
K L A T O V S K Ý
Z P R A V O D A J

R O Č N Í K  X I I I .W W W. K L ATOVS K YZ P R AVO DAJ.C ZČ E RV E N  2 0 2 1

SPOJENI NA DÁLKU
Výstava žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy
v kulturním domě

17

KULTURA V LÉTĚ
Plánované akce města

3

KULTURNÍ PŘEHLED
Klatovská kina opět otevřena

11—13

zasedání rady města: 8. a 22. června
zasedání zastupitelstva města: 29. června

Autor fotografie: Emil Čeremeta



Č E R V E N  2021K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J2 3

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Vážení Klatované, v měsíci červnu jsme se pravidelně potkávali na celé řadě roz-
manitých akcí, z nichž mnohé se staly již tradiční součástí kulturního a společen-
ského života našeho města. Byť, a je to tak s přicházejícími letními dny zcela při-
rozené, se konají především pod širým nebem, nelze je v danou chvíli připravit  
v takovém duchu, na jaký jsme byli zvyklí. 

Vážení čtenáři Klatovského zpravodaje, dne 5. května 1945 skončila pro Klatovy 
2. světová válka. Tehdy do města a blízkého okolí vstoupila americká armáda, jíž 
velel generál George Patton. 

Sounáležitost… Květnová vzpomínka

Pominout je však úplně nechceme. 
Považuji je za důležitý „krůček“ k po-
stupnému návratu k normálnímu ži-
votu. Ostatně i pro jejich organizátory 
není nic příjemného dlouhodobě peč-
livě připravované události opakovaně 
rušit jednu za druhou. 

V sobotu 5. června sice nezaplaví kla-
tovské ulice stovky účastníků Avon 
pochodu, ale i tak budete mít šanci 
vyjádřit sounáležitost se ženami, kte-
ré neprožívají šťastné období. Místo 
toho napínají veškeré síly, aby se spo-
lu s uzdravením mohly naplno navrá-
tit k radosti i všednosti, které nám ka-
ždý den přináší. 

V odpoledních hodinách vysadíme 
na obvyklém místě pod městskými 
hradbami keř, jako symbol naděje  
a síly života. Součástí „růžového“ dne 
bude rovněž otevření výstavy v pro-
storách před radničním informačním 
centrem. Po dva týdny zde budete 
moci zavzpomínat na minulé ročníky 
pochodu a také podpořit nelehký sou-
boj se zákeřnou chorobou. 

Velmi si vážím toho, že solidarita mezi 
Klatovany není prázdným pojmem. 
Abychom ji však mohli vyjádřit, je 
nezbytné vědět o tom, že jsou mezi 
námi ti, jejichž potíže si často z pohle-
du štěstí (uvědomujeme si ho vůbec?) 
zdravého člověka neumíme mnohdy 
ani představit. 

Do Klatov po těžkých bojích v šu-
mavských průsmycích dorazily jednot-
ky 90. pěší divize („Tough Ombres“)  
a 2. pěší divize („Indian Heads“).   
90. pěší divize postupovala směrem 
od Běšin, ve směru od Kdyně přichá-
zela 2. pěší divize. Jejich postup byl ko-
ordinovaný. Vyjednávání o kapitulaci 
německých vojsk, jak píše Jan Jirák, 
nesporně napomohl i důstojník ame-
rické zpravodajské služby Frank Bin-
der (zajímavá postava, jež by zaslouži-
la větší pozornosti českých historiků). 
Večer ve 21:30 byly Klatovy osvobo-
zeny. 5. květen se tak navždy zapsal  
do historie našeho města.

Jakkoliv se některým zdají události 
roku 1945 a konce války již vzdálené, 
neměli bychom je zapomínat. Tolik 
vytouženou svobodu jsme získali po 
dlouhých 6 letech nacistické okupa-
ce, která v mnohém ohledu ovlivnila 
naše budoucí osudy, jako země, jako 
národa. Je proto chvályhodné, ale  
i životně důležité studovat nejen válku 
samotnou, ale i to, co jí předcházelo 
a co následovalo. Také však to, jak 
jsme se s ní potýkali. Máme mnoho 
příkladů hodných následování, lidí, 
kteří statečně, s rozvahou a někdy  

Překážka v cestě…, stálé ticho upro-
střed parku zpívajícího či bzučícího…, 
tma místo pestré louky rozkvetlé jar-
ním kvítím.

Handicapy a s nimi spojené trab-
le, o nichž se těžko dotčeným mluví,  
s nimiž se zároveň nelehko seznamu-
je oněm zdravým. Hlavně nám do-
spělým, kteří jsme již vybaveni roky 
života a spoustou zábran, předsud-
ků a zkušeností během nich proži-
tých. Hledáme záminky, jak neustálý 
střet s realitou obejít, podat s větší či 
menší mírou taktu, někdy raději pře-
hlédnout. Zapomínáme možná na to 
základní, nejvíc osvobozující a snad  
i uzdravující. Povídat si a naslouchat… 
Žijeme tu všichni pospolu a je napros-
to přirozené si pomoci. 

Ten, kdo toto umí přijímat a nepřijde 
mu to vůbec divné, jsou děti. Je ne-
smírně důležité, že dnes, pokud to 
jen trochu jde, navštěvují i mateřské 
školy všechny společně. Je to znak vy-
spělé, kulturní společnosti. Občas si 
vzpomenu na svá vysokoškolská stu-
dia. Jaký kontrast a šok způsobil ně-

i za hranicí rizika proti okupantům bo-
jovali. Máme však i příklady nehodné 
následování – i o nich je třeba mluvit. 
Jenom pravdivé poznání historie je 
onou „učitelkou života,“ jíž se dějiny 
právem snaží být.

Již podruhé byly oslavy konce války 
omezeny epidemickými opatření-
mi. Nemohli jsme s úlevou a radostí 
oslavit 75. výročí konce války v roce 
minulém, ani 76. výročí v roce letoš-
ním. Přesto jsme se setkali na pamět-
ních pietních místech – v Klatovech,  
na Zhůří, v Lubech – kde si každoroč-
ně připomínáme oběti války. Snažíme 
se, aby slovo „oběť“ nezakrylo příbě-
hy a osudy konkrétních lidí. Pokud si 
přečtete jejich jména, data narození 
a úmrtí na pomnících a pomníčcích, 
uvědomíte si záhy, že často šlo o lidi  
v plné síle. Lidi mladé, kteří před se-
bou, za normálních ne-válečných 
okolností, měli desítky let života, kdy 
mohli ještě nejen mnohé vykonat, ale 
mohli přinést radost svým blízkým, 
mohli normálně žít. Jejich smrt  je ce-
nou za svobodu, kterou dnes může-
me žít.  Položit bychom si měli otáz-
ku, nakolik si své svobody vážíme, ale  
i nakolik si ji zasloužíme, pohlédne-

kterým kolemjdoucím pohyb handi-
capovaných dětí, většinu času pečlivě 
držených za zdmi ústavů, v jednom z 
plzeňských parků.

O akci „V každé době táhneme za je-
den provaz“ tehdy nemohlo být ani 
řeči. A že to jde, se můžeme přesvěd-
čit, kdykoliv se děti bez předsudků 
na společných akcích potkají. Jedno 
takové setkání proběhne ve Vrchlické-
ho sadech během středy 23. června. 
Mají nezastupitelnou roli v tom, aby-
chom se všichni cítili ve svých životech 
co nejlépe a uměli se s překážkami 
osudu popasovat. Vědomí toho, že  
v případě nutnosti někdo pomůže 
táhnout za jeden provaz, je pro všech-
ny strašně důležité.

me-li skrze propast času třeba právě 
do oněch jarních dnů roku 1945.

V Klatovech, věřím, nezapomínáme.  
I proto se tu tradičně scházíme při při-
pomínkových setkáních i se zástupci 
amerického velvyslanectví. Tradicí se 
stalo, že celý den začínáme na Zhůří. 
Tam 5. 5. 1945 svedli američtí vojáci 
s německými jeden z posledních bojů 
války v klatovském okrese. Je skvělé, 
že v posledních dvou letech se k zá-
stupcům Klatov, Sušice, Hartmanic, 
Železné Rudy, americké ambasády  
a četných spolků a pamětníků připojil 
i německý velvyslanec v České repub-
lice. Zřetelně tak říká, že současná ně-
mecká politika se od nacismu dávno 
distancovala. Zhůří je výborným pří-
kladem snahy překonat minulé křivdy. 
Vedle památníku americkým vojákům 
tu byl před lety v blízkosti bývalého 
kostela (dnes jej nahrazuje kaple) 
vztyčen Kříž smíření. Když letos Češi, 
Američané i německý velvyslanec  
v rámci oslav osvobození položili věn-
ce a květiny k oběma památníkům, 
symbolicky tak řekli vše. Nesmíme 
zapomínat, můžeme však odpouštět. 
Jsme všichni dětmi jedné civilizace, 
která je navzdory našim pochybením, 
vášním a temnotám srdcí nakonec 
přeci jen „postavena“ na lásce, naději 
a víře. To nás spojuje.

Přeji vám krásné léto, to brzy začne, 
a pokud vás vaše procházky či výlety 
zavedou na místa, kde se dotknete 
připomínek války a jejího konce, vzpo-
meňte v tichu na tu dobu, na lidi, kteří 
v ní žili a umírali. Byli stejní jako my. 
Uvědomíme-li si to, budou nám oni  
a jejich příběhy bližší a budeme mno-
hem lépe rozumět sami sobě, proto-
že si budeme jisti, odkud přicházíme  
a kam jdeme.
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Avon pochod - nepochod
Stávající složité období opět neumožňuje setkání  
na tradičním Avon pochodu v Klatovech. Město Kla-
tovy hledalo způsob, jak vám tuto akci připomenout  
a podpořit ženy a jejich rodiny, které procházejí ne-
lehkým obdobím svého života.
Při této příležitosti si vám dovoluje-
me nabídnout od 5. do 20. června 
malou výstavu v mázhausu objektu 
66/I (před informačním centrem Kla-
tovy). Její součástí budou předměty a 
fotografie z předchozích ročníků. Vaši 
podporu lze vyjádřit tím, že růžovou 
stužkou, tradičním symbolem Avon 
pochodů, ozdobíte vystavené před-
měty. Stužku obdržíte v informačním 
centru. 

Smyslem akce je upozornit na důleži-
tost prevence a snaha pomoci ženám 
na cestě v boji za zdravá prsa. „Malý 
symbol, velké gesto“ je motto letošní-
ho roku. Svou solidaritu můžete též 
vyjádřit zakoupením charitativního 
šperku v IC.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu

Vážení spoluobčané, v posledních týdnech jsou postupně uvolňována protiepi-
demická opatření v oblasti kultury a pořádání akcí. Doufám, že se situace bude 
nadále jen zlepšovat. 

Léto a  plánované
kulturní  akce  města

Akce, které město připravuje na čer-
ven a prázdninové měsíce, budeme 
v souladu s rozvolňováním postupně 
pořádat. Musíme však počítat s tím, že 
zatím ne vše bude možné organizovat 
jako v uplynulých letech. 

Letní sezónu chceme přivítat vinař-
skou slavností s vystoupením zpě-
vačky Marty Jandové na náměstí. Za-
hraje také známá cimbálová muzika  
M. Broučka a další interpreti. Chystá-
me ji na sobotu 26. června. Program 
samozřejmě bude záviset na možnos-
tech dané vládou, které budou platit 
v době konání. V tento den se dále 
uskuteční pro rodiny s dětmi  dopro-
vodná akce „Roadshow Sportmanie 
Plzeňského kraje“  v Hostašových sa-
dech. O den dříve se bude konat také 
tradiční Barokní svatojánská noc.

Podoba pouti se v době psaní tohoto 
příspěvku ještě ladí. Opět se budeme 
snažit uspořádat vše, co bude možné. 
Už teď je bohužel jasné, že organizá-
toři Mezinárodního folklorního festi-
valu (Folklorní spolek Šumava Klatovy) 
jej neuskuteční. Určitě jsme však ne-
rezignovali a připravujeme náhradní 
program, o kterém Vás budeme infor-
movat v červnu. Uspořádáme také tra-
diční Klatovskou pouťovou heligonku 
v letním kině. V neděli pouť plánujeme 
završit na náměstí koncertem Marka 
Ztraceného. Chystáme také tradič-
ní páteční letní koncerty, stejně jako  

v loňském roce na nádvoří jezuitské 
koleje. Začnou 16. 7. vystoupením On-
dřeje Rumla a pokračovat budou kaž-
dý pátek až do 27. 8., kdy vystoupí zpě-
vačka Lenka Dusilová. Na závěr léta 
plánujeme v sobotu 28. srpna koncert 
zpěvačky a herečky Barbory Polákové 
na náměstí. Tradicí jsou také hudební 
středy na náměstí s kapelami různých 
žánrů z regionu. Podrobný program 
najdete postupně v kulturních přehle-
dech a na www.klatovskyzpravodaj.cz.

Na srpen připravujeme už pátý ročník 
večerních prohlídek městem s ožive-
nými historickými obrazy „Za tajem-
stvím klatovských ulic 5“. Vstupenky 
se budou prodávat v informačním 
centru v průběhu července. Téma-
tem letošních prohlídek bude doba 
17. století, zejména třicetileté války, 
kdy město trpělo častou přítomností 
císařských vojáků a placením výpalné-
ho švédským armádám. Ve třicátých 
letech tohoto století přišel do Klatov 
jezuitský řád a začala éra barokního 
stavitelství. Podíváme se i do 18. stole-
tí, kdy město poznamenal velký požár 
a zavítal sem císař Josef II. Prohlídky 
se uskuteční v tradičních časech od 
18., 19., 20. a 21. hod. ve čtvrtek 12. 
srpna a v sobotu 14. srpna. Podílet 
se na nich budou tradičně ochotníci 
z divadelních souborů Za oponou a 
Rynek. 

V červnu se za normálních okolnos-

tí rozbíhá cestovní ruch. Lidé mají 
možnost už nyní navštívit Černou 
věž, katakomby, barokní lékárnu  
a další památky. Pavilon skla (PASK) je  
od 1. června otevřen každý den od 
10 do 17 hodin. Návštěvníci si zde 
kromě stálé expozice mohou až do 
23. června prohlédnout výstavu „Ta-
jemství hyalitového skla”, která byla 
díky vstřícnosti soukromých sběratelů  
a klatovského muzea pro velký zájem 
prodloužena právě do 23. června. Let-
ní výstava z pravidelného cyklu sklář-
ských škol tentokrát představí práce 
žáků oboru výtvarného zpracování skla  
a světelných objektů z Obchodní aka-
demie, Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště v Třeboni. 
Kurátorka PASKu, paní doktorka Jitka 
Lněničková, jejich školní a absolvent-
ské práce hodnotí jako vynikající pro 
jejich zajímavé výtvarné a řemeslné 
zpracování. Výstava bude pro veřej-
nost otevřena od 26. června a potrvá 
do 19. září.

Věřím, že se nám plány vydaří a koneč-
ně se budeme moci vrátit do normál-
ních kolejí. Přeji Vám pohodové léto.

Slavnosti  vína
2 6 . č e r v n a  2 0 2 1 

náměst í  Míru Klatovy
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Ač se zde odbor nachází cca od roku 
2011, stále se najdou klienti zejmé-
na starších ročníků, kteří nás hledají  
na původním pracovišti v hlavní bu-
dově radnice. Na přiložené fotodo-
kumentaci nechávám nahlédnout 
jak do klenbového prostoru zasedací 
místnosti s prémiovou štukatérskou 
výzdobou, tak i, což je pro někoho 
méně známý pohled, do oken budovy 
z vnějšího dvorního traktu, přes krás-
nou květinovou výzdobu nádvoří. 

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Představujeme:
Odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Klatovy

Odbor výstavby a územního plánování je na Městském úřadě v Klatovech jedním 
z odborů, který zajišťuje čistě výkon státní správy v přenesené působnosti, a to 
na úseku územního plánování a stavebního řádu jako obecný stavební úřad, úřad 
územního plánování a vyvlastňovací úřad.
Odbor výstavby existoval při Měst-
ském úřadě v Klatovech (dříve MěstNV 
Klatovy) vždy od nepaměti, v různých 
formách a s různými pravomocemi. 
Vykonával vždy funkci obecného sta-
vebního úřadu, před 1. 11. 1990 ale 
jen pro vlastní město Klatovy. Kromě 
funkce stavebního úřadu zajišťoval do 
této doby též investorskou činnost,  
a to jak pro budování technické infra-
struktury, která spočívala především  
v technické vybavenosti pro novou vý-
stavbu rodinných domů, tak investor-
skou činnost v bývalé akci „Z“.

Od začátku listopadu 1990 byla  
na základě vyhlášky tehdejšího ONV  
v Klatovech na odbor výstavby  
a územního plánování přenesena  
i pravomoc výkonu činnosti obecné-
ho stavebního úřadu (tzv. výkon stát-
ní správy v přenesené působnosti)  
ve více územních obvodech obcí části 
klatovského okresu. Kromě činnosti 
stavebního úřadu vykonával odbor  
od té doby i obsáhlejší činnosti  
ve věcech územního plánování a veli-
ce nepopulární činnost vyvlastňovací-
ho úřadu pro celé své správní území.
 
Pro představu čtenáře, v celém Plzeň-
ském kraji působí 49 obecných sta-
vebních úřadů, z toho v okrese Klato-
vy je jich 6. Kromě Klatov se nachází 
dále v Sušici, Horažďovicích, Kašper-
ských Horách, Nýrsku a Železné Rudě, 
vždy pod hlavičkou městského úřadu. 
A ještě trochu podrobnějších čísel – 
zdejší stavební úřad zajišťuje svoji čin-
nost celkem pro 41 obcí (z toho 6 měst 
a celkem 206 částí obcí) na 167 kata-
strálních územích o rozloze 664 km2,  
s počtem obyvatel cca 42 000 (dle 
přiloženého obrázku SO ORP Klatovy 
obce ve žluté a hnědé barvě). Úřad 
územního plánování shodně s vyvlast-
ňovacím úřadem pak zajišťují svoji 
činnost celkem pro 44 obcí (z toho  
8 měst a celkem 242 částí obcí) na 205 
katastrálních územích o rozloze 906 
km2, s počtem obyvatel něco málo 
přes 50 000 (dle přiloženého obrázku 

obce ve žluté, hnědé a zelené barvě). 
A takto rozsáhlé území má na starosti 
12 zaměstnanců odboru s počtem po-
dání cca 4 000/rok.

Rozsah činnosti odboru vyplývá z pří-
slušných ustanovení stavebního zá-
kona, který je nejvýznamnějším před-
pisem veřejného stavebního práva. 
Pojetí českého stavebního zákona je 
již tradičně založeno na spojení pra-
videl pro provádění staveb (stavební 
řád) a pravidel upravujících využití 
území pro stavební účely. V nepo-
slední řadě stavební zákon obsahuje 

základní regulace projektové činnosti 
ve výstavbě a provádění staveb, i zá-
kladní vymezení obecných požadavků 
na výstavbu, které jsou dále podrob-
ně obsaženy v obecně závazných 
prováděcích právních předpisech  
a normách EN A ČSN. A tyto předpisy 
jsou hlavním nosným pilířem činnosti 
právě stavebního úřadu v rámci povo-
lovacích procesů.

Kromě výše uvedených pravidel, spo-
jených s umisťováním a povolováním 
staveb, se stavební zákon podrobně 
zabývá i činnostmi v oblasti územní-

ho plánování, což znamená komplex-
ní a kontinuální uspořádání území  
a koordinace veřejných a soukromých 
záměrů, zejména výstavby. A tyto čin-
nosti jsou zase partií úřadu územního 
plánování. 

Stavební zákon dále mimo výše uve-
deného obsahuje i vymezení účelů 
vyvlastnění a omezení vlastnické-
ho práva, které jsou dále podrobně 
upraveny specificky i v jiných práv-
ních předpisech, zejména v zákoně  
o vyvlastnění a zákoně o urychlení vý-
stavby dopravní, vodní, energetické  
a komunikační infrastruktury. Práce  
s těmito právně náročnějšími předpi-
sy je pak hlavní činností vyvlastňovací-
ho úřadu, působícího rovněž pod hla-
vičkou odboru výstavby a územního 
plánování.

Z hlediska hierarchie ve věcech územ-
ního plánování a stavebního řádu je 
zdejší odbor výstavby a územního 
plánování na nejnižším stupni (tzv. 
prvoinstanční orgán), nadřízeným or-
gánem je odbor regionálního rozvo-

je Krajského úřadu Plzeňského kraje  
a nejvyšším orgánem ve struktuře sta-
vebních úřadů je pak Ministerstvo pro 
místní rozvoj, které je tzv. ústředním 
správním úřadem ve věcech územní-
ho plánování a stavebního řádu.

V neposlední řadě považuji ze důležité 
zmínit, že všechny kanceláře odboru, 
spolu se zasedací místností a archi-
vem stavebních dokumentací, najdete 
v přízemí opravené historické budo-
vy bývalé jezuitské koleje v Balbíno-
vě ulici č.p. 59/I, s hlavním vchodem  
z náměstí vedle průchodu pod Čer-
nou věží.

Senioři se připravují na další 
akademický rok
„To koukáte, co senioři všechno dokážou!“ řekli posluchači Univerzity třetího věku 
Západočeské univerzity v Plzni Mgr. Jiřímu Moravovi, který je učí sociologii. 
Senioři stejně jako vysokoškoláci stu-
dují už druhý semestr online a kdo by 
si myslel, že jim to dělá potíže, byl by 
na omylu. Poradí si stejně jako jejich 
děti či vnoučata. Díky studiu na dál-
ku objevili a začali používat moderní 
technologie. Negativa online výuky se 
týkají hlavně sociální stránky, ne pří-
stupu posluchačů, kteří začali být po-
stupně víc a víc aktivní. 

Univerzita třetího věku (U3V) za fi-
nanční podpory města Klatov nabízí 
zájemcům, kteří dosáhli věku potřeb-
ného pro přiznání starobního dů-
chodu nebo jsou v plném invalidním 
důchodu, pro příští akademický rok  
zajímavé studijní programy „Astro-
nomie –  Jak se astronomie promítá 
v každodenním životě“, „Regionální 
historie – významné osobnosti Kla-
tovska a zajímavosti o městečkách  
v Pošumaví“, „Česká literatura – exkurz 
do baroka“ a nové obory „Filozofie“, 
„Začínáme s Google,  virtuální realitou  
a 3D technologiemi“ a ve spolupráci se 

ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech „Dějiny 
hudby“. U předmětů, které pokračují 
z minulých let, není podmínkou ab-
solvování předcházejících přednášek, 
zájemci se mohou připojit. Ke studiu 
všech předmětů se tedy mohou hlá-
sit i noví zájemci. Cena za akademický 
rok je 700,- Kč (IT kurz 900,- Kč).

Pro zapsané posluchače jsou připra-
vovány i mimořádné přednáškové 
cykly, jako například „Vážné i nevážné 
povídání o důležitých věcech a moud-
rosti v knihách“ a speciální přednášky 
na aktuální témata, která hýbou spo-

lečností (Fake news v souvislosti co-
vid-19 nebo očkováním).
Přednášky U3V ZČU probíhají v Kla-
tovech ve spolupráci s obecně pro-
spěšnou společností Úhlava v bý-
valém dominikánském klášteře 
(Plánická 174). Přihlášení předchází 
elektronická rezervace volného místa 
na kurzu. Všechny potřebné informace  
o kurzech a přihlášení získáte na webu 
www.u3v.zcu.cz.

Ing. Pavel Vondráček
Úhlava, o. p. s.
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Domažlická ulice plynovod, úsek Podhůrecká - Nerudova

Oprava plynovodního řadu v pravém chodníku od ul. Pod-
hůrecká po ul. Nerudova 
Termín provedení: 14. 6.–27. 6. 2021
Oprava plynovodního řadu v křižovatce ulic Domažlická 
Podhůrecká
Termín provedení: 14. 6.–23. 7. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky Podhůrecké ulice 
v prostoru křižovatky s Domažlickou ulicí. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK za prodejnou svítidel EZR v obci Štěpánovice:
Oprava povrchu komunikace včetně odvodnění a výměny 
veřejného osvětlení. Termín provedení: 3. 5.-18. 6. 2021
Stavba z důvodu nutnosti zřízení přípojek NN a plynovodu  
k sousedním pozemkům zatím nebyla zahájena.

Oprava MK před č.p. 407 – 411/IV v ulici U Slunce:
Oprava povrchu vozovky, chodníku a prostoru před ga-
rážemi včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu  
a sloupů veřejného osvětlení.
Termín provedení: 3. 5.-10. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku + výměna veřejného osvětlení v Gor-
kého ulici
Oprava povrchu chodníku po levé straně od křižovatky  
s ul. Čejkova po garáže, výměna kabelu a sloupů veřejného 
osvětlení.
Termín provedení: 1. 6.–18. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpe-
čen.

Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Křižíkova-Klič-
kova (u Českého červeného kříže)
Předpokládaný termín: 1. 6.–31. 7. 2021

Vnitroblok u č.p. 412 Plánická ulice
Oprava povrchu části povrchu příjezdu od Plánické ulice 
do vnitrobloku.
Termín provedení: 7. 6.–11. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku v ul. Procházkova 

Oprava povrchu chodníku po pravé straně od ul. Plánická 
po hotel Rozvoj.
Termín provedení: 14. 6.–30. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpe-
čen.

Další akce se zahájením od měsíce července 2021:

Oprava povrchu chodníků + výměna veřejného osvětlení 
v úseku od ul. Gorkého po Spojovací
Termín provedení: 12. 7.–31. 8. 2021

Oprava povrchu vnitrobloku + oprava kanalizace za ho-
telem Beránek
Termín provedení: 12. 7.–30. 7. 2021

Oprava povrchu chodníku v obytné zóně Sportovní ulice 
(podél č.p. 645-416)
Termín provedení: 12. 7.–30. 7. 2021

Oprava MK Karafiátová + vodovod, kanalizace, veřejné 
osvětlení (úsek od ul. Mánesova po Zahradní)
Termín provedení: 12. 7.–18. 9. 2021

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• Mgr. Václav Prais, 376 347 234, vprais@mukt.cz 
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijí-
máte tato nutná dopravní omezení.

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru

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 - dokončen
MK+VO+T-Mobile: 10. 5.–4. 7. 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.
Plynovod: dokončeno,
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 Nerudova – Klostermannova:

Rekonstrukce plynovodu: 24. 5.-13. 6. 2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu sil-
nice I. třídy ve směru od Klatov a uzavírky chodníku v této části. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK a výměna vodovodu v Pražské ulici: 
Oprava povrchu silnice a chodníků včetně odvodnění komu-
nikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekon-
strukce vodovodního řadu dokončena, rekonstrukce šachet 
kanalizačního řadu dokončena, položení kabelu Metropolitní 
sítě dokončena, rekonstrukce kabelu ČEZ dokončena.

Termín provedení: 6. 4.-15. 6. 2021.
Celá stavba je realizována za úplné uzavírky Pražské ulice. 
Jednotlivým dodavatelům stavby se daří dodržovat harmono-
gram prací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je za-
bezpečen. Vjezd do Západní zóny je umožněn pouze dopravní 
obsluze od náměstí Míru podél kostela Balbínovou ulicí, výjezd 
ze zóny je provizorně zřízen přes pěší zónu na náměstí Rando-
vou ulicí. Dále je umožněn průjezd vozidel do Východní zóny 
(Plánické ulice) křižovatkami Čs. legií - Pražská nebo Zlatnická 
- Pražská. Provoz je usměrněn dopravním značením. Grafické 
zobrazení uzavírky je zveřejněno na webových stránkách měs-
ta. Vjíždět do Pražské ulice pro případné zásobování je možné 
pouze po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Rekonstrukce MK a výměna vodovodu na Rybníčkách: 
Oprava povrchu silnice, parkovacích ploch, chodníků 
včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů 
veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu do-
končena, rekonstrukce plynovodního řadu dokončena, 
položení kabelu Metropolitní sítě dokončena, položení ka-
belu T-Mobile rekonstrukce kabelu ČEZ dokončena.

Termín provedení: 6. 4.-15. 6. 2021.
Celá stavba je realizována za úplné uzavírky Rybníček (před 
hotelem Beránek). I zde se jednotlivým dodavatelům stavby 
daří dodržovat stanovený harmonogram prací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Vjíždět do ulice pro případné zásobování je možné pouze po 
předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Opravy komunikací v Klatovech



Č E R V E N  2021K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J1 0 1 1

KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
úterý 

20:00 | KRAJINA VE STÍNU  
ČR, titulky, od 12 let, 135 minut, 100 Kč.
Drama, které získalo celkem pět Českých lvů.

2. 
středa

20:00 | CHLAST
Dánsko, titulky, od 15 let, 117 minut, 100 Kč.  
Drama/komedie. Středoškolští učitelé v lihu. 

3.  
čtvrtek

20:00 | NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA  
USA, titulky, od 15 let, 113 minut, 120 Kč. 
Thriller o ženě, která zasvětila svůj život pomstě.

4. 
pátek

20:00 | KRÁLOVÉ VIDEA 
ČR, přístupno, 82 minut, 100 Kč. Dokument o zlatých 
časech rychlodabingu videokazet v Čechách.

5. 
sobota

20:00 | SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO  
Rumunsko, od 18 let, 108 minut, 100 Kč.  
Drama/komedie o učitelce ze základky, jejíž porno video  
se dostane na internet.

6. 
neděle

17:00 | DUŠE 
USA, dabing, přístupno, 100 minut, 120 Kč. 
Animovaný rodinný film od studia Pixar.

6. 
neděle

20:00 | DISCO 
Norsko, titulky, od 12 let, 94 minut, 120 Kč. 
Netradiční drama o dospívání.

7.  
pondělí

20:00 | NAPĚTÍ 
Velká Británie, titulky, od 12 let, 93 minut, 120 Kč.  
Horor. Sestřička v nemocnici a zlo, skrývající se v temných 
chodbách. 

8.  
úterý

20:00 | ZEMĚ NOMÁDŮ 
USA, titulky, od 12 let, 108 minut, 120 Kč. 
Drama. Vítězný film letošních Oscarů s Frances McDorman-
dovou v hlavní roli.

9.  
středa

20:00 | RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI  
Dánsko, titulky, od 15 let, 116 minut, 110 Kč.  
Komedie s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli.

10. 
čtvrtek

20:00 | GRETA 
Švédsko, titulky, přístupno, 97 minut, 100 Kč. 
Dokument o aktivistce Gretě Thunbergové. 

13. 
neděle

17:00 | PRINCOVA CESTA 
Francie, dabing, přístupno, 77 minut, 120 Kč. 
Animovaná pohádka.

13. 
neděle

20:00 | BÁBOVKY  
ČR, od 12 let, 97 minut, 130 Kč. Romantická komedie.

14.  
pondělí

20:00 | TICHÉ MÍSTO II  
USA, od 12 let, titulky, 97 minut, 130 Kč. Horor.

15. 
úterý

20:00 | SLUŽEBNÍCI 
SR/ČR, titulky, od 15 let, 88 minut, 110 Kč.  
Drama o dvou mladých seminaristech, odehrávající se  
v 80. letech.

17. 
čtvrtek

20:00 | RYCHLE A ZBĚSILE 9  
USA, dabing, od 12 let, 145 minut, 130 Kč. 
Nový příběh populární akční party.

18.  
pátek

20:00 | ŽENA 
Francie, titulky, od 12 let, 104 minut, 120 Kč.  
Dokument o ženách z různých koutů světa.

20.  
neděle

17:00 | LUCA  
USA, dabing, od 7 let, 100 minut, 120 Kč.  
Rodinný dobrodružný animovaný snímek.

20.  
neděle

20:00 | NIGHT LIFE: NA TAHU 
Německo, dabing, od 12 let, 111 minut, 120 Kč.  
Romantická komedie.

21.  
pondělí

20:00 | PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY 
USA, titulky, od 12 let, 104 minut, 120 Kč.  
Komedie.

22.  
úterý

20:00 | PRVNÍ KRÁVA 
USA, titulky, od 12 let, 121 minut, 100 Kč. 
Antiwestern, odehrávající se v USA na počátku 19. století.

24.  
čtvrtek

20:00 | ZVRÁCENÁ 
USA, titulky, od 15 let, 109 minut, 120 Kč.  
Horor podle románu Jamese Herberta. 

27.  
neděle

17:00 | ČERVENÝ STŘEVÍČEK A SEDM STATEČNÝCH 
Korea, dabing, přístupno, 83 minut, 120 Kč. 
Animovaná pohádka.

Městská policie spouští nové 
webové stránky
V polovině května 2021 jsme na adrese www.klatovy.cz/mpklatovy spustili nové 
webové stránky Městské policie Klatovy. 
Chceme tímto krokem přiblížit naši 
práci široké veřejnosti. Jsme sice vi-
dět nejvíce při řešení dopravních pře-
stupků a při pořádání kulturních nebo 
společenských akcí, ale i když doprava 
ve městě je jeden z našich prvořadých 
úkolů, náš „záběr“ je mnohem širší.  
V tomto duchu je zpracována i struk-
tura stránek. 

Co tedy najdete na našem webu?
Aktuálně – zde budeme publikovat 
novinky a aktuality z dění v Klatovech. 

O městské policii – základní informa-
ce o městské policii a jejím fungová-
ním z legislativního pohledu.

Okrsky města Klatovy – přehled 
okrsků a strážníků, kteří zodpovídají 
za své okrsky. 

Co dělat, když – informace o tom, jak 
např. postupovat v případě nalezení 
zatoulaného psa, použité stříkačky či 
mláděte opeřence.

Kdy volat – v jakých případech a kam 
volat městskou policii.

Ztráty a nálezy – jak postupovat  
v případě ztráty nebo nálezu čeho-
koliv. Odkazy na společnosti zajiš-
ťující ztráty a nálezy v prostředcích 
hromadné přepravy osob. Aktuální 

přehled odevzdaných nalezených věcí  
na služebně Městské policie Klatovy.

Odchycená zvířátka – všeobecné in-
formace o dění kolem nalezených  
a odchycených zvířat. Rady, návody  
i fotografie… 

Parkování ve městě – informace  
o zpoplatněných parkovištích města  
a jejich umístění, včetně poplatků.

Věděli jste, že ...? – miniseriál o do-
pravních značkách a pravidlech silnič-
ního provozu, která se v našem městě 
nejvíce porušují.

Volná pracovní místa – informace  
o podmínkách výběrového řízení, kte-
ré musí splnit zájemce, který chce pra-
covat u městské policie.

Ty nejaktuálnější informace zveřejňu-
jeme rovněž na našem facebookovém 
profilu – informujeme zde o ztrace-
ných zvířátkách a také o ztrátách a ná-
lezech. Stejně tak zde najdete aktuální 
dopravní omezení a proběhlé akce  
s aktivní účastí městské policie. 

Samozřejmě, že naše stránky budeme 
doplňovat a rozšiřovat. Pracujeme na 
historii Městské policie v Klatovech 
nebo grafické podobě hranic naší pů-
sobnosti. Nápadů má tým strážníků, 
který stránky zpracoval a uvedl v život, 
hodně, tak se můžete i do budoucna 
těšit na naše nové příspěvky.

Bc. Luboš Steinbach
velitel MP Klatovy

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 červnovým motivem 
nám můžete posílat do 15. června  

na zpravodaj@mksklatovy.cz.

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

Kulturní  přehled |  červen
27.  

neděle
20:00 | NIKDO 
USA, titulky, od 15 let, 92 minut, 120 Kč. 
Akční thriller.

28.  
pondělí

20:00 | EXORCISMUS 
Chorvatsko, titulky, od 15 let, 90 minut, 100 Kč.  
Horor.

29.  
úterý

20:00 | RYCHLE A ZBĚSILE 9  
USA, dabing, od 12 let, 145 minut, 130 Kč.  
Nový příběh populární akční party.

LETNÍ KINO
w w w.mksklatov y.cz

11.  
pátek

22:00 | ANNY 
ČR, od 15 let, 70 minut, 110 Kč. 
Nový časosběrný dokument od Heleny Třeštíkové.

12.  
sobota

22:00 | TICHÉ MÍSTO II 
USA, od 12 let, titulky, 97 minut, 130 Kč. Horor. 

16.  
středa

22:00 | MULAN 
USA, dabing, přístupno, 106 minut, 100 Kč. Dobrodružná 
fantasy o dívce, která se stane slavnou bojovnicí.

19.  
sobota

22:00 | NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA 
USA, titulky, od 15 let, 113 minut, 120 Kč.  
Thriller o ženě, která zasvětila svůj život pomstě.

23.  
středa

22:00 | RYCHLE A ZBĚSILE 9 
USA, dabing, od 12 let, 145 minut, 130 Kč.  
Nový příběh populární akční party.

25.  
pátek

22:00 | MATKY  
ČR, od 12 let, 95 minut, 130 Kč. Nová česká komedie. 

26.  
sobota

22:00 | MATKY  
ČR, od 12 let, 95 minut, 130 Kč. Nová česká komedie. 

30.  
středa

22:00 | SVĚT PODLE MUCHY 
ČR, od 12 let, 100 minut, 110 Kč.  
Dokument o jednom z nejslavnějších českých malířů.

MATKY (25., 26. 6. - Letní kino)
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je 
být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, 
partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se 
z toho.

RYCHLE A ZBĚSILE 9 
(17. a 29. 6. - kino Šumava, 23. 6. Letní kino)
Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulos-
tí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, kterému osud přihrál do cesty 
nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Režisér Justin Lin, který 
má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další 
nadupaný díl, který opět posouvá hranice fyzikálních zákonů.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

5. 6.
sobota

19:00 | refektář jezuitské koleje
Barokní divadlo
Nepropásněte zahájení letní barokní sezóny autentickým 
divadlem. Přijďte se ponořit do dob minulých a vychutnejte 
si nejen dobové kostýmy. Divadelní spolek Lauriger ve spolu-
práci se soubory Capella Ornamentata a Motus Harmonicus 
ztvární hru Veritas prostrata et erecta. Seu S. Joannes Baptista 
(Pravda ponížená a znovu povstalá) od Caroluse Kolczawy,  
SJ (1656 – 1717). Režie Martin Bažil a Kateřina Bobková-Va-
lentová. Nutná rezervace, počet míst omezen. Vstupné 50 Kč. 
Bližší informace na tel. čísle 702 298 605.

19. 6.
sobota

10:00 | Dětská vědecká konference 2021  
Dětská vědecká konference v Klatovech je populárně-vědecká 
akce pro všechny zvídavé děti 1.-6. třídy ZŠ. Jeden den věno-
vaný vědě a výzkumu ve formě zajímavé a dostupné pro děti, 
letos malinko jinak: žádné přednášky, pouze workshopy. Vše 
ZDARMA. Přihlášky http://dvk.fyzika.net/.

20. 6.
neděle

20:06 | YouTube kanál Refektář jezuitské koleje Klatovy
Studentské iluminace
Obrazy a tóny jedno jsou v myslích člověka obdařeného Ilumi-
nací. Poslední předprázdninové Iluminace prožijte na YouTu-
be kanálu Refektáře jezuitské koleje.

Oddělení pro dospělé
Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského 
Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského. Výstava, kterou 
zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
Praha, je přístupná v době provozu knihovny. 
Oddělení pro děti a mládež
Slunce  
Výstava obrázků v režii mladé a talentované Rózy Sofie Fialové. Výsta-
va je přístupná v době provozu oddělení pro děti a mládež.
Čítárna
Malované obrázky  
Výstava obrázků členů Klubu Křišťál v podání Ing. Lenky Kohoutové 
a Jindřicha Vosmika.

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

do 19. 9. RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.

KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA, Z.S .
w w w.kpk.klatov ynet .cz

19:00 | U Radů Klatovy
ČLENSKÁ SCHŮZE
Posezení zájemců o regionální dění a historii v salon-
ku restaurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech nebo  
na Hůrce. Na programu bude zejména příprava akcí klu-
bu po nucené přestávce v činnosti. Schůze bude upřesněna  
na webových stránkách klubu.

12. 6.
sobota

9:00 | Mercandinovy sady
MERCANDINIHO SADY: Úklid městského parku
Tradiční brigáda v Mercandinových sadech v Klatovech 
ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy. Sraz 
účastníků je v 9 hodin u kolonády v parku. Veškeré potřeb-
né nářadí dostanete na místě (uklízení větví, vytrhávání 
plevele apod.). Závěr cca ve 13 hodin. Můžete přijít třeba  
i na hodinu. Akce je určena pro všechny zájemce, kteří mají 
chuť přiložit ruku k dílu. Samozřejmě za dodržení aktuál-
ních bezpečnostních pravidel.

NA HŮRCE: rozhledna a občerstvení
Na klatovské Hůrce bude opět otevřeno občerstvení a rozhledna. Roz-
hledna bude otevřena ve stejnou dobu jako provoz občerstvení. Aktu-
ální otevírací dobu najdete na: www.facebook.com/Klatovskahurka/. 

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

8. 6.  
úterý  

18:30 | restaurace KD | Přátelské sezení
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie. 
Sezení se uskuteční, dle situace, vnitřní nebo venkovní.  
Na programu bude odložená Valná hromada a hodnocení 
roku 2020.

12. 6.
sobota  

13:00 ODDECHOVÁ VYCHÁZKA „K pramenu Úslavy“ 
Osvětová akce pro veřejnost. Pojedeme auty do Číhaně  
a následně pěšky přes Lukoviště. Sraz ve 12:50 hod. v Jirás-
kově ulici (u hradeb). Buřty s sebou.

19.-20. 6.
sobota
neděle  

5:00 | SPECIÁLNÍ NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET
„Severní Čechy – od Ralska po Lužici“
Bezděz – královský hrad, Úštěk – městská památková re-
zervace, Ostré – vyhlídka, Kamenický Šenov – Panská ská-
la, sklářské muzeum, Jetřichovice – Trpasličí skála, Křížový 
vrch, Sloup – skalní hrad, Zákupy – císařský zámek, Mácho-
vo jezero – plavba parníkem. Prohlídky s výkladem a celo-
denní strava zajištěna.  Sraz ve 4:40 hod. v Jiráskově ulici.

24. 6.
čtvrtek  

16:00 | SPOLEČENSKÁ AKCE „Slavnost k veřejnému 
předání obnoveného sousoší Matky s dítětem“
Klatovy – hlavní vchod do areálu klatovské nemocnice. 
Jedná se o hlavní akci v tomto roce v rámci dlouhodobé-
ho programu „Obnova drobných památek“. Akce se koná 
ve spolupráci našeho spolku, Klatovské nemocnice, KPV 
ČR pobočka Klatovy a města Klatovy. Hlavním aktem bude 
slavnostní odhalení obnovené sochy. Pokud to protiepide-
mická nařízení dovolí, bude součástí programu hudební, 
pěvecké a divadelní vystoupení. Srdečně zveme širokou 
veřejnost.

OSTATNÍ AKCE

11. 6.
pátek

14:00 | Galerie ŠIWA
Cesty k Šumavě – Ondřej Fibich
slavnostní autogramiáda 

13. 6.
neděle

16:00 | kostel sv. Martina na Hůrce
XXIV. ročník Evropského festivalu duchovní hudby 
„Šumava-Bayerischer Wald“
Když se mistři potkají. Hudba z doby vzniku kostela  
sv. Martina na Hůrce. Kolegium pro duchovní hudbu Klato-
vy & Consortium musicum Plzeň.

18. 6.
pátek

20:20 | areál Bolfánek
2. PechaKucha Night Klatovy
Přednášky ve formátu 20 obrázků po 20 sekundách. 10 zají-
mavých vystupujících, skvělá atmosféra, jedinečná afterparty.

19. 6.
sobota

13:00 | Mercandinovy sady
Klatovský festival vína 2021
Možnost degustace vín 10 vinařství z Moravy a Čech. K po-
slechu a tanci zahraje cimbálová muzika z Milotic, kterou 
následně vystřídá kapela AVE band. Dále vystoupí folklorní 
a jiné taneční soubory, chybět nebudou ani animační pro-
gramy pro děti od klatovské Berušky. Vše bude doplněno 
vhodnou nabídkou občerstvení. Vstup na akci bude zdar-
ma, víno bude účastníkům poskytnuto pouze do skleniček 
zakoupených na místě. Bližší informace o festivalu najdete 
na www.ktfv.cz. 

Letní příměstské tábory
s výukou angličtiny v příjemném prostředí na farmě
12.-16. 7. Time travellers

2.-6. 8. School of magic
Informace a přihlášky na www.biofarmaskrivanek.cz nebo telefonicky: 
paní Pyšková - 603 164 806

MĚSTO KLATOVY
w w w.klatov y.cz

5. 6.
sobota

Mázhaus MÚ Klatovy 66/I
Avon pochod - nepochod
15:30 - zasazení keře u městských hradeb
16:00 - zahájení výstavy
Výstava potrvá do 20. června.

23. 6.
středa

8:30-15:30 | Vrchlického sady | 
Táhneme za jeden provaz
Propojení nás všech se světem handicapovaných.

25. 6.
pátek

nádvoří Jezuitské koleje
Barokní svatojánská noc

26. 6.
sobota

náměstí Míru 
Slavnosti vína
Nabídka vinařů z Moravy, koncert Marty Jandové,
cimbálová muzika M. Broučka.

26. 6.
sobota

Hostašovy sady 
Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje
Program pro rodiny s dětmi.

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

do 6. 6. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Voda / Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–
21. století
Filosof a spisovatel Gaston Bachelard (1884–1962), ve své 
studii vydané pod titulem Voda a sny v Paříži roku 1942, 
rozvíjí představu vody jako živlu, disponujícího materia-
lizující obrazností. Kurátorky výstavy: Šárka Leubnerová  
a Lucie Šiklová.

do 6. 6. purkrabství hradu Klenová
Jiří Hampl / Utajený objevitel / Fotografie a objekty
Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel od po-
čátku šedesátých let. Vedle fotografií vytvářel nápadité re-
liéfy a objekty ze dřeva, plechu či polystyrénových obalů. 
Dílo Jiřího Hampla je téměř zapomenuté, moc se z něj ne-
zachovalo, ale přesto stojí za to ho zmapovat a představit 
veřejnosti. Kurátor výstavy: Jiří Machalický.

do 18. 7. Kostel sv. Vavřince v Klatovech | Společné cesty 9.
Přehlídka prací současných výtvarných umělců, kteří po-
cházejí z území Klatovska a Pošumaví, nebo zde aktuálně 
tvoří. Výstavu připravuje Galerie Klatovy/ Klenová p.o. pod 
záštitou města Klatovy. Kurátor výstavy: Petr Krátký.

5. 6.
sobota 

všechny objekty galerie | Muzejní noc
Akce pořádána Asociací muzeí a galerií. Bude připraveno 
herní odpoledne a kreativní aktivity pro děti i dospělé. Ná-
vštěvníci si vyzkouší tzv. DIY hry. V pozdních hodinách čeká 
návštěvníky historický příběh znázorněný pomocí písečné 
animace. Vstup do galerie je celý den zdarma.
9:00–22:00 hrad a zámek Klenová 
10:00–22:00 Galerie U Bílého jednorožce a kostel 
sv. Vavřince v Klatovech

6. 6.
–22. 8. 

sýpka Klenová | Svatopluk Klimeš
V Sýpce autor představí své obrazy ohněm, ale i objekty  
a instalace, a pokud to situace dovolí, vernisáž bude zahá-
jena ohňovou performancí. Kurátor výstavy: Petr Vaňous.

13. 6.
–15. 8. 

purkrabství hradu Klenová
Tereza Severová / Stromové slavnosti
Projekt, který vychází ze zkoumání vztahu člověka a post-
kulturní krajiny. Využívá především média fotografie, které 
kombinuje metodou koláže: shromažďuje a manipuluje vi-
zuální informace z internetu i vlastní fotografie. 
Kurátorka výstavy: Jolana Havelková.

19. 6.
–15. 8. 

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Josef Žáček / DISTURBANCES
Samostatná výstava jednoho z nejzajímavějších malířů své 
generace Josefa Žáčka (1951) představuje výběr jeho aktu-
álních prací v rozmezí zhruba pěti let s těžištěm v součas-
nosti. Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth.

Do 22. 8.  zámek Klenová 
Umění 90. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Po umění šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let se 
tentokrát představují devadesátá leta. Ze všech těchto ob-
dobí se podařilo doplnit tvorbu řady slavných a význam-
ných, ale i méně známých a přitom pro celkový vývoj pří-
nosných autorů. Kurátoři výstavy: Jiří Machalický a Michal 
Lazorčík.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

18. 6. 
pátek

| 8:00-14:00 | náměstí Míru |
Klatovské farmářské trhy
Nejen ovoce a zelenina, ale také masné a mléčné výrobky  
a  další dobroty od místních farmářů.

18. 6. 
pátek

| 16:00 | letní kino |
Kinder Fest Open Air 
Zábavou nabité odpoledne pro děti. Přes 3 hodiny hudby, 
tance a kouzel s oblíbenými interprety. Vystoupí: Míja, Kou-
zelník Šmeli, Dj Žabka.

2.-6. 8 | KD Klatovy |
Příměstský tábor - Dotanči až do Japonska 
Bohatý program plný tance a zábavy. Přespání s filmovým 
představením. Vystoupení pro rodiče. Táborové překvape-
ní. Přihlášky nyní na www.mksklatovy.cz.

8.00-16.30 | atrium KD Klatovy |
Spojeni na dálku
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy.

Právě v předprodeji: 
3. 9. 

pátek 
| 19:00 | KD Klatovy | 
HELENA VONDRÁČKOVÁ
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.

1. 10. 
pátek

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

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

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

Dddo 23. 6. Tajemství hyalitového skla 
Díky vstřícnosti soukromých sběratelů a klatovského mu-
zea jsme mohli prodloužit výstavu černého elegantního 
hyalitového skla s broušenými a především zlatem malova-
nými dekory. Toto sklo je původním jihočeským vynálezem 
hraběte Buquoye a vyrábělo se především v první polovině 
19. století. Většina exponátů je vystavena poprvé a možná 
na dlouhá desetiletí i naposled. 

Dd24. 6.
čtvrtek

14:00-17:00 | Sklo je COOL! 
Veřejná instalace výstavy v zahradě.

Dd25. 6.
pátek

16:00 | Sklo je COOL! 
Vernisáž výstavy v zahradě PASKu spojená s komentovanou 
prohlídkou.

Dd26. 6.
-19. 9.

Sklo je COOL! 
Nápady, znalost materiálu, perfektní řemeslné provedení, 
láska ke sklu a radost z tvorby – to vše se spojuje v pracích 
studentů sklářských oborů třeboňské Obchodní akade-
mie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště  
v Třeboni. V Pavilonu skla, jeho zahradě a chodbě jezuitské 
koleje. 
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Klatovská knihovna 
v projektu Knihovny.cz

PechaKucha Night Klatovy

Klatovská knihovna se stala hrdým členem portálu Knihovny.cz, který provozu-
je Sdružení knihoven ČR a vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta  
2011–2015 a je ukotven i v současné Koncepci na léta 2017–2020. Tento trend sbli- 
žování knihoven není v Evropě ojedinělý, podobný funguje například v Nizozems-
ku, Dánsku, Finsku nebo Švýcarsku. Prioritou je pro něj co nejjednodušší přístup 
k informacím a snadná orientace v nich. Funguje od roku 2015 a v budoucnu se 
počítá se začleněním většiny knihoven v České republice.

Pro Klatovy stále nový formát přednášek se opět probouzí k životu. Možná si teď 
říkáte Pecha co? PechaKucha [pečakuča] pochází z Japonska a nabízí prostor pro 
setkávání inspirativních lidí. 

gická bibliografická databáze, Kniho-
vědná bibliografie, Česká literární bib-
liografie a další.

Další funkce Knihovny.cz:
 � propojení rozhraní z různých 

knihoven v jednom účtu,
 � ukládání často používaných dota-

zů, odebírání RSS kanálů atd.,
 � generování citací v různých biblio-

grafických standardech,
 � sledování knižních trendů, komu-

nikace s dalšími uživateli, inspira-
ce,

 � adresář všech knihoven,
 � průběžně rozšiřovaná nabídka 

přístupu k neknihovním e-zdro-
jům,

 � „Zahraniční zdroje“ – nástroj  
k mnohdy fulltextovým oborovým 
databázím, vědeckým časopisům 
a dalším zdrojům z celého světa.

Knihovny on-line
Speciální sekcí portálu jsou Knihov-
ny online (online.knihovny.cz). Na-
bízejí ještě mnohem více přístupu  
k informacím a dokumentům, na-
víc z pohodlí domova. E-zdroje jsou 
děleny přehledně podle věku, pro 
děti a mládež, studenty VŠ, dospě-
lé a seniory a vše je přístupné zdar-
ma. Stahovat a číst si můžete dětské 
knihy, povinnou literaturu, odbor-

Karel „Káďa“ Jungvirth
provozovatel Areálu Bolfánek
Richard Brož
We love Šumava
Michael Petrus
grafik, autor plakátu
Petr Petružálek
sládek a majitel pivovaru Merklín
David „Jesus“ Nováček
cestovatel a šéfkuchař na Bolfánku
Dan Kadlec - Veletoč
ohňové show, žonglování
Zdeněk Mlnařík
redaktor ČT a cestovatel
Zuzana Špindlerová
fotbalová rozhodčí
Michal Sedláček
arborista, držitel certifikátu ETW

né příručky, klasickou literaturu  
i novější díla. Nemusíte tak osobně  
do knihovny, ale postačí vám tablet, 
čtečka nebo počítač. 

Díla nedostupná na trhu
Národní knihovna ČR ve spolupráci  
s dalšími knihovnami se rozhodla zpří-
stupnit svoje fondy děl nedostupných 
na trhu vydaných na území České re-
publiky do roku 1989 (od roku 2021 
se tento fond rozšíří i o díla vydaná až 
do roku 2007), periodika pak do roku 
2009. Jedná se o díla, která nejsou jak-
koli dostupná na českém trhu ani v no-
vém vydání a ještě neuplynulo 70 let 
od smrti autora, jsou tedy chráněna 
autorským právem. Knihovny tato díla 
poskytují fulltextově, ale pouze pro 
čtení, jejich tisk, stahování nebo jaké-
koli jiné nakládání s nimi je zakázané.  
Městská knihovna Klatovy získala pří-
stup k této službě právě prostřednic-
tvím účasti v projektu Knihovny.cz. 

K textům je možné se dostat pomocí 
vzdáleného přístupu na webu ndk.cz, 
jehož podmínkou je registrace v naší 
knihovně. Pro přístup je nutné využít 
přihlašovací údaje do katalogu MK 
Klatovy. Tyto služby je možné využít 
bezplatně. 

Bc. Lucie Braunová
Městská knihovna Klatovy

Magické prostředí Bolfánku krásně 
podtrhne sílu všech vystoupení. Ta 
budou doplněna o ohňovou show  
a hudební afterparty v podání DJ Želví-
na, jehož energické hity hrané z vinylů 
Vás zvednou ze sedaček. Celým veče-
rem nás provede Martin Kaiser.

Přijměte tedy pozvání a v pátek 18. 
6. 2021 vyzkoušejte akci ve formátu 
20x20.

Tomáš Nejdl
PechaKucha Night Klatovy

Co členství v Knihovny.cz znamená?
Globalizace se netýká pouze cesto-
vání, ale přináší možnosti i na poli 
vědy, vzdělávání a přístupnosti infor-
mačních zdrojů. Knihovny.cz vznikly 
díky spolupráci krajských, specializo-
vaných i městských knihoven s cílem 
vytvořit jednu společnou databázi ka-
talogů a dalších zdrojů. Díky tomuto 
portálu můžete:

 � vyhledávat v online katalozích 
všech zapojených knihoven,

 � rezervovat si knihy, objednávat ze 
skladu, prodlužovat výpůjčky atd.,

 � mít přehled o výpůjčkách, poplat-
cích a délce platnosti registrace, 
a to v katalozích těch knihoven, 
ve kterých máte registraci a jsou 
účastny projektu Knihovny.cz.

U některých knihoven je možné:
 � provedení online registrace  

(v Městské knihovně Klatovy za-
tím nelze),

 � zaplacení poplatků a pokut,
 � vyhledávání plných textů v elek-

tronických zdrojích knihovny,
 � stahování a další využití doku-

mentů.

Zapojené zdroje
Knihovny.cz nabízejí ještě mnohem 
více než „jen“ katalogy všech zapo-
jených knihoven.  Přístup získáte  
i k digitalizovaným zdrojům – Digitál-
ní knihovně Ministerstva obrany ČR, 
Západočeského muzea v Plzni, Mu-
zeu Jindřichohradecka, Výzkumného 
ústavu geodetického, topografického 
a kartografického nebo Uměleckoprů-
myslového musea v Praze. 

Sdružené jsou tu ale i další zdroje, ne-
ocenitelné pro studenty, učitele, ale  
i běžné čtenáře. Z těch nejdůležitěj-
ších jmenujme například: Souborný 
katalog ČR, Manuscriptorium, Normy 
ČSN, Patenty, Zákony pro lidi, Pedago-

Smyslem je, aby prezentace byly co 
nejhutnější a dokázaly si udržet po-
zornost posluchačů. Proto má každý  
z 10 vystupujících k dispozici 20 obráz-
ků a každý z nich může komentovat 
na ploše 20 vteřin. 6 minut a 40 vteřin 
ho tak dělí od nástupu jeho následov-
níka.

Aktuálně je zapojeno více než 1200 
měst z celého světa. Loňský klatovský 
první ročník byl prozatím i posled-
ním, neboť následující pokračování  
v prostorách Refektáře bylo zrušeno. 
Nyní pořadatelé využívají možnos-
ti uspořádat venkovní akci a v pátek  
18. 6. 2021 se stěhují do nedalekých 
Chudenic na Bolfánek. Kromě pre-
zentací zajímavých osobností z Klatov  
a blízkého okolí je i objevování nových 
a mnohdy překvapivých míst jedním  
z cílů klatovských pořadatelů. V tomto 
ohledu není Bolfánek nijak originální, 
nabízí však ideální podmínky pro pří-
pravu podobné akce. Již mnoho výlet-
níků objevilo kouzlo místní kuchyně, 
často zaměřené na asijské speciality 
nebo kvalitní řemeslné pivo z Merklí-
na. Oba protagonisté také vystoupí 
před publikem a seznámí nás s jejich 
přístupem k jídlu či pití. Samozřejmos-
tí budou ochutnávky, v případě jídla 
formou degustačních porcí. Celkově 
je seznam vystupujících pestrý a věří-
me, že nabídne atraktivní mix zábavy 
i poučení:

Nástěnný kalendář Klatovy 2022
Jedno pěkné místo znám, vysokou Černou má věž…

Při prohlížení nového nástěnného ka-
lendáře Klatovy 2022 si možná větši-
na z vás vybaví další slova známé pís-
ně o Klatovech. 

Publikované fotografie zachycené 
pány Straškem a Nováčkem zobrazují 
město v mnoha proměnách a jednot-
livých ročních obdobích. Najdete zde 
opravené památky, parky i malebná 
zákoutí. 

Přeji Vám, aby se tento nástěnný ka-
lendář stal pěknou dekorací ve vašich 
domovech.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu
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Odvysílala hudební stanice 
Družba

Spojeni na dálku aneb
výstava žáků ZUŠ Klatovy

Projekt Vysílá hudební stanice Družba vznikl v lednu letošního roku, kdy bylo jas-
né, že epidemická situace ještě nějakou dobu nebude pro kulturu příznivá. Za-
městnanci Městského kulturního střediska v Klatovech se proto rozhodli přesu-
nout kulturu na internet – přesněji řečeno na Facebook. 

Od začátku června se v Kulturním domě v Klatovech koná výstava žáků Základní 
umělecké školy. Expozice je umístěna v atriu vedle velkého sálu, které bylo během 
protiepidemických opatření zmodernizováno a upraveno. Vstup je bezplatný,  
a pokud vás zajímá, jak se učí umění i přes uzavření škol či kde vznikly práce žáků 
do výstavy, dočtete se o tom v tomto rozhovoru.

Na únor bylo připraveno pět koncer-
tů, přičemž se na přední příčce unikát-
ních zhlédnutí uchytil Mr. Cemetery/
Frank Love, kterého stanice vysílala  
v pátek 26. února. Ostatní víkendy 
patřily sourozencům Matějkovým  
a jejich heligonkám, Císař bandu, hou-
slistkám Michaele Kostkové a Barboře 
Slukové, skupině EKG nebo Smrtisla-
vovi v akustické verzi. 

„Březen za kamery vlezem“ - i tak-
to by se dal pojmout další nahrávací 
měsíc. Jako první vystoupili Garrage 
Rattlesnakes, které sledovalo 1,9 ti-
síc jedinečných sledujících. Mezi další 
březnové kapely se řadí Adys, Crim-
son Town Players, Toxic Paradise  
anebo Pavel Horejš se skupinou MY4. 

Na duben byly přeložené některé 
březnové koncerty z důvodu uzavře-
ní okresů. Mezi přeložené kapely pa-
tří BTnJ a Třískáč. Ty doplnila rapová 
crew Highscor3 a Djs: Maxim, Robin  
a Chany. 

sí. A tak se součástí prací stávaly rost-
liny, led, mouka a další součásti našich 
domácností. Častokrát jsme využili  
i možnosti fotografie jak k prezentaci 
plastických prací a jejich finální pre-
zentace, ale také i jako podklad pro 
další tvoření.

Jak se liší distanční výuka od pre-
zenční? 

Jarmila Štěpánková: Všechny vysta-
vené práce žáků z mojí třídy vznikly 
při distanční výuce. Při prezenčním 
vyučování jsme zvyklí pracovat na je-
diném tématu i více vyučovacích lek-
cí a převážně na větších formátech. 
Střídat kresbu s malbou i grafikou, 
modelovat, vytvářet plastiky různými 
způsoby i materiály, často náročný-
mi na čas. V době distanční výuky je 
potřeba, aby žáci vytvořili celou práci 
během jedné vyučovací lekce, tedy 
pochopitelně na menším formátu  
a prostředky dostupnými i v domácím 
prostředí. Podněty čerpáme z bezpro-
středního okolí, z domácího prostředí, 
z přírody a ročních období i z kultur-
ních a společenských výročí. 

Vše má své pro a proti, jaká byla pro 
vaši třídu pozitiva dálkového studia?

Marcela Kotěšovcová: Hojně jsme 
využívali fotografii, a to nejen k doku-
mentaci, ale hlavně k uvědomování si 
světla a stínu. Jako Josef Sudek jsme 
sledovali světlo procházející skleni-
cí nebo jsme fotografie dokreslovali 
a kombinovanými technikami tvořili 
abstrakce a koláže. Při seznamování 
se s významnými jmény výtvarného 
umění žáci aranžovali vlastní interpre-
tace slavných obrazů – „Živé obrazy“.  
Na zákoutích domova jsme se cvičili  
v perspektivě. Objevovali jsme zají-
mavá zátiší kuchyně od spotřebičů 
po hrnky a jiné nádobí. Žáci zkoušeli 
animovat potraviny v ledničce či tvořit 

Štreka - PPOSPO a Pilouni byli hos-
ty květnového vysílání a stali se tak 
předskokany Velkého finále, odvysí-
laného v neděli 30. května. Zakončila 
se tak pětiměsíční koncertní „šnůra“, 
při které měli účinkující možnost spo-
jit se s fanoušky, i když jen virtuálně. 
MKS Klatovy je vděčné, že mohlo být 
zprostředkovatelem alespoň nějaké-
ho kulturního dění v časech, které pro 
nikoho z nás nebyly jednoduché. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

obrazy z mouky. Za použití oleje jsme 
otiskovali svůj obličej do ubrousků  
a podobně jako Adriena Šimotová 
využívali techniky muchláže, frotá-
že, koláže, vrstvení či perforování ke 
zkoumání a dotváření děl.

Co všechno vzniklo při tvorbě z do-
mova? 

Alena Anderlová: Při tvorbě z domo-
va jsme využili  různé netradiční ma-
teriály – čočku, rýži, sůl. Vzniklo mno-
ho různorodých prací, koláže, malby, 
kresby propiskou, fixem, uhlem, pas-
telem. Vyráběli jsme šablony, které 
jsme tupovali kuchyňskou houbič-
kou. Ilustrovali jsme knížky. Pracovali  
na různých tématech – člověk, rostlin-
ná a živočišná říše. Stavěli jsme města 
a také vyrobili televizi.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Na začátek je nutné podotknout, že 
se na celém vysílání podílela převáž-
ná část zaměstnanců MKS. K vysílání 
byly potřeba tři kamery, zvuk, střih  
a osvětlení. Od prvního do poslední-
ho vystoupení šlo o živé přenosy, a tak 
nic z toho, co jste měli možnost zhléd-
nout, nebylo předtočené. 

První koncert, kdy naše pozvání přija-
la skupina MRKLM, se konal ve středu 
20. ledna od 19 hodin. Premiéra nové-
ho projektu dopadla lépe, než se oče-
kávalo, jelikož sledovanost dosáhla 
počtu 1,2 tisíc unikátních sledujících.  
O tři dny později se uspořádal dvoj-
koncert Senometu s názvem „V sobo-
tu večer a v neděli ráno.“ Tento kon-
cert jako jediný není možné dohledat 
na facebookových stránkách, jelikož 
není zaznamenaný. Nejsledovanějším 
živým vysíláním, a to i přes počáteční 
potíže se zvukem, byl koncert skupiny 
Štreka, který se odehrával poslední ví-
kend v lednu. 

Přicházejí žáci s návrhy a náměty 
sami, nebo je nějak motivujete?

Markéta Svobodová: Před samotným 
tvořením předchází vždy motivace 
žáků různými způsoby – ať už je to 
„obyčejné“ povídání, četba pohádky, 
básničky, poslech hudby nebo krátká 
dramatická aktivita, vždy je na uči-
teli, aby obeznámil žáky s námětem 
prostřednictvím něčeho jim blízkého  
a uchvátil tak jejich pozornost a zá-
jem. Všechny tyto činnosti baví jak 
žáky, tak učitele, ovšem jsou provedi-
telné jen „naživo“ ve třídě.

Jak se výuce v domácím prostředí 
přizpůsobili žáci?

Pavla Sedláčková: Žáci po celý školní 
rok nelenili a i v netradičním domá-
cím prostředí s nadšením, pečlivostí  
a radostí tvořili. Vyzkoušeli jsme si tra-
diční výtvarné techniky (kresba, mal-
ba), ale pilně jsme využívali domácího 
zázemí a tvořili z méně používaných 
malířských potřeb, tak i věcí, které  
s klasickou výtvarkou vůbec nesouvi-

Přijímací zkoušky do Základní umělecké 
školy J. Kličky Klatovy se v rámci všech 

oborů (hudební, výtvarný, literárně dra-
matický, taneční) uskuteční v týdnu  

od 14. června 2021. Elektronické přihlášky 
a veškeré další informace naleznete  

na www.zusklatovy.cz 
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Evropský festival duchovní hudby 
„Šumava-Bayerischer Wald“ 2021
Evropský festival duchovní hudby „Šumava-Bayerischer Wald“ se pravidelně koná 
na přelomu května a června v česko-bavorském pohraničí a v hudebním životě 
našeho města zaujímá  pevné místo. 

Klatovskému publiku nabízí dva on-li-
ne koncerty konané během poslední-
ho květnového víkendu a jeden živý 
koncert umístěný do poloviny června. 
Stejně jako tomu bylo v uplynulých 
letech, přináší festival také tentokrát 
dramaturgicky pestrý program, který 
skýtá rozhled po kvalitních českých 
sborech (En Arché z Prahy, pardubic-
ké Continuo, ženský komorní sbor z 
Jirkova), ale zároveň poukazuje na bo-
hatou historii klatovského hudebního 
života a kulturní tradice. Představiteli 
této linie jsou symbolicky dva význam-
né klatovské sbory – smíšený pěvecký 
sbor Šumavan a komorní sbor Kolegi-
um pro duchovní hudbu, které se tak 
po dlouhé době opět mohou setkat 
na pomyslném společném pódiu. 

Šumavan v neděli 30. května v rámci 
on-line koncertu uvede program ke 
150. výročí úmrtí klatovského skla-
datele Leopolda Eugena Měchury 
(1804–1870), připravovaný již na uply-
nulou sezónu. Kolegium pro duchovní 
hudbu nechá za doprovodu komorní-
ho orchestru Consortium musicum na 
živém koncertě v kostele sv. Martina 
na Hůrce v neděli 13. června zaznít 
hudbu známých i neznámých autorů, 

komponovanou v období vzniku této 
známé klatovské barokní svatyně. 
Právě tento poslední koncert můžeme 
vnímat jako symbolický začátek ob-
noveného živého koncertního života 
v našem městě. Vzhledem k vnějším 
okolnostem se možná bude zároveň 
jednat o na dlouhou dobu poslední 
vystoupení Kolegia a Consortia v pro-
středí svatomartinského kostela.  

Bližší informace o jednotlivých kon-
certech včetně odkazu na on-line vy-
sílání festivalových koncertů nalezne-
te na webových stránkách festivalu 
www.fdh.klatovynet.cz.

Děkujeme vám všem za dosavadní 
přízeň a těšíme se na setkání s vámi 
během letošních festivalových vystou-
pení v on-line prostoru a samozřejmě 
také naživo. 

Vít Aschenbrenner
dramaturg festivalu 

Dnes již téměř čtvrtstoletý festival, 
jehož prostřednictvím do Klatov přijíž-
dějí významné sbory z celých Čech, se 
těší dlouholeté přízni a podpoře měs-
ta a jeho představitelů. I díky tomu se 
Klatovy mohly stát přirozeným cent-
rem jeho české části. 

Loňský rok poprvé znamenal přeru-
šení festivalové tradice, kdy vlivem 
epidemiologické situace musel být 
jeho 24. ročník kompletně odvolán a 
přesunut na další rok. I když na jaře 
letošního roku nejsou podmínky pro 
sborová hudební vystoupení ještě 
zcela ideální, rozhodli se organizáto-
ři festivalu – klatovský komorní sbor 
Kolegium pro duchovní hudbu – tento 
již jednou odložený ročník přece jen 
uskutečnit. 

Jeho uspořádání v dnešní dosud pro 
živou kulturu nepříliš jisté době lze 
vnímat jako symbolické znovuna-
startování klatovské živé kultury. Or-
ganizátoři zde vědomě navazují na 
předchozí dramaturgicky originální 
klatovské hudební on-line projekty  
z počátku letošního roku, z nichž 
některé, jako například Iluminace 
konané v klatovském refektáři, pro-
slavily město svojí multižánrovostí  
na celostátní úrovni. Tuto aktuální roli 
festivalu si uvědomují také současní 
představitelé města, z nichž klatov-
ský místostarosta Ing. Václav Chroust 
uvede jeho on-line koncerty. Uspo-
řádání  letošního festivalového roč-
níku znamená významnou vzpruhu 
také pro samotné interprety – sbory 
z celých Čech stejně jako hudebníky  
z bavorského příhraničí, kteří se svými 
výkony budou na on-line koncertech 
podílet.  

Festival vědomě – byť s jistou opatr-
ností – usiluje o symbolický přechod 
z formátu on-line koncertních vystou-
pení, která se jako jediná mohla konat 
v uplynulých měsících, do oblasti tra-
dičních živých hudebních koncertů, jak 
je známe z období před rokem 2020. 
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www.sostrebon.cz
www.pask-klatovy.cz

Nápady, znalost materiálu, 
perfektní řemeslné 

provedení, láska ke sklu 
a radost z tvorby – to vše  

se spojuje v pracích 
studentů sklářských  

oborů z Třeboně. 

Sklo je 
COOL! 

PaviLOn SkLa kLatOvy

Ve spolupráci s Obchodní akademií,  
Střední odbornou školou  

a Středním odborným učilištěm v Třeboni.

výStava
26. 6. – 19. 9. 2021


