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Slávisté z Klatov na vítězné vlně

Mužstvo sálové kopané odboru přátel
SK SLAVIE PRAHA z Klatov se 7. prosince
2013 zúčastnilo 5. ročníku memoriálu
př. Petra Dúnghúbela v Horní Bříze.
Výtěžek turnaje připadl o. s. DONOR
Praha (onkologický výzkum a léčba
nemocnice Motol).
Čtyři mužstva – slávisté ze Žatce,
Žilova (pořádající odbočka), Horní Břízy
a Klatov se v úvodu utkala mezi sebou a na
závěr první se čtvrtým a druhý se třetím
v celkovém pořadí. Vítězové z těchto klání
se utkali ve finále o 1 a 2 místo, poražení
o 3 a 4 místo.
Velmi dobře organizovaný turnaj řízený
profesionálním rozhodčím měl dobrou
sportovní úroveň a hladký průběh.
Mužstvo Klatov ve složení A. Kopecký,
T. Strnad, L. Čejka, D. Gajdůšek, O. Uruba,
M. Krejčiřík, a V. Hromada, se stalo
celkovým vítězem s těmito výsledky:
v úvodu zvítězilo nad Žilovem 7:3, Žatcem
5:4, Horní Břízou 11:5. Do finále Klatováci
postoupili přes Horní Břízu výsledkem 6:3
a zde pak porazili slávisty ze Žatce 6:0
a tím s plným počtem bodů a bez porážky

www.klatovan.cz

INFORMACE

se skórem 35:15 se stali celkovými vítězi.
O branky se kolektivním pojetím hry
podíleli všichni hráči, zejména pak Toník
Kopecký, který se stal se 14 brankami
nejlepším střelcem turnaje a kapitán
mužstva Klatov Tomáš Strnad se 7 brankami. Mužstvo jako celek podalo velmi
dobrý výkon a za vystoupení a nezištnou
účast je třeba chlapcům poděkovat, což
na místě učinil předseda OP Klatovy
J. Junek a vedoucí mužstva 1. místopředseda OP M. Zajíček bezprostředně po
obdržení poháru, diplomů a dalších
věcných cen pro mužstvo a nejlepšího
střelce.

Univerzita SK Slavia Praha–fotbal
se vrací do Klatov
V pátek 24. ledna 2014 od 18 hodin
ve vinárně hotelu ROZVOJ v Klatovech
připravila klatovská odbočka odboru
přátel SK SLAVIA PRAHA v pořadí už
druhou univerzitu SK SLAVIA programově
zaměřenou na 100. výročí o od narození
legendárního Pepi BICANA.
Bohatý program doprovázený promítáním dobových filmů, mluveným slovem
hostů z řad protagonistů večera, jakož
i členů výboru OP z Prahy doprovázených
členy ligového kádru. Je zárukou zajímavého večera, na který klatovská
odbočka zve nejen stávající členy OP, ale
též další příznivce SLAVIE a zejména pak
celou spor tovní veřejnost z Klatov
a širokého okolí.

Úvodník
Vážení čtenáři,
v úvodu mně dovolte vysvětlit menší
záhadu. Setkáváme se v novém roce nad
stránkami prosincového Klatovanu. Ano po
zralé úvaze a hlavně s ohledem na rozvrstvení svátků a dnů volna jsme posunuli
distribuci Klatovanu na týden v lednu, kdy
se již všichni většinou vrátili z dovolených
a oslav konce roku do pracovního procesu
a studenti po prázdninách do školních
lavic.
Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte
a v následujících měsících roku 2014 se
budeme potkávat nad stránkami Klatovanu v tradičních termínech, a to vždy
poslední týden v měsíci.
Ve dnech volna, které loňské vánoční
svátky umožnily, si snad většina z nás
odpočinula a nabrala sil na vykročení do
nového roku. Mnoho z nás ty síly tradičně
ztratilo již při probuzení na Nový rok po
oslavách příchodu nového roku :-D.
S novým rokem však přichází změny.
Jak bude „fungovat“ Nový občanský
zákoník se teprve uvidí. Zvědaví jsou určitě
i samotní autoři zákoníku. Zda to přinese
zlepšení, nebo jen „více práce“ kolegům
právníkům, kterých je již možná více jak
slov v zákoníku samém, budeme schopni
posuzovat možná již letos.
Co přestalo fungovat, je zubní pohotovost v Klatovech a Domažlicích, a tak asi
budeme muset po celý rok doufat, že nás
nepřepadne bolest v dutině ústní. V příštích číslech se pokusíme zjistit, proč se
v kraji, kde je mnoho uměleckých děl,
zbytečných „kruháčů“ a chodníků,
nenajdou prostředky na chod okresních
pohotovostí.
Dovolím si Vám znovu popřát hodně
štěstí a pevné zdraví v novém roce 2014.

Rudolf
Lang
editor

Milan
Zajíček
1. místopředseda
OP Slavia Klatovy

www.klatovan.cz
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Počasí nám nepřeje, přesto se na Železné Rudě lyžuje!
Dárečky jsou rozdány, novoroční přípitek za námi, ale lyžovačka na Železné
Rudě před námi. I když to v údolí nevypadá
a sněhu je po okolí poskrovnu, přesto se
na Železnorudsku lyžuje. Opět nám začalo
malinko mrznout a lyžařské areály tak
mohou s plným nasazením zasněžovat
a upravovat své sjezdovky. Pro nezkušené
lyžaře jsou připraveny lyžařské školy
s perfektními instruktory. O ty nejmenší se
pak postarají v zábavných lyžařských
školičkách. Pokud nemáte vlastní vybavení nezoufejte, neboť i s tím si dokáží poradit v dostatečném množství lyžařských půjčoven. Ovšem půjčit si můžete též i sněžnice a vyrazit tak na romantickou procházku
kouzelnou a nezapomenutelnou zasněženou krajinou Železnorudska. Milovníci
bílé stopy si na krásně proříznutou stopu
musí bohužel ještě počkat. Jakmile se na
nás však matka příroda usměje a nadělí
nám nový příval sněhových vloček,
obratem vyjede do terénu rolba. Aktuální
průběh upravených stop si můžete
prohlédnout na www.bilastopa.cz - rolby
on-line nebo na www.bilestopy.cz.
Nejste příznivci lyžování? Nevadí. I pro
Vás máme program. Nechte se vyvézt
sedačkovou lanovkou na vrchol Pancíře
a při krásném počasí Vás doslova uchvátí
nezapomenutelný výhled až do vzdálených
Alp.
Nenadchla Vás ani jedna varianta?
Dáváte přednost gurmánské či „kulturní“
turistice? I tady máme co nabídnout! Vždyť
která jiná horská turistická oblast se může
pochlubit místním pivovarem Belveder
s několika druhy piv oceněnými mezi

foto: ITC V. Šebelík

nejlepšími v ČR nebo Café Charlotte,
pyšnící se trojitým titulem Cukrárna roku.
A pozadu nezůstávají ani penziony či
restaurace. neboť pension Böhmerwald
byl v loňském roce v 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 Šnebergr,
obchůdku Rustikal nebo regionálního
produktu v pekárně u Rejzlů.
Při nepříznivém počasí Vás rádi přivítají
v Muzeu Šumava, Muzeu Historických
motocyklů s expozicí Český kráter
a expozicí Počátky lyžování na Šumavě

Železnorudsko Vás baví!

a zejména dětem se bude líbit v „Pohádkové cukrárně“ a Křemelníčkově a Pivníčkově království skřítků s pivovarským muzeem. 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. Unavenému svalstvu
jistě prospěje odpočinek ve wellness či na
některé z masáží.
Na Vaši návštěvu se těší
celé Železnorudsko.

zima 2014

Datum

Akce

Pořadatel / místo

Detaily

11. 1.

Večer s dobrodruhem Josefem Šimůnkem

ZŠ Železná Ruda

18:00 - vyprávění, beseda a promítání s jedním z nejslavnějších českých horolezců

12. 1.

SKI Trab promo

LA Belveder

9:30 - 15:00 - testování SKI Trab skialpinistické výzbroje, akce pořádaná Josefem Šimůnkem, jedinečnou osobností v oblasti hor

15. 1.

Tradiční přechod Královského hvozdu

Žel. Ruda/Penzion Habr

7:30 - na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech

18. 1.

KISS Proton CUP

LA Belveder

9:00 - veřejné závody v obřím slalomu - především děti ocení první ročník závodu v obřím slalomu, bohatý doprovodný program

25. 1.

Zlatá lyže Šumavy

Belvedér/SC Plzeň

Krajský přebor v běhu na lyžích

25.-26. 1.

Šumavský pohárek č. 2, 3

SKI&BIKE Špičák

seriál tradičních závodů, alpské disciplíny, žactvo

26. 1.

Belvederská lyže

Belveder/TJ Tatran

- veřejný závod v běhu na lyžích, trasy 300 m – 15 km. Závod je součástí Krajského přeboru v běhu na lyžích.

1. 2.

Eskymácká olympiáda

SDH Hojsova Stráž

Hasičská zbrojnice - sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče pořádají tradičně hojsovečtí hasiči

Rockové lyžařky

SKI&BIKE Špičák

- dvoudenní akce Rock Radia Šumava

Na Hromnice na sněžnice

Město Železná Ruda, ITC

- na sněžnicích přes Čertovo jezero za Rockovými lyžařkami na Špičák…

1.-2. 2.
2. 2.

Upřesnění k akcím, příp. doplnění akcí naleznete na www.sumava.net/itcruda/

Změna vyhrazena.

Ivana
Vilišová
ITC Železná Ruda

Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
tel/fax: 376 397 033, mail: itcruda@sumava.net
www.sumava.net/itcruda
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SILVESTR na klatovské televizi

Natáčení filmu „The Trageds“

Natáčení v areálu BMX Klatovy
Již desátým rokem pro vás klatovská
regionální Televize FILMpro připravila
speciální silvestrovské vysílání. Mohli jste
tak sledovat záznamy silvestrovských
pořadů z let předchozích. Mezitím se vám
v premiéře představily tři nové pořady,
natočené speciálně pro tento den.
Prvním z nich je film „The Trageds“.
Půlhodinový film vypráví příběh dvou
fanoušků rallye, kteří nečekaně přijdou
k autu, ze kterého se pak společně se
dvěma mechaniky snaží udělat auto
sportovní. Následně se začnou připravovat
na závody, které mají být za týden. Do

Namáhavá práce filmařů...
...v Újezdě u Plánice 2x foto: Rudolf Lang

3x foto: Honza Suk

příběhu těchto čtyř „tragédů“ se pak
promítají osudy dalších závodních stájí,
které se na závody také připravují. „Celé to
začalo letos v říjnu. Honza Suk dostal
nápad, že bychom mohli natočit nějaký
film. Sešli jsme se ještě spolu s Karlem
Mařákem a za jeden večer jsme vymysleli
nástin scénáře a termíny natáčení.
Samotné natáčení pak trvalo dva týdny
a točilo se po celých Klatovech a okolí.
Vyvrcholení bylo na BMX dráze v neděli
3. listopadu. Ve filmu hraje přes 20 lidí,
mimo jiné i známý rallye jezdec Václav
Pech. Všichni byli nesmírně ochotní a patří
jim za to velký dík,“ říká jeden z mnoha
tvůrců filmu Josef Tikvart.
Druhým z nových pořadů je zábavná
show, kterou připravilo Divadlo RYNEK.
Během 45 minut máte možnost zhlédnout
několik scének z lékařského, hospodského, kuchařského a věšteckého
prostředí. RYNEK navštívil i mateřskou
školku v Plánici, kde se místních dětí ptal
na jejich názory na aktuální společenská
témata. Diváci se pobaví i u soutěže Jiří
z Poděbrad hledá Superstar. Ve finále

známé středověké televizní soutěže jsou
už jen tři soutěžící, kteří své dobové písně
zapějí před odbornou porotou.
Tvůrčí tým v čele s Janem Věnečkem se
opět po roce vydal do ulic Klatov, Vrhavče
a Neznašov a testoval vědomosti místních
obyvatel. Zvládli byste na zvídavé otázky
odpovědět i vy? To se máte možnost
dozvědět ve třetím z pořadů natočených
jen pro silvestr.
Silvestrovské vysílání bylo možno
sledovat buď přímo ve vašich televizích,
nebo na internetu a v prvním lednovém
týdnu bylo v televizi vše zopakováno. Pro
ty, kteří ho nemohli zhlédnout, připravujeme přidání záznamu do internetového
archivu. Odkaz naleznete na stránkách
Klatovanu a FILMpro.
Více fotografií a videa na FB stránkách
Klatovanu! - facebook.com/klatovan

Eliška
Luňáčková
dopisovatelka

Derniéra muzikálu Hříšný tanec
Základní umělecká škola Josefa Kličky
Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní
scénou Klatovy Vás zvou na derniéru
muzikálu Hříšný tanec. V pořadí čtvrtá
hudebně-taneční show, navazující na
úspěšné tituly Mamma Mia!, Pomáda a Ať
žijí duchové, vychází z velmi dobře známé
filmové předlohy a opět, stejně jako v
předchozích letech, využívá hudebních,
tanečních a dramatických dovedností

žáků, absolventů, učitelů a přátel ZUŠ.
Diváci budou mít jedinečnou možnost
zhlédnout vystoupení plné tance a živé
hudby, to vše na pozadí nestárnoucího
příběhu.
Poslední dvě reprízy se uskuteční
v pondělí 13. ledna od 17:30 a 19:30
v klatovském divadle. Vstupenky si
můžete již nyní zakoupit v předprodeji
Stálé divadelní scény Klatovy.
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Pomůžeme Vám s dluhy...

X. část

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Oddlužení nemovitosti a vyplacení z exekuce či dražby
Počet seniorů, kteří žijí ve strachu, že
jim u dveří zazvoní exekutor, v Česku
prudce roste.
Za posledních deset let se počet
důchodů zatížených exekucí zvedl skoro
čtyřikrát. Podle odborníků může být
koncem letošního roku nebezpečně
zadlužených seniorů kolem 100 tisíc.
Zatímco v roce 2008 vyplácela Česká
správa sociálního zabezpečení 40710
důchodů s exekuční srážkou, v polovině
roku 2013 čelilo exekuci na důchod už
68125 seniorů. Průměrný dluh seniora se
pohybuje kolem 50 tisíc korun.

a zřejmě i nemilé zjištění, že ani láska
k vlastním dětem by neměla být bezbřehá.
Pětasedmdesátiletý důchodce z Tachova, který žije po úmrtí manželky v tamním
domově důchodců, zase pro své tři děti
pořídil za 61 tisíc notebook, televizor,
pračku a dva mobilní telefony. Na to vše si
ovšem přející dědeček musel vzít dva
účelové úvěry. Brzy však zjistil, že si je
z důchodu nemůže dovolit řádně splácet.
Obrátil se proto na děti, zda by mu se
splácením nepomohly. Ani ony se ale
nenacházely v dobré finanční situaci.
Některé byly nezaměstnané, jiné měly

Důchodce drtí dluhy z předváděček i pomoc příbuzným...
Za rostoucí zadlužeností důchodců
a jejich neschopností půjčky splácet jsou
nejen kritizované předváděcí akce, ale
třeba i jejich snaha pomoci nejbližším
příbuzným či jejich finanční negramotnost.
Často si totiž berou půjčky, jejichž splácení
jim brzy musí přerůst přes hlavu.
Děti vytáhly z matky peníze a už se
k ní nemají
Například starší paní důchodového
věku z Domažlic na žádost dětí čerpala
u bank celkem šest spotřebitelských
úvěrů. Peníze do poslední koruny předala
svým dětem. Když však došlo na placení,
zjistila, že sama splátky nezvládne. Ovšem
děti se k ní obrátily zády a s dluhy jí odmítly
jakkoli pomoci. Výsledkem matčina
počínání je tak exekuce na důchod

Finanční služby

5

vlastní půjčky a jiné závazky, které jen
těžko splácely. Naštěstí se v tomto případě
děti k otci zády neobrátily a se splácením
mu nyní pomáhají.
Důchody rostou pomaleji než ceny
P ro b l é m e m j e , ž e z a d l u ž e n ý m
důchodcům se citelně snižují jejich reálné
příjmy, čímž klesá i jejich schopnost půjčky
splácet.
Bývalá vláda důchodcům slibovala, že
jim zdražení potravin, léků a dalších
sociálně citlivých výrobků a služeb
v důsledku loňského zvýšení snížené
sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude
kompenzovat valorizací jejich penzí.
Tento slib nejenže nesplnila, ale
naopak jim zpřísněním valorizačního
schématu penze ještě víc znehodnotila.

Gabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

AK
CE

www.klatovan.cz

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.

Po telefonické dohodě
lze sjednat osobní schůzku
i mimo pracovní dobu
včetně soboty i neděle.
V nutných případech
volejte kdykoliv.
Tel.: 739 471 936
Dříve se důchody musely valorizovat o 100
procent růstu cen a jednu třetinu růstu
reálných mezd. Nová pravidla ale
umožňují valorizaci jen o třetinu růstu cen
a třetinu růstu reálných mezd. Ty přitom
v posledním roce a půl klesaly.
Pracující penzisté nemají nárok ani na
slevu na dani z příjmů. Opatření Nečasovy
vlády se týká starobních důchodců i lidí
s plným invalidním důchodem. Počet
exekucí na důchod kvůli snižujícím se
reálným příjmům a současně vyšším
výdajům seniorů stoupá.
Do chudoby často nespadnou jen díky
tomu, že kvůli exekuci nemohou přijít
o celou výplatu důchodu. Musí jim vždy
zůstat takzvaná nezabavitelná částka.
Od ledna letošního roku musí dlužníkovi
na uspokojování potřeb zůstat 6065
korun, na každou vyživovanou osobu pak
1516 korun.
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.

E-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

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

Gabriela
Michelová
finanční poradce
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BASKETBAL

Žáci U14 postoupili do Extraligy mezi TOP 16 v ČR

Z redakční pošty:
Silestrovská plavba na „Drňáku“
Fotografe zaslal Ing. Milan Jarošík

Z domácího utkání žáků U14 se Spartou Praha
Po základní části ligy žáků U14 naše
družstvo obsadilo celkové 4. místo, čímž
si zajistilo postup do jarní Extraligové
části soutěže.
V posledním utkání sehráli naši žáci
vyrovnané utkání s BK Sluneta Ústí n. L.,
ve kterém se sváděl souboj o 3.-4.příčku
ve skupině. Po snaze odvrátit ne příliš
vlídný výsledek, téměř -20 bodů na
začátku 3. čtvrtiny, kluci rozjeli „spanilou
jízdu“ za obratem v utkání, kdy jsme se pár
desítek vteřin do konce přiblížili na rozdíl
pouhých 3 bodů (58:55) s vypětím všech
sil a snahou se dopracovat ke zvratu
v utkání jsme ale vyrobili tři smolné ztráty,
což hrálo více do karet Ústeckým, kteří si
pak těsný náskok udrželi. Díky taktickým
faulům na soupeře z důvodu rozkous-

foto: Rudolf Lang

kování hry a zastavení hracích hodin pak
ještě Ústečtí skóre navýšili pomocí trestným hodů, které bohužel pro nás úspěšně
proměňovali. Je škoda, že jsme v tomto
utkání nevyhráli, protože by to byla moc
hezká tečka za postupem mezi elitní
16 v ČR.
Teď nás bude čekat po vánočním
odpočinku intenzivní příprava na konfrontaci s těmi nejlepšími v ČR.
Všem příznivcům BK Klatovy přeji do
nového roku 2014 mnoho sportovních,
pracovních i osobních úspěchů.

NOVĚ OTEVŘENÉ
ŘEZNICTVÍ

Ondřej
Sýkora
hlavní trenér BK Klatovy

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

ulice 5. května 137, Klatovy
- široká nabídka vynikajících uzenin z vlastní produkce
- denně čerstvé hovězí-vepřové maso z vlastních českých chovů
- teplý úsek samých dobrůtek

Otevírací doba: PO-PÁ: 7:00 - 19:00, SO: 7:30 - 13:00
Mimořádná nabídka od 6. 1. do 19. 1. 2014
139,-

16,90

129,-

109,-

12,90

109,-

Kč/kg

Kč/100g

Kč/kg

Písecká klobása

Farmářská slanina

Vepřová krkovice s kostí

Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.klatovan.cz

NÁBYTEK
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ADVENT

www.klatovan.cz

Klatované jásali
Zřejmě bych nezaskočil žádného
obyvatele Klatov otázkou, čím se
vyznačuje první neděle předvánočního
času. Adventní věnec se zapálenou
svíčkou má už přece každý na stole. Pouze
snad návštěvníci divadla odložili tuto
slavnostní chvíli na večerní dobu po
návratu z předvánočního koncertu pod
přiléhavým názvem Zapomenutá koleda.
Představení pořádala klatovská Základní
umělecká škola J. Kličky ve spolupráci se
Stálou divadelní scénou Klatovy.
Také jsem tam byl a mohu jen chválit.
Vtipné scénky, výpravná choreografie
dětí z literárně-dramatického a tanečního
oboru a úctyhodné výkony všech účinkujících, jejichž cíl byl jediný. Zpříjemnit
zpěvem, hudbou i tancem všem přítomným večerní čas a navodit kouzlo
předsváteční atmosféry. Z vydatného
potlesku i z tváří publika bylo poznat, že se
záměr nadmíru vydařil. Svým upřímným
uměleckým projevem se o to zasloužili
hudebníci z Dechového orchestru mladých, dětský pěvecký sbor Sedmikrásky,
pěvecký sbor Fialky, Strážovský mužský

sbor i jednotliví protagonisté, např. při hře
na skleničky nebo na ruční pilu.
Samozřejmě fandím řediteli ZUŠ panu
Josefu Gabrielovi za to, že se umí obklopit
tak schopnými lidmi jako je Jaroslav
Pleticha, Markéta Lukášová a František
Kubaň. Klobouk dolů před jejich pracovní
vytížeností a nadšením pro práci s dětmi.

Rád bych touto formou srdečně popřál
všem účinkujícím i organizátorům tohoto
zdařilého programu do nového roku
mnoho dalších tvůrčích úspěchů ve zdraví
a v radosti.
foto: Jiří Jiřík

Alois Anderle
Klatovy
dopisovatel

www.klatovan.cz

KULTURA
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Svatojakubská pouť - první evropská kulturní cesta

Vernisáž výstavy 3. 12. 2013
Svatojakubská pouť - cesta do
Santiaga de Compostela - patří už tisíce let
vedle cesty do Říma a Jeruzaléma mezi
nejvýznamnější poutní cesty v Evropě.
Proto ji v roce 1987 vyhlásila Evropská
rada první Evropskou kulturní cestou
a UNESCO ji v roce 1993 zařadilo do svého
seznamu světového kulturního dědictví.
Symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba
takřka před 2 000 lety z Jeruzaléma na
Pyrenejský poloostrov. Tento světec, jenž
se stal patronem poutníků, byl v roce 44 p
o Kr. uvězněn a sťat mečem. Podle legendy bylo jeho tělo převezeno do Španělska,
kde působil jako misionář, a pohřbeno
v nejzápadnějším cípu poloostrova na
místě, kde dnes stojí město Santiago de
Compostela.
Bezpočet různých variant Svatojakubské cesty vede celou Evropou do Santiaga

9

fotografa Manuela Valcárcela a hudebníka
Alexandra Gonzaleze. Historická místa
zachycená na fotografiích jsou podstatnou
částí paměti a kultury celého lidstva.
Výstava odráží velice živou a intenzivní
cestu přes Bulharsko, Maďarsko, Rakousko, Českou republiku, Slovinsko, Itálii,
severní Španělsko a Galicii. Na své pouti
umělci pozorují kulturní tradice a náboženské cítění, které proniká skrze místa
a cesty, realitu někdy potlačují, někdy zdůrazňují, snaží se zachytit situace a okolnosti, které ovlivňují obyvatele v blízkosti
poutní trasy, chtějí poukázat na skromnost
života v mnoha místech Evropy.

foto na straně: Karel Nováček

de Compostela. Spojuje kostely zasvěcené
sv. Jakubovi, ale i jiná významná místa
duchovního charakteru. V posledních 30
letech se stále více turistů a poutníků
z celého světa vydává na Svatojakubskou
cestu - ta vede přes hory a doly, po silnicích
a loukách, přes lesy, města i vesnice. A jak
tak jdete pořád dopředu za slunce i deště
a blížíte se krok za krokem do cíle, krajina
se vám mění před očima a skýtá mnohé
zajímavé výhledy a pohledy. A stejně jako
se mění počasí, mění se i zvířata,
architektura i atmosféra. Na stezce nikdy
nejste sami...
Camino de Santiago, jedinečná evropská kulturní trasa, je jedním z největších
bohatství společným pro všechny Evropany. Reprezentuje starobylý způsob pouti
v jejím pravém slova smyslu. Audiovizuální
expozice je výsledkem nedávné cesty

Klatovský starosta R. Salvetr na vernisáži

Výstava, kterou mohli Klatované vidět
v kostele sv. Vavřince od 2. do 15. 12.
v rámci již 5. ročníku Dnů španělské kultury v Klatovech, byla Centru španělské
kultury a vzdělávání zapůjčena z Galicie
na půl roku. Od července tedy výstava
putuje Plzeňským krajem ze Spáleného
Poříčí přes Planou, Plzeň, Rokycany a svoji
pouť zakončila symbolicky právě v Klatovech. V Pondělí 16. 12. byla převezena
zpět do Španělska.

Martina
Košanová
Centrum španělské kult. a vzdělávání

Cestovní agentura Invia nově v Klatovech
V prosinci 2013 byla v Klatovech
otevřena další pobočka Invia, jedná se
o třetí kamennou provozovnu v Plzeňském
kraji. Služby cestovní agentury tak budou
pro zákazníky ještě dostupnější.
Pro klienty je připravena široká nabídka
first minute letních dovolených za nejnižší
ceny na trhu. Mezi nejoblíbenější destinace pro letní dovolenou v současnosti
patří Turecko, Bulharsko, Tunisko a řecké
ostrovy.
Vybírat můžete zároveň z rozsáhlé nabídky last minute dovolených do exotických
či zimních destinací.

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

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

Bc. Iveta
Chlanová
cestovní agentrura
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Apartmány Braníčkov

Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!

TAJENKA:

A za redakci Klatovanu
se připojuje a přeje klid,
duševní zdraví a štěstí
při luštění tajenek v novém roce
autor křížovek - Rudolf Lang
Hodně zdraví a štěstí v novém roce
přejí provozovatelé areálu Braníčkov,
Alena a Milan Neuvirtovi

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky:
<tajenka 1> jsme to svého času
<tajenka 2> značně podcenili

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

<TAJENKA 1>
<TAJENKA 2>
!!!
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Jana Karásková
Plzeňská ul., Klatovy
GRATULUJEME!

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

www.branickov.cz
Autor křížovky: Rudolf Lang
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do pátku 24. ledna 2013.
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

Přenechám kufříkový psací stroj
zn. Consul za lahev 1/2 l Becherovky.
Tel. 606 260 401
Hledám ženu na pomoc při pečování
o staré rodiče. Včetně víkendů - dle dohody.
Info na tel. 603 257 601

Řádková inzerce
Nabízíme jedinečnou možnost
vyzkoušení OSOBNÍ inzerce v příštím čísla ZDARMA.
Napište nám v případě zájmu text
inzerátu, nebo Váš názor na inzerci
na email: inzerce@klatovan.cz
Délku TEXTU prosím dodržte do max.
200 znaků. Redakce si vyhrazuje právo
inzeráty krátit, upravovat, nebo odmítnout.

KLATOVAN
informační měsíčník nejen pro Klatovy a okolí

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

Oslovte zákazníky prezentací
v plnobarevném měsíčníku, který má
tvář. Klatovan je informačním periodikem, kde zajímavé články mapující
regionální dějiny, kulturu, sport,
pomáhají šířit komerční sdělení po
regionu. Každé číslo obsahuje populární soutěžní křížovku. Plnobarevná
inzerce v Klatovanu vychází levněji
než výroba vlastních letáků a jejich
nákladná distribuce! Klatovan se
dostane ZDARMA do schránek
v regionu Klatov a okolí! Roznášku
zajišťuje Česká pošta.
Inzerce se tak stává dostupnou
i malým živnostníkům, kterým
výhodná cena umožní častější
a dlouhodobější prezentaci, oproti
výrazně dražší konkurenci.
Informační měsíčník Klatovan | Vydavatelství Komoří
Rudolf Lang | Kličkova 286, 339 01 Klatovy
Tel. 608 950 660 | E-mail: redakce@klatovan.cz

27. 1. 2014

Prodám parcelu v Obytcích u Klatov,
940 m2, plyn, elektřina, voda. Cena 350 000
Kč. Na realitní kancelář nereaguji. Tel.
775 911 450.

22. 1. 2014

Pronajmu garáž v Koldinově ulici (vedle
bývalého Šumavanu). Telefon po 14té hod.
376 317 138

příští číslo vyjde:

Prodám byt 3+1 v OV, Suvorovova ul.
v Klatovech, 72 m2, 1. patro bez výtahu,
lodžie, sklep, po rekonstrukci, 1300000 Kč.
Tel. 777 344 966, jen přímý zájemce.
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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.

uzávěrka:

Řádková inzerce
ZDARMA

INZERCE
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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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Í
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
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HISTORIE

Vzpomínka na Antonína Švehlu

www.klatovan.cz

chtějí, tak co. Arcibiskup povídá: Když se
pochovává do země už po dva tisíce let,
nemáme právo na to sahat. – Poslouchejte, měl pravdu. Dva tisíce let, to je něco
velikého, na to se nemůže jít s argumenty.
Člověk se pořád učí.
Naše dějiny i naše přirozená povaha
nedávají nám jinou možnost než demokracii. Jsme uprostřed Evropy, nejzazší
bašta západní demokracie. Jsme jako
první hlídka v poli, kde každý koná službu
vojáka. Máme úkol uložený osudem,
vydržet na nebezpečném místě; tuto čest
nám přikázaly dějiny a půda. (Švehla
v rozhovoru s Karlem Čapkem)

Pietní akt u pomníku Antonína Švehly

12. prosince uplynulo 80 let od smrti
předsedy tří československých vlád a vynikajícího politika a státníka Antonína
Švehly. V Klatovech jsme si jej připomněli
v pondělí 9. 12. velmi zdařilými pietním
aktem a vzpomínkovou slavností u sochy
před dragounskými kasárnami.
Pojďme však na předsedu Agrární
strany zavzpomínat několik citáty, které
prozrazují hodně o tom, jakou osobností
Antonína Švehla byl.
„Aféra! Pánbů stvořil lidi a měl aféru
s Kainem a Ábelem už pátej den.“ Švehla
o korupci a aférách.

na starosti.“ V roce 1933 před svými
narozeninami.
V parlamentu…
Šmeral: „V kapitalismu kradou
všichni.“
Š ve h l a : „ V ko m u n i s m u t a k é … .
Komunismus vyhlásil krádež za svůj
program.“
O ženách…
Chtěl bych, aby každý politik dovedl tak
myslet, jak musí myslet ženská, která vede
domácnost a děti.

„Nechci ani slyšet o nějakých oslavách
svých šedesátých narozenin. Vyřiďte
všem, aby toho nechali. Máte vážnější věci

Přednáška o A. Švehlovi

Klub vojenské historie z Dobřan

Zemědělství…
Copak o tom vědí lidé, kteří berou
prvního plat! Takový sedlák nemá nikdy
prvního, je závislý na něčem větším, na
oběhu slunce, na kosmických zákonech.
Nemůže urychlit setí ani zrání a nemůže
převrátit běh slunce. Proto je trpělivější
a stálejší než vy ostatní.

Sbor Selských jízd Jana Žižky z Trocnova

V posledních dobách slyšeli jste mnoho
o takzvané krizi demokracie, o jejích obtížích, o úpadku stran, ba aby jich nebylo. To
vše není nic jiného než dětské nemoci
mladé demokracie. Nejhorší z nich je
nesprávný a nespravedlivý poměr mezi
vůdci a lidem. Uvažte, že v demokracii
není možno vůdcovskou odpovědnost
kolektivizovat, ale musí být z kolektivu
přenesena na osobnosti. Tuto obtížnou
proceduru zdárně překonat je z nejtěžších
úkolů demokracie.
Antonín Švehla k agrární deputaci
v Hostivaři v říjnu 1932.

Pohřeb…
Dřív se mně zamlouvalo nechat se
spálit. Jednou jsem řekl arcibiskupu
Kordačovi: Proč jste, vy katolíci, pořád
proti kremacím? Je to čisté a lidé to tak

Kdysi jeden poslanec vyhledal Švehlu,
aby se přimluvil za svého přítele, který se
ucházel o nějaké význačnější místo ve
státní správě. Švehla ale odmítal. „Ale,
pane ministerský předsedo, je to člověk
s mimořádnou kvalifikací. Uvažte laskavě,
že má dva doktoráty, doktorát filosofie
a práv.“
„Víte“, zavrčel Švehla, „já měl jednou
na svým statku v Hostivaři tele, který
cucalo vod dvou krav a přece z něho
nakonec byl jenom vůl.“
Více fotografií a videa na FB stránkách
Klatovanu! - facebook.com/klatovan
4x foto: Rudolf Lang

Lukáš
Kopecký
dopisovatel

