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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

V posledních letech se zájmem sleduji, ostatně jako všichni Klatované, rekon-
strukci jezuitského kostela. Jsem velmi rád, že k ní došlo. Svým způsobem se tak 
završuje dlouholeté úsilí o proměnu kdysi omšelého jezuitského areálu. 

Vážení Klatované, v uplynulých dnech byla dokončena oprava Pražské ulice a části 
„Rybníčků“. V letošním roce se jednalo o nejnáročnější stavební práce při obnově 
městských komunikací. A to hned z více důvodů. 

Češt í  a  moravšt í  b iskupové 
požehnal i  Klatovům

Opravená Pražská. . .

Zbývá však stále ještě vyřešit bývalý 
jezuitský seminář. Ten nás trápí. Nic-
méně kostel se zkrášluje doslova před 
očima, a to díky péči církve. V dotyku  
s ním, péčí města, jsou nově oprave-
ny i schody a Divadelní ulice. Prakticky 
nedávno byl otevřen jezuitský refektář 
s přilehlým ambitovým sálem. Refek-
tář se stal centrem plně připraveným 
na kulturní, společenské a vzdělávací 
akce. 

Přestože práce v interiéru kostela ješ-
tě pokračují, zažily Klatovy vpravdě 
historickou událost.  Při příležitosti 
jednání české biskupské konferen-
ce v Nepomuku (a oslav 300. výročí 
blahoslavení (dnes již) sv. Jana Ne-
pomuckého), pozval plzeňský biskup 
Mons. Tomáš Holub své kolegy do 
Klatov k požehnání jezuitského koste-
la.  Díky tomu se v pondělí 17. května 
v jezuitském kostele u oltáře „potkali“ 
kardinál, arcibiskup, čeští a moravští 
biskupové, a to v nevídaném počtu. 
Společně požehnali jezuitskému 
kostelu. 

Mohu-li být, výjimečně, „malinko“ 
osobní, mám velkou radost z toho, jak 
se jezuitský komplex kultivuje a mění. 
Měl jsem možnost se na části změn 
podílet, i proto mi dovolte sdílet něko-
lik myšlenek a vzpomínek, které mně 
běžely hlavou, když v polozaplněném 

Spolu s opravou povrchů vozovky  
a chodníků probíhala i kompletní re-
konstrukce uložených inženýrských 
sítí (plynovod, optické sítě, vodovod-
ní a kanalizační řad). S ohledem na 
návaznost jednotlivých „sítí“ byla při-
pojena i část navazujících Rybníčků. 
Rozsah celé akce se tak výrazně zvětšil  
a vyžadoval precizní koordinaci jed-
notlivých prací.

Zejména v případě oprav starých vo-
dovodních a kanalizačních vedení  
v historickém centru nebývá  nouze o 
nepříjemná překvapení, jež dokážou 
stavební práce přerušit či prodloužit. 
Dodržení termínů však pro nás bylo 
velmi důležité. Pečlivě jsme se na nich 
domlouvali s lidmi, kteří se zde věnu-
jí podnikatelským aktivitám a zásah  
do období rozbíhající se turistické 
sezóny by pro ně byl velkou zátěží 
zejména ve chvíli, kdy nemohli s ohle-
dem na platná protiepidemická vládní 
nařízení provozovat svoje živnosti.

Pražská ulice je navíc nejdůležitější ko-
munikací obsluhující centrum města. 
Každý den tudy projede na 5 tisíc aut. 
Byla to právě ona velká dopravní zá-
těž, která neumožnila změnit povrch 
této silnice do historické žulové dlaž-
by. Osobně mne to mrzí. Do historic-
kého jádra by patřila a občas mně to 

(kvůli epidemickým opatřením) koste-
le probíhala slavnostní mše svatá spo-
jená s požehnáním nově opravenému 
kostelu.

V duchu jsem před očima viděl všech-
na ta léta, co se kostel opravoval. Ne-
jsou to jen ony poslední tři roky, kdy 
opravy vrcholily. Za ty bezesporu patří 
díky farnosti a P. Jaroslavu Hůllemu, 
který s humorem, optimismem a dů-
věrou sobě vlastní práce a pracovníky 
„popoháněl“ a zasloužil se o zdar díla. 
Na stavbě byl, jak připomíná projek-
tová manažerka Iva Fictumová, každý 
den. Díky za to.

Vzpomínal jsem však také na P. An-
tonína Šestáka a jeho statečné  
a obětavé dobrovolníky, kteří ještě za 
socialismu doslova zachraňovali „co 
se dalo.“ Střechu, věže, fasádu. Pama-
tujete, jak „kostelní brigádníci“ balan-
covali v ohromné výšce, doslova na 
pokraji života a smrti, při stavbě aty-
pického lešení, při opravách věží? Já 
se výšek bojím, a snad i proto si jejich 
výkon pamatuji dodnes. Byl mezi nimi 
i můj tchán či současný zbynický farář  
P. Jan Wirth. Děda tu již není, ale mezi 
kněžími, kteří nyní kostel požehnali, 
byl i Jan Wirth. Nepochybuji o tom, že 
P. Šesták má z rekonstrukce, která tu 
probíhá, radost. Pánové a paní (proto-
že i ženy tehdy pomáhaly), díky Vám 
za vše, co jste tehdy pro kostel udělali.
Zapomenout nelze ani na P. Antonína 
Bachana. Za jeho správy byla oprave-
na střecha, ve spolupráci s městem 
rekonstruovány katakomby. I když už 
svět byl jiný a opravy kostela zajišťo-
vala firma a ne brigádníci, i on si užil 
četné starosti a spolu s ním ti, co mu 
pomáhali. Antonín Bachan na mši při 
otevření kostela nebyl, ale bezpochy-
by se časem přijede do Klatov podí-
vat, aby si „zkontroloval“, jak kostel 
rozkvetl. Díky jemu a jeho spolupra-
covníkům.

Pan biskup neopomněl poděkovat 
městu Klatovy a starostovi Rudolfu 
Salvetrovi za výbornou spolupráci. 

někteří připomínáte. Chápu však, že 
upřednostněn musel být dopad zvý-
šené hlukové zátěže, a proto změna 
povrchu po řadě provedených měření 
hluku povolena nebyla.

Pražská ulice neplní jen funkci do-
pravní obslužnosti. Zvykli jsme si, že 
ji třeba o pouťových dnech rozezpívá  
a roztančí průvod folklorních soubo-
rů. Bohužel ani letos se jej nedočká-
me. V době, kdy sportovní či kulturní 
spolky více než rok nuceně „spaly“. 

Svůj dík vyjádřil i plaketou s jednodu-
chým, ale výstižným nápisem: „Děku-
jeme.“ Někdy netřeba dlouhých slov, 
podstata věci je důležitá.

Avšak byli i další, kteří si poděkování 
zaslouží neméně. Naše kolektivní pa-
měť, historie, na ně často a brzy zapo-
míná. Jsou pro ni  „anonymními lidmi.“ 
Nicméně, díky nim, jejich úsilí, nadšení, 
mnohdy i obětem, se obyčejné mění  
v neobyčejné, všední v krásné. Díky 
patří všem, kteří kdy na kostele pra-
covali. Je chvályhodné, že klatovská 
farnost vydala knihu „Práce jako na 
kostele,“ která o některých z nich píše. 
Vřele Vám knihu doporučuji k přečte-
ní.

Bylo však mnoho i těch, kteří pomoci 
při opravách a rekonstrukcích nemoh-
li. Přesto na svůj kostel mysleli, pama-
tovali na jeho dobro, přáli úspěch jeho 
opravě, protože kostel koneckonců 
není jen budova. Přát dobré, modlit 
se za dílo samé – i to velmi pomáhá. 
Naplňuje se tak jezuitské OMNIA AD 
MAIOREM DEI GLORIAM. Nejsme jen 
lidé z masa a kostí, máme také duši 
a víme, co nás přesahuje. Před očima 
mně běžela celá řada obličejů, lidí,  
z nichž mnozí už tu dávno nejsou… 
Nepochybuji o tom, že by měli či mají 
nesmírnou radost z toho, co se v Kla-
tovech podařilo. 

Opravené věže kostela se vypína-
jí k nebi, na samém vrcholu je nová 
Immaculata. Společně shlížejí do dáli 
k šumavským horám, bezpochyby vidí 
také až někam k Plzni. Spolu s Černou 
věží a radnicí tvoří panorama města, 
které milujeme… Je tomu tak, že?

Přeji Vám krásné léto.

Připravovat se nemohli ani ti, kdo se 
věnují udržování folklorního dědictví. 
V kombinaci s nejistotou stran příjez-
du zahraničních souborů bude Klatov-
ská pouť bohužel o jeden ze svých vr-
cholů ochuzena. Přesto jsme se snažili 
pro Vás, Klatovany, i návštěvníky pře-
spolní, připravit zajímavý program,  
z něhož si snad každý z Vás dokáže vy-
brat nějakou část ke svému pobavení 
a potěšení.

Dovolím si Vás požádat, abyste res- 
pektovali pokyny pořadatelů jednotli-
vých akcí. Moc bych si přál, myslím, že 
je to i naším přáním společným, aby-
chom již v dalších měsících nemuseli 
být omezováni a neřešili, zda pouť v 
roce 2022 vůbec bude moci proběh-
nout. 

Milí čtenáři, přeji Vám krásné léto, 
hodně radosti a návraty ve zdraví  
z Vašich prázdninových cest. 
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

25 let spolupráce s městem Klatovy.

Vážení občané, v červnovém čísle našeho zpravodaje jsem psal o připravovaných 
akcích města. Za měsíc se věci opět trochu posunuly a vypadají pozitivněji. Lidé 
mají více možností pro setkání. Rozbíhají se nejrůznější aktivity, které se opět vrací  
z online prostředí do reálného života, byť ještě s opatrností a za podmínek dodr-
žování aktuálních opatření. 

Kde trávíte ve městě volný čas, kde se cítíte příjemně či kam věnovat více po-
zornosti?

Šumavské vodovody a kanalizace

Nejen za  kulturou Pozor na splatnost místního 
poplatku za komunální odpad

Pocitová mapa Klatovy 
online formou

Placení poplatku za odpad občany 
s trvalým pobytem na ohlašovně

Ve svém květnovém příspěvku  
do Zpravodaje jsem zmínil 25 let spo-
lupráce mezi městem Klatovy a spo-
lečností Šumavské vodovody a kana-
lizace. Poděkoval jsem všem, kteří se  
na péči o vodu podíleli a podílejí, za 
poctivou práci. I díky ní pijeme v Kla-
tovech kvalitní vodu, nemáme pro-
blémy s kanalizací. Pečlivý čtenář pan 
Ing. Václav Janča mně bezprostředně 
poté, co Zpravodaj vyšel, napsal dopis, 
v němž mě upozornil na to, že infor-
mace o 25 letech provozování vodo-
hospodářské infrastruktury společ-
ností ŠVAK není pravdivá. Připomněl 

V tomto čísle tak můžete najít kom-
pletní program klatovské pouti, která 
bude probíhat od 8. do 11. červen-
ce. Těšit se tak můžete na staročes-
ké trhy, stejně jako v loňském roce 
v prostoru náměstí a části Plánic-
ké ulice (po křižovatku s ulicemi Ji-
ráskovou a Komenského). Pouťové 
atrakce budou na Erbenově náměstí,  
na zahradě naproti muzeu bude tra-
diční výstava klatovských karafiátů  
a těšit se můžete i na kulturní pro-
gram. V rámci něj alespoň zčásti na-
hradíme zrušený Mezinárodní fol-
klorní festival, a to včetně několika 
folklorních vystoupení. Připravuje se 
také církevní průvod s obrazem Panny 
Marie Klatovské a mše a mnohé další.

Některé městské akce se uskuteč-
nily v centru města už koncem červ-
na. O dalších plánovaných jsem už 
psal minule, zejména o sérii letních 
pátečních koncertů na nádvoří je-
zuitské koleje či o prohlídkách měs-
ta s oživenými historickými obrazy  
12. a 14. srpna. Připomínám, že pro-
dej vstupenek na prohlídky bude za-
hájen v polovině července prostřed-
nictvím informačního centra. V rámci 
letních koncertů na náměstí chystáme 
16. července vystoupení zpěváka Mi-
chala Hrůzy a 28. srpna zpěvačky Bar-
bory Polákové. Další akce plánujeme 
na září a podzim, ať už Dny evropské-

Městský úřad Klatovy upozorňuje, 
že dne 30. 4. 2021 skončila splatnost 
místního poplatku za komunální od-
pad na letošní rok. Včas nezaplacené 
místní poplatky může správce daně, 
tedy městský úřad, zvýšit až na troj-
násobek. Neuhrazené místní poplatky 

S pocitovou mapou, jako nástrojem pro 
získání zpětné vazby od občanů, jsme 
se měli možnost setkat v roce 2017  
a 2019 v rámci Fóra Zdravého města.
Je to metoda založená na subjektiv-
ních hodnoceních a pocitech, nikoli  
na exaktních měřeních.

Dnes přinášíme možnost všem obča-
nům města Klatov vyjádřit se k jed-
notlivým tématům i online formou.  
Do mapy můžete nejen označit místa, 
ale také k nim přiřadit komentáře.

Dovolujeme si upozornit klatovské 
občany s trvalým pobytem na ohla-
šovně (v našem případě na adrese 
náměstí Míru 62, Klatovy), že i oni 
jsou povinni platit místní poplatek za 
komunální odpad, zavedený Obec-
ně závaznou vyhláškou města Klatov  
č. 4/2020. V případě neuhrazení po-
platku je město povinno ho vymá-

mi, že ŠVAK byl založen 30. 4. 1999, že 
město do této společnosti vstoupilo  
v druhé polovině roku 1999 a že ŠVAK, 
a.s. tudíž provozuje vodovod a kanali-
zaci v Klatovech až od 1. 1. 2000. Pan 
Janča též zmínil, že i výroční zpráva 
společnosti ŠVAK, a to na titulní stra-
ně, obsahuje tutéž nepravdivou infor-
maci o 25 letech spolupráce.  Vyzval 
mě, abych ve Zpravodaji uvedl vše na 
pravou míru. To nyní činím.  Dotázal 
jsem se ve ŠVAK(u). Odpověď je pros-
tá: pod jménem Šumavská vodáren-
ská působila od 1. 1. 1995 komanditní 
společnost, od 1. 1. 2000 pak společ-

ho dědictví, svatováclavské oslavy či 
adventní program...

Jsem rád, že se můžeme potkávat na-
živo třeba i v rámci už třetí etapy Ko-
munitního plánování sociálních slu-
žeb s jednotlivými poskytovali služeb  
na území obce s rozšířenou působ-
ností. Cílem je naplánování optimální-
ho rozvoje sociálních služeb do roku 
2025. V uplynulých dnech se usku-
tečnila tři setkání v refektáři bývalé 
jezuitské koleje zaměřená na zhod-
nocení sociálních služeb pro seniory  
a zdravotně postižené, děti a mládež  
a sociálně vyloučené osoby. 

budou vymáhány exekučně dle daňo-
vého řádu nebo prostřednictvím exe-
kutora, čímž vzniknou další náklady 
spojené s exekucí.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Mapa, kterou najdete pod odkazem  
pocitovamapa.nszm.cz/klatovy-2021, 
bude dostupná k vyplnění od 1. čer-
vence do 15. srpna 2021.

Výsledky budou následně představe-
ny veřejnosti.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru OŠKCR

hat, a to případně i daňovou exekucí. 
Veškeré písemnosti v této věci se pak 
doručují do místa trvalého pobytu 
občana s účinky doručení i v případě, 
že si adresát písemnost ve stanove-
né lhůtě nevyzvedl. Pokud se chcete 
vyhnout nepříjemnému překvapení  
v podobě zjištění, že vůči Vaší osobě 
již z tohoto důvodu probíhá daňová 

nost akciová pod jménem Šumavské 
vodovody a kanalizace. Podstatné je, 
že o vodu a kanalizaci se však starali 
titíž lidé. I proto jim patří dík za 25 let 
poctivé práce. Doufám, že toto vysvět-
lení je dostatečné. Panu Jančovi děkuji 
za upozornění a přeji všem vše dobré.Nedávno mě potěšilo příjemné se-

tkání lidí při otevření nového komu-
nitního centra v Krameriově ulici na-
zvaného Dotek. Zřídila a provozuje 
jej Oblastní charita Klatovy a můžou 
se zde potkávat při nejrůznějším 
tvoření děti a senioři. Pevně věřím,  
že přímých kontaktů nám všem bude  
na všech úrovních jen přibývat. 

Přeji Vám pohodové léto.

exekuce, lze požádat správce daně 
(městský úřad) o doručování písem-
ností na jinou adresu v České repub-
lice, popř. využít příslušných služeb 
České pošty. 

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Představujeme odbor  doprav y
Odbor dopravy - dopravní úřad Městského úřadu v Klatovech zajišťu-
je výkon státní správy na úseku silničního hospodářství, speciálního 
stavebního úřadu, podnikání v silniční dopravě a dopravně správních 
agend. 

Najdete ho na adrese Mayerova 130 
(bývalá kasárna v Plánické ulici). Pří-
zemní podlaží zabírají dopravní agen-
dy (registrace vozidel, řidičské prů-
kazy), první nadzemní podlaží je pro 
klienty silničního hospodářství, speci-
álního stavebního úřadu a přestupků 
proti bezpečnosti v silniční dopravě. 

Odbor dopravy existuje od doby vzni-
ku Okresního úřadu Klatovy a vykoná-
val činnost pro bývalý okres Klatovy, 
který byl v té době rozlohou jeden  
z největších v České republice. Sdru-
žoval nynější ORP (obce s rozšířenou 
působností) Klatovy, Sušice, Horažďo-
vice. Jeho činnost byla na úseku silnič-
ního hospodářství, podnikání v silniční 
dopravě a financování osobní linkové 
dopravy na svém území. Po obnovení 
činnosti krajů (resp. krajských úřadů) 
jim předal část své činnosti.

Na přelomu roku 2000 - 2001 převzal 
výkon funkce dopravně správních 
agend od Policie ČR, která byla pro-
střednictvím ministerstva vnitra po-
věřena jejich výkonem. V této době 
přechází dopravně správní agendy 
pod ministerstvo dopravy a jejich vý-
konem jsou pověřeny odbory dopra-
vy okresních úřadů. Rokem 2003 po 
zrušení okresních úřadů přechází tato 
agenda na obce s rozšířenou působ-
ností.

Protože jsem byl přímým účastníkem 
všech těchto změn týkajících se cho-
du úřadu a rozšíření činnosti včet-
ně přechodu těchto agend od police  
do civilního sektoru, troufl bych si na 
krátkou rekapitulaci. „Nové“ začátky 
byly někdy těžké a nepřítomnost uni-
formovaného policisty byla pro někte-
ré občany zásadní. Zásadní v tom, že 
požadovali vyřízení své záležitosti bez 
ohledu na splnění podmínek. To samé 
často probíhalo i při zkoušení žadate-
lů o řidičská oprávnění.

 Ale to je všechno již minulost. Pro-
středí, ve kterém dnes odbavujeme 
klienty, je nesrovnatelné jak prosto-
rově, tak organizačně. Vyvolávací sys-

tém, objednávkový systém, platební 
automat, místa k sezení, nápojový au-
tomat, to vše ke spokojenosti klientů.
Pro vyřízení registrace vozidla i výmě-
ny řidičského průkazu se občané mo-
hou objednat pomocí online objed-
návkového formuláře na webových 
stránkách města.

Takzvané rozvolnění činnosti úřa-
dů, které proběhlo v minulém roce, 
je velmi příjemné pro občany, kteří 
cestují po republice, nebo mají práci 
jinde než v místě obvyklého bydliš-
tě. Základní výměny řidičského prů-
kazu i registraci vozidla lze provést  
na kterémkoli úřadě obce s rozší-
řenou působností na území České 
republiky. Pro zkoušky žadatelů o ři-
dičské oprávnění pro motocykly jsme 
po mnoha letech obnovili činnost 
autocvičiště na Chaloupkách. Mnozí  
z těch, kteří získali řidičský průkaz  
v dřívější době, toto cvičiště pamatují 
jako první krůčky v řízení vozidla pod 
dohledem zkušeného učitele autoško-
ly. Všichni žadatelé, ať začínající či čás-
tečně pokročilí motocyklisté, zde musí 
prokázat schopnost ovládat motocykl  
v malé rychlosti. Teprve po úspěšně 
vykonané zkoušce první části může-
me jet s žadatelem o řidičské opráv-
nění do ostrého provozu.

Každoročně odbor dopravy zajišťu-
je dopravní výchovu dětí základních 
škol, na jejímž konci spolupořádá  

s krajským úřadem dopravní soutěž 
mladých cyklistů. Soutěž za účasti pří-
slušníků Policie ČR a Městské policie 
Klatovy probíhá na Erbenově náměs-
tí. Vítěz každé kategorie postupuje 
do krajského kola, celostátního kola  
a pak do mezinárodního, které se 
konalo v minulých letech v Chorvat-
sku. Bohužel, koronavirová pande-
mie nám nedovolila v roce 2020 a ani  
v roce 2021 realizovat tuto důležitou 
činnost pro dopravní výchovu našich 
nejmenších.

V Klatovech je evidováno naším úřa-
dem 34 vozidel, které mají oprávně-
ní k provozování živnosti taxislužba. 
Jsou zde dvě stanice technické kon-
troly pro osobní vozidla, jedna pro 
nákladní vozidla a jedna speciální pro 
traktory. Činnost stanic měření emisí 
pro silniční motorová vozidla je prová-
děna sedmi subjekty na území města 
Klatov. 

Zaregistrovali jsme 7 hybridních vo-
zidel, 19 elektrovozidel a 39 elektro-
motorek a čtyřkolek. Evidujeme osm 
subjektů, které provozují živnost au-
toškola a jejich žáci na našem úřadě 
skládají zkoušku odborné způsobilos-
ti pro získání řidičského průkazu. Tyto 
zkoušky na našem úřadě provádí čtyři 
zkušební komisaři autoškol. Ročně 
náš úřad přezkouší kolem tisíce těch-
to uchazečů.

…

Přehled nejdůležitějších činností od-
boru dopravy:

Evidence vozidel
 � zapisuje silniční vozidla do regist-

ru vozidel,
 � přiděluje tabulku s registrační 

značkou, 
 � vydává osvědčení o registraci  

a technický průkaz silničního vo-
zidla,

 � vyřazuje silniční vozidla z registru, 
 � vydává povolení k provozování 

stanice měření emisí,
 � vydává a odebírá paměťovou kar-

tu vozidla,
 � zajišťuje vyrobení a přidělení RZ 

na přání,
 
Evidence řidičů a správní řízení,

 � uděluje řidičské oprávnění,
 � vydává a vyměňuje řidičské prů-

kazy,
 � vydává a odebírá paměťové karty 

řidiče, 
 � provádí v registru řidičů záznamy 

o počtech bodů,
 � rozhoduje o vydání registrace  

k provozování autoškoly, 
 � schvaluje výcvikové vozidlo pro 

jeho použití k výcviku v autoškole,
 � vydává průkaz profesní způsobi-

losti řidiče,
 � vykonává působnost dopravního 

úřadu pro provozování taxislužby,
 � uděluje oprávnění řidiče taxisluž-

by a vydává průkazy řidiče taxi-
služby,

Na úseku projednávání přestupků  
v silniční dopravě

 � projednává v prvním stupni pře-
stupky proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu.

Ing. Antonín Nauš
vedoucí odboru dopravy

Centrum denních služeb Klatovy

Pokud hledáte možnost, jak aktivně 
trávit svůj čas v době, kdy jsou vaši 
blízcí v zaměstnání a máte rádi spo-
lečnost vrstevníků, je pro vás tato 
služba správnou volbou. 

Služba je určena seniorům, zdravot-
ně postiženým osobám a osobám  
s chronickým onemocněním, kteří 

jsou alespoň částečně mobilní a kte-
rým jinak potřebnou pomoc v odpo-
ledních, nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu poskytují jejich ro-
dinní příslušníci nebo jiné osoby. 

Dveře centra (nebo také „Domovin-
ky“) se otevírají každý všední den  
v 7:00 h. a uzavírají se v 15:30 h. Denní 
kapacita zařízení je 6 klientů, kterým 
se věnuje pracovník sociálních služeb.

Klientům jsou nabízeny různé aktivi-
zační činnosti. Například ruční práce, 
cvičení, trénování paměti, posezení  
s klienty domova pro seniory při 
kávě nebo ve venkovních prostorách  
a mnoho dalších možností. Mimo pra-
videlné akce pořádáme ve spolupráci 
s domovem pro seniory také setkání  
s dětmi z klatovských školek, posezení 

s heligonkami, besedy na rozličná té-
mata, oslavy lidových tradic.  

Klientům, kteří tráví v centru více času, 
nabízíme možnost stravování – sní-
daně a oběd (normální strava, dieta 
s omezením tuků a diabetická dieta). 
Služba je poskytovaná za úhradu.

Další informace o poskytnutí sociál-
ní služby získáte u sociální pracov-
nice Centra denních služeb paní Bc. 
P. Jelínkové, DiS., tel.: 376 347 119, 
nebo na internetových stránkách  
www.musskt.cz. 

Bc. Petra Jelínková, DiS.
vedoucí centra

Po náročném období, plném různých opatření omezujících provoz mnoha zajíma-
vých a prospěšných služeb, je opět obnovena činnost Centra denních služeb Kla-
tovy, jež je ambulantní službou Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o., 
která má své prostory v budově Domova pro seniory Klatovy v Podhůrecké ulici.
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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.

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  
a  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 svítidly EZR“ v obci Štěpánovice

Oprava povrchu komunikace včetně odvodnění a výměny 
veřejného osvětlení.

Stavba z  důvodu nutnosti zřízení přípojek NN a plynovodu 
k sousedním pozemkům bude realizovaná společně se stav-
bou „I/27 Štěpánovice – průtah“, která má být zahájena v po-
lovině července 2021.

Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Křižíkova - Klič-
kova (u Českého červeného kříže)
Termín provedení: 3. 6.–2. 8. 2021

Oprava komunikace, parkoviště a vodovodu v části  ul. 
Kličkova (úsek Křižíkova – Spojovací)
Oprava povrchu komunikace chodníku a parkoviště. Sou-
částí bude oprava vodovodního řadu.
Termín provedení: vodovod + MK: 14. 6.– 13. 8. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky opravovaného úse-
ku komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen.

Oprava MK v obci Chaloupky od mostu směrem na Os-
třetice

Oprava MK v obci Habartice směrem k vodárně
Oprava MK v obci Točník od křižovatky na Otín směrem 
k lesu
Opravy povrchů komunikací s  povrchem z  penetračního 
postřiku. 
Termín provedení: týden v době od 1. 7.–31. 7. 2021
Stavby budou prováděny za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníků + výměna veřejného osvětlení 
v ul. Procházkova (úsek od ul. Gorkého po Spojovací)

Oprava povrchu chodníků. Součástí bude i výměna veřej-
ného osvětlení.
Termín provedení: 12. 7.–31. 8. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu vnitrobloku + oprava kanalizace a vodo-
vodu za hotelem Beránek
Termín provedení: oprava kanalizace 21. 6.–2. 7. 2021
Oprava vodovodu a povrchu 12. 7.–30. 7. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd pro zá-
sobování bude řešen po dohodě s provádějící firmou.
 

Oprava povrchu chodníku v obytné zóně Sportovní ulice 
(podél č.p. 645-416)
Oprava chodníků ze zámkové dlažby podél domů.
Termín provedení: 12. 7.–30. 7. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK Karafiátová + plynovod, vodovod, kanaliza-
ce, (úsek od ul. Mánesova po Zahradní)
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace povrchů 
MK, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod, kanalizace: 12. 7.–21. 8. 2021
Plynovod: 23. 8.–3. 9. 2021
MK+T-Mobile: 6. 9.–18. 9. 2021

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 3. etapa. 
(ulice Hlávkova a Nádražní v úseku od Hlávkovy po Pod-
hůreckou včetně křižovatky Hlávkova-Nádražní) 

Rekonstrukce komunikací a chodníků, včetně odvodnění 
komunikace, zastávek veřejné dopravy. Podél Nádražní 
ulice rekonstrukce společné  stezky pro pěší a cyklisty, re-
konstrukce a navýšení kapacity parkovacích stání. Součástí 
stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení, přepojení 
a zrušení vodovodního řadu v Nádražní ulici a sadové 
úpravy.
Termín provedení: 15. 7.–30. 10. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.  Křižovatka Ná-
dražní, Hlávkova, příjezd k vlakovému nádraží, bude uzavře-
na v průběhu stavby na dobu nezbytně nutnou.

I/27 Průtah – Štěpánovice
Společná akce města s ŘSD ČR – bude provedena úprava 
šířkového uspořádání komunikace s rekonstrukcí chod-
níků (v části s úpravou na smíšenou stezku pro chodce a 

cyklisty), veřejného osvětlení, prostoru zastávky linkové 
dopravy, zřízení vjezdových bran do obce. Součástí stavby 
bude úprava odvodnění komunikace, lokální oprava vodo-
vodního řadu s následným odfrézováním živičných vrstev 
v komunikaci a opětovnou pokládkou asfaltových vrstev. 

Předpoklad zahájení stavby: polovina července 2021 
(přesný termín bude znám až po dokončení výběrového 
řízení na zhotovitele stavby).
Stavba bude provedena za úplné uzavírky jednoho jízdního 
pruhu po úsecích (jednosměrný provoz) s objízdnou trasou ve 
směru na Plzeň přes obec Točník a od Plzně přes obec Ště-
pánovice. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen. Podrobnější informace o organizaci dopravy po 
dobu stavby a dopravní obslužnosti budou dodatečně zveřej-
něny na stránkách města Klatovy.

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

Další akce se zahájením od měsíce srpna 2021:
Oprava MK v obci Křištín k č.p. 9

Oprava povrchu komunikace s povrchem z penetračního 
postřiku. 
Termín provedení: 1. 8.–15. 8. 2021

Ulice Mánesova v úseku od Domažlické po Zahradní
Oprava povrchu komunikace, chodníků, vodovodního 
řadu, uložení sítě T-Mobile. Součástí stavby bude výměna i 
veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Vodovod: 23. 8.–18. 9. 2021
MK+VO+T-Mobile: 1. 9.–9. 10. 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

Mgr. Václav Prais
hospodářský odbor

Opravy komunikací v Klatovech

mailto:lbroukal@mukt.cz
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LETNÍ KINO
w w w.mksklatov y.cz

1.  
čtvrtek  

21:00 | TICHÉ MÍSTO II  
USA, od 12 let, titulky, 97 minut, 130 Kč.
Horor/thriller.

2. 
pátek 

21:00 | V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
USA, titulky, od 15 let, 112 minut, 130 Kč.
Horor.

3.  
sobota

21:00 | PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY   
USA, titulky,  od 12 let, 104 minut, 120 Kč. 
Komedie.

4. 
neděle 

21:00 | TICHÝ SPOLEČNÍK 
ČR, od 12 let, 90 minut, 100 Kč. 
Drama/komedie s Klárou Issovou a Bolkem Polívkou.

5. 
pondělí 

21:00 | TICHÝ SPOLEČNÍK   
ČR, od 12 let, 90 minut, 100 Kč.  
Drama/komedie s Klárou Issovou a Bolkem Polívkou.

6. 
úterý 

21:00 | GODZILLA VS. KONG  
USA, titulky, od 12 let, 113 minut, 130 Kč. 
Akční dobrodružný film.

7.  
středa 

21:00 | V ZAJETÍ  
USA, titulky, od 12 let, 99 minut, 120 Kč. 
Horor.

8.  
čtvrtek 

21:00 | MSTITEL 
ČR, od 15 let,  
Bláznivá komedie.

13. 
úterý 

21:00 | UBAL A ZMIZ  
ČR, od 12 let, 99 minut, 130 Kč.  
Nová česká komedie.

14.  
středa

21:00 | UBAL A ZMIZ  
ČR, od 12 let, 99 minut, 130 Kč.  
Nová česká komedie.

15. 
čtvrtek 

21:00 | HURÁ DO DŽUNGLE  
Mauricius, dabing,  přístupno, 84 minut, 100 Kč. 
Animovaná pohádka. 

16. 
pátek 

21:00 | BOŽE TY SEŠ HAJZL  
Německo, dabing, od 12 let, 98 minut, 120 Kč. 
Komedie.

17.  
sobota

21:00 | DĚDA, POSTRACH RODINY 
USA, dabing,  98 minut, 100 Kč. 
Rodinná komedie.

18.  
neděle

21:00 | DĚDA, POSTRACH RODINY 
USA, dabing,  98 minut, 100 Kč. 
Rodinná komedie.

19. 
pondělí

21:00 | LÉTO PATŘÍ REBELŮM  
Slovensko, dabing, přístupno, 90 minut, 100 Kč.  
Letní prázdninové dobrodružství.

20.  
úterý 

21:00 | SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK    
USA, dabing, přístupno, 90 minut, 130 Kč. 
Animovaná/hraná komedie.

22.  
čtvrtek 

21:00 | GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  
ČR, přístupno, 90 minut, 140 Kč. 
Nový český film.    

23.  
pátek  

21:00 | GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  
ČR, přístupno, 90 minut, 140 Kč. 
Nový český film.    

24.  
sobota 

21:00 | POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE  
Francie, titulky, od 12 let, 90 minut, 120 Kč. 
Romantické drama.

25.  
neděle 

21:00 | CHYBY 
ČR, od 15 let, 99 minut, 130 Kč. 
Nový český romantický film.

26.  
pondělí  

21:00 | GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  
ČR, přístupno, 90 minut, 140 Kč. 
Nový český film. 

27.  
úterý

21:00 | MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA  
ČR, přístupno, 85 minut, 120 Kč.  
Rodinný film, natáčený i na Klatovsku. Režie Petr Oukropec.

28.  
středa 

21:00 | MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA 
ČR, přístupno, 85 minut, 120 Kč. 
Rodinný film, natáčený i na Klatovsku. Režie Petr Oukropec.

Kulturní přehled | červenec
29.  

čtvrtek
21:00 | CHCI TĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ 
ČR, od 12 let, 84 minut, 120 Kč. 
Česká dokumentární tragikomedie.

30.  
pátek 

21:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL  
ČR, od 12 let, 117 minut, 140 Kč. 
Nová česká komedie.

31.  
sobota

21:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL  
ČR, od 12 let, 117 minut, 140 Kč. 
Nová česká komedie.

1. 8.  
neděle

21:00 | CHCI TĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ 
ČR, od 12 let, 84 minut, 120 Kč. 
Česká dokumentární tragikomedie.

KINO ŠUMAVA
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9.  
pátek

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

10.  
sobota

20:00 | PINOCCHIO 
Itálie, dabing, od 12 let, 125 minut, 100 Kč. 
Nová verze známého příběhu o oživlé loutce.

11.  
neděle

20:00 | MATKY 
ČR, od 12 let, 95 minut, 120 Kč. 
Nová česká komedie. 

12.  
pondělí

20:00 | SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE  
USA, titulky, od 15 let, 93 minut, 130 Kč. 
Horor.

21.  
středa

20:00 | LÉTO PATŘÍ REBELŮM  
Slovensko, dabing, přístupno, 90 minut, 100 Kč. 
Letní prázdninové dobrodružství.

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA (27., 28. - letní kino)
Děti ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které 
je ukryto v horách romantické lesní oblasti. Tři týdny žijí jako divoši 
– spí v týpí, myjí se v potoce, vaří svá jídla na ohni a baví se v lese 
kolem. Tentokrát však skauti přicházejí do svého lesa naposledy. 
Díky plánu těžit zde lithium zmizí jejich divočina navždy…

GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
(22.,23. a 26. 7. - letní kino)
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavé-
ho psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak 
nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který 
jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh 
skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.

Elektronické podání 
žádosti o řidičský průkaz

Možnost podání žádosti o výměnu 
řidičského průkazu má žadatel po 
přihlášení do Portálu občana (obcan.
portal.gov.cz/prihlaseni) v případě 
uplynutí platnosti nebo blížícího se 
konce platnosti řidičského průkazu, 
ne však dříve než 90 dnů před kon-
cem platnosti.

Podmínkou pro podání žádosti je mít 
přístup do Portálu občana (NIA ID, 
Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní 
identita...) a mít zde připojenou da-
tovou schránku fyzické osoby. Více 
informací na www.mvcr.cz/clanek/
portal-obcana.

Využitím datové schránky je splněn je-
den z legislativních požadavků na jas-
né ztotožnění osoby, která žádost po-
dává. Zřízení datové schránky je navíc 
bezplatné a lze o ni zažádat online 
(více na www.datoveschranky.info).

Díky nastavením notifikací na Portálu 
občana je také možné dostávat všech-
na upozornění na datové zprávy pro-
střednictvím SMS nebo e-mailu.

Proces podání žádosti

Portál občana vám zobrazí formu-
lář žádosti, který bude předvyplněn 
údaji z Centrálního registru řidičů. 
Budete mít možnost vybrat si obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, 
na kterém si chcete vyrobený řidičský 
průkaz vyzvednout. Součástí předvy-
plněných údajů bude i nejaktuálnější 
digitalizovaná fotografie získaná z vy-
braných registrů státu a digitalizovaný 
obraz podpisu získaný z posledního 
řidičského průkazu.

Před závazným podáním žádosti mu-
síte potvrdit, že vaše aktuální podoba 
odpovídá zobrazené fotografii. Pokud 
aktuální podoba nebude odpovídat 
fotografii zobrazené ve formuláři žá-
dosti, musíte, tak jako doposud, osob-
ně navštívit příslušný úřad, kde vás  
v rámci osobního podání žádosti vyfo-

tí. Po potvrzení správnosti údajů bude 
žádost odeslána prostřednictvím vaší 
datové schránky na podatelnu zvole-
ného úřadu.

Vyzvednutí dokladu

Na Portálu občana je možné nasta-
vit si notifikace a dostávat tak všech-
na upozornění prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu. Žadatel bude o schvá-
lení žádosti upozorněn v Portálu ob-
čana a dle nastavení také prostřednic-
tvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude 
doklad připravený k předání na vybra-
ném úřadu, budete opět notifikován 
o možnosti vyzvednutí řidičského prů-
kazu.

Je možné k vyzvednutí dokladu ně-
koho zmocnit?

Ano, nový řidičský průkaz bude mož-
né vyzvednout také na základě ověře-
né plné moci.

Co dělat s neplatným řidičským prů-
kazem?

Neplatný průkaz musí každý žadatel 
odevzdat při převzetí nového.

Je možné požádat elektronicky také 
o vydání řidičského průkazu napří-
klad z důvodu změny příjmení nebo 
ztráty?

Tato možnost je plánována v dalších 
etapách projektu, na kterých již nyní 
Ministerstvo dopravy pracuje. Nejdří-
ve však musely být pokryty případy, 
které představují nejčastější důvody 
podání žádosti. Nejedná se zde pak 
o bezplatné vydání a je tedy nutné 
uhradit správní poplatek. S tím se pojí 
nejen nutnost legislativní úpravy, ale 
také dalšího rozvoje systémů, zřízení 
platební brány, atd.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Od června bylo spuštěno elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřed-
nictvím Portálu občana (tzv. ePodání). 
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PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

Dd10. 7.
sobota

11:00 a 15:00 | Pavilon Skla |
Komentované prohlídky 
stálé expozice s kurátorkou Jitkou Lněničkovou se za-
měřením na technicky zajímavé exponáty.

Dd10. 7.
sobota

20:00 | Pavilon Skla |
Zářící uranové sklo
Večerní prohlídka stálé expozice pavilonu.

Dddo 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.

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

7. 7.
středa 

18:30 | Restaurace KD 
Přátelské sezení
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie. 
Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na pro-
gramu bude promítání.

18. 7.
neděle 

6:30 | Naučně poznávací výlet  
Zapomenutá Šumava –  Novohradské hory
Cetviny – příhraniční Malše, Pohoří na Šumavě – český 
pramen Lužnice, slatě, Kamenec. Pěší chůze: 1. trasa 2 km, 
2. trasa 10 km, 3. trasa 15 km. První trasa je pro všechny, 
druhá a třetí dle výběru. Pevnou obuv a jídlo s sebou. 
Doprava - autobus. Sraz v 6:15 hod. v  Jiráskově ulici (za 
hradbami).

24. 7.
sobota 

13:00 | Oddechová vycházka 
Za medvídkem a hadem
Osvětová akce pro veřejnost. Pojedeme auty do Ústalče 
a následně pěšky na Vidhošť. Pěší túra cca 5 km. Sraz ve 
12:50 hod. v Jiráskově ulici (u hradeb).

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

1. 7.
čtvrtek 

19:00 | restaurace U Radů 
Členská schůze Posezení zájemců o regionální dění  
a historii v salonku restaurace U Radů v Pražské ulici  
v Klatovech. 

pátek Na Hůrce | Hudební pátky 
Červencové pátky – za dobrého počasí hraje vždy v pátek 
cca od 18 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny na 
Hůrce skupina Astra band pod vedením pana Jindřicha 
Suchého.

Na Hůrce | rozhledna a občerstvení
Na klatovské Hůrce je otevřeno občerstvení. Aktuální otevírací 
dobu najdete na: https://www.facebook.com/Klatovskahurka/. 
Rozhledna bude otevřena ve stejnou dobu jako provoz občerstve-
ní. 

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

24. 7.
sobota 

10:00-17:00 | Expozice lidové architektury v Chano-
vicích | zakončení Dnů lidové architektury Plzeň-
ského kraje - celodenní program nabídne komentované 
prohlídky, výstavu k budování místního skanzenu, ukázky 
řemeslných aktivit, drobné občerstvení.

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

BISTRO VLAŠTOVKA
w w w.bistrovlastovka.cz

10. 7.
sobota 

bistro Vlaštovka | BTnJ
Tradiční pouťová taškařice klatovské grupy.

16. 7.
pátek 

bistro Vlaštovka | Monkey Business
Koncert super kapely na zahradě Vlaštovky.

23. 7.
pátek 

bistro Vlaštovka | Gerald Clark Trio
Jihoafrický kytarista a písničkář poprvé v Klatovech.

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

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.

30. 7. 18:00 | Kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy Petr Volf / Litomyšl 
Reprezentativní výstava Petra Volfa s názvem „Litomyšl - 
hlavní město současné české architektury“ představující 
Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české archi-
tektury. Součástí výstavy bude projekce krátkého dokumen-
tu Davida Vávry s názvem „V Litomyšli neměníme směr, jen 
občas střídáme starosty“. 
Kurátor výstavy: Michaela Flašarová Zucconi 

do 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.

do 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. sýpka Klenová | Svatopluk Klimeš / Prorůstání tři
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.

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.

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

10. 7.
sobota

18:00 | refektář jezuitské koleje
Spirituály v refektáři
Přijďte si poslechnout hudební koncert v podání místní sku-
piny Elias. Toto seskupení se zaměřuje především na zpěv 
amerických spirituálů ve vícehlasých úpravách, a to jak v čistě 
vokální podobě, tak i s doprovodem nástrojů jako je basová 
kytara, klarinet, saxofon, kytara a mandolína. Vstupné dob-
rovolné.

22. 7.
čtvrtek

08:30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
Genové inženýrství a etické otázky
Po delší pomlce se opět rozbíhají čtvrteční snídaňové sedán-
ky s Brain&Breakfast. Červencové téma Genové inženýrství a 
etické otázky nám přiblíží český biolog Jaroslav Petr.

31. 7.
sobota

19:00 | refektář jezuitské koleje
Rané barokní árie
Po červnovém naladění barokním divadlem od skupiny Lau-
riger nepropásněte závěrečný koncert desetidenního kurzu 
Rané barokní árie. Těšit se můžete nejen na barokní písně, ale 
i na houslové sonáty a recitativy doplněné autentickými tanci.

14. 8.
sobota

14.00 | Nádvoří jezuitské koleje
Květinový den
V předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie pořádáme 
Květinový den. Na něm vystoupí umělci a uskupení mající 
něco společného s květinami. A pochopitelně floristé, výtvar-
níci a řemeslníci pracující s květinami ve všech možných i ne-
možných podobách. Tento den provede návštěvníky od odpo-
ledne do pozdního večera rozmanitými květinovými motivy. 
Budou si moct květiny prohlédnout, přivonět k nim, odnést si 
je na nedělní slavnostní mši či pro své milé a obrazně si je 
na koncertech i poslechnout. Na Nádvoří bude vstup volný/
dobrovolný, na koncert do refektáře pak 100 Kč.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

10.-11.  
sobota
neděle

| 12:00-22:00 (neděle do 18:00) | letní kino |
Klatovská pouťová heligonka
Tradiční akce, kterou moderuje František Strnad. 
Celý program naleznete na webu mksklatovy.cz

14. 7. 
středa

| 18:00 | nádvoří Jezuitské koleje|
MRKLM
Crossover-indie kapela z Klatov zahájí letošní koncertní léto 
na nádvoří.

16. 7.
pátek 

| 18:00 | nádvoří Jezuitské koleje|
Ondřej Ruml - One Man Show Nahubu
Zábavné hudební vystoupení s prvky stand-up comedy.

16. 7.
pátek 

| 20:30 | náměstí Míru|
Michal Hrůza & Kapela Hrůzy
Velký koncert Michala Hrůzy na podiu klatovského náměstí.

21. 7. 
středa

| 18:00 | náměstí Míru|
Relax a Petrovická sedmička
Oslava 30 let výročí kapely na klatovském náměstí.

23. 7.
pátek 

| 18:00 | nádvoří Jezuitské koleje|
Vesna
Pro pětičlennou dívčí kapelu, s charakteristickou folkovou 
duší a snovostí, je příznačná silná vizuální stránka, která se 
zračí i v jejich nápaditých kostýmech.

28. 7. 
středa

| 18:00 | náměstí Míru|
Corona a Toxic Paradise
Heavy metal na klatovském náměstí.

30. 7.
pátek 

| 18:00 | nádvoří Jezuitské koleje|
Marcell
Zpěvák a kytarista spolupracující např. s Lenny, Mirai, Ada-
mem Mišíkem, Paulie Garandem nebo rapperem Lipem.

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

Připravujeme na srpen:
pátek

4. 8. 
11. 8. 
18. 8. 
25. 8. 

| 18:00 | náměstí Míru|
Weget rock a EKG heart rock
Stripdolls a Chai
Štreka a Arwína
Ukradený Vjecy

středa
6. 8. 

13. 8.
20. 8. 

| 18:00 | nádvoří Jezuitské koleje|
Brass Avenue
Tara Fuki
Lenka Dusilová

7. 8. 
sobota

| 21:00 | náměstí Míru|
Snikers a Kabát revival Plzeň

28. 8. 
sobota

| 21:00 | náměstí Míru|
Barbora Poláková
Velký koncert na klatovském náměstí.

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

NOVÝ CYKLOBUS 
LINKA 981

Domažlice - Kdyně - Klatovy - Prášily - Srní - Kvilda
   provoz:

   každou     sobotu a neděli

   v období 5. 6.-26. 9. 2021

    

Domažlice

Kdyně

Klatovy

Gerlova Huť

Srní
Prášily

Modrava
Kvilda

Dopravu na lince zajišťuje 

klimatizovaný autobus 

s vlekem na 22 jízdních kol.

  cena za přepravu jízdních kol: 

- 20 Kč na 240 minut

- 40 Kč na 24 hodin

.

POZOR: Přepravu jízdního kola není možné předem rezervovat. Více informací na .www.idpk.cz
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Léto s knihovnou
Městská knihovna se stala neodmyslitelnou součástí kulturního života v Klato-
vech. Dokáže uspokojit široké potřeby veřejnosti v oblastech vzdělávání, kultury 
a zábavy, posiluje vztah lidí k místu, kde žijí, rozvíjí sociální vazby a obohacuje 
společenský život v Klatovech.

zy. Koutek studovny vám také poskyt-
ne široký výběr regionální literatury, 
od naučné po díla napsaná regionál-
ními autory. Využít můžete i přístup 
k internetu a informačním technolo-
giím, internetová síť je uživatelům do-
stupná v celé budově prostřednictvím 
Wi-Fi připojení.

Pro nové poznávání můžete vyzkou-
šet naši službu půjčování e-knih, při 
které si vybranou knihu stáhnete do 
čtečky nebo mobilu. Prostřednictvím 
katalogu knihovny si vyberete vámi 
oblíbený žánr a danou e-knihu si na 
31 dní půjčíte. Po uvedené lhůtě vám 
ze zařízení sama zmizí, to znamená, 
že vám nehrozí žádné pokuty z pro-
dlení. Se zřízením této služby vám 
rádi poradíme. Kouzlo elektronického 

čtení spočívá zejména v jeho mobilitě 
a interaktivitě.

K zábavě a lenošení u vody vám také 
můžeme nabídnout vypůjčení růz-
ných společenských her a hlavolamů.

Pro přehled konaných akcí, ať už vzdě-
lávacích, kulturních či zábavných, sle-
dujte náš web knihovny www.knih-kt.
cz/akce.php a web Refektáře jezuit-
ské koleje www.refektar.eu. Budeme 
se těšit na vaši návštěvu. Celý tým 
knihovny vám přeje příjemně a poho-
dově strávené léto plné sluníčka.

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy

I přes letní měsíce a v průběhu prázd-
nin můžete navštívit naši knihovnu  
a využít její širokou nabídku. V od-
dělení pro dospělé se setkáte nejen  
s beletrií, ale i s literaturou naučnou. 
Pokud z knih naučných některou  
u nás nenajdete, ve spolupráci s jiný-
mi knihovnami poskytujeme i mezi- 
knihovní výpůjční službu (MVS). Kdo 
by nestíhal v dnešní hektické době 
číst knihy v papírové podobě, nabí-
zíme půjčování tzv. audioknih, které 
jsou věrnou kopií jejich papírových 
předloh. I zde máte výběr z románů, 
detektivek, sci-fi a dalších.

V oddělení čítárny si přijdou na své 
vášniví čtenáři časopisů a denních no-
vin. S těmito tituly se můžete posadit 
v nejkrásnější místnosti bývalé jezuit-
ské koleje, nebo si svůj výběr vypůjčit 
s sebou domů. Zde si také můžete vy-
brat CD všech hudebních žánrů, tedy 
od klasiky přes rock, metal, country, 
electro, pop či disco. Dostupnost více 
než 4500 titulů si můžete ověřit v kni-
hovním katalogu na www.knih-kt.cz.

Součástí služeb klatovské knihovny 
je možnost si půjčit i knihu zvukovou. 
Jedná se o knihy načtené hlasem zná-
mé osobnosti v podobě CD nosiče ve 
formátu MP3. Tyto knihy jsou určené 
čtenářům, jejichž zdravotní znevýhod-
nění jim neumožňuje plnohodnotně 
číst. Jedná se zejména o slabozraké 
nebo jinak zrakově postižené, s tře-
sem rukou, bolestmi zad či dyslexií.  
S výběrem vám pomůžeme ve studov-
ně, popřípadě zodpovíme vaše dota-

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 se srpnovým motivem nám můžete posílat 
do 15. července na zpravodaj@mksklatovy.cz.

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

Kulturní červenec v Klatovech
Nabitý kalendář na letní měsíce naznačuje, že v Klatovech bude mít kultura hlavní 
slovo. Nenechte si ujít rozmanitou škálu koncertů, které vám opět zajistí nejen 
Letní středy, ale i festival Nádvoří. 

který vystoupí 30. července. Kromě 
koncertu MRKLM, který nebude zpo-
platněn, bude vstupné činit 200 ko-
run.

Druhý červencový víkend bude patřit 
Klatovské pouti. Na kulturním pro-

gramu spolupracoval odbor školství, 
kultury a cestovního ruchu společně 
s Městským kulturním střediskem 
Klatovy. V Letním kině opět zahraje 
Klatovská pouťová heligonka, kterou 
bude moderovat František Strnad. 
Na klatovském náměstí vystoupí Mla-
dá dudácká muzika ze Strakonic, The 
Shower, Folklorní soubor Šumava  
a Šumavánek, Skalanka, Big Band, 
folklorní soubor Javor, Domažlická 
dudácká muzika, Hradní duo, Úhla-
vanka, Oplova dechovka nebo Pelíško-
vé. Pouť uzavře Marek Ztracený, a to  
v neděli od 17.00 hodin.
 
V pátek 16. července zahraje od 21.00 
hodin na klatovském náměstí Michal 
Hrůza a kapela Hrůzy. Na náměstí 
Míru se budou konat od 18.00 hodin 
i Letní středy, které odstartuje RELAX 
a Petrovická 7. Ti při této příležitosti 
oslaví třicáté výročí. Corona společně 
s metalovou skupinou Toxic Paradise 
vystoupí 28. července. Na tyto akce je 
vstup zdarma.

Více informací naleznete na face-
bookových stránkách Městského kul-
turního střediska Klatovy,  v kalendá-
ři Klatovského zpravodaje, případně  
v infocentru na náměstí Míru.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

Na koncertech pod jednotným ná-
zvem NÁDVOŘÍ uslyšíte skupinu 
MRKLM, která vystoupí 14. červen-
ce.  Jen o dva dny déle Ondřej Ruml  
a následující týden – 23. července dív-
čí skupina VESNA. Červencové koncer-
ty na Nádvoří uzavře zpěvák Marcell, 

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ
KOLEJE KLATOVY

14/7   MRKLM

16/7   ONDŘEJ RUML

23/7   VESNA

30/7   MARCELL

6/8     BRASS AVENUE

13/8   TARA FUKI

14/8   KVĚTINOVÝ DEN

20/8   LENKA DUSILOVÁ

NÁDVOŘÍ

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ 
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!

Hlavní zdroj informací o kulturním 
i sportovním dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí. 

→ klatovskyzpravodaj.cz
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Sklo je COOL! 
V rámci letních výstav věnovaných sklářským školám se v letošním roce představí 
v Pavilonu skla Klatovy studenti a studentky sklářských oborů třeboňské Obchod-
ní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni.   

malovala s takovou virtuozitou, že 
jsem žasla. Pamatuji si hlavně jednu 
drobnou šestnáctiletou dívčinu, tehdy 
z prvního ročníku, která malovala na 
obrovskou vázu neuvěřitelně preciz-
ně vlastní dekor vycházející z graffiti. 
Bylo to úžasné. Už tehdy jsem si v du-
chu řekla, že jednou musíme v PASKu 
uspořádat třeboňské škole výstavu. 
A tak je letošní léto v pavilonu, jeho 
zahradě a v chodbě jezuitské koleje 
věnováno středoškolákům z Třeboně.
  
Na výstavě se představují zejména 
maturitní práce z několika minulých 

ročníků, ale jsou tu i ročníkové práce 
a další exponáty, které dokumentu-
jí rozmanitost prací studentů, ať jde 
o design či volnou tvorbu. A je jasně 
patrné to, že vedle důrazu na řemes-
lo vede škola žáky a žákyně opravdu  
k tvůrčí svobodě v přístupu k tématu  
i k práci se sklem jako svébytným ma-
teriálem. Studenti a studentky nahlí-
žejí témata z různých úhlů a hledají 
vlastní osobitou cestu k nejlepšímu 
vyjádření své původní myšlenky či zá-
měru. Každé dílo je tak jejich vlastní 
niternou výpovědí.

A tak se přijďte podívat na ty nejmlad-
ší jihočeské sklářské výtvarníky a ře-
meslníky, jak jim to jde a jestli je sklo  
v jejich provedení skutečně „cool“. 

Jitka Lněničková
kurátorka PASK 

Když jsme výstavu připravovali, tak 
jsme přemýšleli o názvu. Nakonec nás 
inspirovala sama produkce této školy, 
která je super, skvělá a bezva, což vy-
stihuje dohromady asi nejlépe anglic-
ké a v českých zemích již zdomácnělé 
„cool“ (tedy „kůůůl“). A tak z toho vyšel 
hravý a trochu bláznivý název „Sklo je 
COOL!“. A názvu jsme pak přizpůsobili 
i celý grafický design výstavy tak, aby 
vyjadřoval to, co v sobě exponáty stu-
dentů nesou – lásku ke sklu spojenou 
s přirozenou radostí z tvorby.

Jaké jsou tedy práce studentů a stu-
dentek z Třeboně? Jejich společnými 
jmenovateli jsou neuvěřitelně širo-
ká škála nápadů, znalost materiálu  
a experimentování s kombinacemi 
různých technik. A právě zvládnutí 
technik a řemesla jsou základními ka-
meny výuky v Třeboni, protože tech-
nika by podle názoru zdejších učitelů 
a učitelek neměla brzdit rozlet tvůrčí 
fantazie, ale naopak jí otevřít nové 
možnosti. Vyučuje se zde zejména 
broušení a malování skla, ale i další 
techniky. 

A dovolte mi v této souvislosti osobní 
a ilustrativní vzpomínku na mou první 
návštěvu malířské dílny v Třeboni asi 
před pěti lety. Přišla jsem do místnos-
ti s velkými stoly, u kterých sedělo asi 
sedm nebo osm studentek a každá 

Město Klatovy Vás zve spolu s divadelními spolky „Divadlo Rynek“, „Za oponou“ a Klubem 
přátel Klatovska na netradiční večerní prohlídky městem s oživenými historickými obrazy.

Průvodci: Pavel Koura, Martin Kříž        Režie: Vladimír Kábrt, Tomáš Javorský

Vydejte se s námi do dob třicetileté války, 
baroka a klasicismu.

5Za tajemstvím
klatovských ulic

Začátek prohlídek v informačním centru na náměstí (čp. 66/I). Kapacita prohlídek je omezena. 
Na vybraný čas prohlídky zakupte vstupenku v informačním centru města.

Každý den budou prohlídky vždy: v 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hod.

Čt 12. 8. 2021 a So 14. 8. 2021
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Křižovatka Plzeňská/Domažlická ulice

Vídeňská ulice foto Karel Kotěšovec st.
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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.

Rozhovor s Jiřím Kloudou 
o klatovském f lorbalu
Rodinný florbalový oddíl v Klatovech. Takto popisují členové vedení SPORT CLU-
BU Klatovy svou florbalovou sekci. Přihlásit se je možné celoročně a každý dosta-
ne šanci objevit v sobě týmového hráče. Nejen o návratu po pandemii se dočtete 
v rozhovoru s manažerem oddílu Jiřím Kloudou.

nebo opravdový talent. Co se týče 
dětí, ty se mohou přihlásit kdykoliv. 
Soutěžní sezóna je od září do dubna, 
pak ale máme ještě letní přípravu. Dá 
se říci, že jsme stále v kontaktu a tré-
nujeme. 

Od kolika let se tedy mohou zájemci 
přihlásit? 

Letos je to poprvé tak, že nabíráme i 
předškoláky. Měli jsme už i pár dětí, 
které byly v mateřské škole, ale nebyl 
to ještě předškolní věk. Takže ta věko-
vá hranice je cca pět let.

 Jsou sporty, které jsou finančně po-
měrně náročné, kam se řadí florbal? 

Řekl bych, že tento sport je méně fi-
nančně náročný. Když budeme i na-
dále mluvit o dětech, například dva-
náct let a míň, tak je to vyjde zhruba 
na čtyři tisíce ročně. Není tím myšlena 
jedna sezóna, ale opravdu skoro celý 
rok, jelikož se hraje od září až do červ-
na.
 
Co považujete za největší úspěch 
FLORBAL SPORT CLUBU? 

Pravděpodobně to, že se nám podaři-
lo rozjet dvě kompletní struktury – jak 
ženskou, tak mužskou. V roce 2020 
jsme měli slavit pět let od založení a za 
ty roky se nám podařilo to tady vybu-
dovat a dostat se do povědomí. Co se 
týče dílčích úspěchů, tak bych chtěl vy-
zdvihnout to, že se klukům z dorostu 
podařilo dostat až do play off. 

Proč byste potenciálním hráčům do-
poručil zrovna florbal?

Někdo je individualista, někdo je tý-
mový hráč. Pokud by chtěl zkusit tý-
mový sport, my můžeme nabídnout 
jiný přístup než tradiční sporty. Snaží-
me se s dětmi pracovat tak, aby hrály 
úplně všechny, aby je bavil víc trénink 
než samotný zápas. Snažíme se vnést 
alespoň část severského modelu vý-
chovy a trénování dětí. Komplexněji 
řečeno, aplikujeme módní trendy vý-
chovy. Chceme, aby děti tento sport 
bavil a abychom z nich vychovali po-
ctivé a dobré lidi. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

Jste členem vedení FLORBAL SPORT 
CLUBU Klatovy, co tato pozice obná-
ší?

Být členem vedení obnáší veškerou 
agendu, papírování a PR. Ve vedení 
jsme čtyři a každý z nás má na starosti 
něco jiného. Konkrétněji je to domlou-
vání tréninků, hal, ale i plánování roz-
počtu a podobně, ta škála je opravdu 
poměrně široká. Občas s nadsázkou 
říkám, že vše, co není vidět, to je naše 
práce.

V době koronaviru nebylo možné 
mít tréninky ani zápasy, jaké to je 
vracet se pomalu do „normálu“?

Je to zvláštní a řekl bych, že je to i více 
vyčerpávající než v době covidu. Té 
práce je nyní tak dvakrát tolik. Myslím 
tím, že neděláme jen to, co předtím, 
ale řešíme i to, že některé děti se již 
na hřiště vrátit nechtějí. Celkově stabi-
lizovat situaci, sledovat nařízení, která 
se každou chvíli mění. 

Které kategorie družstev jsou v Kla-
tovech aktivní? 

Když nebudu brát v potaz tuto se-
zónu, tak jsme měli celkově dvanáct 
družstev. Byly to týmy čistě ženské a 
mužské. Samozřejmě se může stát, že 
bude hrát žena za muže, ale pouze do 
dorostenců. To znamená do šestnácti 
let. Převážně se to ale řešilo tak, aby 
ženy mohly hrát spolu – to byl ostatně 
také důvod, proč jsme v Klatovech vy-
tvořili ženské družstvo.

Kdo se může přihlásit na florbal a co 
pro to musí udělat? 

Přihlásit se může úplně každý. Samo-
zřejmě záleží na věku. Myslím tím, že 
když někdo přijde ve věku šestnácti, 
sedmnácti let, bude to trochu jiné, 
než když přijde v deseti. Nelze jej to-
tiž pustit hned na zápas, jelikož může 
být úrovňově jinde. Něco jiného sa-
mozřejmě je, když se jedná o přestup 
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Klatovská pouť
Čtvrtek  8. července
16.00-22.00 Erbenovo náměstí

Pouťové atrakce

18.00 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Poutní mše svatá
hlavní celebrant: J. M. Filip Zdeněk 
Lobkowicz OPraem, opat tepelské 
kanonie.

Pátek  9. července
12.00-20.00 náměstí Míru

Staročeský jarmark

14.00-23.00 Erbenovo náměstí
Pouťové atrakce

16.00 náměstí Míru
Plzeňský Mls

18.00 náměstí Míru
Mladá Dudácká Muzika ze Strakonic

20.00 náměstí Míru
The Shower

Sobota  10. července
8.00-20.00 náměstí Míru

Staročeský jarmark

8.00-20.00 Plánická ulice
Pouťové stánky

8.00-17.00 areál Auto Nejdl
Motoristická pouť v Auto Nejdl
skákací hrady, skluzavky, elektroautíčka, 
soutěže, představení automobilových 
novinek. Testovací jízdy novými vozy. 
Vystoupení tanečních skupin a souborů, 
mistrovství ČR Strongman

9.30 náměstí Míru
Folklorní soubor Šumava a Šumavánek

9.30 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Chvalme Pána
Společenství Koinonia Jan Křtitel Litice

10.00-24.00 Erbenovo náměstí
Pouťové atrakce

10.00 náměstí Míru
Skalanka

10.30 arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Mariánská pobožnost
novokněžské požehnání P. Tomáš Kadlec
Loretánské litanie
Chrámový sbor pod vedením Ing. Pavla 
Hřebce

11.30 arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Klatovský zázrak 1685
Mgr. Lukáš Kopecký

11.00 Pavilon skla
Komentovaná prohlídka 
stálé expozice s kurátorkou J. Lněničkovou

12.00-22.00 letní kino
Klatovská pouťová heligonka

13.00 náměstí Míru
Big Band

13.00-16.30 přednáškový sál muzea
Krajkářský den

14.15 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Modlitba svatého růžence
společenství Mariiny Legie

14.30 náměstí Míru
Folklorní soubor Javor

15.00 Pavilon skla
Komentovaná prohlídka 
stálé expozice s kurátorkou J. Lněničkovou

15.00 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Poutní mše svatá
hlavní celebrant: Mons. Tomáš Holub, 
biskup plzeňský

16.00 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
náměstí Míru
Procesí s obrazem Panny Marie Klato-
vské

17.30 náměstí Míru
Domažlická dudácká muzika

19.00 náměstí Míru
Hradní duo

20.00 Pavilon skla
Zářící uranové sklo 
večerní prohlídka stálé expozice pavilonu

21.00 náměstí Míru
Chai

Neděle  11. července
8.00-16.00 náměstí Míru

Staročeský jarmark

8.00-18.00 Plánická ulice
Pouťové stánky

9.30 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Modlitba růžence
společenství Mariiny Legie

10.00-21.00 Erbenovo náměstí
Pouťové atrakce

10.00 náměstí Míru
Úhlavanka

10.00 arciděkanský kostel Narození Panny Marie 
Poutní mše svatá
hlavní celebrant: Mons. Josef Nuzík, po-
mocný biskup olomoucký, generální vikář 

12.00-18.00 letní kino
Klatovská pouťová heligonka

12.00 náměstí Míru
Oplova dechovka

14.00 náměstí Míru
Pelíškové

14.00-15.00 vchod na Erbenovo náměstí
Autogramiáda odchovanců HC Klatovy

17.00 náměstí Míru
Marek Ztracený

22.00 areál Auto Nejdl
AutoKino
vjezd od 21.00, včetně dopitné z pouti 

Výstavy
9.00-17.00 ul. Hostašova - výstavní zahrada naproti 

muzeu
Výstava Klatovských karafiátů

čtvrtek-neděle 
13.00-18.00

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Retro 
výstava z dějin hmotné kultury 60.-80. let 
20. století

Pátek 
13.00-18.00
Sobota
8.00-14.00

areál Na Pazderně
Prodejní výstava chovatelů 

sobota
8.00-20.00
neděle
8.00-18.00

Plánická ul. před Dominikánským klášte-
rem
Prodejní výstava kaktusů

úterý-neděle 
10.00-17.00

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty 9
Práce současných výtvarných umělců, 
kteří pocházejí z území Klatovska a Pošu-
maví.

sobota-neděle Kaple Chaloupka
otevřena celý víkend


