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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Klatovské školy  v  zrcadle 
rozborů hospodaření

Jarní  probouzení…

Vážení Klatované, v minulém čísle jsem přislíbil, že se budu i v dalších příspěv-
cích do Zpravodaje věnovat hospodaření v roce 2020 a rozborům, které hospo-
daření prověřovaly.

Vážení Klatované, přelom března a dubna je tradičně provázen rychlými změnami 
počasí, kdy se zima ještě nechce vzdát, nástup jara je však týden od týdne silnější.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Rozbory vždy analyzují a hodnotí uply-
nulý rok nejen z hlediska ekonomic-
kého. Chceme nahlédnout na činnost, 
majetkový stav, investice a určitý hos-
podářský výhled našich organizací. 
Dovolte mi dnes zmínit školy a školky.  
Město Klatovy je zřizovatelem 4 zá-
kladních škol a jedné školy mateřské, 
která ovšem působí na 9 pracovištích 
– mateřských školkách. 

Až donedávna nám připadalo samo-
zřejmé, že děti mladší 6 let mohou 
chodit do mateřské školky (a ti nej-
starší z nich i musí) a že děti starší 
chodí do školy základní. Heslo: „Ško-
la je základem života“ bylo a stále je 
pevně ukotveno v naší mysli i srdcích. 
Je ale také součástí programu našich 
dnů. Děti jsou ve škole či v družině,  
v četných kroužcích či sportovních 
klubech a rodiče mohou klidně pra-
covat na svých pracovištích, ško-
la se tak podílí nejen na vzdělání,  
ale i na výchově. 

Většina „školkových“ dětí se těší na to, 
až se stane žákem „opravdové školy“. 
Nevěříte? Pak si vzpomeňte na první 
školní den svých dětí -  pro jednou 
jsou třídy plné prvňáčků, jejich rodi-
čů, babiček, dědečků, někdy dokon-
ce i známých. První školní den je pro 
klatovské prvňáčky, ale nejen pro ně, 
vlastně krásnou slavností. Školy se  
na něj o prázdninách pečlivě připravu-
jí. Opravuje se tu, uklízí, bílí, pořizuje 
se nové vybavení apod. – dělá se vše, 
co nelze dělat v běhu školního roku. 

V minulém roce však „Čas oponou trh-
nul - a změněn svět! Kam, kam padlo 
lidstvo staré?“ jak říká ve své slavné 
romanci Jan Neruda (… i to jsme se 
naučili ve škole, že?). Udeřil koronavi-
rus. Ve středu 12. 3. 2020 se poprvé  
v tom roce zavřely české základní ško-
ly. Po staletích se otřásl princip po-
vinné školní docházky vyžadující pří-
tomnost žáka na vyučování. Namísto 
prezenční výuky byla zavedena tzv. 
„distanční výuka“. A školám, učitelům, 

Projevy probouzející se přírody jsou 
patrné na každém kroku. V brzkém 
ránu či večer, když utichne běžný 
shon, slyšíme zpěv ptactva. Oko pak 
potěší první květy a rašící zeleň. Vní-
máme je letos na zahradách i v par-
cích našeho města o to víc, že stáva-
jící situace nám umožňuje pohyb jen  
ve velmi omezené míře. A nějakou 
dobu tomu tak ještě zřejmě bohužel 
bude.

Příhodné klimatické podmínky však 
neprobouzí jen přírodu. Umožňují 
též zahájení stavebních prací. V plánu 
jich máme požehnaně. Moji spolu-
pracovníci vynaložili značné úsilí, aby 
sladili jejich průběh s mnoha dalšími 
firmami (plynaři, vodaři…) a zároveň 
co nejvíce zohlednili i potřeby fungo-
vání provozoven či průběh kulturních  
a společenských událostí během roku. 
Byť… Těžko v tuto chvíli odhadovat, 
kolik a v jakém rozsahu se jich bude 
moci uskutečnit. Především z těchto 
důvodů byly po dohodě se zhotovitel-
skými firmami některé akce zahájeny 
v předstihu, abychom využili dobu, 
kdy „hlediště“ zejí prázdnotou. Příkla-
dem budiž pokračování rekonstrukce 
kulturního domu.

žákům i jejich rodičům nastaly neleh-
ké časy, které s malými přestávkami  
a výjimkami trvají doposud (mimo-
chodem, víte, že povinnou školní do-
cházku zavedla svým výnosem Marie 
Terezie 6. 12. 1774, a později – 11. 8. 
1805 – byl vydán i první tzv. „školský 
zákon“, který na povinné školní do-
cházce trval také?)

Jsem zvědavý, jak na tuto „koronavi-
rovou“ či „covidí“ dobu budou dnešní 
žáci jednou vzpomínat. Jak ji zhodnotí 
historie? Opravdu bylo nutné na tak 
dlouhou dobu školy zavřít? A právě 
zavření škol, jež je součástí celostátní-
ho „lockdownu“, jak se nyní moderně 
říká, bylo mimo jiné předmětem dis-
kusí na rozborech hospodaření. Zdá 
se, že důsledky tzv. ekonomic-
ké jsou nakonec těmi menšími. 
Školy je třeba žákům otevřít  
a epidemické podmínky nasta-
vit tak, aby to bylo možné.

A nyní mi dovolte připomenout 
několik „čísel“, která (sice) na-
jdete na webu našeho města  
v části věnované rozpočtu, ale 
ne všichni z Vás náš web sledují:

V mateřské škole je v Klatovech zapsá-
no k docházce 823 dětí v 35 odděle-
ních. Stará se o ně celkem 87 učitelek. 
Všechny děti se ve školkách stravují.  
A jak je to na základních školách?

Na 4 základních školách se učí celkem 
2.353 žáků v 97 třídách a učí je 165,62 
učitele. Že si nedovedete přestavit 
0,62 učitele? Ani já ne, údaj o učitelích 
hovoří o tzv. „přepočteném stavu“. Jde 
vlastně o 165,62 pracovního úvazku. 

Započala již také další etapa výměn 
„sítí“ a oprav povrchů komunikací 
na Domažlickém předměstí. Záhy je 
bude následovat letos nejnáročnější 
stavební akce – oprava Pražské ulice. 
Delší dobu jsme ji připravovali a po-
pravdě řečeno, příliš se do ní nikomu 
nechtělo. Bude znamenat značná 
omezení dopravní obslužnosti his-
torického centra města. Složité pod-
mínky budou mít nejen provozova-
telé živností a lidé zde bydlící, ale i ti, 
kteří budou práce provádět. Hloubka 
uložení vodovodního a kanalizačního 
řadu vyžaduje z pohledu bezpečnosti 
výměnu za plného uzavření komuni-
kace po jednotlivých úsecích. V sou-
vislosti s tím si Vás dovoluji požádat  
o maximální ohleduplnost a vzájem-
nou toleranci, protože etapy prací  
na sebe budou striktně navazovat tak, 
aby do klatovské pouti bylo vše hoto-
vé.

Na sklonku léta dojde k zahájení 
stavby několik desetiletí připravo-
vaného obchvatu města. Přípravné 
práce probíhají společně se soutěží 
na zhotovitele stavby již několik týd-
nů. Za benzinovou pumpou směrem 
na Štěpánovice je od podzimu pro-
váděn archeologický průzkum. Ještě  

Má-li škola 2 učitele, kteří pracují na  
½ úvazku, má „1 přepočteného uči-
tele“. Ke školám patří i družiny, jejich 
„čísla“ jsou následující:

I v komplikovaném roce všechny školy 
zodpovědně hospodařily:

Hospodaření škol za rok 2020  
(k 31. 12. 2020, v tis. Kč)

Nezbývá, než popřát nám všem, aby 
se školy opět brzy otevřely a abychom 
se vrátili do světa, který tu byl před 
vypuknutím koronaviru. Všem ve ško-
lách, paním učitelkám, pánům učite-
lům patří poděkování, že se snaží na-
vzdory nesnázím a komplikacím své 
žáky učit, byť i „distančně“. Dobře však 
vím, že i oni se na své žáky a na své 
třídy velmi těší. Těší se jistě i žáci, ale 
též jejich rodiče, kteří nyní často svým 
dětem s učením pomáhají, a není to 
vůbec snadné, že?

Přeji Vám krásné jaro!

do skončení období vegetačního kli-
du muselo dojít ke kácení dřevin.  
A zde považuji za mimořádně důležité,  
že nedílnou součástí stavby je náhrad-
ní výsadba veškeré zeleně. Přestože 
investorem stavby obchvatu je stát 
prostřednictvím Ředitelství silnic a dál-
nic, nemalou částkou se budeme po-
dílet i z městského rozpočtu. Napojení 
Čínova a Sobětic smíšenou stezkou je 
vzhledem k hustotě dopravy žádoucí. 
Stejně tak i přechod obchvatu lávkou 
v oblasti Horažďovického předměstí. 
Právě poslední měsíce nám ukáza-
ly, jak vyhledávanou a potřebnou je  
i městu blízká příroda.

Dovolte mi, milí Klatované, abych Vám 
kromě pevného zdraví popřál rovněž 
příjemné velikonoční svátky. Byť mož-
ná zúžené právě jen na toulky onou 
městu blízkou přírodou. Třeba i zde 
objevíte Vám dosud neznámá, avšak 
půvabná zákoutí.

Poděkování zdravotníkům…

Po několik týdnů probíhá v klatov-
ském kulturním domě očkování proti 
onemocnění covid-19. Velmi mne těší 
celá řada kladných reakcí Klatovanů  
i obyvatel z okolních obcí na bezchyb-
né zajištění průběhu očkování. Mimo-
řádné poděkování vždy patří očkova-
cím týmům zdravotníků za jejich velmi 
profesionální a lidský přístup. Doká-
žou poradit a uklidnit, což je, myslím,  
v této době víc než cokoliv jiného. 
Dovoluji si tato slova tlumočit a pode-
psat.

Škola
Počet 
žáků 

Počet 
tříd 

 Počet 
učitelů 

ZŠ Plánická 660 28    41,95    

Masarykova ZŠ 511  21    36,71    

ZŠ Tolstého 682 26 43,97    

ZŠ Čapkova 500    22 42,99

Celkem 2 353    97    165,62    

Školní družina
Počet 
žáků 

Počet 
tříd 

 Počet 
učitelů 

ZŠ Plánická 169    5    3,84    

Masarykova ZŠ 153 6    4,37    

ZŠ Tolstého 180 6    5,62    

ZŠ Čapkova 138    5    3,76    

Celkem 640    22    17,59    

Organizace Výnosy Náklady
Výsledek 

hospodaření

ZŠ Plánická 58 626 58 154 473

Masarykova ZŠ 42 537 42 272 265

ZŠ Tolstého 49 937 49 805 132

ZŠ Čapkova 46 078 46 000 78

Mateřská škola 83 840 83 738 102

Celkem 281 018 279 970 1 049
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Nová kniha o  Klatovech 
nabízí  netradiční  pohledy

Očkování  v  Domově
pro seniory  v  Klatovech

Město právě vydalo novou publikaci „Klatovy a jejich tvář“. Kniha se snaží svým 
vzhledem i obsahem tak trochu odlišit od těch dosavadních. Představuje různé 
historické tváře města prostřednictvím snímků několika současných klatovských 
fotografů - Jiřího Straška, Karla Nováčka, Slavomíra Beneše, Radka Hájka a dal-
ších. A také samozřejmě textem.

Hlavní téma, které v současné době hýbe celou společností, je očkování proti co-
vidu-19. Není tomu jinak ani v Domově pro seniory v klatovském Podhůrčí. Probí-
há zde plynulé očkování jeho uživatelů i zaměstnanců. Nutno říci, že očkování je 
zcela dobrovolné a závisí na svobodném rozhodnutí každého z nich.

Cílem bylo zachytit atmosféru měs-
ta a nabídnout čtenáři nový pohled  
na jeho zajímavá zákoutí. Kniha po-
ukazuje na krásu města i historické 
souvislosti. Připomíná také jeho pa-
mátky, umění a symboly, jakým je be-
zesporu klatovský karafiát. Mnohé fo-
tografie byly pořízeny z netradičních 
úhlů a vybízí k zamyšlení. Publikace 
má reprezentativní charakter, je vět-
šího formátu (A4), stránky na křído-
vém papíře, vázaná vazba. Graficky ji 
upravil Martin Kutálek. Základní text 
napsal průvodce a učitel Mgr. Pavel 
Koura. Samozřejmostí je obsáhlé re-
sumé jednotlivých kapitol v angličtině  
a němčině. Jsem velmi rád, že svým 
pohledem do knihy přispěli také geo-
log a esejista Václav Cílek a čestný ob-
čan našeho města, hudebník, herec  
a spisovatel Jiří Suchý. Oba mají  
k  městu vřelý vztah a rádi se k nám 
vracejí. Jiří Suchý v knize vzpomíná na 
své dětství v Klatovech, na lidi, které 
v době před zhruba osmdesáti lety 
znal, i na místa, kde se jako malý kluk 
pohyboval. Narodil se sice v Plzni, ale 
jeho rodiče se na čas přestěhovali do 
Klatov, kde žil jeho dědeček. Oslove-
ní pro napsání textu do knihy jej po-
těšilo, protože na dětství v Klatovech 
velmi vzpomíná. Ostatně rád k nám 
příležitostně jezdí (a to nejen v rám-
ci svých vystoupení) a zajímá se také 
o současné dění ve městě. Václav Cí-
lek se zamýšlí nad Klatovy v kontextu 
okolní krajiny. Kdysi se v Pošumaví 
účastnil uranového průzkumu a spal 
v maringotce pod klatovskou Hůr-
kou. Vzpomínám si na jeho návště-
vu v roce 2003, kdy přijel do Klatov  
na zahradnickou konferenci a nešel 
spát do hotelu jako ostatní předná-
šející, ale ve spacáku na klatovskou 
Hůrku. Před několika lety jsme s ním 
v rámci aktivit Klatovy - zdravé město 
uspořádali vycházku právě na Hůrku. 
Na Klatovsko jezdí také pravidelně se 
svými zahraničními studenty a věnuje 
se zde mapování skal.

K 23. březnu 2021 je v domově očko-
váno druhou dávkou vakcíny Pfizer/
BioNTech 68 uživatelů a 33 zaměst-
nanců. Na svoji druhou dávku čeká 
23 uživatelů a 13 zaměstnanců. Zatím 
je tedy v domově proočkováno 81 % 
uživatelů a 51 % zaměstnanců. A tato 
čísla jistě nebudou konečná. Očkuje 
mobilní očkovací tým, který zajišťuje 
Klatovská nemocnice, a.s.

Klienti domova s radostí přijali zprá-
vu, že očkování konečně přináší kro-
mě ochrany zdraví i svoje benefity.  
Od 20. 3. 2021 mimořádná opatře-
ní vlády umožňují všem očkovaným 
vycházení mimo budovu domova 
bez následného povinného testování  
a nařízené karantény. Zároveň jsou 
tito uživatelé osvobozeni od povin-
nosti pravidelného testování antigen-
ními POC testy.

Výhoda očkování je i pro návštěvy na-
šich klientů. Návštěva, která se pro-
káže certifikátem o absolvování očko-
vání, které je nejméně 14 dnů staré, 
může seniora navštívit podle pravidel 
našeho domova.

Knihu „Klatovy a jejich tvář“ lze za-
koupit v informačním centru města  
v přízemí domu čp. 66/I na náměstí. 
Posléze bude dostupná i v klatov-
ských knihkupectvích. Věřím, že se 
Vám bude líbit. Myslím, že má poten-
ciál zaujmout jak Klatovany, tak i ná-
vštěvníky města. Musím poděkovat 
všem, kteří se na její přípravě podíleli, 
a odboru školství, kultury a cestovní-
ho ruchu, který měl její vydání na sta-
rost.

Knih o Klatovech byla v minulosti vy-
dána už pěkná řádka. Některé jsou 
úzce zaměřené, v dalších, obsáhlej-
ších, se jejich autoři snažili popsat 
a zmapovat celou historii města.  
Z těchto publikací vyniká zejména 
monumentální několikasvazkové dílo 
historika Jindřicha Vančury „Dějiny ně-
kdejšího královského města Klatovy“  
z přelomu dvacátých a třicátých let 
20. století. Na Vančuru navázala v 
roce 2010 vydaná monografie „Klato-
vy“ od kolektivu autorů pod vedením 

Ostatní osoby, které chtějí navštívit 
svého blízkého v našem domově, se 
musí prokázat negativním antigen-
ním POC, nebo RT PCR testem mlad-
ším 48 hodin, nebo doložit lékařské 
potvrzení o prodělání covidu, kdy  
od pozitivního testu neuběhlo více 
než 90 dní. Svou návštěvu si musí do-

archivářky Lenky Sýkorové. Publikace  
o městě vyšla rovněž u příležitosti 750. 
výročí Klatov. Řadu knih o městě na-
psali i mnozí milovníci Klatov. Město 
vydává od roku 2013 svoji ediční řadu 
s názvem „Klatovy v prostoru a čase“, 
kde vycházejí především kolektivní 
monografie z konferencí a příspěvky 
k dílčím historickým úsekům města. 
Zatím jako poslední v rámci této edi-
ce máme kolektivní monografie „100. 
výročí vzniku Československa” a „Mis-
cellanea nejen balbínovská”. 

Vážení občané, přeji Vám pohodový 
duben a pevné zdraví.

předu rezervovat. Návštěvní dny jsou 
v úterý, středu, pátek a v sobotu vždy 
od 13.30 do 16.00 hodin. Více info: 
www.musskt.cz/muss/aktuality.asp

Bc. Alena Kleinerová
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
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hradní výsadba – tedy kolik stromů, 
jakého druhu a na jakém pozemku 
(pokud to není možné na pozemku 
stejném) bude vysazeno místo stro-
mů pokácených. V rámci této náhrad-
ní výsadby je i povinná následná péče 
po dobu 5 let.

Znalecký posudek byl v poslední době 
zpracován například k odstranění 
dvou vzrostlých stromů – trnovník 
akát – v parku Pod Valy (viz foto). Po-
sudkem byl stav obou stromů vyhod-
nocen jako kritický a proto ve dnech 
11.–12. 3. 2021 specializovaná firma 
oba stromy pokácela. 

Obhlídka stromů po jejich pokáce-
ní pouze potvrdila to, co konstatoval 
znalecký posudek: jeden ze stromů 
byl zcela vyhnilý a držel pouze na ně-
kolika centimetrech čtverečních zdra-
vého dřeva uprostřed kmene, ostatní 
dřevo bylo odumřelé. Druhý strom se 
vizuálně jevil jako zdravý, jeho odstra-
nění bylo povoleno z důvodu narušo-
vání statiky přilehlé budovy, o kterou 
byl jeden z kmenů opřen. I u tohoto 
stromu se však prokázala zhoubná 
hniloba hlavního kmene.

V obecné rovině, a příklady obou 
akátů to potvrzují, je nutno konsta-
tovat, že strom, stejně jako každý 
jiný živý organismus, dosáhne v ur-
čité době svého fyziologického stáří.  

I když laikovi se takový strom jeví jako  
„naprosto zdravý a krásný“, skuteč-
nost je v řadě případů naprosto odliš-
ná. A co je velmi podstatné - v případě 
poškození zdraví nebo majetku pá-
dem stromu je vždy odpovědný jeho 
vlastník.

K dalšímu hromadnému kácení v okolí 
Klatov došlo v souvislosti s přípravný-
mi pracemi dlouho očekávané stavby 
východního obchvatu města. Na zá-
kladě dvou rozhodnutí, vydaných or-
gánem ochrany přírody, bude celkem 
pokáceno v rámci stavby obchvatu 
610 ks stromů a 6.745 m2 zapojené 
keřové vegetace. Jsou to samozřejmě 
velká čísla a velké množství zeleně. 
Nicméně při povolování tohoto káce-
ní bylo posuzováno několik hledisek 
dopadu na životní prostředí. V rámci 
celého projektu jednoznačně převa-
žuje veřejný zájem nad újmou v ob-
lasti ochrany přírody - významná část 
tranzitní kamionové i osobní dopravy 
totiž bude odvedena mimo městskou 
zástavbu a tím se výrazně zkvalitní ži-
votní podmínky pro obyvatele města. 
Dojde ke snížení produkce výfukových 
plynů z provozu, který je dnes veden  
v těsné blízkosti obytných budov  
a centra města. 

Pro zmírnění ekologické újmy byla  
v souladu s předloženým projektem 
uložena odpovídající náhradní výsad-

ba jak stromů, tak keřů. Povinnost 
realizace náhradní výsadby je stano-
vena na dobu do 3 let od vykácení  
a následná péče o vysazené stromy  
a keře je stanovena na 5 let.

Na závěr bych rád uvedl, že jsem pře-
svědčen o tom, že všichni pracovníci 
odboru životního prostředí, v jejichž 
kompetenci je vydání či nevydání roz-
hodnutí o kácení městské zeleně, roz-
hodují podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí a že každý případ je indivi-
duálně a objektivně posuzován.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Náhradní výsadba v parku Pod Valy

Je konec března, tedy období, kdy je možné kácet stromy rostoucí mimo les  
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jako každoročně, i v letoš-
ním roce budí kácení stromů značné emoce obyvatel města.

Kácení  a  v ýsadba stromů 
na území  města  Klatov y

jsme navíc zjistili, že prvotní požada-
vek na odstranění stromu byl vznesen 
ze strany společenství vlastníků bytů, 
takže ani argument, že se vlastníků 
bytů nikdo neptal, není pravdivý. 

Místně a věcně příslušným orgánem 
ochrany přírody, který má ve své kom-
petenci rozhodovat o kácení stromů 
rostoucích mimo les, je Odbor život-
ního prostředí Městského úřadu Kla-
tovy. Každoročně řeší desítky žádostí 
o kácení stromů, které jsou podávány 
za účelem uvolnění prostoru z důvo-
du staveb, rekonstrukcí a oprav objek-
tů. Jako příklad lze uvést např. vybu-

dování parkoviště v Podhůrecké ulici  
„u Sparty“. Dále jsou podávány žá-
dosti vlastníků nemovitostí v blízkosti 
stromů, kteří mají obavy z poškození 
nemovitosti stromem nebo kterým 
vadí nedostatek slunečního svitu, 
špatný výhled a znečišťování nemovi-
tosti opadem ze stromů. 

Posledním a často se vyskytujícím 
důvodem k odstranění stromu je 
jeho zdravotní stav. Město Klatovy 
má vytvořenou inventarizaci stromů  
na celém území. Tato inventarizace je 
zpracována specializovanou firmou  
a je pravidelně aktualizována. Jedním  
z výstupů této inventarizace je i do-
poručení k jednomu každému stromu  
- jaký je jeho zdravotní stav, zda hrozí 
nebezpečí jeho samovolné destrukce 
a jak je toto doporučení naléhavé. Po-
kud je navrženo odstranění stromu, 
postupuje se podle dané naléhavosti. 
V některých případech je jako pod-
půrný argument pro odstranění nebo 
naopak neodstranění stromu vypra-
cován znalecký posudek. 

Přijetím žádosti je zahájeno správní 
řízení, jehož finálním aktem je vydané 
rozhodnutí. Součástí každého spisu je 
i na místě pořízená fotodokumenta-
ce. Rozhodnutí obsahuje nejen vlastní 
povolení ke kácení stromu, ale sou-
časně je vlastníku uložena i tzv. ná-

Je zcela běžné, a je to právo každého 
občana, dotazovat se na odboru život-
ního prostředí, z jakého důvodu byl 
ten či onen strom pokácen, zda a kde 
byla stanovena náhradní výsadba. 
Pracovníci odboru se snaží podávat 
uspokojivé odpovědi a vysvětlení. Stá-
vá se ale, že někteří tazatelé neakcep-
tují argumenty předkládané kompe-
tentními pracovníky a někdy dochází 
i k vyhroceným situacím. 

Určitý „humbuk“ se strhl kolem poká-
cení jednoho stromu ve vnitrobloku 
na pozemku ppč. 235/1 v k.ú. Klatovy, 
který je ve vlastnictví města Klatovy. 
Odboru životního prostředí byl doru-
čen e-mail, jehož znění přikládáme, 
sice z konkrétní e-mailové adresy, ale, 
jak už to někdy bývá, nepodepsaný.

Přesto jeho autor obdržel od odboru 
životního prostředí odpověď – tedy 
proč byl strom pokácen, byl popsán 
jeho zdravotní stav a zejména nebez-
pečí, které hrozilo při jeho případ-
né destrukci při větrných poryvech. 
Vlastnictví pozemku a tedy i samot-
ného stromu je jednoduše ověřitelné  
v katastru nemovitostí – není tedy 
pravda, co je uvedeno v e-mailu. Při 
prošetřování postupu orgánu ochra-
ny přírody ve věci povolení kácení 
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tovy také organizuje spoustu tradič-
ních akcí, jako je např. Avon pochod, 
Zahájení turistické sezóny, Brány pa-
mátek dokořán, Barokní svatojánská 
noc, Společné cesty, Dny evropského 
dědictví, Festival komorní hudby. Mezi 
oblíbené patří také koncerty o klatov-
ské pouti či vánočních svátcích. 

Zajišťujeme rovněž podklady pro 
komplexní péči o nemovité i movité  
kulturní památky a o objekty v památ-
kových zónách. Na základě podaných 
žádostí vydáváme závazná stanoviska 
a rozhodnutí k zamýšleným staveb-
ním záměrům. Při své činnosti odbor 
úzce spolupracuje s odbornou organi-
zací NPÚ Plzeň a dalšími organizace-
mi. Nejenže informujeme veřejnost 
o možnostech čerpání finančních pří-
spěvků na památkově chráněné ob-
jekty, ale jsme i administrátory agen-
dy dotací MK ČR. Nelze opomenout 
také kontrolní činnost a dozor při re-
alizaci prací. 

Těší mě, že touto cestou mohu při-
pomenout dvě nejvýznamnější akce 
posledních let. V roce 2019 byla do-
končena na vysoké úrovni a v krát-
kém čase oprava prostor refektáře  

v objektu bývalé jezuitské koleje.  Byly 
zde realizovány jak odborné práce 
z hlediska památkové péče, obnova 
omítek, průzkumové práce, tak i ve-
stavba nových technologií (klimatiza-
ce, ozvučení). Vznikl zde multifunkční 
sál se zázemím a několika doprovod-
nými místnostmi.

Další významnou akcí byla celková ob-
nova kostela Neposkvrněného Početí 
Panny Marie a sv. Ignáce, která byla 
dokončena v minulém roce. Samotná 
příprava prací, kdy došlo k vyklizení 
veškerého mobiliáře a před námi se 
otevřel monumentální prostor, byla 
obdivuhodná. Nezapomenutelným 
zážitkem bylo snesení mohutné sochy 
Panny Marie. Také následná montáž 
dokonalého lešení jak v exteriéru, 
tak interiéru kostela byla fascinující. 
Když začaly bourací práce, v duchu 
jsem přemýšlela, zda se dá vše zase 
dohromady. Práce probíhaly dle da-
ného harmonogramu a na vysoké 
profesionální úrovni. Na kostele se 
vystřídalo mnoho zdatných řemeslní-
ků a zkušených restaurátorů. Vzniklé 
problémy, které však bývají na každé 
stavbě, byly vždy řešeny racionálně 
a s nadhledem všech zúčastněných. 
Akce byla financována z dotace Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu za finanční podpory města 
Klatovy, plzeňského biskupství a Pl-
zeňského kraje. Jsem ráda, že tento 
barokní skvost je opětovně krásnou 
dominantou města, která je chloubou 
nás všech.

Oba tyto výše uvedené objekty byly 
oceněny titulem Památka roku Plzeň-
ského kraje.

Úsek cestovního ruchu
Je představován zejména činností in-
formačního centra, které sídlí v kom-
fortních, moderně zařízených prosto-
rách přízemí domu 66/I na náměstí  
v Klatovech. 

Tým pracovníků IC se snaží plnit veš-
kerá přání návštěvníků. Svědčí o tom 
široká nabídka jak poskytovaných zá-
kladních činností (poskytování infor-
mací, účast na veletrzích, spolupráce 
s institucemi, spolupráce s pořadateli 
kulturních, společenských a sportov-
ních akcí), tak doplňkových služeb 
(prodej propagačních předmětů, ko-
pírovací služby, prodej vstupenek na 
koncerty města, MKS, prodej Plzeňské 
vstupenky, služby spojené s Plzeň-
skou kartou).

Návštěvnost informačního centra 
je vždy vysoká, pouze v této neleh-
ké době je částečně omezená. Mezi 
nejčastější turisty patří Češi, ale také 
Němci, Francouzi, Holanďané, Italové, 
Slováci. 

V současné době je kladným počinem 
i tvořící se Strategie cestovního ruchu 
města Klatov. Jejím cílem je analy-
zovat nabídku a poptávku ve městě 
vzhledem k ostatním turistickým lo-
kalitám a navrhnout strategický a spe-
cifický plán rozvoje cestovního ruchu  
v této oblasti.

Úsek zdravého města
Město Klatovy je členem Národní sítě 
zdravých měst ČR od roku 2011. Kaž-
doročně se zde v rámci projektu Zdra-
vé město a MA21 koná pestrá škála 
akcí pro děti, dospělé i seniory.

Za úspěšné a přínosné v loňském roce 
řadíme mimo jiné akce Zdravé Klato-
vy, Fórum mladých, Táhneme za je-
den provaz, Školní fórum na Základní 
škole Klatovy, Plánická ul. 194, Klatov-
ský klášterní bazar. 

V souvislosti s vládními omezeními 
však musely být zrušeny v loňském 
roce další tradiční akce Den Země,  
9. ročník Avon pochodu Klatovy a Vo-
ňavá adventní neděle.

V současné době naše přípravy pro le-
tošní rok pokračují a věřím, že se plá-
nované akce zdárně uskuteční.

V případě vašich potřeb a přání je vám 
odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu plně k dispozici. 

Věřím, že se brzy setkáme na klatov-
ském náměstí v lepších časech, které 
nám přinesou jak radost, tak duševní 
pohodu. Těšíme se na vás.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury 

a cestovního ruchu

Představujeme:
Odbor  školství , kultury  a  cestovního ruchu

Vážení spoluobčané, jsem ráda, že vám mohu prostřednictvím Kla-
tovského zpravodaje představit Odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu Městského úřadu v Klatovech a nechat vás, alespoň z malé čás-
ti, nahlédnout do jeho činnosti. Pracoviště odboru naleznete v histo-
rickém objektu čp. 66/I ve Vídeňské ulici.

Celý náš tým vytváří a zajišťuje organi-
zační, materiální a finanční podmínky 
pro uplatnění zájmů a potřeb města 
v oblasti školství, kultury, památkové 
péče, cestovního ruchu a zdravého 
města.

Samozřejmostí je pro nás komunika-
ce s veřejností, spolupráce s příspěv-
kovými organizacemi a účast na me-
diálních aktivitách ve vyjmenovaných 
oblastech.

Důležitou aktivitou pracovníků odbo-
ru je spolupráce s odbornými komi-
semi. Jedná se o komisi pro výchovu, 
vzdělání a sport, komisi pro kulturu  
a cestovní ruch a komisi Zdravého 
města.

V přenesené působnosti je vykonává-
na agenda státní správy v oblasti škol-
ství a státní památkové péče.

Úsek školství
V oblasti samosprávy zajišťujeme 
veškerou agendu související s provo-
zem a úkoly stanovenými legislativou  
u čtyř základních škol a jedné ma-
teřské školy s osmi odloučenými 
pracovišti. Odbor vytváří podmínky  
a stanovuje spádové obvody pro pl-
nění povinné školní docházky, zabývá 
se přípravou vyhlášek, konkurzními 
řízeními na ředitele, agendou spoje-
nou se školskými radami, plánováním  
a čerpáním výdajů v jednotlivých za-
řízeních.

Spolupodílíme se na vytváření pod-
mínek v oblasti volnočasových akti-
vit dětí a mládeže. K dispozici máme  
i strategický dokument Plán rozvo-
je sportu v Klatovech. Tento doku-
ment bude možno měnit a doplňovat  
v závislosti na prioritách a potřebách 
města.

V rámci přenesené působnosti zajiš-
ťuje odbor výkon státní správy pro 28 
školských zařízení ve správním obvo-
du Klatov. Provádí se zde zpracování 
a komplexní kontrola finančních pro-
středků státního rozpočtu a přípra-
vy podkladů pro potřeby krajského 
úřadu a MŠMT. K dalším činnostem 
patří také projednávání přestupků, 
jejichž předmětem je zanedbání po-
vinné školní docházky. Povinnost 
školní docházky platí nejen u školáků,  

ale i u předškolního vzdělávání v ma-
teřské škole. Během období pande-
mie koronaviru a distanční výuky po-
díl těchto přestupků bohužel vzrůstá. 
Mnozí totiž zapomínají, že i distanční 
výuka je povinná.

Při současném vývoji pandemic-
ké situace v zemi by se mohlo zdát,  
že školství stagnuje nebo spí. Rozhod-
ně tomu tak není. Pro učitele a žáky není 
tato doba jednoduchá. Je potřeba říci, 
že v naprosté většině se učitelé snaží 
vycházet vstříc jak svým žákům, tak  
i jejich rodičům.

Velké díky a uznání patří všem, kteří 
se s on-line výukou a distančním vzdě-
láváním museli vyrovnat.
 
Úsek kultury
Ten má ve své správě řadu kostelů, 
kaplí, soch, křížků, božích muk.  Pravi-
delně provádíme nejen jejich obnovu, 
ale i běžnou údržbu. 

Odbor zajišťuje nákup a tisk propagač-
ních materiálů, každoročně vydáváme 
nástěnný i kapesní kalendář města. 
Letos jsme také vydali knihu „Klatovy 
a jejich tvář“. O bohatém kulturním 
vyžití v Klatovech jste se dozvěděli  
v lednovém čísle. Odbor za město Kla-
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Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Karafiátová v úseku Mánesova - Fráni Šrámka
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů  
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.

Termíny provedení:
Vodovod: 12. 4.–15. 5. 2021,
MK+VO+T-Mobile: 10. 5.–1. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Milady Horákové, v úseku Karafiátová - Domažlická
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, povrchů MK, výměna 
kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.

Termíny provedení:
Plynovod: 15. 3.–26. 3. 2021,
Vodovod: 17. 5.–29. 5. 2021,
MK+VO+T-Mobile: 31. 5.–12. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník Domažlická, 
v úseku Mánesova – chodníková lávka
Rekonstrukce plynovodu.

Termín provedení: 15. 3.–16. 4. 2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pru-
hu silnice I. třídy ve směru od Domažlic a uzavírky chodníku  
v této části. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

Chodník Domažlická, 
v úseku železniční viadukt - Podhůrecká
Oprava plynovodního řadu umístěného v silnici I. třídy.

Termín provedení: 29. 3.–30. 4. 2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu 
silnice I. třídy ve směru od centra a částečné uzavírky chod-
níku v této části. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění ulič-
ních vpustí.

Další akce se zahájením od měsíce května 2021:
Oprava MK + výměna veřejného osvětlení „za svítidly EZR“ 
v obci Štěpánovice: 03. 5.–18. 6. 2021.
Oprava MK + výměna veřejného osvětlení před čp. 407  
– 411/IV v ulici U Slunce: 3. 5.–10. 6. 2021.
 
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Bc. Luboš Broukal
hospodářský odbor

Oprava MK a výměna vodovodu v Pražské ulici:
Oprava povrchu silnice a chodníků včetně odvodnění ko-
munikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, 
rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce šachet ka-
nalizačního řadu, položení kabelu metropolitní sítě, rekon-
strukce kabelu ČEZ.

Termín provedení: 6. 4.–15. 6. 2021.
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky Pražské ulice. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpe-
čen. Vjezd do Západní zóny bude umožněn pouze dopravní 
obsluze od náměstí Míru podél kostela Balbínovou ulicí, vý-
jezd ze zóny bude provizorně zřízen přes pěší zónu na ná-
městí Randovou ulicí. Dále bude umožněn průjezd vozidel  
do Východní zóny (Plánické ulice) křižovatkami Čs. legií, 
Pražská nebo Zlatnická, Pražská. Provoz bude usměrněn 
dopravním značením. Vjíždět do Pražské ulice pro případ-
né zásobování bude možno pouze po předchozí domluvě se 
stavbyvedoucím. Stavba bude provedena za částečné uzavír-
ky provozu – vyblokování jednoho jízdního pruhu. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce místní komunikace a výměna vodovodu 
na Rybníčkách: 
Oprava povrchu silnice, parkovacích ploch, chodníků včet-
ně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů veřej-
ného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekon-
strukce plynovodního řadu, položení kabelu metropolitní 
sítě, položení kabelu T-Mobile, rekonstrukce kabelu ČEZ.

Termín provedení: 6. 4.–15. 6. 2021.
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky Rybníček.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Vjíždět do ulice pro případné zásobování bude možno pouze 
po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Luby u pily - prodloužení obytné zóny: 
Výstavba nového povrchu komunikace formou „Obytné 
zóny“ včetně čtyř parkovacích míst a odvodnění, které 
bude provedeno zatrubněním stávajícího příkopu, výmě-
na kabelu a sloupů veřejného osvětlení, výstavba chodní-
ku propojujícího tuto lokalitu se silnicí na Sobětice.

Termín provedení: 15. 3.–30. 6. 2021. 
Celá stavba bude provedena za úplné uzavírky ulice. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Parkovací pruh Procházkova ulice
Výstavba parkovacího pruhu pro osobní automobily (po-
délného stání), přestavba chodníku, přeložka plynovodu  
v části ulice Procházkova, před domy čp. 83 a 84.
Termíny provedení: 
Přeložka plynovodu + pokládka potrubí se záhozem: 

8. 3.–12. 3. 2021,
administrativní část přeložky plynovodu: 
12. 3.–15. 4. 2021,
zrušení původní trasy + přepojení nové přeložky:
15. 4.–19. 4. 2021,
Parkoviště + chodník: 15. 4.–20. 6. 2021.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky provozu – vyblo-
kování jednoho jízdního pruhu. Přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Fráni Šrámka, Domažlické předměstí
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů 
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod: 8. 3.–11. 4. 2021,
MK+VO+T-Mobile:  6. 4.–7. 5. 2021.

Opravy komunikací v Klatovech
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Skleněný svět 
pod vodní hladinou
Umění šumavských sklářů nemělo hranice a některé z jejich výrobků udivují již více 
než sto let. K takovým patří zhruba 25 cm vysoká secesní váza vyvzorovaná v roce 
1900 pro světovou výstavu v Paříži podle návrhu Franze Hofstättera a vyrobená 
u firmy Joh. Lötze vdova v Klášterském Mlýně u Rejštejna, kterou můžete vidět  
ve stálé expozici PASKu.

že patří k tomu nejlepšímu, co je  
ve světovém sklářství známo. 

Nikoliv náhodou se právě tato váza 
stala před lety nepřímo logem Pavi-
lonu skla. Výřez jejího dekoru je na 
letáku PASKu, její rozměrná fotogra-

fie zkrášluje chodbu jezuitské koleje 
(na této zvětšenině jsou krásně vidět 
všechny detaily), je na plakátech i jin-
de. Je to váza prostě... úžasná.   
 

Jitka Lněničková
PASK

Dekor vázy přestavuje svět pod vodní 
hladinou a má neobvyklou hloubku. 
Této hloubky bylo dosaženo poměrně 
komplikovaným výrobním postupem. 
Na základní jádro z lehce zakaleného 
čirého skla jsou zde vertikálně nata-
vené nitky z čirého světle zeleného a 
čirého bezbarvého skla, které evokují 
proudění vody. Temné těžké dno tvoří 
vrstva rubínového skla s natavenými 
nitkami z hnědého a modrého skla. 
Ze dna pak vyrůstají vodní rostliny se 
stvoly spletenými ze zelených nitek 
různé intenzity zabarvení, které jsou 
ukončené měkce tvarovanými listy  
s vyrytým žebrovím. Dojem chvění 
rostlin v pohybu vody umocňují hori-
zontální přerušované nitky ze světlé-
ho čirého tyrkysového skla, které také 
jakoby zpřítomňují vodní řasy. Výsled-
ný až snový dojem podvodního světa 
je dovršen irisováním (difuzní tenká 
vrstva, na které dochází k interferenci 
barev), které vyvolává dojem kovové-
ho povrchu. Secesní inspirace příro-
dou je zde dovedena k dokonalosti. 

Váza byla jako mistrovské dílo před-
mětem obdivu nejen na světové vý-
stavě již v roce 1900 a nepochybně 
také za ni dostala firma Lötz v Paří-
ži svou druhou Grand Prix. Nevíme 
přesně, kolik bylo těchto váz celkem 
vyrobeno, ale dochovalo se jich jen 
pár. Náročnost jejich tvorby praktic-
ky vylučovala jakoukoliv sériovou vý-
robu. Doloženy jsou zatím jen čtyři 
tyto vázy a každá z nich je v detailech 
trochu odlišná. Společné jim je ale to,  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

9. 4. 19:00 | YouTube kanál Refektáře jezuitské koleje Klato-
vy | Iluminace KLASICISMUS
Druhý koncert projektu, který v klavírních skladbách před-
stavuje jednotlivá hudební období v Refektáři jezuitské 
koleje. Klasicismus představí Božena Englerová.

stále probíhá on-line výstava
MDŽ – Malíři dosud žijí (mezi námi)
Výstava obrazů členů Němejcova Ateliéru „K“ v Nepomuku.
Podrobnosti a odkaz na webu knihovny.

TELEVIZE FILMPRO
w w w.f i lmpro.cz

Každý týden ZPRÁVY Z REGIONU 5:00-24:00
Film týdne ÚT-NE v 9:00, 13:00, 18:30 a 21:30 hod.
30. 3.-4. 4. Toulky po Šumavě – Z Mouřence na Kašperk

6.-11. 4. malíř Chodů Jaroslav Špillar 
13.-18. 4. Bystřická traktoriáda 2020 - 1.díl
20.-25. 4. Bystřická traktoriáda 2020 - 2.díl
27. 4.-2. 5. koncert mezzosopranistky Elišky Mourečkové 
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GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

Změna programu vyhrazena vzhledem k současné epidemiologické 
situaci.

10. 4. 
–13. 6.  

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech | 
umělci Studia PRÁM / Jsem prostorem, v němž jsem
Výstava představuje okruh mladších umělců sdružených 
ve Studiu PRÁM v pražských Vysočanech, kde mají atelié-
ry. Jedná se o skupinu umělců, kteří v současnosti působí  
ve společné blízkosti (i spřízněnosti) a kteří proto řeší 
praktické i umělecké otázky „komunitně“. Spektrum jejich 
tvorby je přirozeně rozrůzněné – od figurálního sochařství 
přes podoby realistického malířství až po tvorbu na pomezí 
designu a volného výtvarného projevu. Přes jasně odlišné 
postupy lze u nich však cítit zřetelnou vzájemnou rezonanci 
v tom, že neopovrhují tradičními uměleckými technikami 
ani formami kulturního dědictví, ale v duchu „experimen-
tální kontinuity“ na ně navazují inovativním způsobem. 
Tím dokazují, že dnešní exponovaná polemika mezi „kon-
servatismem“ a „novátorstvím“ ve výtvarném umění je  
do značné míry věcí účelové rétoriky. Projekt se uskuteční 
na dvou místech: site-specific instalace v kostele sv. Vavřin-
ce a ne zcela tradiční galerijní prezentace v Galerii U Bílého 
jednorožce. Kurátor výstavy: Richard Drury

do 6. 6. zámek Klenová | do 30. 5.  sýpka Klenová 
Umění 90. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Názorové rozpětí sbírek je značně široké a zaměřuje se  
na  většinu okruhů (figurace, abstrakce, koncept,...),  
na různé generace od nejstarších po nejmladší, na klasická 
i nová média (malba, socha, kresba, grafika, objekt, foto-
grafie, video,…). Je v nich zastoupena novější tvorba uměl-
ců, kteří začínali již na přelomu padesátých a šedesátých 
let, ale i těch, kteří po skončení komunistického režimu prá-
vě vstupovali na scénu. Kurátoři výstavy: Jiří Machalický 
a Michal Lazorčík

do 6. 6. purkrabství hradu Klenová
Jiří Hampl / Utajený objevitel /  Fotografie a objekty
Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel  
od počátku šedesátých let. Jeho volná tvorba není příliš roz-
sáhlá, ale o to soustředěnější a kvalitnější. Vytvářel citlivé 
portréty a záznamy prostředí. Zajímaly ho struktury dřeva 
nebo jednoduché tvary, z nichž vznikaly přísně uspořáda-
né kompozice. Vedle fotografií vytvářel nápadité reliéfy  
a objekty ze snadno dostupných materiálů, ze dřeva, ple-
chu či polystyrénových obalů. Nepříliš rozměrné objekty 
mají blízko k neokonstruktivismu, ale přitom se v nich zrca-
dlí čas. Fantazie se promítá do půvabných loutek, pro které 
vymýšlel vlastní příběhy a dramatické miniatury. Dílo Jiřího 
Hampla je téměř zapomenuté, moc se z něj nezachovalo, 
ale přesto stojí za to ho zmapovat a představit veřejnosti. 
Kurátor výstavy: Jiří Machalický

PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

VÝSTAVY:
Tajemství hyalitového skla
Černé hyalitové sklo, které bylo vynalezené v roce 1816, provokuje do-
dnes tajemstvím své výroby. Je velmi zvláštní, i v tom nejtenčím střepu 
zcela neprůsvitné. Vyráběly se z něj v první polovině 19. století nejen 
velmi luxusní předměty elegantních tvarů s krásnými, broušenými a ze-
jména zlatem malovanými dekory, ale také pevné a odolné lékárenské 
nádoby a láhve. Exponáty pocházejí převážně ze soukromých sbírek  
a část ze sbírek klatovského muzea, naprostá většina z nich se předsta-
vuje veřejnosti úplně poprvé.   
Výstava je prodloužena nejméně do konce dubna 2021 

Seriál o historii firmy Lötz
na webu www.pask-klatovy.cz
Jako malou náhradu za zavřenou expozici a výstavu zahájil PASK již  
na jaře na webových stránkách seriál věnovaný historii firmy Lötz, je-
jíž výrobky jsou ve stálé expozici. Při podzimním uzavření pavilonu byl 
seriál obnoven a každý týden ve středu nebo ve čtvrtek vydáváme nový 
díl. Dnes si jich na stránkách můžete přečíst už šestadvacet. Je to takové 
malé virtuální setkání s historií šumavského sklářství, ve kterém najdete 
mnoho dosud neznámých příběhů. Nyní například průběžně uveřejňu-
jeme tři díly seriálu věnované podnikání Johanna Lötze ml. v šedesátých 
a sedmdesátých letech 19. století v Bavorsku. 

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

Vysílá hudební stanice Družba 
Live streamy na facebook.com/mksklatovy

3. 4. 
sobota

| 21:00 | Velikonoční set!
Připravili jsme si pro vás Velikonoční nadílku. Vaši sobotní 
house party zpříjemní DJ Max, DJ Robin a DJ Chany.

17. 4. 
sobota

| 19:00 | BTnJ
Kdo by neznal klatovskou skupinu hrající německou de-
chovku s prvky anglického golfu...

18. 4. 
pátek

| 19:00 | Třískáč 
Skupina Třískáč spojuje více stylů - od funku, popu až po 
ska a rock. Zpěv Martin Herák, trubka Jiří Auermüller, 
tenor sax Jan Auermüller, alt sax David Kovář, trombon 
Martin Švejda, basa Jaromír Vlach, kytara Vít Buriánek, 
klávesy Ondřej Buriánek, bicí Martin Peksa.

25. 4. 
neděle

| 19:00 | HighScore & Darkcry /Escalate/
Pojďte si s námi konečně dát pořádnou porci rapu! Tento-
krát z kavárny Kulturního domu Družba.

Právě v předprodeji: 
1. 5. 

sobota 
| 20:00 | KD Klatovy |
MAY IN KLATOVY 
Druhý ročník květnových koncertních oslav. Jako hvězda 
večera vystoupí POETIKA společně s ADYS, CIVILNÍ OBRANA 
a ZASTODESET.

7. 5. 
pátek

| 19:21 | Letní kino |
TOMÁŠ KLUS – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akus-
tické podobě.

3. 9. 
pátek 

| 19:00 | KD Klatovy | 
HELENA
Vzhůru k výškám TOUR 2020 & Charlie Band a hosté 
Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z bohatého 
repertoáru Heleny Vondráčkové a také na jejího hosta.

10. 9. 
pátek 

| 19:00 | KD Klatovy | 
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního dopro-
vodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební 
zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební 
scény.

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz, 
Kulturní dům Klatovy
pondělí 9–17; úterý – čtvrtek 9–16; pátek 9–15 hod 
13.00-13.30  polední pauza

PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE
w w w.prateleceskehistorie .estranky.cz

Dle probíhajícího nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR jsou 
všechny vnitřní akce nadále zrušeny. To znamená, že přátelské sezení 
v restauraci KD i promítání v Hifiklubu během dubna nebudou usku-
tečněny. Pokud se uvolní cestování mezi okresy, budou uskutečněny 
individuální venkovní akce – viz výlet a vycházka.

10. 4.  
sobota  

12:38 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
„Kašovická princezna se zlatou hvězdou“. 
Nenáročný pěší přesun z Hrádku do Mokrosuk. Doprava 
bus a vlak. Sraz na autobusovém nádraží v 12:30 hod. 
Možno přistoupit na Tylově nábřeží (u Billy) nebo ve 
Vídeňské ulici. 

18. 4.
nebo
25. 4.   

neděle  

7:00 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET
Může jít o březnové repete nebo o jinou eventualitu s ven-
kovní přírodní podstatou. Doprava - autobus. Sraz  
v 6:40 hod. v Jiráskově ulici (za hradbami). Dodatečně 
bude vše upřesněno na webu.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
w w w.muzeum.klatov ynet .cz

do 30. 4. RETRO 
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.  
V případě uvolnění opatření budou v měsíci dubnu probí-
hat doprovodné akce k výstavě. Bližší informace sledujte 
na webových stránkách muzea. Děkujeme.



D U B E N  2021K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J14 1 5

mi cestovat sama, ale být na cestách  
s člověkem, který s vámi sdílí stejné 
pocity, radosti a nadšení, to je samo-
zřejmě fajn. Takže pokud se někdo bojí 
vyrazit na cesty sám a nemá  zrovna  
s kým, tak si hledat spolucestovatele. 
Sama do džungle bych se nevypravila, 
ale kdekoli v civilizovaném světě není 
proč se bát. Přes internet se dá z tepla 
domova zařídit vše, doprava, ubytová-
ní, naplánovat si výlety. Tedy doufám, 
že to tak brzy zase bude možné! 

Teď chodím po kopcích, po bližších  
i vzdálenějších místech, nadšeně fo-
tím a dokumentuji. Existuje vlak, auto-
bus, a pokud člověk může chodit, není 
žádné místo vzdálené. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Co vás inspirovalo k napsání knihy? 

Už když jsem byla ve Francii, psa-
la jsem jakýsi cestovní deník a ten, 
spolu s mnoha fotkami, zveřejňovala  
na Instagramu.  Každý večer jsem si 
tak zrekapitulovala den a moji známí  
a kamarádi, kteří se zajímali o to, jak 
žiji a co nového jsem poznala, se tak 
dozvídali vše ihned. To moje psaní 
mělo celkem dobrý ohlas a leckdo se 
ptal, jestli svoje texty vydám knižně.  
Jenže po návratu domů mě zcela po-
hltilo moje nové zaměstnání asistent-
ky pedagoga ve škole a na knihu nějak 
nebyl čas.  

Na knize jste začala pracovat během 
dovolené, nebo až po návratu domů? 

Moje instagramové příspěvky už vlast-
ně daly základ knize, i když tehdy jsem 
to ještě netušila. Můj syn v době jar-
ního lockdownu, když zůstal doma 
s malou dcerkou, začal dávat knihu 
dohromady. Vymyslel formát, vše při-
pravil a spolu jsme pak ladili finální 
podobu.  Upravovali jsme fotografie, 
texty, pak přišly na řadu korektury  
a vlastní tisk. S vydáním knihy mně 
finančně pomohlo několik přátel, ale 
hlavně město Klatovy a tiskárna Dra-
gon Press.  Na Vánoce už kniha vonící 
mořem a dálkou udělala některým li-
dem radost pod stromečkem.  Vlastně 
to byla třičtvrtěroční práce.

Kdybyste měla znovu před sebou 
prázdný papír, změnilo by se v knize 
něco? 

Asi ano. Vždycky když člověk něco do-
končí, zjišťuje, že to nebo ono mohl 

udělat jinak.  Trocha nespokojenosti 
nás posouvá kupředu. Ale když o tom 
tak přemýšlím, velké změny by to asi 
nebyly, jen drobnosti.  Kniha má hez-
ký čtvercový formát, je příjemná, je  
v ní mnoho pěkných fotografií, texty 
nejsou nijak dlouhé a náročné.  Dva 
měsíce Francouzkou je takový čtivý 
letní cestopis z míst, kde se umí žít, 
kde se jídlo a víno vychutnává, kde se 
na sebe lidé usmívají a slunce jde kaž-
dý den spát do moře.

Plánujete, že byste napsala další kni-
hu? 

Už je naplánovaná. Ba co víc, už je 
napsaná a v podstatě zbývají jen zá-
věrečné drobnosti k dokončení.  Ne-
čekaným hnutím osudu jsem se se-
známila se zaníceným milovníkem  
a znalcem Malty, což mi bylo sym-
patické jako milovnici Francie. Spo-
lečně jsme vloni pobývali celý měsíc  
na Maltě a nachodili tam přes 700 ki-
lometrů pěšky. Díky jeho znalostem 
jsem měla jedinečnou šanci poznat  
i běžným turistům utajené krásy mal-
tského souostroví. Společně tedy 
připravujeme knihu s názvem Zažít 
Maltu, jejíž krátkou ochutnávku už teď 
můžete najít na webových stránkách  
www.cestysliskou.cz.

Co byste poradila lidem, kteří mají 
podobný sen, ale bojí se jej uskuteč-
nit?

Někdo je nerad sám, potřebuje mít 
„parťáka“, třeba jen pro sdílení. To 
jsem si o sobě také myslela. Pak jsem 
objevila kouzlo samostatnosti a zod-
povědnosti jen sama za sebe. Nevadí 

Haně Majerové je 63 let a pracuje jako 
asistentka pedagoga ve škole. Má tři 
syny a tři vnoučata. Kromě cestování 
nejraději fotí, jezdí na kole, hraje golf 
a věnuje se scrapbookingu. V nepo-
slední řadě ráda čte a píše knihy.

Hana Majerová: „Dva měsíce
Francouzkou je takový čtivý letní 
cestopis z míst, kde se umí žít.“
I když je v dnešní době skoro nemožné vycestovat a poznávat svět, je dobré si ne-
ustále rozšiřovat obzory. K tomu by vám mohla pomoci i nová kniha od Hany Ma-
jerové, jejíž vydání podpořilo město Klatovy. Autorka sebrala odvahu a rozhodla 
se sama žít dva měsíce ve Francii. Co bylo inspirací k sepsání knihy Dva měsíce
Francouzkou? A dočkáte se další knihy? To se dozvíte v rozhovoru.

mám ráda francouzskou kuchyni, 
dobré jídlo, sýry, víno... A v neposled-
ní řadě nadšeně objevuji české stopy 
ve Francii – v Bretani Jana Zrzavého,  
v Paříži Jiřího Koláře, v Provence Ota-
kara Kubína. Teď jsem bydlela celé 
dva měsíce v Normandii, ve městě 
Granville, kde tedy nejsou žádné čes-
ké stopy, ale narodil se zde Christian 
Dior. Je to krásné kamenné město  
na břehu moře. Od roku 1991 je Gran-
ville  zapojeno v projektu Douzelage, 
který sdružuje města evropských 
zemí, mimo jiné i Sušici. To mně bylo 
také hned sympatické.

Dá se tedy říci, že jste díky pobytu  
ve Francii objevila novou vášeň, kte-
rou je cestování?

Cestování je mojí vášní už mnoho 
let, vlastně jsem vždy měla na nohou 
toulavé boty. Jenže jsem si roky mys-
lela, že dovolená musí být jen rodin-
ná. Chtěla jsem však cestovat víc, ale 
bála jsem se jet někam sama. To není 

o penězích, cestovat se dá levně, po-
kud jde člověku o poznávání a zážitky, 
a ne jen o pobyt v luxusním rezortu. 
Nic proti tomu, ale tohle není můj šá-
lek kávy. Potřebuji kontakt se zemí,  
s přírodou, s historií. Být v centru 
dění, účastnit se vesnických slavností, 
chodit na trhy, přespat v lese pod širá-
kem, hecnout se a jet lodí na vzdálený 
ostrov. Spíš jsem konečně objevila od-
vahu a víru v sebe sama, že se dokážu 
o sebe postarat. A že když se chce, je 
všechno možné.

Navštívit Francii byl váš splněný sen, 
co se vám v zemi líbilo nejvíce? 

Splněný sen bylo to, že jsem tam 
mohla žít, byť jen dva měsíce. To ne-
byla dovolená, ale žití. Úplně všední. 
Trávila jsem tam prázdniny, jako kdy-
bych byla tady doma, v Klatovech,  
v paneláku. Tam jsem byla u moře  
a v domečku. Můj pan bytný byl ne-
ustále pryč, pracoval s postiženými 
dětmi, a tak jsem mu de facto hlídala 
dům. Chodila jsem nakupovat, vaři-
la, učila se, jezdila na kole na výlety, 
chodila pěšky po okolí. Musela jsem 
se starat sama o sebe, vše si zařídit, 
domluvit se, a to francouzsky umím 
velmi málo. Ale byla to výzva. Možná 
jsem si také na “stará kolena” chtěla 
dokázat, že sny si může člověk splnit  
v každém věku a v jakékoli době.  

Francii miluji jako takovou pro její roz-
manitost. Najdete tam hory, moře, 
sopečnou krajinu, spousty památek, 
zámky, kláštery, vinice. Samozřejmě 
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Nejúspěšnějš í  sportovci 
okresu Klatov y  za  rok 2020

Z nominovaných sportovců, družstev 
a trenérů vybralo ty, kteří v roce 2020 
dosáhli největších úspěchů. Přestože 
bylo kvůli proticovidovým opatřením 
v loňském roce hodně sportovních 
soutěží zrušeno a mnoho sportovců 
nemohlo naplno ukázat svou výkon-
nost, v některých sportech významné 
soutěže proběhnout mohly a sportov-
ci klatovského okresu se v nich roz-
hodně neztratili. Bylo jich však méně 
než obvykle, takže byly zúženy i ně-
které vyhlašované kategorie. Tradič-
ní slavnostní vyhlášení se letos kvůli 
epidemiologické situaci neuskuteční, 
ale i tak věříme, že zveřejnění výsled-
ků ankety vybrané sportovce, trenéry, 
sportovní kluby i jejich fanoušky potě-
ší. 

Kompletní výsledky ankety s texty  
k vyhlášeným sportovcům naleznete 
na www.pssklatovy.cz.

Ing. Luboš Nový
místopředseda PSS Klatovy

Mládež – jednotlivci
1. NICOLE ZEMANOVÁ 
15 let, TJ SA Špičák, sjezdové lyžování.
2. BÁRA GALUŠKOVÁ
14 let, Klub vodních sportů Sušice, 
kanoistika.
3. MATYÁŠ ROUBAL
10 let, Šachklub Sokol Klatovy, 
šachy
4. KAROLÍNA BEZPALCOVÁ
17 let, Vodní záchranná služba ČČK 
Klatovy
5. LUKÁŠ MAREK
18 let, SK Klatovy 1898, fotbal.
6. KAROLÍNA MACHOVÁ
14 let, Atletika Klatovy, atletika.

Mládež - kolektivy
1. Družstvo mladších juniorů 
Klubu vodních sportů Sušice, 
kanoistika

Dospělí – jednotlivci
1. ANTONIE GALUŠKOVÁ
19 let, Klub vodních sportů Sušice, 
kanoistika
2. FILIP LAGRON
18 let, Hammers gym, kickbox
3. VOJTĚCH KOŽELUH
28 let, Atletika Klatovy, atletika
4. JIŘÍ DOLEJŠ
37 let, TJ Sokol Mochtín, MTB ultra-
maraton
5. ADAM AIZNER
21 let, SK Klatovy 1898, fotbal
6. ADAM KONČAL
18 let, KST Klatovy, stolní tenis

Dospělí – kolektivy
1. Družstvo mužů Klubu stolního 
tenisu Klatovy, stolní tenis

Trenéři
1. VLADISLAV GALUŠKA
55 let, Klub vodních sportů Sušice, 
kanoistika
2. MICHAL HOFFMAN
44 let, SK Klatovy 1898, fotbal
3. RADEK MAŠÁT
44 let, Sport Club Klatovy, florbal
4. JAN POTUŽNÍK
45 let, SK Klatovy 1898, fotbal
5. JAN PRÁŠEK
60 let, TJ Sušice, atletika

Rozhodčí
ZUZANA ŠPINDLEROVÁ
33 let, fotbal

Síň slávy
JOSEF RŮŽIČKA
81 let, TJ Tatran Železná Ruda

Tak jako každý rok, i letos Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy uspořá-
dalo anketu Nejúspěšnější sportovec roku okresu Klatovy.

S Ondřejem Fibichem 
po stopách našich předků
V letošním roce si připomínáme 100. výročí založení celorepublikově, ale i v zahra-
ničí proslavené Aimovy dětské čítárny, která nyní tvoří součást Městské knihovny 
Klatovy. K tomuto jubileu se knihovna rozhodla vydat knihu bájí a pověstí nejen  
z Klatov, ale i z širokého okolí (např. z Drslavic, Habartic, Křištína, Kydlin, Lub, 
Štěpánovic aj.). 

Na závěr si dovolíme pár slov k panu 
Fibichovi, regionálnímu autorovi:
Spisovatel, básník, badatel a skladatel 
hudebních textů se narodil 27. 1. 1954 
v Praze (přesněji v pražském Karlíně). 
Od roku 1979 žije na Šumavě, odkud 
čerpá stále nové informace a inspira-
ci ke své další tvorbě. Mimochodem 
právě tématem Šumavy se zabývá už 
přes čtyřicet let.

Po vystudování gymnázia prošel čet-
nými londonovskými zaměstnáními. 
Téměř dvacet let vydával český samiz-
dat a založil v něm edice Cor cordium, 
Setba samot a kulturní časopis DRU. 
Ke stěžejním ineditním dílům patří 
pověstné antologie Konec obelisku 

(1978), obsahem jsou texty zakáza-
ných básníků a písničkářů, a antolo-
gie Básníci a samotáři (1982), kde dílo 
obsahuje verše 109 autorů. V období 
1991–2016 provozoval antikvariát  
a nakladatelství ve Strakonicích.

Autorova literární činnost obsahuje 
přibližně 80 titulů. Jedná se zejména 
o básnické sbírky (Podoby soumraku), 
pověsti (Strašidla na Kašperku) a po-
hádky (Šumavské pohádky a říkadla), 
navíc tvoří i písňové texty (Poslední 
večeře podle Leonarda).

Mezi nejnovější díla patří dílo Šu-
mavský pohádkář (2020) a Za pověst-
mi Šumavou (2020). Fibichovu tvorbu 
výrazně ovlivnili dva básničtí velikáni, 
a to jeho strýc Vítězslav Nezval a Jaro-
slav Seifert. Od nich se odvíjely počát-
ky jeho vztahu ke krajině nejen tako-
vé, ale i k její „duši“.

Ondřej Fibich založil a nadále také roz-
pracovává svou největší soukromou 
sbírku pověstí v ČR. Lidovou sloves-
nost shromažďuje již od roku 1979, 
a tak je toto veledílo považováno  
za nejlepší výběr z oblasti Šumavy a 
Pošumaví. Část nalezneme i na webu 
Dědictví Šumavy a jihozápadních 
Čech, který zprostředkovává Městská 
knihovna v Prachaticích.

Bc. Lucie Braunová
Městská knihovna Klatovy

Oslovili jsme tedy pana Ondřeje Fi-
bicha, spisovatele a sběratele pověs-
tí z Pošumaví, se kterým knihovna 
již dlouhodobě spolupracuje nejen  
na publikacích, ale i na přednáškách 
pro školy, a spolupráci má domluve-
nou i nadále. Pověsti byly vybírány 
nejen ze zdrojů knihovny, ale i z mu-
zea, a velkou částí přispěl i přímo pan 
Fibich ze svých sbírek. Kniha čítá cel-
kem 55 stran a 28 obrázků. Této te-
matické ilustraci věnovali svůj čas žáci 
ze Základní umělecké školy v Klato-
vech. Všem zúčastněným patří velké 
poděkování. Publikace byla vydána  
za finanční podpory Plzeňského kraje.

Představení knihy proběhne vzhle-
dem ke stávající situaci online, a to 
konkrétně 22. dubna 2021 v 18.00 
hodin na YouTube kanálu Refektáře 
jezuitské koleje Klatovy, přičemž zá-
znam přenosu bude tamtéž i na strán-
kách knihovny samozřejmě přístupný 
i nadále.

Pojďme pomyslně nahlédnout do kni-
hy Klatovské báje, legendy a pověs-
ti dle starých záznamů, přečtěme si 
malou ukázku a udělejme si trochu 
představu o tom, jak to chodilo u na-
šich předků:

Kohout pávem
Služebná děvčata ve městě neměla 
věru lehké živobytí. A protože kou-
sek štěstíčka by neškodil, utíkala se 
k čarování. Stačilo si zašít do lemu 
sukně jetelový čtyřlístek a vše šlo 
jako po másle. Anebo ne?
To jedna z nich se přinatrefila k ná-
ramné podívané. Do Klatov totiž 
zavítal kouzelník, který na náměs-
tí přilákal davy lidí. Nejprve napjal 
lano z Černé věže k protilehlému 
domu. Ve výšce se pak prochá-
zel páv, sem a tam. Lidé valili oči, 
jen jedno děvče opatřené čarov-
ným čtyřlístkem kouzelníka pro-
kouklo. Děvečka pak se smíchem  
na všechny volala, že na tom laně 
se prochází obyčejný kokrháč. Kou-
zelníka popadl vztek, neboť by mu 
lidé za takovou všední podívanou 
nic nedali. I způsobil, že děvčeti 
zpod ruky vypadla ošatka s vejci, 
kterou nesla domů od trhovce. 
Vajíčka se rozkutálela po rynku 
a zahanbená děvečka je rychle 
posbírala a zmizela ve vratech.  
A kouzelník? Ten radši rychle  
z města zmizel i se svým falešným 
pávem.
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Ulice  Dr. Sedláka

Dukelská ulice

Plánická ulice

foto Karel Kotěšovec st.

Redakce: Ing. Milan Jarošík, Karel Kotěšovec, Jiří Tománek. 
Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. 

Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. Distribuováno zdarma.
Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.

Ulice Sedlákova nebo Dr. Sedláka vede od Singrovy továrny (KOZAK) do Tajanova. 
Své jméno nese od roku 1946. Dříve se jmenovala Úhlavská.

MĚJTE FOTKU NA OBÁLCE!

Každý měsíc nabízíme Klatovanům prostor otisknout
 jejich nejlepší fotku na titulní stránce měsíčníku 

distribuovaném do všech domácností v Klatovech. 

Svoje fotografie s květnovým motivem 
nám můžete posílat do 15. dubna  

na zpravodaj@mksklatovy.cz.

Fotografie posílejte v co nejlepším 
rozlišení a nezapomeňte napsat jméno autora.

vě u sv. Matěje. Hrob však nespravo-
valo arcibiskupství, ale soukromá oso-
ba, která jej neplatila. Po roce 2007 
byly ostatky vyňaty, zpopelněny a roz-
ptýleny na rozptylové loučce.

Na počest Dr. Sedláka byla ulice ve-
doucí kolem jeho rodného domu po-
jmenována jeho jménem.

Od roku 1890 je čestným občanem 
obce Tajanov, kde byla v r. 1907 jeho 
zásluhou zbudována kaple sv. Jana 
Nepomuckého a pak v letech 1908  
a 1909 obecní dům, v němž byla umís-
těna mateřská opatrovna (školka), 
dále zasedací síň a dvě světnice chu-
dinské. V roce 1912 nechal u Čeňka 
Vosmíka vytvořit Janu Nepomuckému 
sochu, která je umístěna na mostě 
přes Úhlavu.

Msgre. ThDr. Jan Nepomuk Sedlák  
– generální vikář a později světící bis-
kup u sv. Víta, děkan svatovítské kapi-
tuly, ordinovaný komisař Šedých ses-
ter, kancléř konzistoře a člen Jednoty 
dostavění velechrámu sv. Víta, před-
seda Dědictví svatojánského, posla-
nec sněmu Království Českého, autor 
pastoračních a církevně historických 
děl, byl i překladatelem a vydavate-
lem.

Karel Viták
Městská knihovna Klatovy

ThDr. Jan Nepomuk Sedlák se narodil 
dne 9. dubna 1854 v Tajanově v čp. 
13. Studoval na gymnáziu v Klatovech  
a po studiích teologie byl 9. srpna 
1876 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem  
v Erbušicích a v Rokycanech, farářem  
ve Velkých Popovicích a dalších ob-
cích. Jako generální vikář působil  
v Pražské arcidiecézi u sv. Víta od 
roku 1907. V letech 1898–1907 byl po-
slancem sněmu Království Českého. 
V roce 1910 byl vyznamenán křížem 
Řádu císaře Františka Josefa I. V roce 
1917 se stal v Praze u sv. Víta světícím 
biskupem. V roce 1929 byl světitelem 
čerstvě dokončené katedrály sv. Víta.

Zemřel v Praze dne 30. září 1930. Byl 
pochován v Praze-Dejvicích na hřbito-

Klatov y v  proudu času 
Jak se měnily ulice a domy v našem městě, můžete sledovat na fotografiích, 
které porovnávají stejný pohled na Klatovy v minulosti a nyní.
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duben - ještě tam budem!

www.FACEBOOK.com/MKSKLATOV Y

3. 4. velikonoční set!
DJs: MAX/ROBIN/CHANY

17. 4. Btnj

18. 4. třískáč

25. 4. highscore 
 

a další živé streamy...


