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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,
v měsíci únoru jsme měli v okrese 

Klatovy jarní prázdniny. Mnoho z nás se 
těšilo, že i když se jmenují jarní, tak je 
strávíme (konečně) zimními radovánkami 
na naší Šumavě. Bohužel se paní Zima 
letos rozhodla nepřijít vůbec. 

Přes některé výjimky se opravdu 
nedalo nikde řádně lyžovat, bobovat, 
běžkařit. Na těch pár místech, kde mají 
zařízení pro umělé zasněžování, se i přes 
veškerou snahu dalo prožít spíše takové 
to jarní lyžování. A tak jsme si připomněli 
zimu alespoň u televizních obrazovek při 
sledování XXII. zimních olympijských her 
v ruské Soči.

Byly to krásné hry, jak potvrdili na-
konec i navrátivší se olympionici. Pře-
kvapily nás nejen krásnou neznámou 
krajinou Kavkazu, ale hlavně krásnými 
výsledky našich olympioniků. Medaile 
biatlonistů, suverénní Sáblíkové a hlavně 
pak neočekávaná medaile Samkové nám 
daly zapomenout na výsledek hokejistů. 

V měsíci březnu se snad vrátí veškeré 
boje pouze do roviny sportu a obrazovky 
nám zaplní obrázky s výkony třeba probí-
hající paraolympiády. Evropa nepotřebuje 
nějaké evropské jaro. Klidné předjaří.

III. ročník Klatovy vs. Zbytek světaIII. ročník Klatovy vs. Zbytek světa

Martina
Košanová

Indoor Golf Klatovy

V průběhu února v Indoor Golfu Klatovy 
proběhl již třetí ročník oblíbené prestižní 
teamové hry Klatovy versus Zbytek světa. 
V letošním roce se zúčastnilo 36 hráčů 
z Prahy, Plzně, Příbrami, Blovic, Lužan, 
Domažlic, Nýrska a samozřejmě našeho 
města. Klatovy obhájilly své vítězství z loň-
ského roku a vyhrály poměrem 9:8 nad 
teamem Zbytku světa, který se ovšem 
letos držel více než statečně! Kapitánem 
teamu Klatov byl Josef Majer a konkuren-
čního teamu Pavel Mašek (Nýrsko).

Detailní výsledky soubojů mezi 
teamem Klatov a Zbytku světa viz 
tabulka a nejlepší v daných kategoriích:
Nejnižší brutto: 
Pavel Mašek (Nýrsko)
Nejvíce trefených fervejí: 
Milena Stunová (Klatovy)
Nevíce greenů v regulaci: 
Pavel Mašek (Nýrsko)
Nejnižší počet puttů: 
František Šálek (Klatovy)
Nejvíce vyhraných jamek: 
Radka Škrášková (Plzeň)

Výsledky teamů v disciplínách:
celkem brutto:   1557 : 1570  vítězí KT
celkem trefených fervejí:   112 : 112
celkem greenů v regulaci:  63 : 59 vítězí KT
celkem počet puttů:   550 : 563 vítězí KT
celkem vyh. jamek:   107 : 101 vítězí KT

Oficiálně bude vítězný team dekorován 
30. května na tradičním turnaji hraném 
v Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních.

foto: archiv autorky

Kapitáni obou družstev Pavel Mašek a Josef Majer v pohotovosti.Kapitáni obou družstev  v pohotovosti. Pavel Mašek a Josef Majer

Josef Klejna a Pavel KrálJosef Klejna a Pavel Král
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Klostermannovo náměstí 295

340 04 Železná Ruda

tel/fax: 376 397 033,  mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

Vilišová
ITC Železná Ruda

Ivana

Ač nám termín v kalendáři udává stále 
ještě zimu, venku příroda naděluje 
příjemné jarní počasí a pěknou dávku 
hřejivých slunečních paprsků. Jistě, lyžaři 
a milovníci zimních radovánek zamáčkli 
nejednu slzu v oku, děti marně vyhlížely za 
oknem příval sněhových vloček v naději na 
postavení toho největšího sněhuláka 
a pořádné koulovačky. Ano i mně, jakožto 
rodačce ze Železné Rudy srdéčko pláče 
a teskní po zasněžených vrcholcích, 
krásně upravené sjezdovce a protažené 
stopě v romantické krajině. Na druhou 
stranu s každým novým slunečným dnem 
se těším na tu krásu probouzející se 
šumavské přírody. Jiskrné potůčky, 
kvetoucí podběl, sedmikrásky a kočičky, 
vonící les a šťavnatě zelenou trávu. Na to, 
jak obuji turistické boty a vydám se na ten 
nejdostupnější ale stále jeden z nejláka-
vějších turistických cílů „Černé a Čertovo 

jezero“. Pokud si doma zabalíte sváču do 
batůžku, zvládnete dojít i k vodopádu „Bílá 
strž“ a do Hamrů. Odtud pak třeba 
vláčkem zpátky do Železné Rudy nebo do 
Klatov. A jestliže si ráno přivstanete 
a celou trasu zvládnete co by dup, můžete 

se zastavit v „Pohádkové Zemi Brčálník“. 
Bohužel mají otevřeno až od dubna. 
U zvířátek je to však jiné. Pokud vidíte 
u svých dětí radostné jiskřičky v očích při 
každém pohledu na zvířátka, nesmíte 
opomenout návštěvu „domu divočiny“ 
v Ludwigsthalu. Necelých 10 km od hranic 
se můžete při procházce kochat pohledem 
na různá zvířata jako jsou vlci, rysi,... Cesta 
je vhodné též pro kočárky. Obdobou je 
Zoologická zahrada Bavorského Lesa 
Lohberg, kde na Vás čeká více než 400 
zvířat (100 různých druhů) žijících v při-
rozeném prostředí. Silnější a statečnější 
dětské nátury jistě rádi navštíví „Muzeum 
vycpaných zvířat“ v Regenhütte, pouhých 
5 km od hranic.

Nechcete překračovat hranice nebo 
chybí Vašim dětem pas? Vůbec nevadí. 
Projděte se některou z našich naučných 
stezek. „Utajená obrana železné opony“ 
nadchne svým zpracováním nejen malé 
vojáky. „Tetřeví stezka“ zase poučí o životě 

tetřeva na Šumavě a poskytne Vám 
i nádherné výhledy do okolí. (sedlo pod 
Polomem). „Sklářskou stezku“ uvítají 
především zdatnější turisté, neboť její 
délka je 36 km má 16 zastavení a celkové 
převýšení činí 850 m. Trasu lze absolvovat 
pěšky i na kole. Úsek číslo 1 je vhodný také 
pro rodiny s malými dětmi (i s kočárkem, 
vozíčkáři). „Historie Obce Špičáku“ je 
dlouhá 6,8 km s převýšením 230 m. 
Je vhodná pro pěší, neboť třetina vede po 
lesních silničkách, třetina po horších ces-
tách a zbytek stezkami a lesem. Výchozí 
bod je u špičáckého sedla a zbytek trasy 
vede na špičáckých sjezdovkách.

Věříme, že i přes nepříznivé zimní 
podmínky si k nám cestu najdete.

Jarním Železnorudskem aneb turistické cíle na dosahJarním Železnorudskem aneb turistické cíle na dosah

foto: ITC V. Šebelík

Výstavy a expozice - Železnorudsko:

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
Akce „Neptun“ – výstava k největší mystifikaci 
       z období studené války, nález beden s tajnými 
       nacistickými dokumenty v Černém jezeře
Pivníčkovo a Křemelníčkovo království 
....– ul. 1. máje, vedle Pohádkové cukrárny.
Upřesnění k akcím na 

v Železné Rudě

www.sumava.net/itcruda/

Přijeďte za krásou šumavské přírody.
Podpořte svoji návštěvou Šumavu.
Přijeďte za krásou šumavské přírody.
Podpořte svoji návštěvou Šumavu.



Superpřípravka hoši
1. Janda David, SA Špičák
2. Schejbal Jan, Ski klub Železná Ruda 
3. Nováček Daniel, TJ Slavoj Plzeň

Superpřípravka hoši
1. Janda David, SA Špičák
2. Schejbal Jan, Ski klub Železná Ruda 
3. Nováček Daniel, TJ Slavoj Plzeň

Superpřípravka dívky
1. Lebová Kristina, SA Špičák  
2. Hojáková Sylvie, Ski klub Železná Ruda 
3. Tatíčková Laura, neregistrovaná   

Superpřípravka dívky
1. Lebová Kristina, SA Špičák  
2. Hojáková Sylvie, Ski klub Železná Ruda 
3. Tatíčková Laura, neregistrovaná   
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V prvých únorových dnech se podařil 
kolektivu vlekařů pod vedením bývalého 
olympionika Marcela Maxy nevídaný 
kousek. Ačkoliv sjezdařské závody se po 
celé republice musely houfně rušit díky 
katastrofální zimě, na železnorudském 
Belvederu se podařilo připravit dokonale 
upravenou trať, takže pořadatelé Slavoj 
MP Plzeň a Arnika Plzeň mohli uspořádat 
dva hodnotné závody Šumavského 
pohárku. Protože organizace, počasí 
i atmosféra kolem závodů byla vynikající, 
užili si nejmenší sjezdaři i jejich trenéři 
a rodiče krásné sportovní zážitky. Za 
účasti stovky závodníků z Plzeňského 
a Českobudějovického kraje a několika 
dětí závodících za SC Zwiesel dosáhli 
největšího úspěchu závodníci SA Špičák. 
Ti získali 4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové 
medaile. Ve výsledcích, které přinášíme 
níže, jsou uvedena jména nejlepších do 
třetího místa a dalších dobrých umístění 
závodníků ze šumavského regionu.

Ing. Jaroslav
Frič

dopisovatel

foto na straně: Václav Červený

Na Belvederu  se vydařily závody malých sjezdařů

Takových kárek museli na Belvederu letošní zimu navozit několik stovek
a bylo nutno využít umělého zasněžování v každou vhodnou chvilku.
Takových kárek museli na Belvederu letošní zimu navozit několik stovek
a bylo nutno využít umělého zasněžování v každou vhodnou chvilku.

Adam Maxa měl v prvém závodě smůlu, 
když mu v plné rychlosti uletěla lyže. 

Druhý den si vše vynahradil vítězstvím.

Adam Maxa měl v prvém závodě smůlu, 
když mu v plné rychlosti uletěla lyže. 

Druhý den si vše vynahradil vítězstvím.

Přípravka hoši
1. Maxa Adam, SA Špičák 
2. Ševčík Jiří, SA Špičák 
3. Anděl Jakub, TJ Slavoj Plzeň

Přípravka hoši
1. Maxa Adam, SA Špičák 
2. Ševčík Jiří, SA Špičák 
3. Anděl Jakub, TJ Slavoj Plzeň

Předžactvo dívky
1. Tolarová Dominika, SK Špičák 
2. Červená Natalie, SK Špičák   
3. Vodňanská Eliška, TJ Motor Č. Buděj.

Předžactvo dívky
1. Tolarová Dominika, SK Špičák 
2. Červená Natalie, SK Špičák   
3. Vodňanská Eliška, TJ Motor Č. Buděj.

Přípravka dívky
1. Zíková Eliška, SC ZWIESEL 
2. Zemanová Nicole, SA Špičák 
3. Jandová Kateřina, SA Špičák

Přípravka dívky
1. Zíková Eliška, SC ZWIESEL 
2. Zemanová Nicole, SA Špičák 
3. Jandová Kateřina, SA Špičák
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Téměř současně se založením města 
Klatovy se vyvíjí na Klatovsku zdravotnictví 
a Klatovy jsou jedním z mála měst, které 
se mohou pochlubit zdravotnickou tradicí, 
trvající téměř sedm set let.

Již v roce 1289 byla založena první 
nemocnice „Křížovnický špitál sv. Ducha“ 
Konrádem z Pomuka. Nemocnici spra-
voval řád Křížovníků s červenou hvězdou. 
Nemocnice stávala v místech bývalého 
Okresního úřadu. Budova sloužila po růz-
ných přestavbách později jako chorobinec 
až do roku 1931.

Ve 14. století byla zřízena v ulici 
Malomocných infekční nemocnice, určená 
zejména pro nemocné morem a malomo-
censtvím. Zachovala se až do 18. století.

V 16. století byl založen nový špitál 
dcerou a matkou Kateřinou Mlíčkovou 
a Kateřinou Nižoltovou. Stával v Dlouhé 
ulici, byl používán až do 17. století.

V průběhu let nevyhovoval již původní 
„špitál“ a nemocnice byla přestěhována 
do tzv. Nižoltského špitálu v blízkosti 
hlavního kostela. V roce 1725 byl pak špi-
tál přestěhován do domu „U Chaloupky“, 
který prý věnovala pro léčebné účely paní 
Anna Terezie Fuchsová z Walburku.

Skutečná  městská  nemocn ice  
s právem veřejnosti byla zřízena 16. 8. 

1859 v domě čp. 6 Dalkovském domě 
později Domov důchodců. Nemocnice 
měla 45 lůžek. Vedoucími pracovníky 
nemocnice byli postupně Dr. Václav Nauš, 
Dr. Ingeduld, Dr. Reinsberg, Dr. František 
Mašek. Nemocnice byla používána až do 
roku 1914.

Už v letech 1894-1904 se vedla jed-
nání o stavbě nové nemocnice, ale spíše 
o tom, kdo má novou nemocnici stavět, 
zda obec či okres klatovský. Až 12. ledna 
1908 bylo konečně na schůzi okresního 
zastupitelstva usneseno, aby byla okre-
sem klatovským postavena nová vše-
obecná veřejná okresní nemocnice za 
částečného přispění obce klatovské. 
Počátkem listopadu roku 1911 započato 
se stavbou, která trvala přes dva roky 
a byla dokončena koncem roku 1913. 
Provedla ji firma Nekvasil z Prahy a náklad 
včetně veškerého zařízení činil asi 2 
milióny korun.

Nová nemocnice o 200 lůžkách byla 
otevřena a předána svému účelu dne 14. 
února 1914. Byla postavena na pozem-
cích pod „Křesťanským vrškem“ a zahrno-
vala celkem 11 budov. Celá nemocniční 
plocha se vzrostlým parkem a lesíkem ob-

2nášela 4 ha 11 arů a 43 m . Při nemocnici 

byl též hospodářský dvůr s chlévem pro 
chov vepřového dobytka a drůbežník. 
Jednotlivé budovy, a to budova admi-
nistrativní, oba pavilóny chirurgické 
a pavilón tuberkulózní byly ústředně 
vytápěny teplou vodou s urychleným 
pohybem, hospodářská budova a pavilón 
infekční byly zřízeny na ústřední topení 
redukovanou parou. Ostatní budovy měly 
topení kamnová.

Nemocnice byla moderně vybavena 
a podle úsudků odborníků byla dlouho 
jednou z nejmodernějších nemocnic v re-
publice, o čemž svědčí ta skutečnost, že 
zemský správní výbor v Praze si vyžádal 
v roce 1923 její fotografie budov a inte-
riérů pro hygienickou výstavu ve Štras-
burku. Vybavení bylo neustále doplňováno 
a zlepšováno. Pro pohodlí nemocných bylo 
např. ve všech pavilónech instalováno 
bezhlučné signální světelné zařízení, dále 
automatické telefonní zařízení o 30 
stanicích, ve všech pokojích pro nemocné 
byly umístěny elektrické hodiny a další.

Mezi prvními pacienty, kteří byli přijati 
16. 2. 1914 byli Václav Primas z Loužné, 
Antonín Ouředník, 19letý zámečník, 
Emanuel Khýn z Hostovic a několik 
pacientů ze staré nemocnice. Nemocnice 
byla svěcena budějovickým biskupem 
Hulkou, kromě kotelny, strojovny a dílny.

Prvním a jediným primářem nové 
nemocnice od roku 1914 byl chirurg MUDr. 
Bohumil Till, kterého zkosila španělská 
chřipka 21. 10. 1918 ve věku 42 let. Jeho 
nástupcem byl primář chirurg MUDr. Karel 
Dobruský, který od roku 1918 až do své 
smrti v roce 1954 stál v čele ústavu.

Kromě primáře MUDr. Bohumila Tilla 
působil v nemocnici jako ordinář MUDr. 
Alois Císař a jeho sekundář MUDr. Vazač. 
Ošetřovatelkami byly příslušnice Kongre-
gace Šedých sester.

Jako první správce byl ustanoven Karel 
Stulík, strojník Bohumír Rychter nastoupil 
už v prosinci 1913. Byl „všeumělcem“ 
a ústavu oddaný celou duší. Když v roce 
1929 byly nahrazeny dosavadní „Koňské 
ambulance“ pro dopravu nemocných vo-
jenskou sanitkou starého typu, šoféroval 
Bohumír Rychter. Teprve v roce 1938 měla 

100 let klatovské nemocnice100 let klatovské nemocnice

Oba trenéři sledovali i spojený trénink U12 v hale BK Klatovy Na HusákuOba trenéři sledovali i spojený trénink U12 v hale BK Klatovy Na Husáku

Křížovnický špitál sv. Ducha

Dům „U Chaloupky“

Dům č. p. 6 - Dalkovský dům
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Výstavba nemocnice 1911 – 1913Výstavba nemocnice 1911 – 1913

Marta
Bauerová

dopisovatelka

7x foto archiv autorky

nemocnice k dispozici moderní sanitku, 
kterou zakoupil Československý červený 
kříž (ČSČK) v Klatovech z darů různých 
institucí.

Za vedení nemocnice primářem MUDr. 
Karlem Dobruským zde pracovali dále 4 
sekundární lékaři, 1 externí lékař a 19 
řádových sester-ošetřovatelek.

Správcem byl až do svého penziono-
vání v roce 1929 Karel Stulík, po něm 
převzal tuto práci Karel Můr, vedle něhož 
byli ustanoveni pro správní agendu ještě 
2 správní úředníci, 1 kancelářský oficiant 
a 1 kancelářský pomocník. Dále byl 
v ústavu 1 strojník (Bohumír Rychter), 
1 topič (Eduard Toušek), 1 vrátný (Ondřej 
Votava) 1 zřízenec (Josef Stach), později 
přibylo 6 zřízenců na chirurgii (Jan 
Margold, Bohumír Valeš, Václav Šlajs a na 
interně Josef Koler, Oto Bastl, Bohumil 
Sýkora). Václav Šlajs byl potom prvním rtg 
laborantem. Dále zde bylo 10 služebných 
a 1 stálá porodní asistentka.

Počet nemocných se pohyboval kolem 
4000 ročně, bylo jich však přijato také 
4769. Činnost nemocnice byla převážně 
chirurgická. Doba první světové války si 
vynutila zřízení dalších, byť nouzových 
lůžek, takže nemocnice měla až do vzniku 
druhé světové války 262 lůžek.

Nemocnice měla jednoho primáře až 
do roku 1939, kdy byl do klatovské 
nemocnice přidělen primář z nemocnice 
v Trenčíně MUDr. Josef Sázel, internista 
a rentgenolog, čímž z dosavadního 
monoprimariátu vznikly dva primariáty 
(chirurgický a interní). V téže době vzniklo 
už také oddělení oční (ordinářka MUDr. 
Ludmila Putterlíková) a oddělení ušní, 
nosní, krční (pozdější primář MUDr. Josef 
Suchý). Počet lůžek se neměnil, byla jen 
vyčleňována z oddělení chirurgického 
(oční 19 lůžek; ušní, nosní, krční 37 lůžek). 
V době věznění primáře MUDr. Karla 

Dobruského v koncentračním táboře 
v létech 1943-1945 působil v nemocnici 
chirurg MUDr. Stanislav Pour. V roce 1948 
vzniklo v rámci interního oddělení 
tuberkulózní oddělení, později jej vedl 

ordinář MUDr. Jaroslav Krahulec. V roce 
1949 bylo osamostatněno oddělení 
gynekologicko-porodnické (prim. MUDr. 
Karel Jarolímek).

Při sjednocení zdravotnictví měla 
klatovská nemocnice 340 lůžek. Z toho 
chirurgie 124 včetně 19 očních, interna 
117 včetně 30 infekčních, 37 ušních, 
nosních, krčních a 30 tuberkulózních a 32 
lůžek gynekologicko-porodnických.

29. 12. 1953 bylo otevřeno v budově 
bývalé obchodní akademie v sousedství 
nemocnice dětské oddělení s 94 lůžky 
a k 1. 3. 1954 zřízen primariát tbc 
oddělení v budově bývalého ušního, 
nosního, krčního oddělení s počtem 30 
lůžek. Primářem byl ustanoven MUDr. 
Jaroslav Krahulec. V témže roce byl zřízen 
primariát očního oddělení za vedení 
MUDr. Ludmily Putterlíkové-Horákové.  
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Základní umělecká škola Josefa Kličky 
Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní 
scénou Klatovy připravila pořad pro diváky 
všech generací, jehož hlavním hostem 
bude skladatel film. a pop. hudby, herec, 
zpěvák, komik a klavírista Jaroslav Uhlíř. 

Snad každý si při vyslovení tohoto 
jména vybaví melodie z nestárnoucích 
filmů jako Vrchní, prchni!, Tři veteráni, 
Lotrando a Zubejda či Ať žijí duchové! Malí 
i větší zpěváci, děti i dospělí, ženy i muži, 
zkrátka všichni velmi dobře znají mnoho 
krásných písní z autorské dílny Uhlíř – 
Svěrák. Tyto skvosty postupem času 
doslova zlidověly. 

Není nutno, Severní vítr, Dělání, 
Statistika – melodie a texty, které dnes již 
patří ke zlatému fondu české kultury – tyto 
a mnoho dalších uslyšíme v živém podání 
samotného autora. 

V rámci klatovského koncertu své síly 
spojí kapela Jaroslava Uhlíře, pěvecké 
s b o r y  z á k l a d n í  u m ě l e c k é  š ko l y,  
Pošumavský Big Band, sóloví zpěváci 

dětského i dospělého věku a společně 
uvedou kromě výše jmenovaných písniček 
i minioperu Karkulka. Na projektu spolu-
pracují Markéta Lukášová, Karel Bečvář 
a Jaroslav Pleticha. 

„Prvotní impuls vyšel ze základní 
umělecké školy, která má s tvorbou 
dvojice Uhlíř-Svěrák velké zkušenosti. Děti 
ji nadšeně přijímají v jakékoliv podobě, ať 
už jako zpěváci nebo jako hráči. Vlastní 
nácvik probíhá odděleně na základě 
teoretické domluvy, jak které písnička 
bude vypadat. V den koncertu pak 
proběhne společná zkouška a musíme 
všichni doufat, že se shodneme. Protože 
však naše děti a učitelé ZUŠ přistupují 
k záležitosti profesionálně, věřím, že se 
s panem Uhlířem snadno domluvíme. Ve-
černí koncert pak proběhne tak, že první 
polovinu zajistí kapela p. Uhlíře a posléze 
se k ní přidají děti, aby ji podpořily ve zpěvu 
těch nejznámějších titulů. Na závěr se ke 
kapele a dětem přidá orchestr a všichni 
společně uvedeme minioperu Karkulka“, 

Do Klatov zavítá hudební legenda

říká Jaroslav Pleticha.
Koncert se uskuteční v klatovském 

divadle v úterý 18. 3. 2014 od 19.30 
hodin. Vstupenky zakoupíte v předprodeji 
divadla.

Eliška
Luňáčková

dopisovatelka

Stálá divadelní scéna Klatovy
Úterý 18. 3. 2014 v 19.30 h
Stálá divadelní scéna Klatovy
Úterý 18. 3. 2014 v 19.30 h

Naše o. s. Hippokrates pomáhá 
handicapovaným dětem jízdou na koních 
(hipoterapií) zlepšit jejich psychomotorický 
vývoj. Tato léčebná metoda využívá 
multidimenzionálního pohybu hřbetu koně 
ke zmírnění nebo odstranění příznaků 
onemocnění pohybového aparátu.  
Stimuluje také psychickou a sociální 
stránku osobnosti. Zlepšuje sebevědomí 
a odbourává strach. Významně zlepšuje 
správné držení těla.

Vzhledem k zájmu ze strany rodičů 
nově nabízíme tuto možnost jízdy na 
koních i pro všechny děti, které mají chuť 
poznat svět z koňského hřbetu.

Na jaře se chystáme otevřít zájmový 
kroužek pro děti, který by jim měl 
zábavnou formou přiblížit život na eko-
farmě, péči o hospodářská zvířata včetně 
koní, jejich výcvik a jízdu na nich.

V př ípadě zá jmu nás  můžete  
kontaktovat na tel. čísle 603 164 806

Jízda na koních v KlatovechJízda na koních v Klatovech www.hippoklatovy.czwww.hippoklatovy.cz

foto: Rudolf Lang

- 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

ŘEZNICTVÍ
ulice 5. května 137, Klatovy

Uzená krkovice 
s kostí

99,9099,90
Kč/kg

Kuřecí šunka zauzená 
výběrová

17,9017,90
Kč/100g

NOVINKANOVINKA

DENNĚ ČERSTVÉ MASO

Lahůdkové párky 
skopové střívko

Kč/kg

154,90

139,90139,90

Hovězí přední 
s kostí - býk

Kč/kg

108,90

99,9099,90

Vepřová pečeně 
s kostí

Kč/kg

114,-

109,90109,90

Písecká vysočina

12,9012,90
Kč/100g

15,90

Těšíme se na Vaši návštěvu.Těšíme se na Vaši návštěvu.termín akce 3. 3. - 31. 3. 2014
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Tel. 739 471 936
Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Finanční službyFinanční služby

E-mail: michelova.pujcky@seznam.czE-mail: michelova.pujcky@seznam.cz

Gabriela MichelováGabriela Michelová
odborný finanční poradce

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

aby vždy odpovědně posoudil jeho 
schopnost splácet úvěr. Na ručitele se 
však tento zákon nijak nevztahuje.

Povinnost posoudit schopnost ručitele 
případně splácet spotřebitelský úvěr 
namísto dlužníka není žádným právním 
předpisem výslovně upravena.

Myslet i na to, co se může stát.

Ručitelem se tak v některých přípa-
dech může stát paradoxně i člověk, který 
už v době podpisu ručitelské smlouvy je na 
tom finančně tak špatně, že se vůbec 
neměl ručitelem stát.

Stalo se to i u Petra M., přestože měl 
dluhy, vyhověl prosbě své matky, která 
potřebovala úvěr od banky 300 tisíc 
korun, a stal se jejím ručitelem. Matka 
však kvůli nízkým příjmům brzy přestala 
úvěr splácet.

Banka postoupila pohledávku právní-
kovi, který od syna-ručitele žádal za matku 
doplatit 266 tisíc korun. Ten ale je nyní 
úplně bez práce. V nouzi se teď chytá 
každého stébla. Zajímá se i o to, jestli 
nebylo proti nějakému zákonu, že banka 
přijala za ručitele člověka evidentně 
neschopného splatit dluh za dlužníka. 
Bohužel v tom žádnou pořádnou oporu 
v zákonech nemá.

Ručitel tedy musí být de facto kdykoli 
i finančně připraven dluh za dlužníka 
uhradit. Měl by tedy už před podpisem 
ručitelské smlouvy důkladně zvážit nejen 
svou aktuální finanční situaci, ale také 
výhledy. Zejména i to, že může ztratit práci, 
a tedy přijít o zdroj peněz.

Zákon neříká, kdo smí být ručitelem.

Potenciální ručitel by v žádném případě 
neměl spoléhat na to, že ho poskytovatel 
úvěru zevrubně upozorní na všechna 
úskalí ručitelského závazku a detailně 
prověří jeho finanční situaci.

Povinnost prověřit příjmy budoucího 
ručitele, a tedy i jeho schopnost splnit 
závazek za dlužníka výslovně neukládá 
žádný zákon. To je velký rozdíl oproti dluž-
níkovi.U něho totiž zákon o spotřebi-
telském úvěru ukládá poskytovateli úvěru,

To ale neznamená, že i přes tuto díru 
v zákoně a zmíněný odstrašující příklad 
přijímají banky za ručitele kohokoli.

U bank nebezpečí tolik nehrozí.

Banky mají podle zákona o bankách 
obecnou povinnost postupovat při výkonu 
své činnosti obezřetně a je pochopitelně 
i v jejich zájmu, aby se úvěry splácely. 

Uvedený příklad čtenáře proto bude 
pro bankovní sektor spíše výjimečný. 
Přesto je velmi varující. Potenciální ručitel 
se musí mít obzvlášť na pozoru u ne-
bankovních poskytovatelů úvěrů. Ti totiž 
mají ve výběru ručitelů zcela volnou ruku.

Nebezpečí hrozí zejména u těch firem, 
kterým jde o to poskytnout úvěr za každou 
cenu. Takoví často rádi vezmou zavděk 
každým dlužníkem a se schopností 
ručitele splatit úvěr si rovněž hlavu nijak 
nelámou.

Pomůžeme Vám s dluhy...Pomůžeme Vám s dluhy... XII. část

AKCE

AKCE

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.

Oddlužení fyzické osoby – nepodnikatelé
Ručit za půjčku kamarádovi či kolegovi z práce může být 
velmi ošemetná věc!

Ručitel musí počítat s tím, že poskytovatel úvěru 
na něm může kdykoli požadovat splacení úvěru za dlužníka, 

pokud by dlužník dluh nesplnil, ačkoli byl k tomu 
věřitelem písemně vyzván.

Přijďte se včas poradit s odborníky

Máte podobné problémy, jako jsme 
zde uvedli? Chcete je řešit? Provedeme 
rozbor vašich dluhů, co Vás čeká a ne-
mine, vysvětlíme Vám, jaké jsou Vaše 
povinnosti jako dlužníka, pokud mu bude 
schváleno oddlužení, vysvětlíme Vám, co 
můžete čekat od insolvenčního soudu, 
insolvenčního správce, apod. 

Po telefonické dohodě 
lze sjednat osobní schůzku 

i mimo pracovní dobu 
včetně soboty i neděle. 

V nutných případech 
volejte kdykoliv.

Tel.: 739 471 936

Po telefonické dohodě 
lze sjednat osobní schůzku 

i mimo pracovní dobu 
včetně soboty i neděle. 

V nutných případech 
volejte kdykoliv.

Tel.: 739 471 936

Gabriela
Michelová

finanční poradce

foto: yourbusiness.azcentral.com
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Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 24. března 2014.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Edlová Marie
Dehtín, Klatovy

GRATULUJEME! 

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 

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky: 
<tajenka 1>  Já jsem byla nemocná
<tajenka 2>  pane doktore

TAJENKA:
Pozdě večer stojí generální ředitel 
bezradně u skartovačky, když tu jde kolem 
mladý dynamický zaměstnanec.
Ředitel povídá: „Prosím vás, 
mám tu velmi citlivý a důležitý dokument 
a moje sekretářka už šla domů. 
Můžete mi pomoci s tímhle přístrojem?“
„Samozřejmě, pane řediteli!“ odpoví 
mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne 
papír a vsune ho dovnitř. Bzzzzum!
„Mockrát děkuji, to víte, já a technika... 
<Tajenka 1> <Tajenka 2>...“

Výherci říjnové soutěžní křížovky 
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.
Výherci říjnové soutěžní křížovky 
si přijeli na Braníčkov vychutnat výhru.

Věra Burešová z Klatov s blízkými.Věra Burešová z Klatov s blízkými.



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.
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Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Pronajmu garáž v Klatovech, Domažlické 

předměstí. Tel. 602 882 461.

Prodám byt 3+1 v OV, Suvorovova ul. 
2v Klatovech, 72 m , 1. patro bez výtahu, lod-

žie, sklep, po rekonstrukci, cena dohodou. 
Tel. 777 344 966, jen přímý zájemce.

2Pronajmu slunný byt 3+1 v KT (104 m ) 
dlouhodobě, zařízený, sklep, garáž, internet. 
V blízkosti fitness, škola, školka, obchod, 
MHD. Volný od července 2014. Tel. 602 112 
473.

Prodám svázané Praktické ženy, ročník 
1980-86. Cena 500,- Kč. Tel. 731 225 331

Nabízím doučování českého jazyka 
a matematiky pro žáky základních škol. 
Tel. 723 107 330

Prodám malý nový kufříkový psací stroj 
dám za maličkost. Německá klávesnice - 
dovoz z Německa jako nevhodný dárek z 
neznalosti, že nemá háčky. Tel. 376 571 088

Prodám RD Okal na Šumavě. 2 byty, 
zahrada. Tel. 376 571 088

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

Volejte 734 200 646
Ráno zavoláte, večer vyplatíme

Potřebujete půjčit peníze? 

Text inzerátu zasílejte do uzávěrky 
na email:  inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce
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20. února 1954 byl ve věznici na 
Pankráci popraven Jaroslav Peteřík. 
V nedožitých 31 letech. 

6. března mu bude v rámci konference 
o třetím odboji odhalena na rodném domě 
v Ostřeticích pamětní deska. Peteřík byl 
absolventem klatovského gymnázia, na 
kterém maturoval v jedné z nejtěžších dob 
národa – na jaře 1942. Dále studoval 
elektrotechnickou školu, ale z rodinných 
důvodů se musel vrátit na rodný statek 
a spravovat ho. Chcete-li znát jeho osudy 

po únoru 1948, přijďte na konferenci, 
speciálně pak na přednášku dr. Ondřeje 
Hladíka.

Mimo to se dvoudenní program zaměří 
na problematiku jednoho z největších 
procesů na Klatovsku v 50. letech – 
skupinu kolem otce a syna Wiendlových, 
na popravené příslušníky SNB a odbojáře 
Františka Havlíčka a rodáka z Tupadel 
Václava Šnaidra či klatovské souvislosti 
Akce Kámen. 

Středeční večer pak bude patřit v Kině 
Šumava debatě o osudech Krále Šumavy. 
Po promítání dokumentárního filmu, který 
jako jeden z prvních ukázal, jak to na hra-
nicích po komunistickém převratu ve sku-
tečnosti bylo, budou diskutovat: režisérka 
Kristina Vlachová, která jako první natáče-
la se skutečným Králem Šumavy Josefem 
Hasilem; historik Martin Tichý a také spi-
sovatel David Jan Žák, autor momentálně 
velmi populárních knih na dané téma.

3. odboj na Klatovsku a Domažlicku

Jaroslav Peteřík (1923–1954)Jaroslav Peteřík (1923–1954)

Lukáš
Kopecký

dopisovatel

Vysílací stanice Jaroslava Peteříka, kterou měl uschovánu u svého tchána Josefa Tykala.Vysílací stanice Jaroslava Peteříka, kterou měl uschovánu u svého tchána Josefa Tykala.

foto: www.ustrcr.cz a archiv autora

Pozvánka na večerní besedu 5. 3. do Kina Šumava se spisovatelem D. J. Žákem.Pozvánka na večerní besedu 5. 3. do Kina Šumava se spisovatelem D. J. Žákem.
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Program:
středa 5. března 

program od 15:00 (přednášky Františka 
W i e n d l a ,  To m á š e  B u r s í k a ,  J a r o s l a va  
Rokoského,  Pr okopa Tomka,  Václavy  
Jandečkové a Petra Malloty) 

program od 20:00 – promítání filmu Zpráva 
o Králi Šumavy (ČR, 2001) s následnou debatou

čtvrtek 6. března 

10:00 slavnostní odhalení pamětní desky 
Jaroslavu Peteříkovi na rodném domě čp. 2 

program od 13:30 (přednášky Ondřeje Hladíka, 
Lukáše Kopeckého, Libora Svobody, Jana 
Cholínského, Jana Wiendla a Mikuláše Kroupy)

sál klatovské radnice

Kino Šumava

Ostřetice

sál klatovské radnice


