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Jednání rady města

Pomalý návrat…

Vážení Klatované,
první červencový den všichni
žáci a studenti, ostatně i jejich
rodiče, vždy toužebně vyhlížejí jako jasný předěl mezi
obdobím plným školních povinností a časem prázdninového vydechnutí. Dobou, kdy
pravidelný rytmus a režim
vystřídá určitá volnost, touha
poznávat a cestovat dle svých
představ a zájmů. Nejinak je
tomu i letos, byť přece jen
trochu jinak.
Za téměř čtyři měsíce se
léty zažitá výuka ve školách
zcela proměnila. A to přecházím takřka bez povšimnutí
absolutně nepochopitelnou
rezignaci nejvyšších představitelů na jeden ze základů
každé vyspělé společnosti,
kterým je povinná školní
docházka.
Co
však
pominout
nemohu, byla snaha většiny
pedagogů našich základních
škol přizpůsobit se daným
podmínkám a nahradit běžnou

výuku vzděláváním distančním v kombinaci s konzultačními hodinami. Nebylo to
jednoduché, ani příjemné.
Sebedokonalejší výuka přes
počítač nemůže totiž nahradit
to nejcennější, co vzdělávací
proces přináší - každodenní
sociální kontakt mezi učiteli
a žáky.
Myslím si, že v tuto chvíli
je více než na místě poděkovat učitelům za jejich
vynaložené úsilí a věřit, že
nastalá situace byla skutečně
mimořádnou a nepoznamená
již další školní rok.
Její stín alespoň zčásti
dopadá i na naše stávající
rozhodování, jak naložit
s časem dovolených. Obavy,
strach a nejistota mnohým
překopaly plány. Málokdo si
při plánování svých prázdninových pobytů po dlouhých
letech klidu a neomezených
možností asi dovedl představit, že vše může být jinak.
Přestože se hranice zajímavých,
turisty
vyhledávaných destinací postupně
otevřely a nadále
otevírají,
mnozí
z nás zvolí raději
odpočinek „doma“.
Proč ne. Vždyť pohádkově krásných
míst, jež jsme dosud
nestačili v Čechách
poznat, je více než
dost. A pokud
budete trávit volný
čas v Klatovech,
zaujmou Vás snad
postupně se rozbíhající kulturní akce.
Na „Barokní noc“,
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jejíž hojná návštěvnost
ohromně potěšila všechny
organizátory, záhy naváže
tradiční Klatovská pouť
včetně řady doprovodných
programů.
S počátkem prázdnin se
také rozšíří možnosti pro
krátkodobé
volnočasové
vyžití. V Čínově se děti
dočkají zajímavého dětského
hřiště, „dorost“ bude moci
zkoušet svoji dovednost na
nových překážkových drahách Pod Vodojemem. Ty
z Vás, kdo máte rádi vycházky s hezkými výhledy na naše
město, dozajista potěší stoupání nově upravenou křížovou
cestou na Křesťanský vrch.
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Léto a Barokní svatojánská noc
Dámy a pánové,
milí čtenáři Zpravodaje,
před několika málo dny začalo
léto a vzhledem k postupnému rozvolňování epidemiologických opatření, které
přijala naše vláda v souvislosti
s koronavirovou krizí, je
konečně možné „trochu
vydechnout“ a normálně začít
žít. Díky tomu a díky
organizátorům, účinkujícím
a divákům, kteří přišli
v hojném (ale „povoleném“)
počtu, bylo možné i letos
uskutečnit Barokní svatojánskou noc.
Tato krásná letní slavnost se stala v Klatovech již tradicí. Po
dvou ročnících, které jsme uspořádali v rozkvetlých
Vrchlického sadech, jsme se vrátili do jezuitského areálu. Chtěli
jsme využít výjimečné atmosféry refektáře (mimochodem
nedávno se stal Památkou roku
2019 Plzeňského kraje!),
nádvoří jezuitské koleje a samotných katakomb a připomenout návštěvníkům dobu,
která se výrazně zapsala do
historie našeho města.
Pestrý program, v němž
výrazné místo zaujali místní
milovníci hudby, tance, divadla, byl pomyslnou „vstupenkou“ do příjemného večera,
který si vlastně tvořili všichni
návštěvníci=přítomní společně.
Chtěl bych poděkovat všem, že
myšlenku „tento večer bude tak
krásný, jak krásný si jej Vy
sami uděláte“, přijali za svou.
K barokní slavnosti patří i barokní průvod. Více než 100
dobrovolníků oblečených do barokních obleků napomohlo
skvělé atmosféře, v níž se jakoby na chvíli „prolomily hranice
prostoru a času“. Mnozí jsme si uvědomili, že to není jen hra, že
dodnes tu rezonují životy našich dávných předků. Že se

pohybujeme a žijeme v prostorech, které oni, s láskou, úsilím,
často s „chvěním,“ vytvořili. Díváme se na díla, která tu po nich
zůstala a považujeme je za své. A tak je to správné. Ne rozbíjet,
nýbrž rozvíjet! Tak má znít opravdové heslo lidí našeho věku.
Klatovy od roku 1989 významně investovaly do záchrany
a obnovy barokního dědictví. Bývalá jezuitská kolej, kterou
v roce 1990 opustila armáda, je dnes sídlem městských
organizací – ústavu sociálních služeb a knihovny, najdete tu
i úřady města: odbor výstavby a územního plánování, odbor
vnitřních věcí, kam lidé chodí nejen pro občanské průkazy
a pasy. Při rekonstrukci katakomb (investice 28 mil. Kč, 18 mil.
Kč evropská dotace) v roce 2011 byla budova koleje opět
spojena s budovou kostela půvabným „prampouchem“
navrženým architektkou Evou Jiřičnou. V minulém roce byl
nákladem města přesahujícím 36 mil. Kč (s příspěvkem
Plzeňského kraje 8 mil. Kč) modernizován refektář jezuitské
koleje, ambitová chodba, bývalé mnišské cely. V letošním roce
se dokončuje stamilionová rekonstrukce jezuitského kostela,
schody do něj jsou již hotové, práce na revitalizaci Divadelní
ulice započaly. Půjde-li vše podle plánu, bude již o posledním

foto: Karel Nováček

říjnovém víkendu možné navštívit kostel a jeho okolí bude
upravené též. Klatovům se, i díky výborné spolupráci města
a místní římskokatolické farnosti, daří obnovovat barokní tvář
města. Stále však zbývá vyřešit budovu bývalého jezuitského
semináře.
Když po posledním vystoupení ozářil klatovské náměstí
barokní ohňostroj a viděl jsem spokojené a veselé tváře
odcházejících lidí (a nikdo nikde nic neničil a nechoval se
vandalsky) uvědomil jsem si, jak moc je důležitá kultura
v širokém slova smyslu. Nejen prací je živ člověk, ale za vším,
i za „zábavou“, se práce skrývá. Nic nejde samo. Dokud
budeme lidmi, které těší tvořit, kteří milují, doufají, umí se
radovat, kteří mají svoji kulturu, bude naše civilizace navzdory
všem „bořitelům“ silná, bude žít. Náš svět bude krásný.
Usilujme o to.
Přeji Vám hezké léto.

foto: Jiří Stašek

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Několik aktuálních kulturních tipů
Vážení občané,
v srpnu se již po čtvrté budou
konat večerní prohlídky
městem s oživenými historickými obrazy „Za tajemstvím
klatovských ulic“, a to ve
čtvrtek 13. 8. a v sobotu
15. 8. 2020. Tuto akci organizuje město ve spolupráci
s ochotnickými soubory
Za oponou a Divadlem Rynek.
V předchozích prohlídkách
jsme se snažili přiblížit nějaké
konkrétní období, v roce 2019
to byla doba, kdy Klatovy
byly krajským městem, tedy druhá polovina 18. století a první
polovina 19. století. Letos půjdeme napříč staletími. Podíváme
se do středověku i do období, kdy například klatovské
gymnázium navštěvovali spolužáci a kamarádi Josef Thomayer
a Emil Frýda. První se stal uznávaným lékařem a spisovatelem,
druhý se proslavil pod literárním pseudonymem Jaroslav
Vrchlický jako skvělý básník. Pochopitelně si připomeneme
i zakladatele města, krále Přemysla Otakara II., a lokátora,

kterého pověřil vyměřením a založením nového královského
města. Těšit se můžete opět na šest obrazů, které ožijí
na různých místech historického centra.
Začátek prohlídek bude v informačním centru (čp. 66/I)
na náměstí. Kapacita prohlídek je omezena, proto je nutné si na
vybraný čas (vždy v 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 hodin)
zarezervovat vstupenky. Prodej bude zahájen v druhé polovině
července.

Letní koncerty na renesančním dvorku se letos přesunou na
nádvoří jezuitské koleje. Je to jednak kvůli opatřením proti
šíření koronaviru, kdy nechceme vtěsnat velké množství lidí na
malý prostor, zároveň však chceme nabídnout jiné krásné
prostředí. První koncert se zde bude konat ve středu 15. 7. od
18.00 – půjde o pražskou kapelu JAZZEVEC, jejíž písně se
pohybují na pomezí jazzu, funku a popu. Pak budou následovat
tradiční páteční termíny (s jednou výjimkou, neboť 25. 7. bude
koncert i v sobotu) – už 17. 7. vystoupí herec a kytarista Tomáš
Matonoha se skupinou Inspektor Kluzó. Další pátky se
představí Iva Bittová, Petr Vondráček, Michal Pavlíček,
Monika Načeva či Petr Macháček. Zazní jazz, swing, folk
a další hudební žánry. Věřím, že se Vám koncerty budou líbit.
Připravuje je městské kulturní středisko ve spolupráci
s městskou knihovnou. V případě deště budou koncerty
operativně přesunuty do sousedního barokního refektáře.
V dalších letech bychom chtěli letní koncerty rozdělit mezi
renesanční dvorek a nádvoří jezuitské koleje.
Každým rokem organizujeme na klatovském náměstí dva
velké letní koncerty. První měla odehrát skupina Katapult, která
však vystoupení pro tento rok zrušila. Můžete se však těšit na
koncert skupiny Čechomor v akustické podobě, který pořádá
městské kulturní středisko v letním kině 25. 7. Druhý koncert
Arakainu v srpnu zůstává v platnosti.
A ještě jedna novinka z kina Šumava. Návštěvníci kina,
kteří rádi sedí ve vyšších řadách, mohou aktuálně využít nové
sedačky. Poslední čtyři řady byly kompletně vyměněny.
Celkem jde o 64 sedaček, na které jsme získali dotaci od
Ministerstva kultury ČR.
Přeji Vám krásné letní dny a pohodovou dovolenou.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
Kulturní dům od poloviny května do září prochází rekonstrukcí,
proto v KD nebudou žádné akce. Vstup do KD bude jen HLAVNÍM
VCHODEM, kde bude i předprodej a otevírací doba předprodeje je
změněna na PONDĚLÍ – PÁTEK od 9.00 – 13.00 hod. V případě
potřeby vrácení vstupenek možno domluvit individuální návštěvu na
tel.: 724 823 466.
10. 7. | pátek | náměstí Míru |
15.00 – 19.00 | PETROVICKÁ SEDMIČKA a RELAX 20
20.30 – 22.00 | PLZEŇSKÝ MLS
11. - 12. 7. | letní kino | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
SOBOTA 11. 7. 2020
12.00 – 12.30 HANKA, JIŘÍ A JAN MATĚJKOVI
12.30 – 13.00 HONZA ČERMÁK a PEPA VORÁČEK
13.30 – 15.00 KŮROVCI
15.00 – 16.00 PÍSEČTÍ BLONĎÁCI
16.30 – 18.00 TOULAVÁ KAPELA
18.30 – 20.00 TŘEHUSK
20.30 – 22.00 OBŠUKA
NEDĚLE 12. 7. 2020
12.00 – 12.45 ONDŘEJ ŘÍMEK
13.00 – 14.30 MRÁKOVŠTÍ HELIGONKÁŘI
15.00 – 16.00 JIŘÍ HOMOLKA
16.30 – 18.00 PPOSPO ŠTREKA
Moderuje František Strnad
11. – 12. 7. | Během pouťového víkendu na náměstí:
EVA a FLAŠINET - PÍSNIČKY Z BABIČČINY KRABIČKY
NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
Koncerty pořádá MKS Klatovy a Městská knihovna Klatovy.
1. 7. | středa | 18.00 | EDICE13 – divadelní improvizace s Edicí13,
nejstarším souborem LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy.
15. 7. | středa | 18.00 | JAZZEVEC – funk, pop a hlavně jazz.
První vlaštovka ze série koncertů na nádvoří!
17. 7. | pátek | 18.00 | TOMÁŠ MATONOHA A INSPEKTOR
KLUZÓ – jazz, funk a veselý kabaretní humor.
24. 7. | pátek | 18.00 | IVA BITTOVÁ A ANTONÍN FAJT ml.
– netradiční hudební zážitek vzniklý spojením unikátního hlasu
a houslí.
25. 7. | sobota | 17.00 | THE DIXIE HOT LICKS – rozhoupejte boky
v rytmu New Orleans jazzu, piknikové deky s sebou!
31. 7. | pátek | 18.00 | PETR VONDRÁČEK A KNEZAPLACENÍ
– romantické písně i nejznámější rokenroly.
Vstupenky v předprodeji na www.mksklatovy.cz.
18. 7. | KATAPULT - koncert zrušen ze strany kapely.
Náhradní termín bude oznámen.
25. 7. | sobota | 19.30 | letní kino Klatovy | ČECHOMOR – koncert
27. 7. | pondělí | 21.00 | letní kino Klatovy |
VAGAMUNDOS VANDRÁCI. Cestopisný večer s vandráky, kteří
na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelskozábavného pořadu na Prima COOL. Tři měsíce vandrovali po střední
Americe herci Pavel Liška, Honza Révai a režisér Hynek Bernard.
NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA ZRUŠENÉ AKCE, VSTUPENKY
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI:
2. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ČERNOBÍLEJ SVĚT – VIKTOR SHEEN
Pořádá: Sold Out Solutions.
VSTUP: 15+ (pod 15 let v doprovodu dospělé osoby).
5. 10. | pondělí | 19.21 | KD Klatovy |
Tomáš Klus – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě. Koncertní den je rozdělen do dvou fází: dopolední, jen pro školy

10.00 – 12.00 hod. a večerní, veřejný koncert.
14. 10. | 20.00 | středa | KD Klatovy |
NA STOJÁKA – live. Vystoupí Karel
Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg.
16. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ObrFest 2020
Účinkují: TRAUTENBERK, Morčata na útěku, Second Breath.
17. 10. | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA – Vzhůru k výškám TOUR 2020
Host: Komorní sbor ZUŠ J. Kličky. „Fanoušci se můžou těšit
opět na největší hity z mého bohatého repertoáru a také na mého
hosta,“ těší se Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
13. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ŠKWOR – Uzavřenej kruh Tour II.
Koncert vyprodán, děkujeme.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2020:
Informace o kurzu tance a společenské výchovy Jaro 2020, který byl
kvůli nouzovému stavu přerušen: https://www.mksklatovy.cz/
page/9804/article/7072/tanecni-pro-mladez-2020
Bohužel se nám nepodaří zachovat pro taneční kurzy pátek, lekce
proběhnou ve čtvrtek.
Lekce kurzu I.:
24. 9. 2020 – Karneval
1. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – Vyučovací lekce
22. 10. 2020 – Závěrečná lekce
Lekce kurzu II.:
17. 9. 2020 – 2. prodloužená lekce
24. 9. 2020 – Karneval
8. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – Vyučovací lekce
27. 10. 2020 – Závěrečná lekce
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by nebylo možné
z vážných důvodů taneční kurz v náhradním termínu dokončit, na
vyžádání Vám vrátíme poměrnou část kurzovného.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020:
Informace o tanečních pro dospělé Jaro 2020, které byly kvůli
nouzovému stavu přerušeny:
Plánujeme nový podzimní kurz tanečních pro dospělé, který bude
probíhat v termínech: 13.; 20.; 27. 9.; 4.; 11.; 18.; 25. 10.; 8.; 15.; 22.
11. 2020. Účastníci jarního kurzu se mohou opět přihlásit a kurzovné jim
bude sníženo o poměrnou zaplacenou část z jarního termínu. Pokud
nebudou mít zájem pokračovat, bude jim poměrná část vrácena. Do
kurzu se mohou hlásit i noví zájemci.
MKS děkuje za pochopení.
PŘIPRAVUJEME:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
„LETEM STRAŠIDELNÝM SVĚTEM“ 3. – 7. 8. 2020
MKS připravuje tradiční příměstský tábor, letos mimořádně v kině
Šumava. Bližší informace a přihlášky na webu MKS.
NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
7. 8. | pátek | 18.00 | MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA
14. 8. | pátek | 18.00 | MIREK KEMEL
21. 8. | pátek | 18.00 | PETR MACHÁČEK, ELIŠKA HURÁBOVÁ
A JAKUB ŠAFR TRIO
29. 8. | sobota | 21.00 | náměstí Míru | ARAKAIN - koncert
Pro zasílání programů se zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Opravy komunikací v červenci 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Mánesova - úsek od čp. 807 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení:
Vodovod - úpravy hrnečků: 23. 3. – 9. 4. 2020 - hotovo.
Plynovod: 8. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 8. 7. – 16. 8. 2020.
Domažlické předměstí - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení:
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020 - hotovo,
propojení plynovodů – 31. 8. 2020,
Vodovod: 6. 8. – 4. 9. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 5. 9. – 7. 10. 2020.
Domažlické předměstí - úsek od čp. 636 po čp. 647
Termíny provedení:
Plynovod: 7. 4. – 22. 4. 2020 - hotovo,
propoj plynovodů – 21. 8. 2020,
Vodovod: 15. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 10. 8. – 28. 8. 2020.
Domažlické předměstí - úsek od čp. 637 po čp. 626
Termíny provedení:
Plynovod: 22. 4. – 30. 4. 2020 - hotovo,
propojení plynovodů – 17. 8. 2020,
Vodovod: 23. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 3. 8. – 21. 8. 2020.
Domažlické předměstí - úsek od čp. 631 po čp. 627
Termíny provedení:
Plynovod: 4. 5. – 11. 5. 2020 - hotovo,
propojení plynovodů – 11. 8. 2020,
Vodovod: 1. 6. – 22. 6. 2020 - hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 23. 6. – 14. 7. 2020.
Milady Horákové - úsek Karafiátová - Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18. 5. – 10. 6. 2020 - hotovo,
Plynovod: 20. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 6. 8. – 6. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Dehtín - MK od viaduktu k silnici I/27
Rekonstrukce kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace,
povrchu vozovky.
Termín provedení: do 31. 8. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podhůrecká ulice - úsek od Nádražní po MŠ
Rekonstrukce silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení,
odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vyvýšených
a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic
Podhůrecká-Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka.
Termíny provedení: 13. 7. – 15. 11. 2020.
1. etapa: 13. 7. – 26. 7. 2020.
Úplná uzavírka v úseku Nádražní - Cibulkova, částečná uzavírka
úseku Cibulkova-MŠ, křižovatka Podhůrecká - Cibulkova bude
průjezdná.
2. etapa: 27. 7. – 9. 8. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova, částečná uzavírka
úseku Cibulkova - MŠ, křižovatka Podhůrecká - Cibulkova bude
uzavřena.

3. etapa: 10. 8. – 4. 10. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova a Prusíkova - MŠ,
částečná uzavírka úseku Cibulkova - Prusíkova, křižovatka
Podhůrecká -Cibulkova bude průjezdná.
4. etapa: 5. 10. – 15. 11. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Prusíkova, úsek Prusíkova - MŠ
bude průjezdný, dojde k výstavbě okružní křižovatky Podhůrecká
- Cibulkova.
Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškova,
Čechova, Nádražní a Hlávkova, po celou dobu stavby bude zajištěn
vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová
doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba
směry v Čechově ulici. Parkoviště u DD nebude po dobu stavby volně
přístupné z důvodu stavby podzemní nádrže a nutného prostoru pro
zařízení staveniště.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík,
tel. 376 347 237.
Divadelní ulice
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, veřejného
osvětlení, povrchu komunikací, architektonická úprava prostoru vedle
kostela. Termín provedení: 12. 6. – 12. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík,
tel. 376 347 237.
Dr. Sedláka - úsek od fi Agrowest ke krytému bazénu
Výstavba čerpací stanice odpadních vod.
Termín provedení: 7. 7. – 25. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky stezky pro chodce a cyklisty a částečné uzavírky silnice v dotčeném úseku - jednosměrný
provoz ve směru od Klatov do Tajanova. Opačný směr bude veden
po tzv. „severozápadním obchvatu“.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš,
tel. 376 347 284.
Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz,
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: tpopelik@mukt.cz.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
od Plzně-jihu, Klatovska po Šumavu
Každý týden Zprávy z regionu 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

7. – 12. 7. Oslava 50 let Sušického dětského sboru
14. – 19. 7. Koncert pěveckého Sušického dětského sboru 1/2
21. – 26. 7. Koncert pěveckého Sušického dětského sboru 2/2
28. 7. – 2. 8. Koncert legendární klatovské skupiny Drsoň
Sledujte zdarma vysílání i na internetu - www.filmpro.cz
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Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Výstava do 19. 7. 2020
Otis Laubert / Systém i hra
Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců
současnosti. Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro své
koláže, asambláže, objekty či instalace použít. Postupně dospěl
k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu všednosti,
pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných fragmentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším patří Sbírky, které
se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do podskupin podle druhu
užitých prvků. Jiný soubor představují Interpretace, v nichž umělec
vychází například z reklamních fotografií nebo reprodukcí obrazů,
které dotváří dalšími „sbírkovými“ předměty. Křehký půvab mají
koláže ze souboru Pikasovo modré a růžové období, ve kterém se
projevuje Laubertův cit pro rytmus prvků, pro jejich nezvyklé
propojení a pro „básnické“ vyjádření.
Důležitou řadu tvoří koláže či asambláže s užitím textilu
s jednoduchým opakujícím se vzorem, který Laubert využil jako
strukturu pro umístění trojrozměrných prvků. Vznikl tak rozsáhlý
soubor nazvaný Komentáře ke komerčnímu textilu, který však má
opět několik podskupin. Vzory koberců pak dotvořil buď bižuterií
nebo dalšími předměty, jimiž zvýraznil původní vzor. Metodu
interpretace využil i v sérii Fotografií. Na portrétech zakrýval tváře
nebo jejich části různými dřevěnými nebo umělohmotnými prvky,
takže snímky získaly úplně odlišný význam. Samostatnou kategorii
pak tvoří prostorové instalace, jejichž idea byla mnohdy daleko
starší než realizace.
Galerie U Bílého jednorožce je svým členitým prostorem pro
umělcovu tvorbu takřka ideální. Mohou se tu totiž do jisté míry
oddělit a zároveň i provázat jednotlivé okruhy jeho různorodé
práce. Kurátor výstavy: Jiří Machalický.
24. 7. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy Ondřej Basjuk / Arsen
Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2006–2012) v ateliéru Grafika II
u prof. Vladimíra Kokolii. Ve své tvorbě pracuje převážně
s médiem malby a jejími přesahy do instalací nebo objektů, často
připravovaných pro konkrétní místo. Je ovlivněn východními kulturami a filozofií buddhismu, přes něž jakoby cyklicky reflektuje
současnou společenskou situaci a děje v ní. Pracuje s podvědomím
diváka a podprahově nebo i přímo apeluje na jeho kritický postoj
k minulosti a současnosti. Právě v Klatovech bude poprvé
představen větší výběr jeho prací, který bude mapovat sice krátkou,
ale o to intenzivnější výtvarnou činnost. A proč se výstava jmenuje
po toxickém polokovu, prvku arsen? Například proto, že je to sice
jed, ale může být zároveň i léčivem. A tato premisa může vybízet
diváka k pohledu na Basjukovo dílo.
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Do 26. 7. 2020, kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty 8.
Město Klatovy ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová, p. o.
připravilo již osmou společnou výstavu děl výtvarných umělců
klatovského regionu a Pošumaví. Byť se letošní ročník musel
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oproti předchozím obejít bez účasti bavorských umělců,
společenství profesionálů a amatérů, akademiků i autodidaktů pod
klenbou klatovského kostela sv. Vavřince svědčí o síle umění
spojovat žánry, přístupy, média a vypovídat o současném světě
a člověku. „Napijme se tedy na umění. Je to jedna z mála věcí, na
které se dá dneska ještě s trochou jistoty pít. Krajiny nestřílejí.
Na zdraví!“ /Erich Maria Remarque, Nebe nezná vyvolených./
Alena Anderlová, Vladimír Arnošt, Ondřej Basjuk, Miloslav
Čelakovský, Eva Červená, Gustav Fifka, Tomáš Hauser, Zdeňka
Hranáčová, Martin Kaiser, Zuzana Kantová, Petr Krátký, Jaroslav
Macek, Martin Mrkva, Jaroslava Papežová, Václav Sika, Ladislav
Sýkora, Šimon Sýkora, Miroslav Šisler, Petr Štěpánek, Jarmila
Štěpánková.
31. 7. 2020 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy Jakub Špaňhel / IN GREMIO MATRIS…
Jakub Špaňhel (1976) je malíř, jenž si svůj věhlas nevydobýval, ale
jako by jej spolu s talentem dostal do vínku. Naplňuje jej již od
druhé poloviny 90. let, kdy studoval na pražské Akademii. Doslova
oslnil svojí diplomovou prací, přinášející velkoformátové chrámové interiéry, velkorysou téměř monochromní expresivní gestickou
malbu s lesky chrámové zlaté. Druhý výtvarný přístup tohoto autora představuje malba válečky, přinášející opakování mikrotémat,
převedených do jednoduchých motivů či znaků. Pro klatovský
kostel vzniká výstavní projekt, nazvaný podle nápisu na obraze
Panny Marie Klatovské In gremio matris. Jakub Špaňhel klatovské
téma a příběh zázraku reflektuje oběma svými malířskými přístupy
na velkoformátových malbách, monumentalitou odpovídající
prostoru barokního kostela. Součástí výstavy je doprovodný
program vztahující se ke klatovskému zázračnému obrazu.
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová
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Klatovská pouť v roce 2020 – dopravní omezení
Vážení občané města,
v souvislosti s pořádáním klatovské poutě si Vám dovolujeme
podat podrobnější informace o dopravních opatřeních. V zájmu
zajištění větší bezpečnosti návštěvníků poutě dojde od pátku
10. 7. 2020, 12.00 h do neděle 12. 7. 2020, 23.00 h k uzavření
průjezdu vozidel přes náměstí Míru ve směru od ulic Pražská
a Vídeňská. Od soboty 11. 7. 2020, 1.00 h do neděle
12. 7. 2020, 23.00 h pak dojde k uzavření vjezdu na náměstí
Míru od Plánické ulice v úseku od křižovatky ulic Jiráskova,
Komenského (od hradeb). Stejně jako v předcházejících letech
bude z důvodu umístění pouťových atrakcí uzavřeno Erbenovo
náměstí včetně přilehlých komunikací v době od 2. 7. do
14. 7. 2020.
Na náměstí bude umožněn vjezd prodejcům na trhu
a pořadatelům a hostům akce za stanovených podmínek,

zejména časových. Pro autobusy městské hromadné dopravy
bude zřízena náhradní zastávka v Podbranské ulici
a v ul. Jiráskova. Z důvodu umožnění vjezdu do historického
centra mimo náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem
firmy nebo provozovny bude zákaz vjezdu umístěn až
u náměstí za křižovatkou s ulicí Křížová.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města
Klatov, zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně
dotknou jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě
s poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba červenec: út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky 13.00–17.00 hodin,
pondělí zavřeno
V úterý 7. července 2020 je muzeum pro veřejnost UZAVŘENO.
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:
60 Kč
snížené:
30 Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140 Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20 Kč
mimořádné vstupné plné
100 Kč
mimořádné vstupné snížené
50 Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem – výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 28. 9. | SPODÁNKY A RANOŠENKY
– výstava k dějinám spodního prádla u nás.
do 28. 9. | HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ
– střípky z dějin péče o hygienu těla u našich předků.
do 28. 9. | PRAHA STOVĚŽATÁ
– výstava textilních obrazů zhotovených technikou textilní
koláže pro přehlídku českých tvůrců na Prague Patchwork
Meetingu v uplynulých letech.
do 28. 9. | „V“ JAKO VÍTĚZSTVÍ – 5. KVĚTEN 1945
– výstava k osvobození Klatovska.
Doprovodné akce k výstavám:
9. 7. 2020 | čtvrtek | 10.00 a 17.00 | „Spodánky a ranošenky“ –
komentovaná prohlídka výstavy k dějinám spodního prádla s autorkou
výstavy Mgr. Ivanou Sieberovou; vstupné: 60/30 Kč. Vzhledem
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k současné situaci je počet míst (zatím) omezen, proto doporučujeme
rezervaci na tel.: 376 326 362, případné změny sledujte na našich
webových stránkách.
KNIHOVNA – ARCHIV – STUDOVNA V HLAVNÍ BUDOVĚ
MUZEA PRO VEŘEJNOST OPĚT OTEVŘENA.
otevřeno: pondělí 7.30–12.00 a 13.00–17.00 hodin; ve středu zůstává
studovna a badatelna uzavřena! Telefon: 376 326 352, 376 326 353,
376 326 362. Badatele žádáme o používání dezinfekce, či rukavic a o
zakrytí nosu a úst! Děkujeme.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba červenec: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
pondělí zavřeno;
Vstupné do barokní lékárny: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Maximální počet návštěvníků v expozici je v současné době 8 osob.
Možnost zakoupení společné vstupenky do barokní lékárny
a klatovského muzea (plné 110 Kč; snížené 60 Kč; rodinné 250 Kč;
hromadné 40 Kč).
Návštěva barokní lékárny mimo otevírací dobu vzhledem k současným
podmínkám není možná.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice;
tel.: 376 323 525, 721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba červenec: út–ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
pondělí zavřeno;
Plné vstupné: 40 Kč, poloviční vstupné: 20 Kč
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 10 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč.
1.–12. 7. 2020 | Pracovněnaučné pobyty pro mládež – projekty
zaměřené na údržbu nemovitostí skanzenu a sbírkového fondu
klatovského muzea v Expozici lidové architektury v Chanovicích. Bližší
informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.
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