK a.s. a zástup-
ců Povodí Vltavy a.s.

Město Klatovy má ovšem v povodňové 
problematice na starost celé území odpo-
vídající správnímu obvodu městského 
úřadu III. stupně, nebo-li obce s rozšířenou 
působností. V případě, že nás požádá 
o pomoc např. PK Železné Rudy či PK 
Švihova nebo Nýrska, je naší povinností 
jim tuto pomoc poskytnout a v případě 
nutnosti i převzít řízení ochrany před po-
vodněmi. Pod Městský úřad Klatovy spadá 
44 obcí, které metodicky vedeme a s nimiž 
v průběhu povodní spolupracujeme. 
K plnění těchto úkolů je ze zákona 
jmenována druhá komise - povodňová 
komise obce s rozšířenou působností 
(ORP). Předsedou obou komisí je starosta 
města Klatovy.

„Cvičná“ povodeň naštěstí jen hrozila„Cvičná“ povodeň naštěstí jen hrozila

Městská policie objíždí vybraná kritická místa 
a sleduje stav vody na vodočtech. foto: MěÚ Klatovy Ing. Libor Nebeský

vedoucí Odboru životního 
prostředí MěÚ Klatovy

Beňovy a Tajanov 2002. 
Naštěstí nás příroda neohrozila 

jako v minulosti

Vodočet na Drnovém potoce u .

Průběh hladiny na hlásném profilu 
Tajanov, včetně hydrologické prognózy.

zdroj: chmi.cz
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Květinářství s 10letou tradicí!Květinářství s 10letou tradicí!

Sv. Valentý - svátek zamilovaných.Sv. Valentý - svátek zamilovaných.

Provozní doba:
pondělí  pátek

8.30–12.30
13.00 17.30

Sobota
9.00 12.00

–

–

–

Provozní doba:
pondělí – pátek

8.30–12.30
13.00–17.30

Sobota
9.00–12.00

Tomáš
Červenka

květinář

KERAMIKA
DÁRKY

KVĚTINY

Nádražní 223, Klatovy
tel./fax: 376 32 33 35

Svatý Valentýn, historie a legendy
Život sv. Valentýna je opředen mnoha 
tajemstvími. Má se za to, že zemřel kolem 
roku 269 a následně byl prohlášen za sva-
tého. Za svého života působil v kněžském 
úřadu za vlády císaře Claudia II. Gothica. 
Koluje o něm celá řada legend. Podle 
křesťanské legendy se císař Claudius II. 
účastnil mnoha bitev, ale římští muži 
neradi vstupovali do armády. Claudius byl 
přesvědčen, že nechtěli opouštět své milé 
a rodiny, a proto se rozhodl zakázat všech-
na zasnoubení i svatby v celém Římě. 
Svatý Valentýn byl římský kněz – nedbal 
Claudiova zákazu a dál tajně oddával za-
milované páry. Za tyto skutky byl uvězněn 
a popraven 14. února r. 296 n. l.. Další 
legenda ještě uvádí, že před popravou 
stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a 
tak vzniklo první valentýnské přání. 
Pohanská legenda ze starého Říma zase 
vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnost-
ného, počestného a moudrého člověka. 
O jeho moudrosti se doslechl dokonce 
i císař a povolal si Valentýna k sobě. 
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Věznice?Věznice?

Váš pohled na aktuální situaci v Kla-
tovské nemocnici? 

Vzhledem ke snaze minimalizovat 
budoucí provozní náklady, dojde znovu 
k prověření optimálního rozsahu jednot-
livých lékařských oddělení navržených 
v rámci připravované II. etapy výstavby 
do objektu SO 07. V tomto objektu jsou 
navrženy klinické laboratoře (1. pod-
zemní podlaží + 1. nadzemní podlaží), 
DIP + DIOP (2. nadzemní podlaží), ORL 
(3. nadzemní podlaží) a dětské oddělení 
(4. a 5. nadzemní podlaží). Ředitel Zdra-
votnického holdingu Plzeňského kraje 
Mgr. Fojtík, MBA zpracoval odborné 
posouzení budoucí využitelnosti jednot-
livých navržených lékařských kapacit. 

Ve spolupráci se zpracovatelem pro-
jektové dokumentace se uskuteční jed-
nání, které prověří možnosti změn tak, 
aby byl optimalizován poměr mezi posky-
tovanou zdravotnickou péčí a vstupními 
investičními i budoucími provozními ná-
klady. Po prověření technických možností 
daných i značným stupněm rozestavě-
nosti I. etapy výstavby, dojde k projednání 
a odsouhlasení navrhovaných řešení 
s primáři jednotlivých oddělení.

A situace kolem okružní křižovatky 
u nemocnice I/27 – ulice Plzeňská a K 
Letišti? (Na Rozhrání)

Kolaudace nové stavby Klatovské 
nemocnice je podmíněna kolaudací nové 
křižovatky „I/27  Klatovy, okružní kři-
žovatka u nemocnice“. Ve spolupráci 
s ŘSD, správa Plzeň probíhají přípravné 
práce - projekty, uzemní rozhodnutí, sta-
vební povolení a veškeré smlouvy potřeb-
né pro výstavbu. Dosud není ze strany 
Min. dopravy ČR potvrzeno zařazení 
stavby do rozpočtu roku 2011. Dne 
12. 11. 2010 se na Krajském úřadě 
Plzeňského kraje uskutečnilo pracovní 
jednání ke komunikaci „I/27 – Klatovy, 
okružní křižovatka u nemocnice“. Na jed-
nání se podařilo najít postupy, na jejichž 
základě by bylo možno předpokládat 
snížení očekávaných investičních nákla-
dů. Tímto postupem by mohlo dojít ke 
splnění požadavku ministra dopravy ČR 
JUDr. Bárty snižovat ekonomickou nároč-
nost staveb v resortu dopravy a je reálná 
naděje, že výstavba okružní křižovatky 
bude dodatečně zařazena do realizova-
ných akcí ŘSD správa Plzeň na rok 2011.

–Otázka pro 
hejtmana Plzeňského kraje
Milana Chovance

Jak pokračuje výstavba Klatovské 
nemocnice? 

V souvislosti s výstavbou Klatovské 
nemocnice se v posledních dnech opět 
objevila řada velmi rozporuplných 
informací, včetně zastavení dalších 
stavebních prací. Týkaly se především 
připravované II. etapy, jejichž součástí 
je třeba i lůžkový pavilon, klinické 
laboratoře a dětské oddělení. Je zcela 
nezpochybnitelné, že konečná podoba 
právě vznikajícího nemocničního 
zařízení na dlouhá desetiletí výrazně 
ovlivní kvalitu poskytované péče a 
komfort pacientů z širokého okolí 
Klatov. 

Otázka pro 
starostu města Klatovy
Mgr. Rudolfa Salvetra

Požádal jsem proto hejtmana Plzeň-
ského kraje pana Milana Chovance 
o vyjádření k dané problematice. Byl 
jsem jím ujištěn, že nemocnice bude 
dostavěna v plánovaném rozsahu tak, 
aby po všech stránkách splňovala 
náročné požadavky na moderní 
medicínské zařízení 21. století. A to 
včetně vybudování tzv. „iktové“ jednot-
ky, která nově zajistí včasnou a speciali-
zovanou péči o pacienty s akutní 
mozkovou mrtvicí. Výrazně by se tak 
měla zvýšit jejich šance na plno-
hodnotný návrat do normálního života.

Vzhledem ke složitému ekono-
mickému období a značnému omezení 
finančních zdrojů rozumím i snaze 
investora (Plzeňský kraj) velmi pečlivě 
hlídat a případně revidovat rozsah 
stavebních prací. Díky tomu bude 
například střešní heliport dotažen 
v dané chvíli jen do přípravné fáze. 
V žádném případě by se však úsporná 
opatření neměla dotknout kompletního 
dokončení a bezproblémové funkčnosti 
navrženého uspořádání nemocničních 
pavilonů. Jedinečnou šanci výrazně do 
něj promlouvat dostali ti, do jejichž 
rukou se ve chvílích nemoci s důvěrou 
svěřujeme a plně k nim upínáme své 
naděje. Chci věřit, že i díky tomu lékaři 
přijmou novou Klatovskou nemocnici 
plně za svou a bude jedním z rozho-
dujících argumentů při zvažování jejich 
dalších kroků.   

TÉMA - NEMOCNICE8  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 1 | LEDEN 2011 www.klatovan.cz TÉMA - NEMOCNICE LEDEN 2011 | ČÍSLO 1 | ROČNÍK II | STRANA  9www.klatovan.cz

Budou naše děti dále jako ve VĚZENÍ, nebo se začnou léčit na 
Dětském oddělení hodném 21.století?

Budou naše děti dále jako ve VĚZENÍ, nebo se začnou léčit na 
Dětském oddělení hodném 21.století?

Rudolf
Lang

foto a text

Aktuální
TÉMA

Aktuální
TÉMA

ZDRAVOTNICTVÍZDRAVOTNICTVÍ

Současný stav - leden 2011. 
Investorem stavby je zřizovatel Klatovské nemocnice – Plzeňský kraj.
Současný stav - leden 2011. 
Investorem stavby je zřizovatel Klatovské nemocnice – Plzeňský kraj.

Budova Centrálního rentgenu. 
Na jejím místě má stát nová budova mj. s dětským oddělením.

Budova Centrálního rentgenu. 
Na jejím místě má stát nová budova mj. s dětským oddělením.

Zadní vchod s výtahem
do budovy dosavadního
Dětského oddělení 
Klatovské nemocnice.
21. století.

Zadní vchod s výtahem
do budovy dosavadního
Dětského oddělení 
Klatovské nemocnice.
21. století.

foto: David Štefl



Věznice?Věznice?

Váš pohled na aktuální situaci v Kla-
tovské nemocnici? 

Vzhledem ke snaze minimalizovat 
budoucí provozní náklady, dojde znovu 
k prověření optimálního rozsahu jednot-
livých lékařských oddělení navržených 
v rámci připravované II. etapy výstavby 
do objektu SO 07. V tomto objektu jsou 
navrženy klinické laboratoře (1. pod-
zemní podlaží + 1. nadzemní podlaží), 
DIP + DIOP (2. nadzemní podlaží), ORL 
(3. nadzemní podlaží) a dětské oddělení 
(4. a 5. nadzemní podlaží). Ředitel Zdra-
votnického holdingu Plzeňského kraje 
Mgr. Fojtík, MBA zpracoval odborné 
posouzení budoucí využitelnosti jednot-
livých navržených lékařských kapacit. 

Ve spolupráci se zpracovatelem pro-
jektové dokumentace se uskuteční jed-
nání, které prověří možnosti změn tak, 
aby byl optimalizován poměr mezi posky-
tovanou zdravotnickou péčí a vstupními 
investičními i budoucími provozními ná-
klady. Po prověření technických možností 
daných i značným stupněm rozestavě-
nosti I. etapy výstavby, dojde k projednání 
a odsouhlasení navrhovaných řešení 
s primáři jednotlivých oddělení.

A situace kolem okružní křižovatky 
u nemocnice I/27 – ulice Plzeňská a K 
Letišti? (Na Rozhrání)

Kolaudace nové stavby Klatovské 
nemocnice je podmíněna kolaudací nové 
křižovatky „I/27  Klatovy, okružní kři-
žovatka u nemocnice“. Ve spolupráci 
s ŘSD, správa Plzeň, probíhají přípravné 
práce - projekty, uzemní rozhodnutí, sta-
vební povolení a veškeré smlouvy potřeb-
né pro výstavbu. Dosud není ze strany 
Min. dopravy ČR potvrzeno zařazení 
stavby do rozpočtu roku 2011. Dne 
12. 11. 2010 se na Krajském úřadě 
Plzeňského kraje uskutečnilo pracovní 
jednání ke komunikaci „I/27 – Klatovy, 
okružní křižovatka u nemocnice“. Na jed-
nání se podařilo najít postupy, na jejichž 
základě by bylo možno předpokládat 
snížení očekávaných investičních nákla-
dů. Tímto postupem by mohlo dojít ke 
splnění požadavku ministra dopravy ČR 
JUDr. Bárty, snižovat ekonomickou nároč-
nost staveb v resortu dopravy a je reálná 
naděje, že výstavba okružní křižovatky 
bude dodatečně zařazena do realizova-
ných akcí ŘSD správa Plzeň na rok 2011.

–Otázka pro 
hejtmana Plzeňského kraje
Milana Chovance

Jak pokračuje výstavba Klatovské 
nemocnice? 

V souvislosti s výstavbou Klatovské 
nemocnice se v posledních dnech opět 
objevila řada velmi rozporuplných 
informací, včetně zastavení dalších 
stavebních prací. Týkaly se především 
připravované II. etapy, jejichž součástí 
je třeba i lůžkový pavilon, klinické 
laboratoře a dětské oddělení. Je zcela 
nezpochybnitelné, že konečná podoba 
právě vznikajícího nemocničního 
zařízení na dlouhá desetiletí výrazně 
ovlivní kvalitu poskytované péče a 
komfort pacientů z širokého okolí 
Klatov. 

Otázka pro 
starostu města Klatovy
Mgr. Rudolfa Salvetra

Požádal jsem proto hejtmana Plzeň-
ského kraje pana Milana Chovance 
o vyjádření k dané problematice. Byl 
jsem jím ujištěn, že nemocnice bude 
dostavěna v plánovaném rozsahu tak, 
aby po všech stránkách splňovala 
náročné požadavky na moderní 
medicínské zařízení 21. století. A to 
včetně vybudování tzv. „iktové“ jednot-
ky, která nově zajistí včasnou a speciali-
zovanou péči o pacienty s akutní 
mozkovou mrtvicí. Výrazně by se tak 
měla zvýšit jejich šance na plno-
hodnotný návrat do normálního života.

Vzhledem ke složitému ekono-
mickému období a značnému omezení 
finančních zdrojů rozumím i snaze 
investora (Plzeňský kraj) velmi pečlivě 
hlídat a případně revidovat rozsah 
stavebních prací. Díky tomu bude 
například střešní heliport dotažen 
v dané chvíli jen do přípravné fáze. 
V žádném případě by se však úsporná 
opatření neměla dotknout kompletního 
dokončení a bezproblémové funkčnosti 
navrženého uspořádání nemocničních 
pavilonů. Jedinečnou šanci výrazně do 
něj promlouvat dostali ti, do jejichž 
rukou se ve chvílích nemoci s důvěrou 
svěřujeme a plně k nim upínáme své 
naděje. Chci věřit, že i díky tomu lékaři 
přijmou novou Klatovskou nemocnici 
plně za svou a bude jedním z rozho-
dujících argumentů při zvažování jejich 
dalších kroků.   

TÉMA - NEMOCNICE8  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 1 | LEDEN 2011 www.klatovan.cz TÉMA - NEMOCNICE LEDEN 2011 | ČÍSLO 1 | ROČNÍK II | STRANA  9www.klatovan.cz

Budou naše děti dále jako ve VĚZENÍ, nebo se začnou léčit na 
Dětském oddělení hodném 21.století?

Budou naše děti dále jako ve VĚZENÍ, nebo se začnou léčit na 
Dětském oddělení hodném 21.století?

Rudolf
Lang

foto a text

Aktuální
TÉMA

Aktuální
TÉMA

ZDRAVOTNICTVÍZDRAVOTNICTVÍ

Současný stav - leden 2011. 
Investorem stavby je zřizovatel Klatovské nemocnice – Plzeňský kraj.
Současný stav - leden 2011. 
Investorem stavby je zřizovatel Klatovské nemocnice – Plzeňský kraj.

Budova Centrálního rentgenu. 
Na jejím místě má stát nová budova mj. s dětským oddělením.

Budova Centrálního rentgenu. 
Na jejím místě má stát nová budova mj. s dětským oddělením.

Zadní vchod s výtahem
do budovy dosavadního
Dětského oddělení 
Klatovské nemocnice.
21. století.

Zadní vchod s výtahem
do budovy dosavadního
Dětského oddělení 
Klatovské nemocnice.
21. století.

foto: David Štefl



HISTORIE10  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 1 | LEDEN 2011 www.klatovan.cz

Milan 
Baier 

amaterský historik

První písemná zmínka o osídlení tohoto 
místa je z roku 1316. Název, jak se domní-
váme, se odvozuje od zbylé kůry poražených 
stromů. Lub – původně všeslovanské slovo, 
označení pro vrstvu pod kůrou – lýko. Souvisí 
s latinským slovem „liber“ – ve významu lýko 
nebo kniha – původně se knihy psaly na 
vnitřní část kůry, hlavně z břízy. Další význam 
má lub pro opracované dřevo s falcem, či 
drážkou, pro zasunutí výplně například 
u dveří nebo skříně. Z trochu jiného oboru je 
výklad mít něco za lubem, což původně 
znamenalo mít uschováno trochu mouky za 
bedněním mlecích kamenů v dřívějších 
mlýnech.

Od vzniku až do konce 15. století se 
osada nazývala Lub, roku 1483 je prvně 
zaznamenán název Luby jako pomnožný 
tvar. Název se vztahoval ke tvrzi a okolním 
hospodářským budovám. Na počátku 14. 
století se v písemnostech připomíná jako 
držitel tvrze Ctibor z Lub. Ten byl však roku 
1316 zavražděn. Jeho synem a dalším 
držitelem tvrze byl Dětleb. Roku 1318 
uváděn další majitel Milota z Lubu. O jeho 
vztahu ke Ctiborovi není nic známo. Gotický 
k  byl založen roku 1352 
a barokně upraven v roce 1756. V jeho 
interiéru jsou figurální nástěnné malby 
a pohled na Klatovy z 15. století. V letech 
1367–79 vlastnil Luby, spolu s Novou Břízou 
(vznikla místo zaniklé osady Březsko či Bříza 
v místě dnešního Spáleného lesa na místě 
dnešní Malé Vísky) a dílem Vrhavče, vladyka, 
či rytíř Kunrát (též Konrád), řečený Syntro 
z Lubu. Poslední zápis o něm je roku 1400, 
kdy kupuje od vladyky Jana z Týnce les Vobůr 
mezi Týncem a Luby. Tento les byl však roku 
1577 přikoupen znovu k Týnci. V téže době 
vlastnil jeden poplužní dvůr v Lubech 
i vladyka, či rytíř Sudivoj. Ten roku 1390 
umírá a po něm zde žije jeho syn Petr z Lubu, 
zatímco druhý syn byl pravděpodobně mnich 
Jakub z Lubu, který žil kolem roku 1398 
v Kladrubském klášteře. Před rokem 1379 
došlo pravděpodobně ke změně majitele 
tvrze, protože Sudivoj je jmenován jako 
stavitel tvrze Nová Bříza, zatímco Kunrát 
bydlel v tvrzi v Lubech.

Povodí Drnového potoka bylo osídleno 
poměrně pozdě, oproti ostatním místům na 
území dnešního okresu (například vesnice 
v okolí Nepomuku byly jmenovány již roku 
1067 jako majetek kláštera), hlavně z dů-
vodu těžko průchodného terénu a častým 
zaplavováním okolí toku.

Drnový potok nebo drnová voda zname-
ná v původním významu čistá pramenitá 
voda, čistý, průzračný, pramenitý potok 

ostel sv. Mikuláše

v německém překladu „Grasbach“ (čteno 
grásbach) podle das Gras tráva, znamenající 
travnatý potok. Ale německý název „Grass-
bach“ podle „grass“ – děsný, strašný, hrozný 
– znamená děsivý, hrozný, strašný potok. 
Tomuto výrazu také odpovídá staročeský 
název „lukavý potok“ nacházející se na 
Strážovsku.

Do 15.–16. století byla převážná většina 
lesů na Klatovsku listnatá. Přírodní les byl na 
mnoha místech smíšený a vytvářel doubravy 
a háje. Tento les zadržoval hladinu spodní 
vody vysoko a v důsledku toho byly bažiny 
nejen v údolích, ale i v lesích na svazích hor. 
Navíc podnebí, které je dnes ze tří čtvrtin 
vlhké – přímořské, mělo poměr téměř obrá-
cený – z poloviny až tří čtvrtin suchozemské 
(horka, zimy, časté povodně vlivem nena-
dálých přívalů dešťových vod). Do konce 15. 
století byl Drnový potok již od soutoku s Hořá-
kovským potokem bystrou řekou a od Lub po 
soutoku s Mochtínským potokem velkou ře-
kou, která se často rozvodňovala a působila 
mnohé škody v Klatovech. Koncem 15. a na 
začátku 16. století nastal obrat. Kronikáři 
zmiňují zhoubné a rozsáhlé povodně ještě 
roku 1510, 1515, 1558, 1675 a 1676. 
Poslední velká povodeň byla roku 1854. 

Koncem 13. nebo počátkem 14. století 
vzniklo v okolí mnoho rybníků. Byly to rybníky 
Podtvrzský (pod cestou na Sobětice mezi 
Drnovým potokem a mlýnskou stokou), 
Nohavice (nad cestou na Sobětice při 
Mochtínském potoku k nynější železniční 
trati), Ovčák ( v prostoru sídliště naproti pile), 
Okrouhlíček (při Mochtínském potoku 
v ohybu železniční trati pod lubskou zastáv-
kou) a Březský (mezi Malou Vískou a kři-
žovatkou cest pod silnicí na Týnec, zvaný 
místními „za lesem Výhořicí“). 

Od druhé poloviny 16. století byl nízký 
stav vody v Drnovém potoce častým jevem 
a mlýny tak nemohly pracovat nepřetržitě. 
Nedostatkem vody se zabývala správa 
královského města Klatovy. Mlynáři žalovali, 
že v Neznašovech a Vrhavči si zavodňují lou-
ky, a proto, že voda nestačí. Poslední dopisy 
jsou z let 1614 a 1637. Byla dokonce vytvo-
řena komise, která se vydala koncem 17. 
století zkoumat a vyslýchat obyvatele na 
horním toku Drnového potoka. Její zápisy 
přepsal a publikoval roku 1880 profesor 
Justin Prášek ve spisu „Politický okres kla-
tovský“ a posléze vydal knižně v knihtiskárně 
Otakara Čermáka profesor František Nekola. 
Zde je vyslovena myšlenka o existujícím prů-
saku vody z říčky Pstružná pod Čachrovem 
do Drnového potoka. Jejich závěry vyvrátil 
počátkem 30. let 20. století profesor 
František Švec. 

Pravá příčina úbytku vody byla ve změně 
kultury lesů ze dříve dubových a smíšených 
listnatých na smíšené nebo jehličnaté. Ty 
měly menší schopnost zadržování vody 
a spolu s rozšiřováním hospodářské půdy 
a kácením porostů měly za následek ubývání 
vody. 

I na takto „malém“ časovém úseku dějin 
malého regionu lze pozorovat vliv různých 
klimatických změn, které nejsou jen výsadou 
posledního desetiletí, jak se nám snaží 
mnoho také klimatologů namluvit.

Splav na Drnovém potoce u Lub.
Z jeho vrcholu byl vyveden náhon pro 
Městskou stoku. V pozadí je vidět přilehlá 
budova bývalé tvrze vladyků z Lub.

Splav na Drnovém potoce u Lub.
Z jeho vrcholu byl vyveden náhon pro 
Městskou stoku. V pozadí je vidět přilehlá 
budova bývalé tvrze vladyků z Lub.

Luby - Drnový potok a povodně 
v minulosti
Luby - Drnový potok a povodně 
v minulosti

Luby 1602

Luby 1930
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Životní pojištění patří do skupiny po-
jistněspořících produktů. Jeho nesporná 
výhoda spočívá v možnosti pojištění 
širokého spektra pojistných rizik, včetně 
schopnosti přizpůsobovat se měnícím se 
požadavkům klienta během jeho života. 
Zároveň je zde zhodnocována naspořená 
finanční částka s garantovaným růstem 
kapitálové hodnoty smlouvy nebo s před-
pokládaným růstem investiční hodnoty 
ukládaných finančních prostředků.

Pojištění s výplatou důchodu, pojištění 
na penzi atp. To jsou názvy, kterými je 
životní pojištění mnohdy chybně označo-
váno a tudíž mnohdy ze strany zprostřed-
kujících pojišťovacích agentů záměrně 
zaměňováno s penzijním připojištěním... 
Je důležité, aby si klienti dostatečně uvě-
domovali, že prvotní účel tohoto produktu 
není spořit, či zhodnocovat volné finanční 
prostředky, ale zabezpečit klienta a jeho 

 – 

 – 

 – 

blízké proti dopadům negativních život-
ních událostí – tedy rizikům, která člověku 
hrozí. Jedná se nejen o úrazy a jejich trvalé 
následky, ale také o závažná onemocnění, 
trvalou invaliditu, či úmrtí v rodině.

V zásadě je možno životní pojištění roz-
dělit do čtyř hlavních typů: rizikové životní 
pojištění kryje riziko smrti spolu s další-
mi riziky a vytváří se minimální finanční re-
zerva, tj. nezhodnocují se volné finanční 
prostředky. Toto pojištění je vhodné např. 
pro zajištění úvěru, či hypotéky, zajištění 
rodinných příslušníků, či jako komplexní 
úrazové pojištění osob. Kapitálové životní 
pojištění – kryje smrt a zároveň se zhodno-
cuje finanční rezerva, která je jednorázově 
vyplácena v případě dožití - což je doba, 
kdy ke sjednanému datu klient pojištění 
ukončí. 

Důchodové životní pojištění – kryje 
smrt, zhodnocuje se finanční rezerva, při 

 – 

dožití se vyplácí garantovaný důchod nebo 
jednorázové finanční vyrovnání. Tento 
druh životního pojištění bývá nejčastěji 
zaměňován s penzijním připojištěním. 
Investiční životní pojištění – kryje smrt, fi-
nanční rezerva se zhodnocuje investicemi 
do fondů a zhodnocení není garantováno. 
Riziko investování u tohoto druhu životního 
pojištění tudíž nese pojistník, nikoli poji-
šťovna.

Životní pojištění disponuje vysokou va-
riabilitou a jeho vhodná volba bývá velmi 
důležitým životním rozhodnutím. Má-li 
kvalitně a v dostatečné výši krýt vybraná 
životní rizika a zároveň i zhodnocovat 
volné finanční prostředky – mnohdy nebý-
vá levnou záležitostí. Nevhodně zvolené 
životní pojištění pak nejenže neplní svou 
funkci, ale stává se neefektivním vyhazo-
váním peněz. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji 
tento produkt uzavřít po konzultaci 
s nezávislým pojišťovacím makléřem. 
Ten totiž spolupracuje s několika pojišťo-
vacími společnosti a na rozdíl od agenta 
konkrétní pojišťovny může klientovi 
doporučit skutečně nezávislým posou-
zením ten nejvýhodnější produkt na trhu  

výběrem z několika možných nabídek.

Zajímavé internetové odkazy týkající se 
životního pojištění najdete na webových 
stránkách Klatovanu v sekci finance: 

.

 –  
– 

www.klatovan.cz/finance

Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...

Životní pojištění

Zdeněk
Konfršt

makléř

komplexního pojištění:
Smrt následkem úrazu:
Trvalé následky úrazu:
Denní odškodné (úraz):
Denní odškodné 
(úrazová hospitalizace):

600.000
600.000

 Kč
 Kč

200 Kč

200 Kč

225 Kč/měs.pojistné:

   bez zkoumání zdravotního stavu
   do 70 let věku pojištěného
   územní platnost - svět

GARANTOVANÁ nabídka
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Just few weeks ago people celebrated the 
New Year’s Eve in nearly every little corner of 
the world. Since the Gregorian calendar is 
used as an official calendar by many 
countries the celebrations for the New Year 
have become much larger and gained on 
their importance more than before. Some 
countries even consider the 1st January to be 
a national holiday. At present, the celebration 
of the New Year is a major event worldwide. 
Many large occasions and traditions are held 
in big and small cities around the world, 
principally including large fireworks displays 
on New Year's Eve (the 31st December). In 
many places people gather, party and stay up 
late to see the old year out and the new year 
in. Almost everywhere in the world church 
bells ring, horns toot, whistles blow, sirens 
shriek. Not just the London's Trafalgar Square 
and New York City's Times Square swarm with 
crowds of happy, noisy people. 

Also here, in our town of Klatovy we could 
see great pieces of public and private 
firework at midnight of the New Year’s Eve 
everywhere we looked to. In the early evening 
of the New Year’s day there was an amazing 
event in front of the dancing hall Družba 
organized by the city of Klatovy on the 
occasion of the New Year celebrations. The 
starting ceremonial fanfare of the brass-wind 
instrument trio led by great Mr Pelíšek was 
followed by friendly New Year’s speech of the 
city major, Mr Salvetr. Afterwards, especially 
the children might have enjoyed the breath-
taking fire show and sword performance by 
the local super group “Clatonia”. The program 
was ended festively by a wonderful two 
minute stream of fascinating and colorful 
firework. The weather that evening was really 
lovely so lots of people from neighborhood 
did not hurry back home and just simply 
enjoyed walking around in a festive spirit and 

tasting mulled wine in surrounding drink 
kiosks.

So here we are, right at the beginning of 
the new year 2011 and as always, every one 
of us is full of hopes and expectations from 
something new and better than last year. 
Many people look forward to the new year for 
a new start on their habits. The New Year is 
just the perfect time to make new decisions 
on what to do or not to do. Have you made 
your New Year’s Resolution yet?  

People do make resolutions, but 
sometimes they are ashamed to talk about 
them as they are afraid that later the others 
will laugh at them if they don’t keep it. I did a 
little research on this and found out that 
studies have shown that 25% of all people 
who make a New Year’s Resolution will ditch 
it within the first week of the year. An 
additional 11%, or 36% total, will drop their 
New Year’s Resolution by the first month. Oh, 
what a number! So how about you? Are you 
going to break all the statistics and keep your 

HAPPY NEW YEAR KLATOVY PEOPLE !!!

Slovíčka

New Year’s Eve
celebration
gained
consider
event
firework
gather
horns toot
whistles blow
sirens shriek
crowds
on the occasion of
brass-wind instrument trio
speech
sword performance
mulled wine
expectations
New Year’s Resolution
ditch
drop
a going on
wisdom
instill

silvestr, předvečer nového roku
oslava, slavnost
získal, nabyl
zvažovat, vzít v úvahu
událost
ohňostroj
shromažďovat
troubení klaksonů
pískání píšťal
pískání sirén
zástup, dav
u příležitosti
hudební žesťové trio
proslov
šermířské představení 
svařené víno
očekávání
novoroční předsevzetí
zakopat, hodit přes palubu, zmařit
přestat
pokračování
moudrost, rozvážnost
vštěpovat, vštípit

Martina
Searles

English teacher

Hello everyone and welcome to the new year of 2011.

resolution this year?  Let me see. Send me 
and email in English and tell me about your 
personal resolutions and the way you keep it. 
The best story might be awarded with a little 
something on the occasion of the 10 year 
anniversary of my Language school. Email me 
at anglictina@martina-searles.com. More 
information on this and other competitions 
and awards will be in a February issue.

I definitely wish you all to have a strong will 
and good luck in keeping your New Year’s 
Resolutions. And what is this upcoming year 
going to be like? I truly hope this year will be 
as good as you wish for and it will bring only 
the best for all of you. Let me finish with a 
famous quotation "Year's end is neither an 
end nor a beginning, but a going on with all 
the wisdom that experience can instill in us." 
~Hal Borland

Happy new year 2011 and stay cool !

Group Clatonia.

foto: MěÚ Klatovy

Mr Rudolf Salvetr.
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Javorská 154, 340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Vilišová
ITC Železná Ruda

Ivana

ŽeleznorudskoŽeleznorudsko My máme co nabídnout!My máme co nabídnout!

Hory, zima, sníh, lyžování, čerstvý 
vzduch… to všichni o Železnorudsku ví. My 
však nabízíme víc a myslíme i na „nelyža-
ře“. Vždyť co je v zimním období krásnější, 
než opustit šeď města, všední starosti 
a vyrazit relaxovat na hory? Zdatnější 
mohou využít půjčovnu sněžnic SKI 
Snowmax a objevovat krásy zasněženého 
Čertova jezera, rodiny s dětmi  v pohodě 
pěšky dojdou k Černému jezeru s výcho-
zím místem u Hotelu Karl, kde mohou také 
zaparkovat. Milovníky romantiky jistě 
zláká  projížďka na saních tažených 
koňským spřežením. Ovšem, ani Ti méně 
zdatní nemusí zoufat, neboť se můžou 
nechat vyvézt sedačkovou lanovkou na 
vrchol Pancíře a při krásném počasí 
obdivovat výhled až do vzdálených Alp.

Nenadchla Vás ani jedna 
varianta? Dáváte přednost 
gurmánské či kulturní turi-
st ice? I  tady máme co 
nabídnout! Vždyť která jiná 
horská turistická oblast se 
může pochlubit místním pivo-
varem Belveder s několika 
druhy piv oceněnými mezi 
nejlepšími v ČR nebo Café 
Charlotte, pyšnící se trojitým titulem 
cukrárna roku? A pozadu nezůstávají ani 
penziony, či restaurace, neboť pension 
Böhmerwald se jako jediný z celého kraje 
probojoval až do Top 10 v ČR. Jeho 
restaurace na Vás dýchne příjemnou 
atmosférou a při mrazivém počasí se 
můžete ohřát u kachlových kamen.

Procházku městem Vám 
jistě zpříjemní posezení 
v dalších kavárničkách, 
restauracích a pizzeriích, či 
nákup „Šumava originálního 
produktu“ v řeznictví Šne-
bergr, obchůdku Rustikal 
nebo regionálního produktu 
v pekárně u Rejzlů.

Při nepříznivém počasí Vás rádi přiví-
tají v Muzeu Šumava, Muzeu Historických 
motocyklů s expozicí Český kráter 
a expozicí Počátky lyžování na Šumavě 
a zejména dětem se bude líbit Pohádková 
knajpa se spoustou strašidýlek v hotelu 
Grádl. V Hojsově Stráži, která je součástí 
Železnorudska pak můžete obdivovat 
kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie, kde mívají koncerty takové hvězdy 
jako je třeba Stivín, Svěcený, …

Máte ještě chvíli času, chcete se 
pobavit a trochu i zasportovat? Potom 
navštivte některý z bowlingů. Najdete zde 
hned dva a to v zájezdním hostinci U Larvů 
a Turner bar Calcio. Další podrobné 
informace: www.sumava.net/itcruda



KŘÍŽOVKA14  STRANA | ROČNÍK II | ČÍSLO 1 | LEDEN 2011 www.klatovan.cz

KLATOVANKLATOVAN
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 12.000 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.

Autor křížovky: Rudolf Lang

KLATOVANKLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

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

Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří

Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01  Klatovy

Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

Oslovte zákazníky prezentací v plnobarev-
ném měsíčníku, který má tvář. Klatovan je 
informačním periodikem, kde zajímavé člán-
ky mapující regionální dějiny, kulturu, sport, 
pomáhají šířit komerční sdělení po regionu. 
Každé číslo obsahuje populární soutěžní kří-
žovku. Plnobarevná inzerce v Klatovanu

 levněji než výroba vlastních letáků a je-
jich nákladná distribuce! Klatovan se dosta-
ne ZDARMA do schránek v regionu Klatov 
a okolí! Roznášku zajišťuje Česká pošta. 
Inzerce se tak stává dostupnou i malým živ-
nostníkům, kterým výhodná cena umožní 
častější a dlouhodobější prezentaci, oproti 
výrazně dražší konkurenci.

 vy-
chází

Opět večeři pro dva
v Braníčkově!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 11. února 2011. 
Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce. 
Nezapomeňte připojit kontaktní 
údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla: Miluše Kolářová, 
Plzeňská ul., KlatovyVeselé Vánoce a šťastný nový rok

GRATULUJEME!
Šťastného výherce budeme kontaktovat.

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Mladík píše v drogerii stížnost 
na prezervativy:
... nejsou pevné a praskají!
Děda za ním dodává:
... a také tam připište, 
že se <tajenka>!

Dnešní tajenka:

TRIOpap

příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

22. 2. 2011

16. 2. 2011

Soutěžní křížovka o cenu! 



PODLAHY PVC LEDEN 2011 | ČÍSLO 1 | ROČNÍK II | STRANA  15www.klatovan.cz

V případě, že toužíte po dřevěné 
podlaze, ale řešíte problém možného 
poničení, zvolte raději tzv. vinylové dílce, 
což je odolné PVC dodávané v páscích. 
Značka DESIGN LINE je nabízí v imitaci 
dřeva, dlažby a kamene a to v různých 
formátech.

Armstrong

Armstrong, výrobce designového bytového 
PVC, sídlí ve Velké Británii ve městě 
Teeside. Produkty se úspěšně dodávají po 
celé západní Evropě pod obchodní 
značkou Rhinofloor a to již od roku 1984.

Beaulieu

Jeden z největších výrobců CV podlahovin 
na světě. Jako jediný vůbec dokáže 
vyrábět krytiny v šířkách 5m díky 
nejnovějším linkám. Pokud tedy sháníte 
CV podlahoviny v šířce 5m, nabízíme vám 
kolekci Verano Sandro a Verano Antonio.

LINO FATRA® je plastová podlahová 
krytina, která zahrnuje širokou škálu vzorů 
v provedení homogenním a heterogenním. 
Mezi její přednosti patří: atraktivní vzhled, 
vysoká odolnost k opotřebení, vysoká 
chemická odolnost povrchu, vhodnost pro 
podlahové vytápění

Podlahovina Marmoleum® byla in-
spirována vzájemným souzněním přírody 
a života lidí. Byla vytvořena tak, aby 
splňovala i ty nejnáročnější požadavky na 

1) Vzhled

Vinylové podlahy nabízí neomezený výběr 
dekorů, který uspokojí představu každého 
zákazníka.

2) Jednoduchá pokládka

PVC podlahoviny mají výhodu jednoduché 
pokládky v jakékoliv místnosti za dobu 
v průměru ne delší, než půl den.

3) Snadná údržba

Stačí běžná údržba pomocí vysavače 
a mopu a podlaha zůstane hygienicky 
čistá a beze skvrn.

4) Příjemná chůze

Měkká a přátelská s příjemně teplým 
pocitem pro bosé nohy.

5) Zvuková izolace

PVC podlahy tlumí

Nejžádanější „hladkou“ podlahou je 
v současnosti CV podlahovina, jinak 
řečeno „měkčené“ PVC. Přispívá k tomu 
i fakt, že na první pohled vypadá jako 
přírodní materiál díky dokonalým imitacím. 
PVC podlahy dostanete v různých šířkách 
(2m; 3m; 3,5m; 4m; 5m), díky čemuž 
minimalizujete odpad při pokládce a ne-

musí v místnosti vznikat spoj a materiál se 
nastavovat. Informace o dostupnosti 
rozměrů naleznete u každé produktové 
řady. Michal

Frous

prodejce

5 dobrých důvodů proč zvolit PVC (linoleum) 

jako podlahu do každého bytu

5 dobrých důvodů proč zvolit PVC (linoleum) 

jako podlahu do každého bytu

PODLAHY Pavel Jakšl Pražská 159PODLAHY Pavel Jakšl Pražská 159

Součástí naší prodejny je prodej 
sportovní obuvi a oblečení renomo-
vaných značek Adidas, Nike, Everlast, 
Puma, atd. V případě, že si u nás 
v obchodě nevyberete z vystaveného 
zboží, můžete si sportovní oblečení 
a boty objednat přes internet na 

. Těšíme se na Vaši 
návštěvu, Váš Mengy-shop s.r.o.
www.mengy-shop.cz

moderní vzhled a funkční vlastnosti. 
Marmoleum® click je přírodní plovoucí 
podlahovina vyráběna v lamelách a ve 
čtvercích. Její vrchní vrstvu tvoří materiál 
Marmoleum®, který je vyráběn ze směsi 
obnovitelných surovin, a tím nepoškozuje 
životní prostředí. Nejdůležitější složku tvoří 
lněný olej, který je získáván z rostlin lnu. 

Ochotně Vám poradíme 
s výběrem.
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Hned po Štědrém večeru, tedy na prv-
ní svátek vánoční, se v hospodě U křížku 
sešlo osmnáct přátel karetní hry Prší. 

Za symbolických 50 Kč zápisného na 
soutěžící čekaly hodnotné ceny, nejen 
kapalné, ale hlavně pořádná porce za-
jímavých partií a zábavy. Šestnáctka hráčů 
a dvě hráčky si náhodně rozlosovaly čísla 
stolů. Poté na šesti stolech následovala již 
samotná hra. Systém turnaje byl takový, že 
se na každém stole odehrálo kolo o pěti 
partiích, kdy vítěz každé z nich dostal tři 
body, druhý dva body a poslední bod. 
Každých pět kol následovala rošáda 
u stolů proti směru hodinových ručiček, 
a to součtu bodů v daném kole. Celkový 
vítěz jednotlivého kola zůstal sedět, druhý 
se posunul o jeden stůl dopředu a třetí 

o dva stoly vpřed. Po deseti výměnách, 
celkem tedy po 50 partiích, se rozhodlo 
o konečném pořadí. Na prvním místě se 
umístil Radek Havlík a na druhé dělené 
příčce se umístila Marcela Kinská a náš 
šéfredaktor Rudolf Lang. Na nepopulární 
čtvrté příčce, tedy těsně pod bednou, 
zůstal Karel Kinský. Většina kapalných 
cen posloužila zúčastněným hráčům i fa-
nouškům k oslavě vítězů a zdárného prů-
běhu celé akce. 

Za celý turnaj patří velký dík hlavnímu 
a jedinému organizátorovi Martinu Úblovi. 

Devatenáctého února je na programu 
nepřímé pokračování turnaje, tentokráte 
v šipkách, kterého se můžete všichni 
zúčastnit. Chcete-li se pobavit v pohodové 
společnosti, stačí přijít a přihlásit se. 
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V plném nasazení! 
Zleva: Karel Čížek, hlavní organizátor Martin Úbl, Jirka Haniger.
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4x foto: Petr Černý

Petr Mates
Matějka

dopisovatel

Vítězné pivo. Radek Havlík.

V zápalu boje. Zleva: Karel Kinský a Míra Beran. 2.-3. místo. Zleva: Rudolf Lang a Marcela Kinská, 
Václav Karel Kinský, uprostřed ředitel turnaje Martin Úbl.

přihlíží
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