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Divize opět v Klatovech
Fotbalisté SK Klatovy 1898 ve svém prvním domácím divizním utkání zvítězili!
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MEZINÁRODNÍ CYKLO-TURISTICKÁ AKCE

OKOLO ŽELEZNÉ RUDY s časopisem TURISTA
Program:
5.září 2014 pátek - penzion Habr
v Železné Rudě
16.00 – 22.00 - zahájení provozu
r e g i s t r a č n í h o m í s t a O KO LO 2 014
v penzionu Habr na tř.1.máje č.p.160,
6.září 2014 - sobota – sportovní areál
Za Tratí v Železné Rudě
6.00 – 14.00 - registrace účastníků
OKOLO 2014, absolvování pěších a cyklo
tras. Při registraci bude přítomen patron
OKOLO Železné Rudy s časopisem Turista
pražský herec a rodák ze Železné Rudy
pan Pavel Nový .
8.00 – 18.00 - ukázka a testování
elektrokol HB , CRUSSIS a trekových holí
LEKI
14.00 – 18.00 - nabídka prodejních
stánků
15.00 – 17.00 - dětský FOTO POINT –
místo, kde budete moci vyfotit své děti
s psem Džípíkem - maskot školy lyžování
JPK v Železné Rudě

www.klatovan.cz
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Dvě fotbalová utkání FC Železná Ruda.
15.00 – 17.00 předvedení vysoko-zdvižné
plošiny pro požární zásahy na výškových
budovách, ukázka hasičské techniky
požární jednotky ze Železné Rudy
a z Klatov a techniky horské služby.
17.00 – 19.00 DUO Bráchové – harmonikáři a Oblíbená šumavská kapela
19.30 – 20.30 kapela Kníry
21.00 – 22.00 kapela v3ska
22.30 – 24.00 kapela Trautenberk
Od 15.00 do areálu vstup možný pouze s
registrační kartičkou,možno i dokoupit.
Občerstvení zajištěno.
Kontakt: Stříbrská 268 • 333 01 Stod •
tel.: +420 603 894 139 • e-mail:
fousik@volny.cz • www.pkvylet.cz

Milan
Sklenář
dopisovatel

Úvodník
Vážení čtenáři,
toto číslo Klatovanu se vám snaží
přinést opět informace z našeho regionu.
Dovolte mi připomenout vám, že je to
bylo na přelomu srpna a září roku 2010,
kdy vyšlo prvé číslo měsíčníku Klatovan.
Společně tak vstupujeme do pátého
roku, kdy se setkáváme prostřednictvím
novinového papíru.
Do nového roku, školního, vstupují
žáci škol, kteří se jistě prvý týden budou
ještě rozkoukávat a pomalu se zapojovat
do plného školního života. Konec
prázdnin byl chladný a je tomu tak i nyní.
Ale jako tomu bylo loni, přichystali jsme
s kolegy ze Spolku Klatovan a s přáteli
z Divadla Rynek již druhý ročník
Klatovánkova Klatohraní. Alespoň těm
mladším žákům se tak opět budeme
snažit trochu zpříjemnit vstup do nového
školního roku. Nejen nejmenší čeká
odpoledne plné her a soutěží a na závěr
divadelní představení. Nebude chybět
bohaté občerstvení. Srdečně zvu tímto
nejen děti, ale i jejich doprovod na
vycházku na Vodojem.
Milí školáci a vážení studenti, přeji
vám úspěšný start do nového školního
roku.

Rudolf
Lang
editor

Výrazná kumulace hvězd v Klatovech
Fotbalový tým osobností AMFORA Praha byl
založen v roce 1974 moderátorem Petrem
Salavou. V běhu času sehrály nejslavnější
české osobnosti „showbusinessu” a sportu
na 700 utkání nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších 30 zemích světa. (netřeba
dodávat, že většinu utkání tým vyhrál).
V současnosti tvoří kádr AMFORY devadesát
šest osobností z řad zpěváků, herců,
hudebníků, ale i fotbalistů, či hokejistů.
Jedna ze zastávek slavnostních zápasů
Amfory, při příležitosti čtyřicátých narozenin
v letošním roce, bude 14. září v 10.30
v Klatovech na hřišti na Rozvoji. Při této
příležitosti jsme položili pár otázek jednomu

ze členů fotbalového klubu SK Klatovy 1898
a organizátorovi zápasu Jiřímu Jánskému.
Z jakého důvodu jste se rozhodli do Klatov
pozvat AMFORU?
Důvodů je několik. Chceme ocenit naše
věrné diváky, kteří podporují naše týmy při
zápasech a nabídnout jim trochu jiného, ale
určitě zajímavého a atraktivního soupeře.
Také bych rád pozval na utkání malé kluky,
kteří sní o velkých fotbalových vítězstvích,
protože se budou moci zapsat do fotbalové
přípravky u nějaké skvělé osobnosti a v neposlední řadě chceme připomenout slavné
fotbalisty z minulosti klubu SK Klatovy 1898,
kteří si proti AMFOŘE zahrají.

Můžete nám prozradit, kdo za AMFORU
v Klatovech nastoupí?
Jména členů týmu a hráčů jsou v jednání.
Určitě mohu potvrdit, že slavnostní výkop
provedou herečky paní Tereza Kostková
a paní Mahulena Bočanová a rozhodčím
zápasu bude úspěšný mezinárodní rozhodčí
pan Pavlín Jirků. Měl jsem také možnost
požádat o některou z osobností v týmu
AMFORY, tak jsem si přál zpěváka Tomáše
Kluse a herce Ondřeje Vetchého, uvidíme,
jestli jim pracovní vytížení umožní se utkání
zúčastnit.
A kdo tvoří tým hostitelů?
Jak jsem už uvedl, v týmu, který jsem pro tuto
speciální příležitost nazval SK KLATOVY
1898 STILL YOUNG STARS nastoupí hráči,
kteří pomáhali nebo pomáhají rozvoji
kopané v Klatovech.
Chcete ještě něco vzkázat našim
čtenářům?
Rád bych všechny na 14. září v 10.30 hodin
na Rozvoj pozval. Oželte nedělní oběd
a přijďte strávit příjemné poledne ve
společnosti kopané, slavných lidí a skvělé
zábavy.
Děkuji <RKL>

www.klatovan.cz
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Hrob Václava Matěje Krameria na Olšanských hřbitovech opraven

Opravený hrob

Psal se červenec loňského roku.
Mediálním světem proběhla informace, že
Správa pražských hřbitovů spustila projekt
adopce hrobů slavných osobností, o které
se nikdo nestará. Po otevření příslušných
internetových stránek jsem mezi záplavou
jiných nalezl i hrob Václava Matěje Kra-

meria na Olšanských hřbitovech. V hlavě
mi okamžitě naskočilo, že to přece nelze
takto nechat. Jeden z nejslavnějších klatovských rodáků a absolventů proslaveného jezuitského gymnázia by měl mít
důstojné místo posledního odpočinku.
Rok se s rokem sešel a ve středu 20.

srpna 2014 byl opravený hrob včetně
informační tabulky „předán“ za účasti
klatovského starosty Rudolfa Salvetra
široké veřejnosti. Pietní místo v nejstarší
části hřbitova tak důstojně připomíná, že
zde leží osobnost, která na přelomu 18.
a 19. století výrazně ovlivnila dějiny
českého jazyka a novinařiny. Město
Klatovy spolu se svými obyvateli se tak
nemusí stydět, v jakých podmínkách
Kramerius odpočívá.
A jaká byla ta roční cesta? Z mého
podnětu rozhodla rada města, že se
Klatovy stanou adoptivním nájemcem
Krameriova hrobu na příštích 10 let
a budou o něj pečovat. Zároveň se město
finančně podílelo na zásadní opravě
a restaurování hrobu. O výsledku se při
svých cestách do Prahy může každý
přesvědčit.
Pozitivních zpráv není nikdy dost. A je
moc dobré vědět, že na své slavné rodáky
nezapomínáme.
2x foto archiv autora

Lukáš
Kopecký
dopisovatel
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2. ročník Klatovánkova Klatohraní na Vodojemu
Sobota 6. 9. od 11:00 - Sportovní areál ZŠ Plánická na Vodojemu v Klatovech
Milé děti, rodiče, kamarádi.
Rok se s rokem sešel a opět přišlo září,
tedy čas našeho setkání.
Ale pozor! Tentokrát se nepotkáme
v parku na Kolonádě, ale ve sportovním
areálu ZŠ Plánická na Vodojemu.
Opět pro vás připravuji plno soutěží,
zábavy, dobrodružství a odměn, máte se
na co těšit. Vše vypukne již tuto sobotu 6.
září v 11 hodin. Ve 13.00 navíc vystoupí
d ě t s k á t a n e č n í s ku p i n a C I K C A K
z Bezděkova a ve 14.30 zase taneční
skupina Daisy z Plánice. V 16.15 nám
Klatovský ochotnický spolek přijede zahrát
pohádku pro děti i dospělé „Čaroděj,
génius a cihla“ a v 17.00 si společně, na
závěr celého dne, opečeme vuřty.
Zdá se Vám to na Vodojem daleko?
Jeďte se mnou speciálním Klatovánkovo
autobusem. Vyrážíme v 10:00 a v 11:00
z Lub a jedeme přes zastávky Luby pošta,
Luby stavebniny, U parku zastávka ČD,
Kino Šumava, U Penny marketu, Domažlické předměstí Mánesova, Podhůrecká
(u Sparty), Nádražní u soudu, Bouchalka,
Rybníčky, Jiráskova (u Hradeb), Vodojem.
Autobus Vás ke mně odveze zcela zdarma.
Na závěr mám pro vás ještě jednu
skvělou novinku. V případě deště se celý
program přesune do tělocvičny na
Vodojemu, vezměte si s sebou proto
přezůvky do sálu, ať tam nemusíte běhat
v ponožkách.

Jako překvapení pro vás máme soutěž
s populárními gumičkami LOOM BANDS!
Přineste své výrobky a pochlubte se nám
ostatním.

A možná přijde i princezna. Tak ahoj
v sobotu, už se na Vás moc těším :-D
Váš Klatovánek

www.klatovan.cz
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Z redakční pošty
na aktuální téma
email: redakce@klatovan.cz

Všichni víme, že o areálu nové
Klatovské nemocnice, a.s. se už
v periodikách psalo mnohokrát a mnozí
Klatované navíc jistě využili nabízené
příležitosti si vše „osahat“ při dnech
otevřených dveří. Stejně mne ale napadá,
že pokud tam člověk neulehne, jedná se
p o ř á d j e n a p o u z e o z ku š e n o s t
zprostředkovanou.
Asi jako když v kině shlédnete
zajímavý film. Pro svůj obsah i mistrovské
zpracování sice zatáhne člověka hluboko
do děje, ale pořád se nejedná o reálný
a hmatalelný prožitek. Myslím si, že
o nemocnici platí uvedené zjištění
dvojnásob.

Nechci se stát terčem posměchu za
uvedený příměr: „Kam nemůže chlap,
nastrčí ženskou...“ Ale řečeno ústy
fatalisty, osud to tak chtěl a v nemocnici
skončila moje manželka.
Navštěvoval jsem ji každý den a stejně
každý den jsem se přesvědčoval
o bezvadném i bezchybně čistém prostředí a co hlavně, o vlídnosti veškerého
personálu. Musím přiznat, že po každém
překročení nemocničního prahu se
začala v mých vzpomínkách odvíjet
paralela vzpomínek na mého bratra,
který v plzeňské nemocnici v roce 1974
po těžké operaci trpěl žízní. Jeho lůžko se
nacházelo v blízkosti zabudovaného

porcelánového umyvadla s kohoutkem
a tak ve snaze obsloužit se sám, strhl
z nočního stolku lampičku. Hlukem
přivolaná setřička bratra seštěkala, ale
napít nedostal...
Není divu, že jsem poznamenán
těmito předsudky docházel za manželkou poměrně kriticky naladěn. Díky
logicky rozmístěnému technickému
zázemí, bezchybnému zásahu i pooperačnímu přístupu ošetřujících lékařů
i ochotně pečujících sestřiček jsem si
o klatovské nemocnici odnášel ten
nejlepší úsudek.
Mnozí si zlepšení vysvětlují jednadvacátým stoletím, ale i ve stejném
století jsou země, kde celé národy žijí ve
strachu, v odpadcích, a kde přetrvávají
nebo začínají nové války.
Ale zpět do pavilonu klatovské
nemocnice. Na chodbě mě upoutala
samoobslužná pumpička s desinfekcí.
Žádný lysol, voňavá náplň, kterou jsem
při každém příchodu i odchodu z chirurgického oddělení rád použil.
A ještě jedna pochvala - neplacené
parkoviště. Každý z budoucích pacientů,
který v dobré snaze nezatěžovat saniťáky, už nemusí trnout hrůzou, že se
v případě hospitalizace ocitne mezi
dlužníky.
foto: archiv autora

Alois
Anderle
dopisovatel - Klatovy

ŠKOLIČKA „U PARKU“
má ještě volná místa
Pro školní rok 2014/2015 máme ještě
ve Školičce U Parku volná místa pro děti
od dvou do šesti let. Školička U Parku
funguje již od ledna letošního roku.
Aktivity dětí jsou rozšířeny o výuku
anglického jazyka a výtvarné výchovy.
Snažíme se pomáhat rodičům ve všech
směrech. Mimo jiné i otevírací dobou
každý den od 6.30 do 16 hodin. Školička
U Parku je provozovaná Vyšší odbornou
školou, Obchodní akademií, Střední
zdravotnickou školou a jazykovou školou
s právem státní jazykové zkoušky
v krásně zrekonstruovaných prostorách
Domova mládeže a v prostorách

nádherné rozlehlé zahrady s nově vybudovaným pískovištěm, altány a spoustou
zeleně. Kapacita školičky je 20 dětí.
Fungování školičky zajišťují dvě učitelky
mateřské školky a dva žáci zdravotnického oboru. Jídlo je připravováno
v přilehlé školní jídelně. Skladba
jídelníčku je průběžně konzultována
s pediatrem.
Těšíme se, že využijete našich služeb.

Ing. Soňa
Rabušicová
ředitelka školy
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Pane doktore, je známé, že pracujete
v klatovském mammocentru, co je tedy
v preventivních zdravotních programech nového?
V České republice v současnosti
probíhají 3 preventivní programy.
Prevence nádoru prsu již druhé
desetiletí, nově prevence nádoru
děložního čípku a nádoru tlustého
střeva. V letošním roce začalo tzv.
centrální zvaní na preventivní programy.
Proto určitě i někteří z Vás dostali do
schránky dopis, který vás na prevenci
zve. Myslím si, že by všichni měli
příležitosti, kterou v České republice
máme, využít. Často vzhlížíme k jiným
zemím a „závidíme“, ve skutečnosti ale
české zdravotnictví a zdravotnictví
v Klatovech je na vysoké úrovni. Máme
nejednu klientku, která přijíždí na prevenci k nám např. z Anglie, kde by na
vyšetření čekala měsíce.
Všechna centra prevence nádoru prsu
jsou pod velmi přísnou každoroční
kontrolou kvality. Mám radost z toho, že
naše centrum dlouhodobě splňuje
všechny požadavky a opakovaně se
v hodnocení pohybuje na předních
místech. V posledním roce jsme byli
spolu asi s 15 centry na 1. místě
v republice. Poděkování mým spolupracovníkům.
Lidé zapomínají na prevenci?
Myslím si, že se situace za poslední léta
zlepšuje. Program prevence nádoru prsu
probíhá již druhé desetiletí, konkrétně

www.klatovan.cz
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...nezapomínejte na prevenci

od září 2002. Naše centrum právě v září
vstoupilo do dvanácté sezóny. Prakticky
od začátku jsme našim klientkám
preventivní prohlídku po dvou letech
připomínali dopisem, nyní se přidalo
i tzv. centrální zvaní. Díky tomu a dobré
spolupráci s praktickými lékaři a gynekology se nám daří mít vyšetřenost
v regionu nad 53%. Mohlo by být i lépe.
Snažíme se prevenci připomínat
přednáškami a účastí v projektu „Ženy
ženám“ společnosti AVON. Jistě jste
zaznamenali tzv. AVON pochod, celosvětová aktivita k podpoře prevence

nádoru prsu. Za zmínku stojí to, že
Klatovy byly první město v ČR po Praze,
kde se podařilo tento ve světě léta
známý pochod zorganizovat. Poděkování
patří městu Klatovy a řadě dobrovolníků
(spolek Beseda, Klatovský okrašlovací
spolek, o.s. …), kteří tuto akci letos již
potřetí zorganizovali. Pochod podpořila
zakladatelka preventivního programu
nádoru prsu a klatovská rodačka MUDr.
Mirka Skovajsová a její kamarádka
herečka Veronika Freimanová.
Jsme rádi za každou aktivitu, která
připomíná prevenci. Víme, že včas
zachycený nádor prsu je vyléčitelný až
v 95% i bez ztráty prsu . Myslím si, že
stojí za to na prevenci přijít.
Všiml jsem si, že Mammocentrum
Klatovy, se podílí i na pořádání
kulturních akcí?
Ano, dlouhodobě spolupracujeme
s občanským sdružením Bartolomeo
(což jsem já, můj bratr a naši nejbližší
a přátelé), které pořádá přednášky
s kulturní tematikou a v posledních dvou
letech jsme společně uskutečnili
přednášky zaměřené i na tematiku
zdravotnickou.
Je velmi zajímavé, kolik lékařů významných ve svých oborech v minulosti mělo
těsný vztah k našemu městu. Prof.
Haškovcová přednáškou připomněla
prof. Josefa Thomayera, internistu,
literáta, absolventa klatovského

AVON pochod - MUDr. Mirka Skovajsová a Veronika Freimanová

www.klatovan.cz
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gymnázia a kamaráda Jaroslava
Vrchlického.
Prof. Richard Rokyta spolu s manželkou
Klatovany seznámili se zakladateli gynekologie jako samostatného oboru - prof.
Pawlik, Rubeška, Kiwisch, všichni rodáci
z Klatov a těsného okolí, absolventi
místního gymnázia. Přednáška měla
velký ohlas nejen pro svůj obsah, ale
i díky osobě přednášejícího, který je
znám jako velký klatovský patriot.
Nemohli jsme nevyužít ani přízně další
velké klatovské rodačky a zakladatelky
preventivního programu nádoru prsu
v České republice, prim. MUDr. Mirky
Skovajsové, která připravila spolu se
senátorem prof. Janem Žaloudíkem
přednášku na téma „Naděje v boji
s rakovinou“.
Snažíme se přednášky koncipovat ne
striktně odborně, ale spíše jako popularizační pro širokou veřejnost. Velký
ohlas tak měla i přednáška „Víno
a lidské zdraví“, kterou připravil prof.
Šamánek a doc. Urbanová, přední čeští
lékaři v preventivní kardiologiii. V říjnu se
těšíme na přednášku prof. Cyrila
Höschla.
Zmínil jste i zdravotnictví v Klatovech,
co je „doma“ nového?
Klatovská nemocnice si v letošním roce
připomíná 100 let od otevření „nové
nemocnice“ na Křesťanském vrchu. Je
milé, že stejně jako před 100 lety, kdy se
Klatovy pyšnily na svou dobu moderní

ROZHOVOR
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...s lékařem MUDr. Milošem Chroustem

3x foto archiv M. Chrousta

nemocnicí, máme i dnes nemocnici
moderní, vybavenou, s řadou kvalitních
lékařů a sestřiček.
Osobně mne potěšila i aktivita Dr.
Krátkého, který inicioval vznik obrazu od
klatovského malíře Jindřicha Bílka
k tomuto výročí. Právě díky přednáškám,
které jsme pořádali, jsem mohl
spolupracovat na výběru postav pro
tento obraz. Na obraze jsou zachyceni
prof. Thomayer, prof. Pawlik (oba jsem již
zmínil) a jako třetí MUDr. Karel Mašek,
dřívější starosta Klatov, který se zasloužil o vybudování „nové“ nemocnice

před 100 lety.
Klatovskému zdravotnictví a nemocnici
přeji dalších úspěšných nejen 100 let.
Věřím, že i pak budou moci naši
následovníci připomenout významné
lékaře z naší doby.
Děkuji za rozhovor.
Rudolf
„Komoří“ Lang
redaktor
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Divize opět v Klatovech

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

Fotbalisté SK Klatovy 1898 ve svém prvním domácím divizním utkání zvítězili!

SK Klatovy 1898 – TJ Malše Roudné 1:1 (0:1, na PK 5:3).
Branky: 68. György – 34. Jasanský. Diváků: 320.
Sestava Klatov: Rojík, Veselka (88. Vítovec), Žáček, Lukeš, Jůda, Janda, Mészáros,
György (81. Krásný), Procházka, Krejčí, Kadlec (77. Kohout).

Do Klatov se vrátila po letech divize. V sobotu 23. 8. 2014 se na fotbalovém hřišti
v Klatovech uskutečnilo první domácí
divizní klání mužstva mužů, kdy se A mužstvo utkalo s celkem TJ Malše Roudné.
Klatovský celek po vyrovnaném boji
zvítězil na penalty a připsal si do tabulky
důležité dva body. Po utkání jsme se
zeptali předsedy klubu Mgr. Jindřicha
Sojky na jeho hodnocení nejen zápasu.
První otázka nemůže být jiná - jste
spokojen s výsledkem?
Přestože jsme doufali v zisk tří bodů, jsem
vzhledem k vývoji utkání a síle soupeře
spokojený. Je nutné poukázat, že proti klukům nastoupili i hráči s ligovými zkušenostmi Otepka a Jasanský, přesto si s nimi
naši hráči byť s menšími problémy poradili.
Jak hodnotíte výkon hráčů?
Výkon našeho týmu lze hodnotit pozitivně,
neboť kluci se již pomalu adaptují na vyšší

tempo zápasů v divizi. Problémem je ještě
koncovka, neboť si v zápase vytvoříme
gólové šance, ale jejich proměňování
zatím pokulhává.
Co podle vás rozhodlo o výsledku?
Zápas se rozhodl ve druhém poločase, kdy
jsme doháněli jednobrankové manko.
K jeho smazání nám pomohla chyba
soupeře a nařízený pokutový kop. Proti
deseti protihráčům jsme se snažili
výsledek otočit, ale bohužel jsme ze dvou
slibných akcí nic nevytěžili.
Jaká byla podpora fanoušků?
Zápas sledovalo zhruba 300 diváků, kterým děkuji za podporu. Fotbal v Klatovech
"děláme" právě kvůli divákům a přejeme
si, aby na domácí zápasy chodili v co
možná největším počtu. Je mi jasné, že
spokojenost diváků je spojena s výsledky
týmu. V tomto směru bych chtěl na diváky
apelovat, aby byli trpěliví. Jsme nováčkem

9x foto: Rudolf Lang

www.klatovan.cz

soutěže, který měl minimální čas na zapracování posil a hledání správného herního
stylu. Kluci poctivě trénují a výsledky se
jistě dostaví.
Mají se diváci těšit na nějaké zpestření?
Klub se rovněž snaží připravit zpestření
i pro diváky, a to nejen utkáními mladých
fotbalistů, ale i vystoupeními tanečních
a obdobných souborů, která budou následovat v dalších utkáních. Novinkou pro
tuto divizní sezónu je losování vstupenek.
Na každém domácím zápase budou
vylosováni dva diváci, přičemž vždy jedna
žena, kteří obdrží poukázky na služby
partnerů klubu. Při prvním domácím
utkání převzal pan Luděk Petrmichl (pro
všechny Žebro) poukázku na pohoštění
v baru pana Marcela Wintera v Klatovech
a slečna Michala Tomanová poukázku na
kosmetické služby paní Gábiny Naušové
a malou pozornost v podobě kytičky.
Doufáme, že i tímto přilákáme do ochozů
více diváků!

Co vlastně předcházelo prvnímu výkopu?
Co obnáší účast klubu v divizi?
Předně musím zmínit, že divize s sebou
přináší nejen nutnost lepší organizace
klubu a zajištění zápasů, ale především
podstatně vyšší náklady spojené s vlastním zajištěním sportovní činnosti. Nárůst
nákladů v praxi bohužel předčil naše
očekávání, proto alfou a omegou dalšího
fungování klubu je zajištění finančních
prostředků. V této souvislosti bych chtěl
poděkovat všem partnerům, kteří nám na

www.klatovan.cz

naši činnosti přispěli. Jejich podpory v této
ekonomicky nelehké době si skutečně
vážíme. První divizní utkání navštívila celá
řada osobností známých nejen ze sportovního dění. Za všechny lze jmenovat
starostu Města Klatovy, pana Mgr. Rudolfa
Salvetra. Jeho účast na utkání činovníky
klubu velice potěšila, neboť právě bez podpory města a pana starosty by se divize
v Klatovech hrát nemohla. Divize do Klatov
prostě patří, a to nejen z historického hlediska, ale především kvůli mládežnické základně, která patří mezi nejlepší v kraji.
Právě možnost zahrát si fotbal na republikové úrovni bude pro naše mládežníky
jistě motorem v jejich snažení. Klub se
snaží mladé hráče zapojovat do dění při

FOTBAL
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domácích zápasech a tím v nich od mládí
vychovávat pozitivní vztah ke klatovské
kopané a sounáležitost ke klubu. Mládež
zapojujeme jako doprovod obou celků se
vzájemným utkáním o přestávce, jako
podavače míčů a ty starší jako pořadatele.
Jak vidíte nejbližší budoucnost fotbalu?
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
naši činnost podporují, fandí nám a užívají
si s námi dílčích úspěchů, kterých dosahujeme. Budeme se snažit vykonávat naši
činnost co nejlépe tak, abychom udrželi
klatovský fotbal minimálně na metách, ve
kterých se v současnosti nachází. Tímto
bych vás chtěl pozvat na další zápasy našeho klubu, a to nejen na mužstva mužů,

9

ale i mládeže, neboť hrají kvalitní a pohledný fotbal. Chtěl bych upozornit, že klub pořádá pravidelné nábory mladých fotbalistů, které tímto zve do svých řad. Informace
o těchto náborech lze získat na hřišti na
Rozvoji. Mimo to klub pořádá ve spojení
s FAČR speciální nábor pro školky a první
a druhé třídy základních škol dne 17. 9.
2014 od 10.00 hod na hřišti na Rozvoji.
Určitě lákadlem pro diváky bude utkání
bývalých hráčů klubu a osobností z řad
partnerů a města Klatovy s AMFOROU,
které se uskuteční v neděli 14. 9. 2014.
I na tuto akci vás všechny srdečně zvu.
Děkuji za rozhovor a mnoho úspěchů!

Rudolf
Lang
redaktor

Podzimní AKCE na dentální hygienu!
od 1. 9. do 31. 12. 2014 pro všechny klienty dentální
hygieny kartáček dle vlastního výběru 1+1 ZDARMA!

Noví klienti získají na dentální hygienu
20% slevu na 1. návštěvu.
Chcete udělat na vánoce vašim blízkým nejen radost,
ale také něco pro jejich zdraví? Využijte možnosti našich
VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ!

Klatovská zubní ordinace MUDr. Dagmar Petrmichlová
Měchurova 685/IV, 339 01 Klatovy

tel. 376 311 194 www.katalog-stomatologu.cz
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Křížovka o cenu!
Opět večeři pro dva!
TAJENKA:
Povídá manžel:
„Maruško, kde je ten čaj?“
Manželka se rozčiluje:
„Prosím tě, ty nikdy nic nemůžeš najít.
Čaj je přece nahoře v lékárničce
v dózičce <Tajenka 1>!“
Správná tajenka z minulého čísla:
<tajenka 1> Tak kromě toho všude
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Hana Tacchini
Klatovy
GRATULUJEME!

KLATOVAN

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA

Apartmány Braníčkov
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 26. září 2014.
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

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Prodám byt 2+1 v OV, Dukelská, Klatovy,
54 m2, 3. patro, sklep, bez výtahu, s garáží
Na Rozhrání, cena 880.000 Kč. Tel. 724
360 696.
Pronajmu řadovou garáž s elektřinou
v Podhůrčí u skladu PB. Tel. 606 760 995.
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví,
Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m2, 1. patro
bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné
rekonstrukci, cena 1.150.000 Kč. Jen přímý
zájemce. Tel. 777 344 966.
Prodám tvrdé štíp. dřevo do krbu nebo
krbových kamen, suché, stáří asi 4 roky,
27 m3, cena 1.200 Kč/m3. Tel. 607 677 527.
Pronajmu garáž v Klatovech na
Rozhrání. S elektřinou a montážní jámou.
K pronájmu ihned. Tel. 776 026 161.
K o u p í m J AW A , Č Z a j i n é s t a r é
československé motocykly všech značek
a jakémkoliv stavu i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel. 607 946 866.
Prodám byt 2+KK, DV, balkon, po revitalizaci, nová plast. okna, nízkonákladový,
v srdci Šumavy ve Vimperku, 420 tis. Ihned
volný. Tel. 724 340 449.
Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech
u mlékárny, nabízím pronájem za 1.000 Kč
měsíčně, volná od října. Tel. 602 154 673.
Pronajmu malou garsonku s částečným
vybavením v ulici Za Beránkem - za 3.300
včetně všech energií. Přeplatky ze energie
budou náležet nájemníkovi. Kontakt:
haismanovad@seznam.cz, případně tel.
608 405 292.
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.
Pronajmu garáž s elektřinou v Klatovech,
za Tescem. Tel. 602 882 461.
Hledáme prostory pro novou prodejnu o d m ě n a 5 . 0 0 0 K č . V í te o vo l n ý c h
kancelářských prostorách k pronájmu
v centru Klatov? Pošlete nám svůj tip na
n i ko l a . vo n kov a @ r i o m e d i a . c z . B l i ž š í
informace naleznete na www.riomedia.cz.
Hledám společnici pro starší paní. Za
finanční odměnu, cca 2-3 hodiny dopoledne
nebo odpoledne. Tel. 603 257 601.

Osobní a komerční
řádková inzerce
Text inzerátu zasílejte do uzávěrky
na email: inzerce@klatovan.cz

INZERCE
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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.

Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

příští číslo vyjde:

uzávěrka:

29. 9. 2014

25. 9. 2014

Bleší trhy v Klatovech
2014
Sponka o.s. vás opět zve na bleší trhy
v Klatovech „Na Pazderně“ v těchto termínech:

13. 9., 11. 10., 8. 11.
Přijďte prodat, nebo koupit. Informace na tel.:605 905 242

Regionální televize
FILMpro
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

!!! 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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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.
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VZPOMÍNKA

www.klatovan.cz

Prof. Dr. Karel PAWLÍK
7. září 2014 uplyne 100 let od úmrtí
prof. Dr. Karla Pawlíka, který se narodil
12. 3.1849 v Klatovech.
Otec Josef Pawlík byl aktuár, pocházel
ze Staňkova. Matka rozená Kiewegová
pocházela z klatovského měšťanského
rodu. Otec zemřel na střevní tyfus, když synovi nebyl ani jeden rok. Matka Pawlíkova
žila jako vdova z penze pouhých 105 zl.
Přivydělávala si šitím vojenského prádla.
Dr. Pawlík navštěvoval obecnou
chlapeckou školu v Klatovech do roku
1859 a od září téhož roku Gymnasium
v Klatovech, které bylo v té době německé.
O Pawlíkově studiích je známo, že byl
žákem s vynikajícím prospěchem. Od sekundy dostával studentské nadace v roční
částce 74 zl. Až do konce studií. V tercii byl
jeho profesorem Leo František Saska,
spisovatel známé „Mythologie Řeků
a Římanů“ a Hynek Mejsnar, překladatel
„Homérovy Odyseje a Ilady“. V sextě byl
jeho třídním Saska, který učil latinu
a němčinu, pak profesorem Alois
Schmilauer /spisovatel Šmilovský/, který
učil zoologii a češtinu. V septimě jej učil
řečtině Jindřich Niedrle, autor gramatiky
jazyka řeckého. Po dobu studií chodíval na
obědy do příbuzné rodiny Ševcovičů, která
bydlela na náměstí. Maturoval
24. 7. 1867. Po maturitě odešel studovat

foto: archiv autorky
Pawlík - Keiwegův nadační dům v Klatovech
na lékařskou fakultu do Vídně. Promoval nována Pawlíkův hmat. Byl celosvětově
v roce 1873. Po absolutoriu vídeňské uznávaným průkopníkem urogynekologie,
lékařské fakulty, šel cestou dalšího ve svém oboru zavedl vlastní operační
odborného studia a věnoval se i výzkumu. a vyšetřovací postupy. Za svůj život získal
Nastoupil jako asistent na porodnicko- řadu vyznamenání, získal též titul dvorního
gynekologickou kliniku. Později se stal rady. Publikoval lékařská díla v němčině,
profesorem porodnictví a ženského francouzštině a angličtině. Často byl zván
lékařství nejprve ve Vídni, později v Praze. na mezinárodní kongresy, kde přednášel
V roce 1887 byl jmenován řádným o svých originálních metodách operačních
profesorem a přednostou 1. pražské i diagnostických a nezřídka své případy
gynekologické porodnické kliniky, kde i demonstroval.
Velmi se snažil o výstavbu nové
působil až do roku 1913. Jako odborník byl
gynekologické
kliniky, která by odpovídala
uznáván doma i ve světě S jeho jménem
současným
požadavkům
na provoz
se můžeme dodnes setkat v řadě
lékařských učebnic. Vynalezl vlastní a hygienu, ale přes dlouholeté snažení se
metodu cévkování močovodů, jako první mu to nepodařilo. Základy k nové budově
na světě provedl extipaci močového kliniky byly položeny až po jeho smrti.
Někteří lidé nepozastavovali nad tím,
měchýře. Zavedl též palpaci obsahu
děložní dutiny, která je po něm pojme- že se Pawlík psal s dvojitým „w“. Je pravda,
že jako student gymnazia a později jako
Pohřeb dvorního rady profesora MUDr. Karla Pawlíka 19. října 1914
posluchač lékařské fakulty ve Vídni se psal
s jednoduchým „v“ Také na maturitním
vysvědčení je jeho jméno uvedené
s jednoduchým„v“. S dvojitým „w“ se začal
profesor Pawlík psát teprve ve Vídni, když
pronikal jako vědecký autor do lékařských
časopisů jak domácích, tak zahraničních.
Dělal to proto, aby jeho jméno bylo
vyslovováno správně Jméno profesora
Pawlíka je ve světovém písemnictví vždy
uvedeno s dvojitým“w“ Nakonec bylo
zjištěno, že jak Pawlíkův otec, tak i děd se
psali vždy s dvojitým“w“ Je s podivem, že
ulice v Klatovech, která nese jeho jméno
se píše s jednoduchým „v“, když celosvětově je znám jako prof. Dr. Pawlík!

Marta
Bauerová
dopisovatelka

