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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Milí čtenáři, 
v prvém měsíci nového roku 2012 jsme 

si, doufám, všichni odpočinuli po náročném 
konci roku a zajisté se i těšili na zimní 
radovánky. 

Doposud se však zima řádně neprobu-
dila. K radosti silničářů pro úsporu posy-
pových materiálů. Může nás na jedné straně 
těšit také nižší účet za letošní topnou 
sezonu, ale naopak teplárenské společnosti 
a my, lyžaři, vyhlížíme stále netrpělivě 
sněhové přeháňky. Nástup řádné paní zimy 
by přivítali i provozovatelé lyžařských 
středisek a majitelé horských chat a penzio-
nů. Snad se nám krása zimy ještě předvede.

Leden byl naplněn mnoha kulturními 
akcemi a výstavami. V letošním roce také 
slaví klatovské Gymnázium Jaroslava 
Vrchlického 200. výročí založení a při 
příležitosti letošních oslav zahájí v atriu 
MěKS Klatovy výstavu „Po časové ose“. 

Do Klatov přijel ministr dopravy Pavel 
Dobeš. Na pozvání starosty Klatov Rudolfa 
Salvetra se při příležitosti návštěvy 
Plzeňského kraje přijel přesvědčit, že 
stavba kruhové křižovatky u nové klatovské 
nemocnice je opravdu důležitou stavbou 
nejen pro Klatovy, ale celou širokou 
spádovou oblast okresu Klatovy. Stejně 
důležitá je pro region stavba silnice I/27 až 
po hranice s Německem a další příprava 
východního obchvatu Klatov.

Přeji Vám pevné zdraví, hodně štěstí 
a příjemné chvíle s naším měsíčníkem.

Již v pořadí šestou hru ve své pětileté 
historii, uvede v letošním roce divadelní spo-
lek ZA OPONOU Klatovy. Nové představení 
pro divadelní sezonu 2012 se jmenuje: 
Nerušit, prosím! Hru napsal anglický 
dramatik Ray Cooney a jak lze vytušit 
z názvu, děj se bude odehrávat v hotelovém 
prostředí. Jedná se o situační komedii 
s množstvím humorných zápletek, prošpiko-
vanou vtipnými dialogy. Diváci odkryjí zá-
kulisí velké politiky, nebude nouze o lechtivé 
scény a děj významně oživí i mrtvola.

Jak nám sdělila režisérka hry Eliška 
Luňáčková: „Dosud bylo zvykem, že jsme 
hráli pouze autorská představení, z vlastní 
tvorby našeho ze spolku. V letošním roce 
bude změna, vsadili jsme na scénář, který 
od svého triumfálního uvedení v deva-
desátých letech v Londýně nacvičilo 
nespočet divadel všude po světě. V Čechách 
má hru nyní v repertoáru například Divadlo 
Na Fidlovačce v režii Tomáše Töpfera.“ 

V letošním roce si dal ze studijních 
důvodů hereckou pauzu principál souboru 
a zároveň autor většiny dosud odehraných 

her Tomáš Javorský. Nejen z tohoto důvodu 
bylo nutné rozšířit herecký ansábl. Na jevišti 
se vystřídá desítka postav a proto „základní 
kádr“ Jiřího Matějku, Alenu Pitnerovou, 
Elišku Luňáčkovou, Veroniku Haklovou 
a energickou Evu Džumagul Krausovou 
doplnili oslovení herci z okolních spolků. 
Z plánického spolku a Divadla RYNEK 
z Újezda to je Vladimír Kábrt, Jindřich 
Gregora a František Vejčík. Další posilou je 
klatovským divákům dobře známý Miloš 
Matas z ochotnického spolku Buřina Klatovy, 
který si zahraje ředitele hotelu. V roli číšníka 
pak diváci mohou vidět dalšího „nováčka“ 
Davida Bílka. 

V současné době pilně nacvičujeme 
a také vyrábíme kulisy. Ty by nemohly vznik-
nout bez sponzorů, které se nám podařilo 
v letošním roce úspěšně oslovit. Pro zkou-
šení máme vynikající podmínky, protože 
máme zázemí přímo na prknech klatov-
ského divadla, za což patří naše vřelé díky 
Stálé divadelní scéně Klatovy, v čele s paní 
ředitelkou Mgr. Koubovou. 

Závěrem chceme všechny pozvat na 
premiéru, která se bude konat 16. 3. 2012 
od 19:30 v divadle v Klatovech. Zároveň 
bude probíhat v prostorách divadla i obra-
zová výstava o historii našeho spolku. 
Věříme že naši věrní diváci opět zaplní 
hlediště, ale doufáme také, že se i další 
Klatované zvednou od televizních obrazovek 
a přijdou podpořit domácí spolek.  

Představení budou moci shlédnout 
diváci nejen v Klatovech. V rámci našeho 
okresu plánujeme během roku hostovat na 
různých místech, a to nejen ve větších 
městech, ale rádi zavítáme klidně i do 
vesnických „kulturáků“. Na vesnicích totiž 
většinou bývá kulturní nabídka slabší, ale 
o to vřelejší bývá přijetí tamních obyvatel. 

Klatovští ochotníci chystají pre-
miéru komedie Nerušit, prosím!
Klatovští ochotníci chystají pre-
miéru komedie Nerušit, prosím!

Krev šlechtice.Krev šlechtice.

Vítejte v Ebersteinu.Vítejte v Ebersteinu.

Vladimír
Kábrt

dopisovatel

2x ilustrační foto autor

Kreslený vtip pro Klatovan - Vladimír T. Gottwald



Výstavy a expozice - Železnorudsko
Nebe studánek – Ivana Řandová – fotografie, 

       Martin Patřičný – dřevěné objekty,

       Muzeum Šumavy Železná Ruda, do jara 2012
Historické motocykly, geologická expozice
    – stálá výstava v „Zámečku“ 
Historie lyžování na Železnorudsku 
   – stálá expozice v „Zámečku“ v Železné Rudě
Český kráter – geologická expozice 
       v „Zámečku“ v Železné Rudě
Pohádkové bytosti, strašidelná knajpa 
a Pivovarské muzeum 
   – stálá výstava v hotelu Grádl v Železné Rudě
Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete 
na 

v Železné Rudě

www.sumava.net/itcruda/

Železnorudsko Vás baví!Železnorudsko Vás baví!
Kalendářní přehled akcí - zima 2012Kalendářní přehled akcí - zima 2012

27. 1.

28.-29.1.

Závody - nejml. lyžaři a snowb.

Slalom ÚKZ

LŠ Alpinka/Alpalouka

SA Špičák

27. 1. Dětská maškarní diskotéka Disko clip

11. 2. Eskymácká olympiáda SDH Hojsova Stráž, 14:00

4x4xŠkoda PARK SA Špičák4. 2.

17. 2. Dětská maškarní diskotéka Disko clip

17. 2. Závody - nejml. lyžaři a snowb. LŠ Alpinka/Alpalouka

2012 SKI 4 FUN SA Špičák25. 2.

2. 3.

10.-11.3.

31.3.

Závody - nejml. lyžaři a snowb.

Slalomy krajský přebor

KO slalom

LŠ Alpinka/Alpalouka

SA Špičák

SA Špičák

Dětská maškarní diskotéka

Jízda přes louži

Disko clip

SA Špičák

2. 3.

17. 3.

Datum Akce 2012: Pořadatel / místo

ŠUMAVA LEDEN 2012 | ČÍSLO 1 | ROČNÍK III | STRANA  3www.klatovan.cz

trasách a po sjezdovkách na Špičáku a na 
Pancíři. Zkrátka nepřijdou ani vyznavači 
pohybu na sněžnicích, kteří si mohou, 
pokud výstroj nevlastní, vše potřebné 
zapůjčit na Špičáku, nebo v Železné Rudě. 

Nezbývá, než milovníkům zimních 
sportů popřát mnoho krásně prožitých dní 
na sjezdovkách Železnorudska, ve Ski-
touringových trasách, v běžeckých 
stopách, nebo na sněžnicích. 

Bližší informace naleznete zejména na: 
, , 

, případně v ITC města 
Železná Ruda, tel.: +420 376 397 033.

www.sumava.net/itcruda www.spicak.cz
www.bilastopa.cz

Javorská 154, 340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Šebelík
ITC Železná Ruda

Václav 

Zimním Železnorudskem 
nejen na běžkách!
Zimním Železnorudskem 
nejen na běžkách!

Na Železnorudsku došlo pro tuto zimní 
sezonu k několika úpravám – k prodloužení 
upravovaných běžeckých stop. Propojena 
je stopa vedoucí přes Můstek k Suchým 
Studánkám přes kótu „Na sjezdovce“, nově 
je upravován úsek mezi tratěmi na 
Belvederu a Pamferovou Hutí. Desítky 
kilometrů běžeckých stop jsou upravovány 
dle potřeby během celé zimní sezony, 
upravovány jsou i běžecké okruhy v SA 
Špičák, v LA Nad nádražím – to vše 
samozřejmě s ohledem na výšku sněhové 
vrstvy.

Kromě Železné Rudy je hlavním 
nástupním místem do stop parkoviště na 
Gerlově Huti,  parkoviště Kaskády 
a Lanová dráha na Pancíř. Po vystoupení 
na Hofmankách, nebo až na Pancíři je 
možné vyrazit do stop směr hřebenovka 
Můstek, nebo Gerlova Huť. Výhodnost 
tohoto místa je dána i tím, že parkoviště 
„Kaskády“ v blízkosti lanovky je zdarma. 
Zdarma je ale i parkoviště přímo u lanovky 
a to pro ty, kteří si zakoupí celodenní 
permanentku na toto přepravní zařízení.

Dalším důležitým mezníkem, týkajícím 
se sportovního vyžití v zimě na Želez-
norudsku, je vytýčení a proznačení 
Ski–touringových tras. Jedná se o celkem 
7 tras, v terénu proznačených Horskou 
službou. Trasy jsou stanoveny i s ohledem 
na ochranu přírody po pěších turistických 
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Dne 21. 12. 2011 se uskutečnil za spolupráce ZŠ Plánická 
a BK Klatovy Vánoční turnaj 1. - 3. tříd základních škol v Klatovech.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6! družstev ze 4 základních škol. 
Hrálo se ve dvou tříčlenných skupinách a na základě umístění ve 
skupině pak finálové zápasy o konečné umístnění.

Skupiny:
ZŠ Čapkova „A“ ZŠ Plánickávvv
ZŠ Tolstého „B“ ZŠ Tolstého „A“
Masarykova ZŠ ZŠ Čapkova „B“

Konečné pořadí:
1.místo ZŠ Tolstého „A“
2.místo ZŠ Čapkova „A“
3.místo Masarykova ZŠ
4.místo ZŠ Plánická
5.místo ZŠ Tolstého „B“
6.místo ZŠ Čapkova „B“

Turnaj proběhl ve velmi příjemné atmosféře a sportovní 
náladě. Bylo krásné sledovat, jak se nám rodí nový nadějní 
basketbalový hráči a hráčky.

Chtěl bych velmi poděkovat za skvělou spolupráci ZŠ Plánická 
a jejímu vedení, které obětavě pomohlo tento turnaj uskutečnit 
v jejich školní hale Vodojem.

A) B)

Ondřej 
Sýkora

trenér BK Klatovy

Vánoční turnaj 1.-3. tříd ZŠ Klatovy 2011Vánoční turnaj 1.-3. tříd ZŠ Klatovy 2011

Strakonický turnaj U12Strakonický turnaj U12

Ve dnech 27. 12. a 28. 12. se mladší minižačky zúčastnily 
tradičního vánočního turnaje ve Strakonicích. Tohoto turnaje se 
zúčastnili tři týmy ze Strakonic, BSK České Budějovice a BK 
Klatovy. Klatovanky uspěly a obsadily výborné 2. místo.

Konečné pořadí:
1. BSK Č. Budějovice
2. BK Klatovy
3. BK Strakonice "A"
4. SKB Strakonice
5. BK Strakonice "B"

V tomto turnaji bylo jasně patrné, že když se chce, tak to jde. 
Doufám, že ve zbytku sezony holky ukáží stejné nebo ještě větší 
nasazení a chuť vyhrávat jako v tomto turnaji. Jan Sazama 

Výskedky zápasů minižaček U12 BK Klatovy:
BK Klatovy - SKB Strakonice 50:36 (9:12, 31:18, 40:26) 
Body: Pytlová 10, Šurýová 8, Čiháková 6, Poláčková 5, Johánková 
4, Vítková 4, Chobotová 4, Adamcová 4, Tůmová 3, Křiváčková 2, 
Koláčková, Šillarová
BK Klatovy - SBK Č. Budějovice 33:52 (6:12, 14:27, 21:43)
Body: Adamcová 12, Pytlová 8, Koláčková 7, Šurýová 3, 
Křiváčková 2, Poláčková 1, Johánková, Vítková, Chobotová, 
Šillarová, Tůmová, Čiháková
BK Klatovy - BK Strakonice  "A" 38:34 (7:5, 15:13, 22:21)
Body: Tůmová 8, Adamcová 6, Šurýová 4, Pytlová 4, Koláčková 4, 
Poláčková 3, Čiháková 3, Vítková 2, Chobotová 2, Křiváčková 2, 
Johánková, Šillarová, Maryšková
BK Klatovy - BK Strakonice  "B" 71:8 (25:0, 44:2, 59:6)
Body: Šurýová 15, Adamcová 11, Chobotová 8, Křiváčková 8, 
Pytlová 6, Koláčková 6, Poláčková 5, Šillarová 4, Tůmová 4, 
Johánková 2, Vítková 2, Čiháková, Maryšková

Vyhlášení výsledků.Vyhlášení výsledků.

3x foto BK Klatovy

V zápalu boje ve školní  tělocvičně Pod Vodojemem.V zápalu boje ve školní  tělocvičně Pod Vodojemem.

Minižačky BK Klatovy U12.Minižačky BK Klatovy U12.

Ocenění zaslouží všichni.Ocenění zaslouží všichni.
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Ministr dopravy Pavel Dobeš deklaroval výstavbu kruhového objezdu v KlatovechMinistr dopravy Pavel Dobeš deklaroval výstavbu kruhového objezdu v Klatovech
Okružní křižovatka  u nemocnice 

v Klatovech se začne stavět letos v létě. 
Finance na její výstavbu deklaroval při své 
návštěvě Klatov ministr dopravy Pavel 
Dobeš. Výstavba objezdu za 34 milionů 
korun na státní silnici první třídy je totiž 
klíčová pro zprovoznění nemocnice - byla 
i podmínkou stavebního povolení na 
nemocnici.

„Vzhledem k důležitosti stavby celo 
krajského rozměru a významu v souvislosti 
s největší investicí Plzeňského kraje jsme 
došli k závěru, že je nutné stavbu realizovat. 
Ze strany ministerstva dopravy je deklaro-
váno, že v tuhle chvíli může začít samotné 
řízení. Na nejbližším setkání výboru Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dojde 
k rozpočtovému opatření, které zajistí 
finanční prostředky ve výši 29 milionů korun 
ze strany ministerstva dopravy na výstavbu 
kruhového objezdu. Zbytek dá kraj," slíbil 
ministr dopravy Pavel Dobeš. Křižovatka by 
měla být dokončena nejdéle do konce le-
tošního roku. Peníze od ministerstva dopravy 
dostane realizátor stavby, tedy plzeňská 
oblast Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 

„Je dobře, že se pan ministr přijel na 
problematiku podívat na místo; teprve až 
v Klatovech na vlastní oči viděl stát nový 
monoblok nemocnice a uvědomil si zá-
važnost situace. Jsem velmi rád, že ministr 

Dobeš dodrží závazek, který nám dal jeho 
předchůdce. Kruhová křižovatka umožní 
bezproblémový přístup do nemocnice," 
uvedl hejtman Milan Chovanec. 

Návštěvu Plzeňského kraje zahájil 
ministr Pavel Dobeš v Klatovech při jednání 
na radnici, kterého se zúčastnila také 
delegace z Německa. Komunikace I/27 je 
významnou spojnicí s přeshraniční spo-
luprácí. 

„Ministr ocenil, že probíhá komunikace 
na obou stranách regionů. Napojení ČR 

s Německem je velmi důležité. Ministerstvo 
dopravy bude pokračovat v přípravách 
realizace staveb na silnici I/27 a při přípravě 
řešení problematiky obchvatu Klatov. Stejně 
tak i Plzeňský kraj v rozpočtu počítá 
s komunikací I/27,“ doplnil starosta Klatov 
Rudolf Salvetr.

„Na obchvat Klatov je alokovaná částka 
na letošní rok ve výši 17 milionů korun, které 
jsou potřeba pro dokončení výkupů 
pozemků, tak aby mohly začít přípravy 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Pokud se vše podaří, samotná stavba by 
mohla být připravována k dokumentaci 
v průběhu roku 2013,“ řekl ministr Dobeš.

D a l š í m  t é m a t e m  j e d n á n í  b y l a  
problematika řešení stavby přeložky Šlovice-
Přeštice, která by měla vyjít na jeden a půl 
miliardy korun a další úpravy na silnici I/27 
až po hranice s Německem

 <RKL>

Hejtman a ministr na radnici v Klatovech.Hejtman a ministr na radnici v Klatovech.

Hejtman Milan Chovanec, starosta Klatov 
Rudolf Salvetr a ministr dopravy 
Pavel Dobeš (zleva) nad plány křižovatky 
přímo v areálu Klatovské nemocnice, a.s.
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„Po časové ose“ je název výstavy, 
kterou ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem Klatovy připravilo 
Gymnázium Jaroslava Vrchlického 
v Klatovech ke svému letošnímu jubileu. 

Přesně před 200 lety se začala psát 
novodobá historie zdejšího gymnázia. 
Časová osa provede zásadními mezníky 
této inst i tuce včetně těch,  které 
připomínají významnou jezuitskou tradici 
před rokem 1812. 

Návštěvníky výstavy jistě upoutají 
jména pozoruhodných osobností, které 
prošly klatovským gymnáziem jako 
studenti či pedagogové. Jednou z mnoha 
byl velkorysý mecenáš Josef Hlávka, který 
svůj odkaz prodloužil až do současnosti 
založením Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových. Nejstarší české nadaci jsou 
právě dnes vděčni studenti naší školy. 
Každoročně uděluje Gymnáziu Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech trvalý legát 
v hodnotě 80 000 Kč. Finanční prostředky, 
které škola obdrží, jsou rozděleny přesně 

podle pravidel určené Nadáním mezi 
talentované studenty za jejich vynikající 
umístění v odborných vědomostních 
soutěžích a olympiádách. Peněžní 
odměna je studenty chápána jako prestiž, 
které dosáhli, motivuje je k dalšímu rozvoji 
v oblíbeném oboru, pomáhá a připravuje 
pro budoucí specializaci a profesní 
zaměření. 

Na výstavních panelech předsta-
vujeme naši školu v širokém záběru

prezentujeme ukázky multimediální 
výuky v jednotl ivých předmětech. 
Společně s interaktivní výukou je právě 
ona nedílnou součástí  moderního 
vzdělávacího procesu a dnes již sa-
mozřejmostí.

 – 
– 

Budoucí zájemce o studium na naší 
škole určitě zaujme informace o mezi-
národních jazykových zkouškách, které se 
u nás realizují a mají první úspěšné 
absolventy. Atraktivní pro naše studenty 
jsou výměnné pobyty ve Francii, pravi-

delné zájezdy za poznáváním britských 
ostrovů či přátelská setkání s partnerským 
gymnáziem v bavorském Viechtachu. 
Studenti španělštiny využívají přitažlivých 
akcí pořádaných Španělským centrem 
v Plzni a Klatovech.

Dějepisné exkurze, které uskutečňu-
jeme nepřetržitě od roku 1996, jsou 
vhodným rozšířením a zároveň zpestřením 
výuky dějepisu. Zaměřujeme se na 
poznávání historicky zajímavých lokalit 
naší vlasti spjatých s českou a česko-
slovenskou státností. Historické exkurze 
přispívají ke kultivaci hodnotových postojů 
gymnazistů, jako je úcta ke kulturnímu 
dědictví národa, napomáhají k vytváření 
vědomí národní identity, připomínají odkaz 
předcházejících generací.

Do zaj ímavého projektu Výuka 
Šumavou se zapojili žáci a pedagogové 
dvanácti škol ze Šumavy a Pošumaví.  

Gymnazisté po prázdninách - září 2011. 5x foto Gymnázium Klatovy

Klub mladého diváka při Divadle J. K. Tyla v Plzni.

Pozvánka na výstavu.

„Po časové ose“„Po časové ose“

pokračování na straně 7
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Jeho záměrem bylo naučit žáky vnímat 
okolní krajinu a její historii za pomoci 
moderní techniky. Naše škola si vybrala 3 
témata, která podrobně zpracovala: Po 
stopách zmizelých obcí Šumavy, Klatovy 
v proměnách času a Klatovy – město 
karafiátů. Zda se našim studentům 
podařilo objevit, v čem tkví krása a pro-
měna krajiny, mohou posoudit sami 
návštěvníci výstavy.

Panel tělesné výchovy seznamuje se 
zajímavou historií i současností. Připo-
míná „Halířův memoriál“ – studentské 
lehkoatletické závody a tradiční turistický 
pochod „Gymnaziální padesátku“ a také 
nové prostory pro sport (posilovnu, saunu 
aj.) Výtvarná výchova představí výsledky 
spolupráce s místní galerií.

Příležitostí pro rozvíjení talentu našich 
studentů nejsou jen soutěže a olympiády, 
ale také  pestré zájmové aktivity. Zájemci 
se tak zapojují do činnosti středo-
školského klubu, fotokroužku či pě-
veckého sboru, který funguje na naší škole 
již 20 let. 

Mgr. Dagmar 
Protivová

předmětová komise dějepisu GJJ

Nové prostory pro sport.gymnázia 

Tradiční Halířův memoriál.

Ocenění studenti gymnázia z Hlávkovy nadace 2011.

Oživením výstavy klatovského 
gymnázia bude bezpochyby interaktivní 
p r o g r a m  „ B a v í m e  s e  f y z i k o u “ ,  
videoprojekce „Právě promítáme“ 
a soutěživí diváci ocení vědomostní kvíz.

Výstavu věnovanou 200. výročí založení gymnázia 
je v atriu MěKS Klatovy možno shlédnout 

do 14. února 2012 denně od 9.00 do 17.00 hod.

dokončení ze strany 6
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Jednoho letn ího dne se vedle  
kontejneru za naším domem povalovala 
vyšívaná velikonoční stuha. Aniž bych 
tušila, k čemu přesně sloužila, zvedla jsem 
ji s úctou ze země. Všimla jsem si, že je to 
ručně vyšívaná stuha, uvázaná do velké 
mašle. Ta si přece nezaslouží se tu jen tak  
povalovat.

Komu asi patřila? Jaké ruce tak pečlivě 
vyšily barevné motivy? Kolik času a trpě-
livosti k tomu asi bylo zapotřebí? Na mysl 
mi přicházely další otázky a s nimi spojené 
lidské příběhy.

Bohužel většina takových to ručních 

výrobků přibližně z let 1960 až 1990 má 
stejný osud. Málokdo si jimi dnes vybaví 
svůj byt a tato ručně vyrobená díla 
většinou končí na skládkách či půdách. Ať 
už se jedná o jednoduché, či náročnější 
výrobky, které si lidé vytvářeli pro radost či 
užitek.

S velkým obdivem a nadšením jsem 
proto uvítala informaci od mého známého, 
který mne loňského podzimu navštívil 
a sdělil mi, že tyto artefakty shromažďuje 
a plánuje z nich uspořádat výstavu. 
Záměrem jeho výstavy by mělo být ukázat 
veřejnosti, s jakou šikovností a kolik 

Hobby té doby ...Hobby té doby ...

volného času si lidé našli na to, aby si 
dokázali vytvořit dekorativní předměty, 
které tenkrát nebyly ke koupi. 

Ihned jsem si vzpomněla na stuhu, 
kterou jsem před nedávnem našla 
vyhozenou. A na drhané stínidlo k lampě, 
které v době mého dětství vyráběla po 
večerech moje maminka a které každý 
návštěvník našeho bytu obdivoval. 
A najednou mi bylo líto, že jsme ho odložili 
na půdu. Věci, které nám sloužily k radosti 
a zábavě si takové smutné konce přece 
nezaslouží ! Ze stuhy i stínidla jsem otřela 
prach a ráda jsem obě dílka věnovala do 
sbírky klatovského muzeu. Při slavnostním 
zahájení jsem pak na obě byla patřičně 
hrdá, jako spousta ostatních návštěvníků, 
kteří rádi věnovali či jen zapůjčili své 
výrobky. 

Pokud máte zájem se vcítit do lidí, kteří 
nám tu svými díly zanechali odkaz na dobu 
bez internetu, zajděte se podívat na 
výstavu s názvem Hobby té doby, která 
potrvá až do 2. 3. 2012. Nechejte tam 
artefakty k sobě promlouvat a dozvíte se 
mnoho životních příběhů.

Návštěvníci při vernisáži.Návštěvníci při vernisáži.

Vernisáž zahájil ředitel klatovského 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše 
Mgr. Luboš Smolík (druhý zleva).

4x foto: Jiří Jiřík

Mnoho z nás si připomene své pokusy o tvorbu v té době.Mnoho z nás si připomene své pokusy o tvorbu v té době.

Zúčastnil se i místostarosta města Klatovy 
JUDr. Jiří Štancl (na snímku uprostřed).

Šárka
Radwan

dopisovatelka
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Křížovka 
o cenu!

 
Opět večeři

pro dva!

Apartmány
Braníčkov

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 17. února 2012. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje a adresu pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Petra Eisenreichová, Lerchova ul., Sušice

Tajenka: Veselé Vánoce 
a úspěšný nový rok dvatisícedvanáct.
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

TAJENKA LEDEN 2012: 
Policejní hlídka zastaví v noci staršího pána:
„Kampak na kole takhle pozdě?“ 
„Na přednášku. O zhoubnosti alkoholu.“ 
„<tajenka 1>! On někdo organizuje takovou 
přednášku ve dvě v noci?“ 
„<tajenka 2>! <tajenka 3,4,5>.“

Výhru si na Braníčkov přijela vychutnat 
paní Jarmila Görnerová z Klatov (uprostřed) s přáteli.

Luštit s Klatovanem se vyplácí!

Výhru si na Braníčkov přijela vychutnat 
paní Jarmila Görnerová z Klatov (uprostřed) s přáteli.

Luštit s Klatovanem se vyplácí!



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

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! 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".
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příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

23. 2. 2012

15. 2. 2012

Na stránkách Klatovanu -  -jsme 
pro Vás připravili bezplatnou finanční poradnu.

www.klatovan.cz

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 plnobarevném 
měsíčníku, který má tvář. Měsíčník Klatovan je 
informačním periodikem, kde zajímavé články 
mapující regionální dějiny, kulturu, sport, pomá-
hají šířit komerční sdělení po regionu. A naopak. 
Každé číslo obsahuje populární soutěžní kří-
žovku. Cenově vychází inzerce levněji než výroba 
vlastních letáků, a to včetně distribuce Českou 
poštou do schránek v regionu Klatov. 
Inzerce se tak stává dostupnou nejen větším 
firmám, ale i malým živnostníkům, a právě těm 
výhodná cena umožní častější a dlouhodobější 
prezentaci, oproti výrazně dražší konkurenci.

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací 
            stanice a trafika u autobusů
Klatovy - květinářství u zdrav. školy
Klatovy - restaurace Družba
Klatovy - ESO market Podhůrčí 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
Mochtín - konzum

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy, 
                 Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat
Klatovan? 
Napište si do redakce.

Místa, kde také
naleznete měsíčník
Klatovan:

Osobní a komerční 
řádková inzerce
ZDARMA

Prodám byt 3+1 v Klatovech, Pod 
nemocnicí, v přízemí, nově zateplený, nová 
okna, cena 1,25 mil. včetně převodu a 
poplatků, Tel. 602 261 159

Pronajmu garáž U Retexu 700,- Kč/měs. 
Tel. 733 12 11 11

Pronajmu garáž Na Bělidle u bývalé 
vo jenské  uby tovny  700 , -  Kč/měs .  
Tel. 733 12 11 11

Pronajmu řad. garáž v Klatovech, 
elektřina, lokalita: sídliště Pod Hůrkou. 
Možno i dlouhodobě. Tel. 602 882 461

Nabízíme jedinečnou možnost 
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

Napište nám v případě zájmu text 
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci 
na email:   

Délku TEXTU prosím dodržte do 
max. 200 znaků. Redakce si 
vyhrazuje právo inzeráty krátit, 
upravovat, nebo odmítnout.

inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce

Informujte se o výhodných 
podmínkách komerční inzerce

PORADNA

Seminář o Zdraví

rezervace místa na 731 107 509, coralclub.klatovy@seznam.cz
Přiveďte své kamarády. Vstup zdarma.

Neděle 29. 1. 2012 od 10.00 hod.
Kde: jazyková učebna Randova 112
Klatovy 1 – 1. patro (vedle hotelu Enius)

PSÍ SALON BOBÍK
- STŘÍHÁNÍ PSŮ VŠECH PLEMEN
- PRODEJ KRMIV A PAMLSKŮ

TEL. 723 711 918

Vídeňská 26
339 01 Klatovy

www.psisalonbobik.cz

Využijte výhodných cen
inzerce na počátku roku!

Domluvte si schůzku!
tel. 608 950 660

email: inzerce@klatovan.cz

Přejeme všem zákazníkům
úspěšný rok 2012

Zabijačkové hody, jitrnice, jelita,
tlačenka světlá, tmavá a lahůdková,
jitrnicový prejt, jelitový prejt.
Staročeská domácí šunka 
bez chemických přísad.
V našem sále v Lubech možnost
pořádání oslav, sezení a rautů.
Denně rozvoz čerstvého masa 
a výrobků po okrese.

-

-

-

-

Řeznictví a jídelna
Luby 71

Obchodní centrum
Škodovka Klatovy

Řeznictví a jídelna
Luby 71

Obchodní centrum
Škodovka Klatovy

Únorová nabídka:Únorová nabídka:

Společenský sál 
s kapacitou 65 míst

Společenský sál 
s kapacitou 65 míst



dostal šanci díky svým dobrým výkonům. 
Ale takový je hokej.

Trénujete mladé kluky od 16 do 21 let. 
Setkáváte se občas s typickými pro-
blémy pro tento věk?

Tak určitě. Skoro se všemi kluky jsem hrál 
v týmu, takže jsme hlavně kamarádi. Musí 
si ale uvědomit, že při tréninku a při 
zápase jsem trenér. Mimo hokej zase 
kamarád. Někteří si to uvědomují, někteří 
bohužel ne.

Mám tím na mysli nedodržování živo-
tosprávy, občasné noční výlety po 
putikách, či jiné, pro sport nepříliš dobré, 
činnosti?

Já jako hráč nebyl jiný. Bohužel je to tak. Je 
to jejich soukromý život, takže je pouze na 
nich, jestli chtějí hrát hokej a nebo chodit 
popíjet. Jistě nás životospráva zajímá, ale 
především nás zajímají výsledky dosažené 
na ledě.

Myslíte si, že Klatovská mládež má 
v dohledné době reálnou šanci zahrát si 
extraligu?

Extraliga juniorů je úplně jiná, než 1.liga. 
Záleží také na financích, protože finan-
covat jen 1.ligu juniorů je velmi náročné, 
takže bych o tomhle nechtěl spekulovat. 
Ale jsem přesvědčen, že letošní sezónu by 
si kluci zasloužili zahrát baráž o extraligu.
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Jak dlouho působíte na pozici asistenta 
trenéra Klatovské juniorky?

Minulou sezónu jsem za juniory ještě hrál 
a pan hlavní trenér Barčák se mě na konci 
sezóny zeptal, jestli bych mu nechtěl dělat 
asistenta. Ze začátku jsem byl z toho 
překvapený, ale šťastný, protože jsem vždy 
chtěl dělat něco kolem hokeje, takže jsem 
nabídku přijal. Začal jsem tedy v letošní 
sezóně a zahájil tak neoblíbenou letní 
přípravu již jako asistent trenéra.

Kde jste působil za své hráčské kariéry? 
Co považujete za svůj největší úspěch?

Hrál jsem pouze za HC Klatovy. Můj 
největší úspěch? Je jich víc. Například 
jsem si zahrál za Západočeský výběr 
ročníků 1990, když jsem byl v deváté třídě 
a poté jsem měl šanci dostat se i do Plzně, 
ale byl jsem přijat na střední školu do 
Plzně, takže po domluvě s rodiči jsem 
zůstal v Klatovech. Určitě nezapomenu, 
když jsem od 15 let, jako dorostenec, 
nastupoval pravidelně v 1. Lize juniorů. 
Největší radost jsem měl, když jsem se 
mohl po sestupu z 1. ligy podílet na 
postupu zpět do 1. ligy juniorů. Nyní hraji 
krajskou soutěž za HC Klatovy B.

Posilovali jste mužstvo na tuto sezonu?

Přišlo hodně hráčů z dorostu z Klatov 
a Třemošné, kteří již za dorost ročníkově 
nesměli nastoupit. Poté nás posílili i starší 
hráči. Přišel brankář Vladislav Hubáček 
a útočníci Jakub Flek, Jiří Pitel, Petr 
Vizinger a Jakub Faschingbauer, který se 
poté zkusil prosadit v zámoří.

Letos trochu překvapivě hraje juniorka 
na pěkném pátém místě tabulky. 
Pomýšlíte s mužstvem i na baráž? 

Každou sezónu je hlavním cílem udržet 1. 
ligu. Letos jsme na krásném pátém místě 
a na prvního ztrácíme poměrně málo 

bodů, takže určitě nějaká myšlenka 
v našich hlavách proběhla. 

Co myslíte že stojí za letošním úspěchem 
mládeže? Je to nástupem nové gene-
race, nebo jste použil nějakou novou 
revoluční trenérskou metodu?

Hlavní trenér Barčák má skvělé tréninky 
jak na ledě, tak i mimo led. Začal s tím již 
minulou sezónu a výsledek se dostavil 
letos. Hráči jsou na tom fyzicky i technicky 
lépe. Před tréninkem na ledě chodíme 
skákat schody, posilovat a na hráčích je 
zlepšení hodně vidět. Nad dobrými 
výsledky, které zatím máme zaslouží 
pochvalu celý tým.

Každý tým má nějakého tahouna. Máte 
také někoho takového?

Na ledě pracuje celý tým. Kdybych měl 
jmenovat, tak základním kamenem 
našeho týmu je kapitán Petr Mrázek 
a Jakub Flek, kteří nastupují i za Klatovské 
„Áčko“. Každý na ledě odvádí nějakou 
práci a každý hráč má týmu co dát. Hodně 
nás oslabilo zranění Jakuba Kolaříka 
a odchod Antonína Bastla do Plzně, který 

Petr Mates
Matějka

dopisovatel

SPORTSPORT Rozhovor s Pavlem Turhobrem
asistentem trenéra Klatovské juniorky

fota na straně: Josef Moravec

Kapitán Petr Mrázek. Za klatovské „Áčko“.

Zprava: 
vedoucí 

mužstva Radek Malý.

asistent trenéra Pavel Turhobr, 
hlavní trenér Martin Barčák a 

Jakub Flek - nejlepší hráč kanadského 
bodování Klatov. Radost ze vstřelení 
branky proti Mostu

Mužstvo juniorů HC Klatovy.
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