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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,
setkáváme nad stránkami nového 

Klatovanu, který je věnován většinou 
zájmové činnosti, sportu a podobným 
aktivitám, které nás všechny baví 
a zajisté se jim rádi věnujeme. Přináší 
nám na jedné straně mnoho energie 
vydané v trénincích, píle, trpělivosti, 
dovedností, ale na straně druhé pak 
někdy přináší i pocity výhry, úspěchu, 
nebo jen uspokojení a pocit, že jsme 
mohli být přitom.

Stejné pocity přinesly i říjnové 
komunální volby. Někde slaví, někde 
nemají důvod slavit, ale stejně jako ve 
sportu či koníčku je třeba neusnout na 
vavřínech nebo se hroutit ze zklamání, 
ale dále pilně pracovat a pokračovat ve 
snaze, a tím se vlastně připravovat na 
„možné budoucí výhry“.

Máme za sebou podzimní prázdniny, 
kterých součástí byl státní svátek, myslím 
pro náš národ nejvýznamnější. Je škoda, 
že nás nebylo mnoho, kdo vyvěsil na svůj 
příbytek státní vlajku. Ale další šanci 
máme již brzy, u příležitosti výročí 
událostí 17. listopadu, a to nejen roku 
1989, ale i roku 1939!

Krásné dny do počátku adventu.

Dne 28. 10. proběhl v budově Územního 
odboru Policie ČR v Klatovech „Den otev-
řených dveří na četnické stanici“. Přes sto 
návštěvníků si mohlo prohlédnout stálou 
expozici tvořenou „Kanceláří velitele stani-
ce“ a panely s průřezem historií četnictva 
na Klatovsku v letech 1850–1945. Navíc 
zde byla představena doplňková výstava 
„Výzbroj státní policie a četnictva v letech 
1918–1938“. Návštěvníci mohli obdivo-
vat krátké i dlouhé střelné zbraně, chladné 
zbraně a doplňky k nim. Střelné zbraně 
byly zapůjčeny Krajským ředitelstvím 
policie Plzeňského kraje, kde tyto zbraně 

primárně slouží k balistickému zkoumání.
Z vystavených zbraní stojí za zmínku čet-
nická puška vz. 33 ráže 7,92 mm zavede-
ná v četnictvu v roce 1935 a pistole ČZ 
model 22 ráže 6,35 mm pro Neuniformo-
vanou stráž bezpečnosti v Brně. Další 
málo viděnou zbraní je pistole vz. 30 v ráži 
26,5 mm, tedy signální pistole používaná 
v četnictvu u četnických leteckých hlídek. 
Z chladných zbraní pak lze připomenout 
četnickou služební šavli vz. 29 ve 
dvojzávěsu s bodákem vz. 33 pro výše 
zmiňovanou pušku. 
Četnictvo na Klatovsku bylo zřízeno 

Den otevřených dveří na Četnické stanici v KlatovechDen otevřených dveří na Četnické stanici v Klatovech

Miloš 
Skořepa

velitel stanice v Klatovech

Expozice Četnické stanice Klatovy z let 1935 - 1938 3x foto: Rudolf Lang

v rámci rakouského četnictva v roce 1850. 
První stanice fungovaly v Klatovech, 
Nýrsku a Zavlekově. Později byly stanice 
postupně rozšiřovány a v období první re-
publiky na okrese fungovalo 23 četnických 
stanic. V Klatovech bylo umístěno četnické 
oddělení a četnické okresní velitelství, 
tedy dva nejvyšší organizační články 
v četnické hierarchii. Dále pak v Klatovech 
fungovala četnická pátrací stanice, 
četnický pohotovostní oddíl a četnická 
silniční kontrolní stanice. V Železné Rudě 
byla umístěna četnická pohraniční 
kontrolní stanice, která byla v říjnu 1938 
přesunuta částečně do Čachrova a čás-
tečně do Janovic nad Úhlavou na novou 
hranici mezi československou druhou 
republikou a Německem. Labutí píseň 
československého četnictva zazněla na 
jaře roku 1945, kdy na osvobozených 
územích Československa začal vznikat 
Sbor národní bezpečnosti.
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Finále Pošumavské golfové ligy 2014Finále Pošumavské golfové ligy 2014

V sobotu vyvrcholil v Hořehledech 8. roč-
ník Pošumavské golfové ligy (PGL). Finále 
bylo tradičeně bonusově bodované… a že 
bylo o co hrát, alespoň v mužské části 
žebříčku. Ještě ve středu dělil první dva 
borce jediný bod. 
Cena fair play
To už neplatilo o den později, protože se 
stala věc, ve sportech jako fotbal nevídaná. 
Událost fair play, která skvěle reprezentuje 
nejen ducha golfu, ale i stanovy PGL. Pepa 

Majer se dodatečně nechal diskvalifikovat 
z Brdského poháru, když si zpětně uvě-
domil pochybení (nepřipsání 2 trestných 
ran). Přestože on, já a snad většina golfistů 
toto považuje za normální, je třeba v návalu 
negativních zpráv oceňovat obyčejné lidské 
věci, proto první diplom, za „ducha golfu“ 
našel svého majitele už před samotným 
turnajem.
Finálový turnaj
Pepa přesto zůstal ve hře o titul (ztrácel 7 

bodů), a tak vytvořil dvojici ve flajtu s Ro-
manem Kobáskem. I v dalších skupinách 
hrály skupinky hráčů, kteří sousedili 
v tabulce. Turnaj nakonec ovládl překvapivý 
vítěz – Vláďa Beneš. Mezi ženami zahrála 
nejlépe Eva Děrdová. Nejpřesnější ruku na 
dvojce prokázal Karel Bayer, největší ránu 
měli Hanka Benešová a Tomáš Petrů.
Shrnutí sezóny
Roman Kobásko si však svoji pozici 
pohlídal a mohl tak slavit první titul v PGL 
jako teprve třetí hráč v historii. Jako první 
mistr to dokázal bez turnajové výhry. To 
Hanka Majerová zvítězila hned čtyřikrát 
a titul mistryně jí v osmileté historii unikl 
pouze jednou!
Kompletní statistiky 8. ročníku PGL
14 turnajů, 6 hřišť
Nejvíc vítězství: Hana Majerová 4 
Skokan roku: Michal Král
Rodina roku: Majerovi
Nováček roku: Petr Břečka
All Star fligh: Karel Bayer, Josef Majer, Hana 
Majerová, Pavel Mašek 
Mistr v jamkové hře: Petr Břečka
Šampioni PGL 2014: Hana Majerová, 
Roman Kobásko

foto: archiv www.PGL.cz

Mgr. Rudolf Salvetr

KLATOVSKÁ ODS

DĚKUJEMEDĚKUJEME

Vážení Klatované,

dovolte mi poděkovat vám za podporu a důvěru, kterou jste dali 
našemu „týmu“ v nedávných komunálních volbách. Chápu je 
nejen jako ocenění za činnost v minulých létech, ale především 
jako velký závazek a motivaci do další práce.
Do voleb jsme vstupovali s jasným vzkazem „Společně pro 
Klatovy“. Věřím, že se nám společně podaří podmínky pro život 
v našem městě zase o kousek zlepšit.  

www.ods-klatovy.cz
Ing. Václav Chroust Marie Hulešová Petr Fiala Martin Mašek MUDr. Miloš Chroust Ing. Jiří Dio Aleš Buriánek

nově zvolení zastupitelé za ODS

Tomáš
Petrů

prezident PGL
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Anketu o nejúspěšnějšího sportovce okresu 
Klatovy pořádá Pošumavské sportovní 
sdružení od roku 2002. Zpočátku to bylo 
pouze ve vlastní režii, v posledních 
ročnících však anketu pořádáme ve 
spolupráci se společností Sport Action s.r.o. 
a Klatovským deníkem.

Každoročně vybíráme 12 nejúspěšněj-
ších jednotlivců v kategorii mládež a 8 v ka-
tegorii dospělí, tři trenéry mládeže, tři 
trenéry dospělých a tři rozhodčí. Dále 
vyhlásíme nejúspěšnější sportovní družstvo 
mládeže a družstvo dospělých. Do síně slá-
vy klatovského sportu každoročně uvádíme 
jednu významnou osobnost, za rok 2013 se 
jím stal pan Jaroslav Frič z Klatov.

Mezi vítězi v ostatních kategoriích za rok 
2013 byli: fotbalové družstvo mladších žáků 
SK Klatovy 1898, Luboš Vanka (kickboxer 
z Běhařova s mezinárodními úspěchy, např. 
2. místo na mistrovství světa WKA a WTKA), 
basketbalové družstvo mužů BK Klatovy, 
Jaroslav Sýkora (dlouholetý úspěšný trenér 
volejbalistů SK Volejbal Klatovy) a Otakar 
Výborný (autokrosový jezdec týmu VIAKOM-
RACING).

Nominovat sportovce může kdokoliv, 
kdo ví o někom, kdo by si ocenění zasloužil. 

Samozřejmě v kolektivních sportech jako je 
fotbal, hokej, volejbal a další se více přihlíží 
k návrhům okresních sportovních svazů, ale 
v ostatních sportech je to na návrzích pře-
devším tělovýchovných jednot a sportov-
ních klubů, ale také veřejnosti. Uzávěrka 
nominací sportovců za rok 2014 je 30. 11. 
2014 a nominace lze zasílat na adresu 
Pošumavské sportovní sdružení okresu 
Klatovy o.s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy 
nebo emailem na . 
Slavnostnímu vyhlášení sportovců za rok 
2014 proběhne dne 23. února 2015. 

Oceněné sportovce vybírá odborná 
komise složená z členů výkonného výboru 
Pošumavského sportovního sdružení, což 
jsou většinou bývalí i současní sportovci 
a funkcionář z širokého spektra sportů 
a lokalit a dále také ze zástupců sportovní 
redakce deníku.

V posledních dvou ročnících jsme začali 
nejenom vyhlašovat oceněné sportovce, ale 
také určovat přesné pořadí až do prvního 
místa. Je pro nás sice nemalý problém roz-
hodnout, jestli je větším úspěchem 5. místo 
v kouli na MČR v atletice, nebo 4. místo na 
MČR v biatlonu, nicméně si myslím, že se 
nám daří se s tím celkem dobře popasovat 

pssklatovy@seznam.cz

Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy roku 2014Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy roku 2014
a jsme přesvědčeni, že je správné určit 
přesné pořadí vyhlášených sportovců. Pro 
samotného oceněného je jistě lepší odejít 
s pátým místem mezi sportovci okresu 
Klatovy za rok 2014, než odejít jenom s tím, 
že byl mezi mnoha oceněnými.

Výsledky ankety v posledních letech 
jednoznačně ukazují, že na okrese Klatovy 
je celá řada talentovaných sportovců 
především v mládežnických kategoriích, 
kteří dosahují výsledků na celorepublikové, 
ba i mezinárodní úrovni. V kategorii dospě-
lých je potom znát, že ty nejtalentovanější 
z našeho regionu odcházejí a příliš vrcholo-
vých dospělých sportovců na našem okrese 
nenajdeme. O to víc bychom si tak měli vážit 
mimořádných sportovních výsledků těch, 
kterým se to i přesto v posledních letech 
dařilo nebo daří. Ať už jsou to hokejisté, 
fotbalisté, atleti nebo individuální sportovci 
jako Karolína Galušková, Petr Bohůnek, 
Kateřina Čedíková, Antonín Šota a řada 
dalších.

Greiner aerospace CZ spol s r.o. v Nýrsku

Vzhledem k současnému nárůstu zaká-
zek a pozitivní vidině stabilního množství 
zakázek do budoucna hledáme do 
našeho týmu zodpovědné zaměstnance. 
Požadujeme smysl pro přesnost, zodpovědnost za odvedenou 
práci, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu. Hledáme týmového 
hráče s chutí podpořit současný tým pracovníků, který svou 
aktivitou pomůže k dalšímu rozvoji firmy pohybující se ve vysoce 
perspektivním odvětví s potenciálem růstu v dalších letech 
(o čemž svědčí nejen např. současný nákup 200 letadel 
společností RyanAir, ale též rostoucí spolupráce s naším největším 
obchodním partnerem v Severním Irsku).
Otevřené pozice:

Obsluha CNC pily – 1 pozice

Směnovost: nepřetržitý provoz
Minimální stupeň vzdělání: střední odborné (vyučen) v daném 
oboru
Nástup: ihned

Manipulační dělnice / dělník, obsluha strojů – 10 pozic

Směnovost: 2 směny
Minimální stupeň vzdělání: střední odborné (vyučen)
Nástup: leden 2015
 
Pro konkrétní informace kontaktujte HR oddělení 
(tel: 376 804 126) nebo navštivte webové stránky společnosti 
www.greiner-aerospace.com.

Předsedou Pošumavského sportovního sdružení je Josef Skála

foto: archiv PSS

Luboš
Nový

místopředseda sdružení

Využijte cenově výrazně výhodné nabídky 
pro vánoční a novoroční přání zákazníkům, 
obchodním partnerům, zaměstnancům.
Informujte se u nás, připravíme Vám návrh 
a výhodnou nabídku šitou na míru.

pf 2015pf 2015AKČNÍ

NABÍDKA

inzerce@klatovan.cz   tel. 608 950 660
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Jak možná někteří z vás zaregistrovali, od 
nové sezóny tj. od září u nás v Klatovech 
funguje nový florbalový klub pro mládež. 
Nově vznikající oddíl je zaštítěný plzeň-
ským klubem Slavia VŠ Plzeň, který tímto 
rozšířil novou základnu i k nám, do Klatov. 
Nutno zmínit, že tento klub má pátou 
největší základnu v republice, a proto je 
čest, že zaměřil obzory i k nám. Jak a proč 
tento klub vlastně vznikl a proč zrovna 
v Klatovech? Na novém působení naší 
mládeže začal jednat klatovský Jan Hořký, 
který trénoval mládež již minulou sezónu 
se šéfem Slavia VŠ Plzeň Milanem 

Slavia se rozšířila do Klatov!Slavia se rozšířila do Klatov!

Bejčkem. K tomuto kroku se rozhodli spolu 
s nově příchozím kolegou Jiřím Kloudou 
a jeho stávajícím kolegou Radkem 
Štychem. „Měli jsme spoustu dětí, které 
nechtějí jen chodit na kroužek či trénink 
a nehrát, proto jsme chtěli dále rozvíjet 
potenciál a talent dětí“, říká hlavní trenér 
Klatov Hořký. Proto pan Hořký oslovil 
hlavního trenéra a zároveň šéfa Slavia VŠ 
Plzeň pana Bejčka a po představení nápa-
du, jak zaštítit klatovskou mládež, začaly 
činy. „Mnoho rodičů i dětí si v počátku 
myslelo, že veškeré tréninky budou spadat 
pod město Plzeň a budou muset 3x týdně 

dojíždět. Ale o tom náš nápad nebyl, to děti 
mohly přestoupit rovnou do Plzně. My jsme 
chtěli vyřešit problém hraní a tréninků, což 
se nám nakonec povedlo“, shodují se 
všichni tři trenéři klatovské mládeže. 
Během letní přípravy obě strany vyřešily 
přestupy a nové založení dalších věkových 
kategorií v plzeňském klubu a sezóna 
mohla začít. „Přes léto jsme nabrali několik 
dětí, které měly velký zájem podílet se na 
úspěších nového klubu. Já sám jsem byl 
v červenci na pár kempech s dětmi a mohu 
říci, že talentů v okolí není málo. Některé 
děti z léta jsem oslovil a okamžitě kývly“, 
pokračuje Jan Hořký. Nyní klatovská Slavia 
činí okolo 50 dětí, přičemž všichni spadají 
pod věkové kategorie od elévů až po 
dorost. „Máme nyní 1 eléva, 12 mladších 
žáků, 10 starších žáků a 18 dorostenců. 
Možná se to někomu zdá moc, ale dětí je 
stále málo. Do budoucna bychom rádi plné 
družstvo elévů, doplnit starší i mladší žáky 
a založit družstvo žen a přípravku. Ale to je 
otázka ještě minimálně jedné až dvou se-
zón“, shodují se oba trenéři Klatov Klouda 
s Hořkým. Pod tímto projektem je výhodou 
nejen to, že kluci mohou dále trénovat 
v Klatovech, ale i to, že ti dobří hráči mohou 
dostat šanci v „áčku“ v plzeňské Slavii, 
aniž by museli podstupovat papírování 
v podobě přestupů či hostování. Naopak 
pak můžou „tahouni“ elitních družstev 
pomoci klatovským chlapcům. Závěrem by 
chtěli trenéři oslovit veřejnost, že v případě 
zájmu mohou sledovat stránky Slavia VŠ 
Plzeň , 
mohou psát na facebookové stránky Slavia 
VŠ Plzeň – Klatovy či volat na jakýkoliv 
z kontaktů uvedený na stránkách.  <RKL>

http://www.florbalslaviaplzen.cz/

Tým Slavia VŠ Plzeň - Klatovy foto: archiv oddílu

Florbalový oddíl 
Slavia VŠ Plzeň - Klatovy
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Poslední tanec sezónyPoslední tanec sezóny

V sobotu 25. října se v Klatovech 
uskutečnil 5. ročník pohárové taneční 
soutěže Poslední tanec sezóny, kterou 
ve spolupráci s Městským kulturním 
střediskem Klatovy pořádala klatovská 
taneční skupina Marty Dance.

Soutěže se zúčastnilo dvacet taneč-
ních skupin. Soubory přijely z Horního 
Slavkova, Plzně, Písku, Blatné, Domažlic, 
Chodova a ze Sušice. Nechyběly ani 
místní taneční skupiny - Modern Klatovy, 
ZUŠ Dance, Folklorní soubor Šumava 
a Šumavánek, TS Dance Stars TS CIK 
CAK z Bezděkova, TS Daisy z Plánice 

a pořádající Marty Dance Klatovy. Za celý 
den předvedli tanečníci na 50 choreogr-
afií. Jejich úroveň pak hodnotila odborná 
porota ve složení: Petra Olfancová, Vero-
nika Tesařová, Lucie Vokurková, David 
Karas, Zdeněk Karas a Tomáš Kuťák.

„Z průběhu letošní soutěže mám vel-
kou radost. Pečlivé přípravy se vyplatily 
a vyústily v zatím nejúspěšnější ročník 
soutěže. Do Klatov přijel rekordní počet 
pěti set tanečníků, přičemž i divácká 
návštěvnost převýšila loňská čísla. 
Skupiny ze tří krajů předvedly v dlouhém 
tanečním klání pestrý program a různé 

přístupy ke zpracování svých choreo-
grafií. I pro klatovského diváka je tak 
zajímavé vidět, jaké taneční styly jsou 
populární v jiných oblastech republiky. 
Těší mne, že se naší akce zúčastnil také 
velký počet místních skupin, z nichž 
některé na soutěže běžně nejezdí. Pří-
jemná atmosféra navzájem si fandících 
tanečníků, která se celý den linula 
kulturním domem, je ve své podstatě tím 
největším důvodem, proč celou akci opa-
kovaně a rádi pořádáme,“ říká vedoucí 
soutěže a TS Marty Dance Klatovy Daria 
Nováčková.

Eliška
Luňáčková

dopisovatelka

Klatovské taneční skupiny na mistrovství světa
Po klatovské taneční soutěži se tanečníci 
z TS Modern při Měks Klatovy, tanečního 
oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy a TK při DDM 
Klatovy pilně připravovali na World dance 
Championship 2014, který se uskutečnil 
od 29. října do 2. listopadu 2014 v Liberci. 
Na tuto soutěž se přihlásilo 16 zemí světa 
a 58 českých škol. Konkurence byla 
obrovská, ale ani jeden klatovský klub se 
na taneční soutěži s umístěním neztratil. 

TS Modern si přivezla po jedné stříbrné 
a jedné bronzové medaili a ZUŠ Klatovy 

získala též jedno stříbrné a jedno bronzové 
umístění. Nejúspěšnější byl Taneční klub 
manželů Vildových při DDM Klatovy, jejichž 
taneční páry získaly třikrát zlatou příčku 
a titul mistra světa, dvakrát stříbrné a pět-
krát bronzové umístění. Všem skupinám 
gratulujeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci našeho města!

Poděkování patří také sponzorům, bez 
nichž by se skupiny světové soutěže zú-
častnit nemohly. Jsou jimi: Město Klatovy, 
J + J Linea sped s.r.o., Adestik s.r.o., Auto-

doprava Emil Klička, Airweb s.r.o., SK 
MALBY-NÁTĚRY, PRoject Klatovy, Jan 
Zeman COLOR, Elektro Beneš & Beneš 
s.r.o., ŠiFra móda, ŠTUKO ARS s.r.o., 
Scanwest Plzeň, Grosskopf Moto-
components, LINAKO Klatovy, Centrum 
móda a PECU Klatovy. 
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Enbra Plzeň - Petr Kreuzman - Tel. 734 393 919
Miloslav Ingeduld - Železná Ruda - Tel. 737 649 249
Instalaterství Zdeněk Baselides - Klatovy - Tel. 602 646 989

Výherci soutěžeVýherci soutěže

Jak jsme slíbili, tak jsme udělali. 
Oslovili jsme všechny výherce i soutěžící 
v soutěži s gumičkami na 2. ročníku
Klatovánkova Klatohraní  a předali jim
výhry. Ještě jednou blahopřejeme 
a děkujeme za zaslané fotografie dětí.
Jsme rádi, že se vám všem, dětem 
i rodičům, akce líbila a již nyní pilně
přemýšlíme a připravujeme příští
ročník, ale možná se uvidíme i dříve 
na nějaké jiné akci.
                                 Rudolf Lang
                     vydavatel měsíčníku Klatovan

Ondra KinskýOndra Kinský

Aneta Černá a Anna KubováAneta Černá a Anna Kubová

Veronika MakovcováVeronika Makovcová

Honzík Suda z PlániceHonzík Suda z Plánice
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Od začátku října se na všech základních 
školách v Klatovech i v celém klatovském 
regionu rozběhla činnost zájmových krouž-
ků, kam docházejí žáci dle svých zálib a za-
měření. Nabídka jednotlivých ZŠ je pestrá 
a v podstatě není žák, který by pravidelně 
nedocházel minimálně na jeden kroužek, 
běžné jsou dva, ale existují i případy, kdy 
dítě chodí na 4 kroužky.

V široké nabídce možností však v tomto 
školním roce jednoznačně vládne „Basket-
balové skotačení“. Nový projekt ba-
sketbalového klubu BK Klatovy nenásilně 
navazuje na basketbalové přípravky, které 
před dvěma třemi lety postupně vybudoval 
tehdejší hlavní trenér klubu Ondřej Sýkora, 
který má i na současném zájmu ze strany 
dětí svůj významný podíl. 

Název „Basketbalové skotačení“ struč-
ně a jasně vystihuje obsahovou stránku 
práce trenérů z basketbalového klubu 
s dětmi z 1. až 4. tříd. Basketbal jako 
prostředek pro zapojení dětí do pohybových 
aktivit je zvolen zcela záměrně. Nejen 
proto, že není nijak náročný na osobní 
materiálové vybavení sportujících dětí, ale 
zejména proto, že jde o sportovní odvětví 
velice vhodné pro harmonický rozvoj obou 
pohlaví. Basketbalové skotačení nabízí 
zvládnutí široké palety koordinačních, po-
hybových a obratnostních dovedností, ele-
ganci v jejich zvládnutí, současně ale také 
rozvoj herního myšlení v duchu spolupráce 
a pomoci se spoluhráči. V neposlední řadě 
pak rozvoj disciplíny, vůle a sebedůvěry. 
Velice významný je dopad do formování po-

zitivního vztahu ke sportu a pohybu vůbec.
Zdá se to až neuvěřitelné, ale aktuálně 

registrují vedoucí kroužků – zkušení ba-
sketbaloví trenéři BK Klatovy celkem 172 
dětí a jejich počet se zhoršujícím se po-
časím každý týden narůstá. Těžko bychom 
jsme v republice hledali mikroregion jako je 
oblast Nýrsko, Janovice, Klatovy, Švihov, 
kde se basketbalu věnuje tolik dětí 
mladšího školního věku. Nárůst počtu dětí 
proti minulému školnímu roku je skutečně 
nevídaný. Mnohé ze zhruba stovky dětí, 
které navštěvovaly basketbalové přípravky 
skončily přechodem do nejmladších týmů 
BK Klatovy nebo postupem do 5. třídy. Přišli 
však noví zájemci a také počet ZŠ se rozšířil 
o Švihov, kde již se od letošního října také 
vesele basketbalově skotačí. Zvýšení počtu 
o více než 70 dětí, navíc ještě pravděpo-
dobně ne zdaleka konečné, zaskočil i ty, 
kteří se na organizaci Basketbalového sko-
tačení podílejí, tedy ředitele ZŠ a trenéry 
BK Klatovy. Zájem a nadšení dětí ale 
pomáhá překonat i takové problémy, jako je 
nezvykle velký počet dětí na tréninku.

Věřme, že pestrá škála různých cvičení, 
her a soutěží dětem nezevšední a že se 
dočkáme i toho, že se některé ze skota-
čících dětí objeví i v hodnocení akce 
„Basketbal do škol“, kterou společně orga-
nizují Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy a Česká basketbalová federace. 
Do této akce je prostřednictvím svých 
trenérů zapojeno všech 7 skotačících ZŠ.

Basketbalové skotačení hitem zájmových kroužkůBasketbalové skotačení hitem zájmových kroužků

foto: Jindřich SvojanovskýBasketbalové skotačeníBasketbalové skotačení

foto: Rudolf Langfoto: Rudolf LangDerby klatovských nejmladších nadějíDerby klatovských nejmladších nadějí

Ing. Jindřich 
Svojanovský

hlavní trenér



STAVBY ŘÍJEN 2014 | ČÍSLO 10 | ROČNÍK V | STRANA  9www.klatovan.cz

ILNICE

www.silnice-klatovy.czwww.silnice-klatovy.cz

 Kruhový objezd - Plzeňská ulice Klatovy Kruhový objezd - Plzeňská ulice Klatovy

 Kruhový objezd - letecký snímek Kruhový objezd - letecký snímek

I/27 Klatovy, okružní křižovatka 
u nemocnice

Přeměna křižovatky čtyřproudé silnice I/27 
a silnice II/191 na křižovatku okružní 
s vnějším průměrem 46 m.
Součástí úprav byly terénní úpravy, 
odvodnění, chodníky pro pěší a ochranné 
ostrůvky, nástupiště autobusové zastávky 
a veřejné osvětlení.

Objednavatel: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR

Za ČedíkemZa Čedíkem

Purkyňova ulicePurkyňova ulice

- KLATOVY - LUBY

- LUBY - VRHAVEČ

- GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA

- DRÁŽOV

- BRNÍŘOV - KDYNĚ

- ŘENČE

- CHODOVÁ PLANÁ - PLANÁ

- ŽELEZNÁ RUDA - ŠPIČÁK

- SKELNÁ - VYSOKÉ LÁVKY

- KLATOVY - LUBY

- LUBY - VRHAVEČ

- GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA

- DRÁŽOV

- BRNÍŘOV - KDYNĚ

- ŘENČE

- CHODOVÁ PLANÁ - PLANÁ

- ŽELEZNÁ RUDA - ŠPIČÁK

- SKELNÁ - VYSOKÉ LÁVKY

• komunikací
• parkovišť
• kanalizací a vodohospod. staveb
• mostů a opěrných zdí
• cyklostezek

• komunikací
• parkovišť
• kanalizací a vodohospod. staveb
• mostů a opěrných zdí
• cyklostezek

Stavíme a provádíme 
rekonstrukce:
Stavíme a provádíme 
rekonstrukce:
Stavíme a provádíme 
rekonstrukce:
Stavíme a provádíme 
rekonstrukce:



Jiří Frühauf
Sídliště U Pošty, Klatovy

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky: 
<tajenka 1>   Nesypejte nám 
<tajenka 2>   tam popel dědo

TAJENKA:
„Co se to tam děje na té Ukrajině?“
„Ále… to jen Ukrajina válčí s Ruskem…“
„No, a jak je na tom Ukrajina?“
„Bledě. Ztratila kolem tří milionů obyvatel, 
přišla o poloostrov Krym, o pět letadel, o de-
sítky vrtulníků, o nějakých třicet obrněných 
transportérů, má spoustu zabitých vojáků 
a ještě se dvě velké oblasti na východním 
pomezí chtějí připojit k Rusku…“
„A co Rusové?“
„Ty mi to nebudeš věřit, ale oni se do té 
<Tajenka 1> <Tajenka 2>…“
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Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 24. listopadu 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

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 

Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

Na Braníčkov se vyplatí zavítat i bez výhry.Na Braníčkov se vyplatí zavítat i bez výhry.

Pani majitelka s naším externím 
kuchařem z Francie.

Pani majitelka s naším externím 
kuchařem z Francie.



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 - rest. Družba, Van Gogh
Klatovy - ESO market Podhůrčí 
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum, U Nováků

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, obchodní domy

Švihov - konzum, Inf. centrum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.
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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".

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

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
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

Činnost vykonávám 
pro více věřitelů.

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)

Prodám čalouněné houpací křeslo, 
kostra z masivního dubu. Cena 1 000 Kč. 
Tel. 606 260 401.

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 
2Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m , 1. patro 

bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné 
rekonstrukci, cena 1.150.000 Kč. Jen přímý 
zájemce. Tel. 777 344 966.

Prodám starší rotoped, levné, cena 
200 Kč. Tel. 608 171 722.

Nabízím doučování čes. jazyka a mate-
matiky pro žáky základních škol (v Klato-
vech). Tel. 723 107 330.

Koupím garáž v Lubech u fotbalového 
hřiště. Tel. 725 377 737.

Koupím JAWA, ČZ a jiné. Koupím staré 
československé motocykly všech značek 
a v jakémkoliv stavu i jednotlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti. Tel. 607 946 866.

Prodám nebo pronajmu rekreační dům 
OKAL na Šumavě. 2 byt. jednotky - 1+1 
a 4+1, zahrada, zařízené. Tel. 376 571 088.

Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech, 
u čerp. st. OMV směr Luby. Tel. 602 882 461.

Prodám plasmu Samsung, úhl. 107 cm, 
nákup 15 tis. Kč, nyní 6,5 tis., používaná jen 
o víkendech. Lednice Elektrolux, 2 motory, 
chladnička 291 l, mrazák 92 l, nákup 14 tis. 
Kč, nyní za polovinu! Tel. 376 571 088.

Nabízím doučování matematiky pro ZŠ 
a SŠ, pomohu s přípravou na přijímací 
zkoušky, maturitu ap. Aprobovaný učitel 
matematiky pro SŠ a ZŠ. Tel. 605 222 135 
- odpoledne.

Přijmu servírku / číšníka na hlavní 
pracovní poměr. Info na tel. 777 768 358.

Prodám 2 hnědé válendy s čelem, úlož. 
prostor, zdvih. záda i nohy. Úplně nové. 
Výměna bytu, nyní nepotřebné -  4000 Kč. 
Křeslo rozkládací na válendu, ještě nepo-
užité, hnědé. 1300 Kč. Dále prodám 
vybavení z rušeného rekreačního domku. 
Pěkný, nutno vidět. Tel. 376 571 088.

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

uzávěrka: 

21. 11. 2014

příští číslo vyjde: 

27. 11. 2014

shání spolupracovníky.
Je pro Vás natáčení 
a práce s videem koníčkem?
Baví Vás potkávat 
zajímavé lidi? 
Chcete pracovat v televizi 
a jste z Klatovska?
Vhodné i pro absolventy, 
začátečníky zaškolíme.

Více informací 
na: www.filmpro.cz

Regionální televize 
FILMpro 
Regionální televize 
FILMpro 

Řádková inzerce
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

Poděkování! 
Protože nemám jinou možnost, ráda bych 
poděkovala touto cestou slečně nebo 
paní VERONICE BÍMOVÉ za to, že 26. 8. 
našla na přechodu u Sokolovny mou 
peněženku a odevzdala ji na Policii ČR 
v Klatovech. Díky tomu jsem nepřišla o pro 
mě nemalý obnos, který v peněžence byl. 
Ještě jednou mnohokrát děkuji za její 
poctivost, protože ne každý by se zachoval 
tak jako ona. Jarmila Bastlová, Klatovy.

Redakce Klatovanu se připojuje.
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a na divadelní historii by se pomalu snad za-
pomnělo. Ale to by František Strnad a jeho 
kamarádi nedopustili. Pan Strnad je muž 
s neobyčejně aktivním duchem, který se 
vrátil do míst, kde prožil dětství. Jeho láska 
k divadlu je známa po celém okolí. Nelenil 
tedy a při místní škole založil dětskou di-
vadelní scénu. Napsal autorskou pohádku 
a hned se začalo zkoušet. Ale u tohoto po-
činu nesložil zbraně, pokračoval dál. Vzkřísil 
znovu aktivní hraní. Měl na co navazovat, 
protože v Bolešinech odvedl pan řídící 
Gregora opravdu obrovský kus práce. A tak 
pan Strnad poskládal základní hereckou 
skupinu a hned se začalo zkoušet. Sešlost 
vpravdě unikátní, jak to v podobných 
spolcích bývá. Přes asistentku, rentiéra, 
učitelku, pracovnici informačního centra, 
zedníka k úředníkovi. Ale chuť zahrát si 

divadlo a láska k němu byla u všech silná.
Čas je fenomén, který nezastaví nikdo 

a nikdy a termín bolešinské premiéry se 
blížil... 

Ale ještě před ní tu bylo setkání 
s ochotnickými soubory v Bučovicích, kde si 
skupina herců odbyla ostrou předpremiéru. 
Festival ochotnických divadel Miroslava 
Doležala je krásná akce. V plném místním 
kulturním domě zvaném Kaťák (Křesťanský 
dům; pozn. aut.) se hrálo náramně. Jako 
kouče měli paní Sabinu Laurinovou, zážitek 
vpravdě jedinečný.

Před premiérou se v člověku, který nese 
kůži na trh, odehrávají různé pochody, 
někdo se těší, někdo má trému, někdo si 
jen opakuje svoje texty. Ne tak pan Strnad, 
do posledních minut před začátkem před-
stavení byl u vchodu a srdečně se vítal s di-
váky. Přišla spousta kamarádů, známých, 
pamětníků... A pak se za oponou ozývalo: 
„Tfuj, tfuj, tfuj, poser tě pes!“ To není nic 
sprostého, to je jen srdečné přání diva-
delníků, aby se hra povedla.

Opona se otevřela a před diváky se 
odehrál komorní příběh zralého muže, 
kterého bývalá manželka ne a ne pustit 
z drápů, příběh muže, který umí milovat, 
příběh milujícího otce. Příběh, ve kterém 
není nouze o šokující zvraty a vtipná 
nedorozumění. Pan Strnad vybral hru, která 
pobavila všechny diváky a jasně dal najevo, 
že bolešinské múzy nikam neodešly, 
nezmizely, jen si odpočinuly a nabraly sílu. 
Bolešinští herci jsou krásná sestava a my 
jim všichni přejeme šťastnou ruku při 
výběru her do budoucna, pevné zdraví 
a plné sály - Tfuj, tfuj, tfuj ...

19. 10. 2014 v Kulturním domě v Bole-
šinech mohli návštěvníci divadelního před-
stavení nahlédnout hluboko do historie 
divadelní činnosti v obci. Na výstavních 
panelech byly vystaveny dobové plakáty 
a fotografie. Místní mohli na fotografiích 
najít své příbuzné, kteří hráli v divadelním 
spolku. Bylo krásné slyšet, že vidí tetičku, 
dědečka, babičku či strýce. Panely s dobo-
vými památkami na život divadelního spol-
ku byly opravdu unikátní. Připravil je pan Jiří 
Gregora z rodinných památek. Plakáty zvaly 
k návštěvě představení, fotografie ukázaly 
v jakých kostýmech se hrálo a podrobné 
vyúčtování zisků a nákladů ohromilo snad 
každého. Divadelní skupinu v Bolešinech 
vedl pan řídící učitel Jindřich Gregora starší. 
Divadlo se tu hrálo od 19. století až do 
padesátých let 20. století. Pak nastal útlum 

Jo, není to jednoduché.Jo, není to jednoduché.

Eva D.
Krausová

dopisovatelka

4x foto: Rudolf Lang

více foto na www.klatovan.cz 
a facebook.com/klatovan


