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440 let by oslavil původní zvon Bartoloměj-Ondřej,
na jehož místě, na Černé věži, visí od r. 1760 zvon Vondra.



S R P 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

Jsme uprostřed krásného léta, máme za sebou teplé slunečné dny, stejně jako 
dny, kdy pršelo doslova a do písmene víc než dost. Nevadí - i déšť k létu patří.  
V létě toužíme být pozitivní, nestěžujeme si. Dokonce i pandemie koronaviru ja-
koby vše chápala a dává nám vydechnout.

Vážení Klatované, o paměti v nejrozmanitějších podobách bychom mohli společ-
ně popsat stohy papíru. Aniž bychom si to uvědomovali, mluvíme o ní neustále. 
Snad jen namátkou: „Pamatuj si to! Nezapomeň na to! Pokud si vzpomínám… 
Zapomněl jsem…“ 

Letní  poznámkyPaměť…

Sluncem, zpevněním fyzické kondice, 
zklidněním se, se tak můžeme připra-
vit na dny, kdy nebude tak hezky, že? 
Dovolte mi proto jen několik letních 
poznámek, pracovních i jiných: 

1. Vývoj sdílených daní. 
Jak pilní čtenáři Zpravodaje dobře ví, 
sdílené daně jsou základním zdrojem 
příjmů našeho rozpočtu. Pandemie  
a zejména reakce na ni, různé rozpoč-
tové úpravy, snížení výkonu (nejen 
českého) hospodářství, neúměrný 
růst schodku státního rozpočtu – to 
vše a mnoho jiných dalších vlivů –  
s sebou nesly obavy, zda nedojde  
k dramatickému propadu těchto pří-
jmů. Když jsem psal o závěrečném 
účtu za minulý rok, informoval jsem 
Vás, že naštěstí k dramatickému pro-
padu sdílených daní nedošlo: obdrželi 
jsme 311 mil. Kč za rok 2020, v roce 
2019 to bylo 333 mil. Kč. Pokud ovšem 
připočteme ke sdíleným daním roku 
2020 i tzv. finanční bonus, který stát 
městům a obcím poskytl na kompen-
zaci toho, co „jim vzal jinde“ (konkrét-
ně na jejich podílu na dani z příjmu 
fyzických osob), ve výši 28 mil. Kč, pak 
celkový příjem ze sdílených daní byl  
v roce 2020 dán částkou 339 mil. Kč.  
A jak je tomu letos? V této chvíli máme 
uzavřená data za červen, doposud 
jsme obdrželi 153 mil. Kč. To je dobrá 
zpráva, v roce 2020 jsme totiž ve stej-
ný čas měli jen 135 mil. Kč, v roce 2019 
pak 154,3 mil. Kč. Pokud sdílené daně 
budou státem inkasovány a přerozdě-
lovány stejně jako v minulých letech, 
pak zřejmě dokážeme naplnit předpo-
kládaný rozpočet.

2. Josef Maria Koudelka.
Jméno Koudelka není v našem kra-
ji neznámé. Jistě se i Vám nyní před 
očima nějaký Koudelka vybaví, mě na-
padá hned jeden, který  je, mimocho-
dem, výtečný hudebník-trumpetista. 
Koudelka, kterého chci zmínit nyní, je 
pohříchu na Klatovsku téměř nezná-
mým. To je škoda. Byl to totiž velmi 
zajímavý člověk. Josef Maria Koudelka 
se narodil v roce 1852 v Chlistově, jeho 
otec pocházel z blízkého Tržku, matka 

Slovní spojení, která používáme bez 
přehánění každý den. Stejně tak 
jako se každým dnem snažíme uložit  
do své paměti nepřeberné množství 
informací, vjemů a podnětů. Všechny 
ani nelze pojmout. Některé se naba-
lují, jiné překrývají přes sebe a když je 
potřebujeme nejvíc, ne a ne si vzpo-
menout. Lidská paměť má z mého 
pohledu jednu neuvěřitelnou vlast-
nost. S odstupem času dokáže milo-
srdně obrušovat hrany prožitků, jež 
nechávají hluboké jizvy na našich du-
ších. Neumím si jinak vysvětlit, jak by 
mnozí, kteří překonali až neuvěřitelná 
utrpení, mohli najít tolik sil, aby zvedli 
hlavu a statečně dál čelili dalším kru-
tým životním nástrahám. Opakovaně 
se všichni setkáváme s chvílemi obav, 
strachu, bolesti fyzické i psychické. 
Pouhé vteřiny dokážou změnit naše 
životy. Živelná pohroma, havárie, ztrá-
ta zaměstnání, nemoc... Vše je hned 
naprosto jinak. Bez ohledu na to, že ži-
jeme v naprosto neuvěřitelně bohaté  
a bezpečné době, o níž se našim před-
kům bojujícím často o holý život ani 
nesnilo. A není tomu tak dávno.

patřila k rozvětvené rodině chlistov-
ských Janoušků. „Pepíček“ byl nadaný 
chlapec, po „základní škole“ studo-
val na gymnáziu v Klatovech. Zřejmě  
v roce 1868 se celá rodina vystěhovala 
do Ameriky. Zakotvili ve Wisconsinu.  
Severní část USA se pak stala Josefu 
Koudelkovi domovem. Záhy směřo-
val ke kněžství. Vystudoval seminář  
Sv. Františka v Milwaukee, stal se kně-
zem v Clevelandu. Nutno dodat velmi 
úspěšným – budoval kostely, školy, 
(dnes bychom řekli) dětský domov, or-
ganizaci typu naší Charity. Také pilně 
psal do krajanských novin. Měl talent 
na jazyky – hovořil česky, německy, 
polsky, maďarsky, italsky, francouz-
sky, samozřejmě musel znát latinu  
a již jako kněz a biskup se naučil i je-
den z místních indiánských jazyků. In-
diáni mu prý říkali „Min-werve-gijig,“ 
což lze přeložit jako „ten, který božsky 
mluví.“ Výmluvné, že? Koncem roku 
1907 byl Josef Koudelka papežem 
Piem X. jmenován světícím biskupem 
v Clevelandu, v roce 1911 pak světícím 
(pomocným) biskupem v arcidiecézi 
Milwaukee a konečně v roce 1913 byl 
jmenován sídelním biskupem v měs-
tě a diecézi Superior ve Wisconsinu. 
Své rodiště a bývalou vlast opakovaně 
navštívil, a to i poté, co byl vysvěcen 
na biskupa – důkaz lze nalézt např.  
v chlistovské farní kronice. Byl neú-
navným cestovatelem, praktickým 
člověkem hluboké víry. A proč o něm 
píšu právě nyní? 24. 6. tomu bylo 
přesně 100 let, co Josef Maria Kou-
delka zemřel v biskupské rezidenci  
ve městě Superior. Možná by stálo za 
to povídat si o něm více. Málokterý 
krajan té doby se opakovaně setkal  
s papežem, málokterý měl takový pře-
hled a rozhled.

Často si vzpomenu na vyprávění svých 
prarodičů. Vlastně celý svůj aktivní ži-
vot prožili v létech hrůz nacistické oku-
pace následované čistkami prováze-
jícími nástup komunistického režimu 
v 50. letech minulého století a roky 
nesvobody. Zdálo se mi, že vypráví  
o něčem strašně vzdáleném. Ostatně 
je to přirozené. Rovněž dnešní děti 
nazírají úplně stejně na události staré 
20 či 30 let. Co samy neprožily, je pro 
ně „pravěkem“. Vyhovuje to mnohým. 
Jednotlivcům a často i tzv. „kolektiv-
ní paměti“... Vždyť, ruku na srdce, ne 
vždy můžeme být na všechna svoje 
rozhodnutí a postoje hrdí. Řadu věcí 
bychom s odstupem času řešili urči-
tě jinak. Máme-li si však nadstandard 
našeho bytí udržet, nesmíme nechat 
příběhy minulosti zapadnout. 

Dlouhodobě proto motivujeme žáky  
a studenty klatovských škol pátrají-
cích pod vedením svých učitelů po 
příbězích našich předků.  Píší o lidech, 
kteří prokázali obrovskou míru stateč-
nosti v dobách, kdy mohla znamenat 
dlouholetý žalář či popraviště. O zni-
čení celých rodin ani nemluvě. Nepíší 
vždy jen o jejich skromném hrdinství. 

3. Pražané a „Pražácí.“
Sami o sobě někdy mluvíme jako  
o Klatovanech, ale i Klatovácích. To 
druhé označení je trochu důvěrné, 
žertovné, skrývá v sobě nejen šprým, 
ale i určitý osten.  Dovolte mi pou-
žít analogii a zmínit krátce „Pražany  
a Pražáky - turisty“. Proč? Je léto, lidé 
cestují, poznávají zemi a sami sebe.  
To je chvályhodné. Nevím jak Vy, ale 
já si rád s turisty povídám a „radím,“ 
když projeví jen trochu zájem, co vše 
se u nás dá vidět a navštívit.  Baví 
mě to, mám radost, že lidé přicházejí   
do města, do katakomb, do kraje. 
Občas ale narážím na „situaci odliš-
nou.“ Nepořádek v místech parková-
ní, nepořádek na stezkách v Pošumaví  
a na Šumavě, bezohlednost, roztaže-
nost, sebestřednost, hulvátství. Zdá 
se mi, a obyvatelé Prahy mi promi-
nou, že je použiji jako příklad, že se tu 
vyskytují Pražané a „Pražácí“. Pražané 
jsou lidé mírumilovní, milující přírodu, 
v níž se umí pohybovat. Nezanechá-
vají za sebou žádnou „negativní“ sto-
pu, vše je zajímá a je radost se s nimi 
potkat! „Pražácí“ jsou jiní – jsou všude 
slyšet, vidět, nic nepotřebují vědět, 
protože už všechno ví, auty najíždě-
jí snad doprostřed lesa (chtějí přeci 
jen trochu hub nasbírat, na túru ne-
jdou, tak proč by stáli na kraji lesa!). 
Prázdné láhve, pytlíky, obaly od sýrů, 
cigarety atd. zanechávají tam, kde je 
napadne („stejně se to časem rozsy-
pe, že?“).  Smutná podívaná. Občas 
se i my do nich převtělíme, zdá se mi.   
A tak buďte, Pražané, ať jste odkud-
koliv (třeba i z Pardubic,) srdečně  
u nás vítáni! A my na cestách po pů-
vabné zemi české buďme také vždy jen  
za „Pražany.“ Krásné léto!

Součástí paměti národa jsou i vyprá-
vění těch, kteří si z pohledu dnešní 
svobodné společnosti úctu nezaslou-
ží. Také jejich svědectví jsou ale nemé-
ně důležitá a jsem dalek odsoudit je 
pouhým mávnutím ruky. Vypovídají 
totiž hodně o životě tehdy. A nikdo, 
kdo onu dobu neprožíval, nemůže  
s jistotou říci, zda by byl hrdinou či „pa-
douchem“. Ocenění v podobě stromu, 
jež jsem pro Klatovy za trvalou podpo-
ru projektu „Paměti národa“ převzal, 
mi přijde více než symbolické. Čas-
to se u mnohých stromů zastavíme  
a přemýšlíme, co vše si asi pamatují. 
Mohutné kmeny a košaté koruny by 
mohly vyprávět příběhy za celá poko-
lení. Jejich sepsání a předávání dalším 
generacím je však ryze na nás. Vzpo-
meňme si na to třeba ve chvíli, kdy se 
schováme do jejich milosrdného stí-
nu, abychom se do příběhů začetli či 
je vyprávěli svým dětem. 
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Vážení občané, do srpnového čísla zpravodaje se většinou snažím napsat něco  
na odlehčení. Tentokrát jsem se rozhodl připomenout asi nejznámějšího klatov-
ského rodáka, Václava Matěje Krameria. 

Nabídka předmětů a oborů pro akademický rok 2021/2022.

Bližší informace o podmínkách výběrových řízení
 na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp.

Několik  s lov  o  našem 
nejs lavnějš ím rodákovi

Univerzita třetího věku
ZČU v Klatovech

Výběrová řízení 

Dům, kde se měl narodit (čp. 34/I),  
v ulici pojmenované po něm, už ne-
existuje, byl zbourán a nahrazen no-
vým objektem v sedmdesátých letech 
minulého století. Na místo, kde stál, 
upomíná pamětní deska. Otázkou 
zůstává, zda skutečně přišel na svět 
právě v tomto domě, neboť rodina jej 
koupila až po jeho narození. Václav 
Matěj Kramerius, vlastně Matěj Valen-
tin (jméno Václav získal při biřmování), 
se narodil 9. února 1753 jako prvoro-
zený necelý rok po svatbě svých rodi-
čů Augustina a Terezie Krameriových. 
Ti měli později dalších devět dětí. Au-
gustin Kramerius se do Klatov přestě-
hoval v roce 1750 z Rakovníka. Tam 
se také vyučil krejčovskému řemeslu. 
V Klatovech byl pak přijat do zdejšího 
krejčovského cechu. Augustin byl zřej-
mě podnikavý muž, který se ve svém 
novém působišti nejprve výhodně 
oženil a posléze i vyměnil své řemeslo 
za výnosnější živnost. Jeho manželkou 
se v květnu 1752 stala dcera klatov-
ského měšťana a mydlářského mistra 
Terezie Voříšková. Krátce po polovině 
18. století si Augustin otevřel v Klato-
vech hostinec a současně se stal kos-
telníkem v děkanském chrámu. Když 
v roce 1763 vyklízel kryptu pod koste-
lem, zanechal tam nápis, který je tam 
k vidění dodnes. 

Předmět / obor
Hudba v proměnách času 
Filozofie 
Regionální historie 
Starší česká literatura – baroko 
Moderní informační a komunikační 
technologie
Astronomie (pouze on-line forma)
Historie 1. republiky
(pouze on-line forma)
Kognitivní trénink pro třetí věk
(pouze on-line forma)
Dramaturgie opery 
v historickém vývoji
(pouze on-line forma)
Co se v těle děje v kole roku – alterna-
tivní medicína (pouze on-line forma)

V případě předmětů pokračujících  
z minulých let není podmínkou absol-
vování předcházejícího programu. Ke 
studiu všech předmětů se tedy mo-
hou hlásit i noví zájemci.

Druhá polovina 18. století byla ne-
lehkou dobou. V roce 1758 celé vnitř-
ní město vyhořelo. Ohněm zůstaly 
ušetřeny jen dvě budovy. Další útrapy 
městu přinesla sedmiletá válka. Na dru-
hou stranu se Klatovy v roce 1751 staly 
krajským městem, což naopak výrazně 
zvedlo jejich prestiž. Tyto události po-
znamenaly rané dětství Václava Ma-
těje. Na počátku sedmdesátých let  
18. století postihla Čechy velká ne-
úroda, která záhy přinesla hlad  
a bídu. V této nedobré situaci navštívil  
21. října 1771 Klatovy na své inspekč-
ní cestě zemí následník habsburské-
ho trůnu a tehdy už zvolený císař Jo-
sef II.  V davu, který ve městě Josefa 
II. vítal, byl jistě i tehdy osmnáctiletý 
student jezuitského gymnázia Václav 
Matěj Kramerius. Vyučovali jej tehdy 
matematik Stanislav Vydra, histori-
ci František Pubička a Ignác Cornova  

Osnovy jednotlivých předmě-
tů včetně termínů přednášek jsou 
zveřejněny v místě zápisu. Struč-
né představení předmětů najdete  
na https://u3v.zcu.cz/klatovy

Elektronické rezervace 
od 24. srpna (12:00 hod.) do 28. srp-
na (24:00 hod.) na internetové adrese 
http://au3v.zcu.cz/rezervace

Následně bude možno uhradit zápis-
né hotově (3. 9. 2021 viz níže) nebo 
převodem na účet (v tomto případě 
osobní účast na prezenčním zápise 
nebude nutná a přihlášený se může 
dostavit přímo na první hodinu výu-
ky).

Prezenční zápis do kurzů U3V
3. 9. 2021, 8:00–11:00 hod. v pro-
storách vzdělávacího centra Úhlava, 
o.p.s., Plánická 174, 1. patro.

úředník/úřednice 
hospodářského odboru

 
Pracovní náplň: 
• Zajišťování realizace investičních akcí 
včetně dozorování průběhu realizace 
investic, výběr a koordinace dodavatelů  
a jiných účastníků stavby, přebírání pra-
cí, příprava, uzavírání a provádění změn 
smluv, prověřování a zajišťování úplnos-
ti investiční dokumentace a zpracovává-
ní zápisů a protokolů o předání staveb, 
zajišťování odstraňování nedostatků  
v průběhu jejich realizace. Průběžná 
kontrola čerpání finančních prostředků 
z rozpočtu. 

Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů.

vedoucí 
finančního odboru

Popis pracovní pozice:
• Řízení činností a procesů finančního 
odboru, zabezpečení finančního hos-
podaření města dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, příprava rozpočtu města.

Platové zařazení:
• Platová třída 12 v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů.

úředník/úřednice 
odboru životního prostředí – refe-
rent úseku vodního hospodářství

 
Pracovní náplň: 
• Provádění odborných činností  
na úseku vodního hospodářství, vydá-
vání povolení ke stavbám vodních děl  
a kolaudačních souhlasů, povolování 
nakládání s vodami, vydávání závaz-
ných stanovisek k vodním dílům pro 
ostatní orgány, ochrana povrchových  
a podzemních vod, povodňová ochrana.

Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů.

a další. Gymnázium ukončil mladý 
Kramerius v přelomovém roce 1773, 
ve kterém byl papežem neočekávaně 
zrušen jezuitský řád. O pět let pozdě-
ji bylo gymnázium přemístěno z Kla-
tov do Písku. K jeho znovuotevření 
ve městě pod Černou věží pak došlo 
až v roce 1812, a to v budově zruše-
ného dominikánského konventu.  
Na klatovském gymnáziu studoval 
krátce před Krameriem budoucí jazy-
kozpytec a slavista evropského formá-
tu Josef Dobrovský. Setkání obou čes-
kých velikánů přelomu 18. a 19. století 
na sebe nenechalo dlouho čekat. Oba 
si ostatně často připomínáme v rámci 
srpnových večerních prohlídek měs-
tem s oživenými obrazy.

Po ukončení gymnázia se Kramerius 
ještě na podzim roku 1773 vypravil  
do Prahy, kde se zapsal na filozofická 
studia. V té době žil velmi skromně, 
neboť měl několik nezletilých souro-
zenců a rodiče neměli dostatek peněz 
na jeho vydržování. Studia filozofie 
posléze opustil a nechal se zapsat 
na práva. Ta však hodně zanedbával 
a jeho prospěch byl špatný. Nakonec 
studií zanechal v roce 1778 úplně. To, 
zda ho k tomu vedly špatné výsledky, 
či nedostatečné hmotné zajištění, se 
už asi nedozvíme. Záhy nastoupil ces-
tu, kterou se trvale zapsal do historie. 
V rodných Klatovech byl Kramerius 
už jako nakladatel a novinář v kon-
taktu se zdejším knihkupcem Jose-
fem Hirschbergerem, kterého znal už  
od dětství. Hirschberger byl pravnu-
kem majitele zázračného mariánské-
ho obrazu Ondřeje. Do Krameriových 
novin pravidelně posílal zprávy z Kla-
tovska a také prodával Krameriovy 
knihy.

Přeji Vám příjemný a pohodový srpen.

K prezenčnímu zápisu se dostaví pou-
ze ti, kteří chtějí uhradit zápisné v ho-
tovosti, a zájemci, kteří se nezapsali 
elektronicky (ti budou moci vybírat  
z kurzů, ve kterých zbyla volná místa).

Program je realizován za finanční 
podpory města Klatovy.

Ing. Pavel Vondráček
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, Klatovy, 

www.uhlava.cz, tel. 724 020 906, 
e-mail: vondracek@uhlava.cz

Další informace:
U3V ZČU v Plzni, www.u3v.zcu.cz/klatovy 
Ing. Tereza Mirvaldová, tel. 377 631 906, 
e-mail: mirvaldo@rek.zcu.cz
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Představujeme:
odbor  rozvoje  města

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vás v krátkosti seznámila s čin-
ností odboru rozvoje města Klatov. 
Náš odbor vykonává činnosti spa-
dající do tzv. výhradní kompetence 
samosprávy. Samozřejmostí je úzká 
spolupráce s radou a zastupitelstvem 
města, tedy orgány města, které mají 
rozhodovací pravomoc ve všech ma-
jetkoprávních úkonech, oblasti inves-
tic, dotací či veřejných zakázek, tedy 
oborů, které jsou hlavní náplní odbo-
ru rozvoje.

Jsme také nejmladším odborem úřa-
du, fungujeme od roku 2000. Tým 13 
pracovníků najdete v posledních pat-
rech historické budovy radnice u Čer-
né věže.

Správa majetku města je prvním od-
dělením odboru, které Vám před-
stavím. Jak z jeho názvu vyplývá, má  
na starosti majetek města a ten je 
značný. 

Město je vlastníkem významné vý-
měry pozemků v rámci svého územ-
ního obvodu, který zahrnuje kromě 
vlastního města rovněž městské části 
Chaloupky, Lažánky, Čínov, Pihovice, 
Beňovy a katastrální území integrova-
ných obcí. Poměrně značnou výměru 
pozemků město vlastní i na území ci-
zích, většinou sousedních obcí. 

Pro představu uvádíme vybraná data 
o rozsahu vlastnictví města:

katastr 
Klatovy

rozloha 
katastru 
(ha)

z toho 
patří 
městu 
(ha)

Klatovy vč. 
jejich čás-
tí: Beňovy, 
Čínov, 
Cha-
loupky, 
Lažánky, 
Pihovice

2 699,7764 554,6205

celkem 2 699,7764 554,6205

katastr 
integro-
vaných 
obcí

rozloha 
katastru 
(ha)

z toho pa-
tří městu 
(ha)

Dehtín 347,9233 47,9351
Drslavice 216,9604 4,2261
Habartice 427,0755 43,9598
Kal 101,1925 4,8835
Kosmáčov 117,6799 5,5858
Křištín 158,8215 22,4059
Kvaslice, 
Vítkovice 248,8585 4,5954

Kydliny 310,9467 24,4924
Luby 544,8059 250,5346
Otín 217,0601 52,0197
Sobětice 311,0008 33,6859
Střeziměř, 
Dobrá 
Voda

491,7717 65,5134

Štěpáno-
vice 402,8069 107,9745

Tajanov 219,3189 66,1534
Točník 634,6778 315,3353
Tupadly 329,8558 63,6053
Věckovice 142,0565 2,7245
Vícenice 162,5130 8,1780
celkem 5 385,3257 1 123,8086

Katastry jiných 
obcí

z toho patří 
městu (ha)

Bezděkov 6,7344
Bolešiny 0,0424
Kamýk 6,7646
Kokšín 5,0136
Koryta 0,1240
Malá Víska 0,3640
Malechov 0,7801
Mochtín 1,9408
Nedaničky 4,1047
Obytce 8,0838
Ostřetice 52,6578
Předslav 75,9866
Slavošovice 1,6952
Srbice 2,8513
Svrčovec 0,7748

Tetětice 0,0007
Tržek 0,8044
Újezdec 1,8466
Vosí 0,8338
Zbyslav 0,0142
Zdebořice 0,0086
celkem po-
zemky města v 
katastru jiných 
obcí

171,4264

Majetek města zahrnuje pozemky  
s rozličným využitím a významem, 
značná část z nich má charakter veřej-
ných ploch, jako jsou např. komunika-
ce, chodníky, parkoviště, parky, zeleň, 
lesy či sportoviště. Další část pozem-
ků tvoří pozemky zastavěné obecními 
nemovitostmi, těmi jsou kromě bu-
dov úřadů různé památkově chráně-
né budovy, objekty s bytovými či ne-
bytovými prostory, areály základních 
škol a mateřské školky, příspěvkových 
organizací a organizací řízených měs-
tem. Město vlastní též pozemky se ze-
mědělským využitím či vodní plochy. 
Kromě nemovitého majetku vlastní 
město technickou infrastrukturu, 
konkrétně jde o vodohospodářskou  
a teplárenskou infrastrukturu, veřej-
né osvětlení a datovou síť.

majetek města ha
Lesy 1 165,3637
Ostatní plocha 
(silnice, komuni-
kace, zeleň, spor-
toviště, manipu-
lační plocha, aj.)

463,2715

Orná půda 91,4940
Trvalý travní 
porost 75,3002

Zastavěné plo-
chy 15,7310

Další druhy po-
zemků (zahrady, 
sady, vodní 
plochy)

38,6951

Celkem 1 849,8555

Správu majetku zajišťují čtyři pracov-
níci, s nimi vyřídíte žádosti o koupi, 

směnu či nájem obecních nemovi-
tostí, získáte informace z technické 
digitální mapy i ohledně územního 
plánu města. Chystáte se stavět či re-
konstruovat svoji nemovitost na úze-
mí města? Určitě budete muset získat 
souhlas města pro vyřízení příslušné-
ho povolení, to je totiž jeden z nejčas-
tějších případů, kdy se potkáme. Vlast-
níci a provozovatelé inženýrských sítí  
u nás získají povolení k uložení sítí 
do obecních pozemků. Spolupracuje-
me s investory, kteří na území města 
realizují své investiční záměry, jsou 
jimi např. developeři bytové výstav-
by, Ředitelství silnic a dálnic či Správa  
a údržba silnic Plzeňského kraje. Spe-
ciálními činnostmi oddělení jsou agen-
dy spojené s územním plánem a jeho 
změnami, evidencí a zpracováváním 
územních studií předepsaných územ-
ním plánem města, agendy průmy-
slových zón města s prodeji pozem-
ků investorům či zastupování města  
v komplexních pozemkových úpravách 
prováděných v integrovaných obcích.

Dětské hřiště Čínov

Divadelní ulice

Investiční oddělení, zastoupené třemi 
techniky, zajišťuje přípravu a stavební 
dozor na všech významných akcích 
města, s výjimkou komunikací. Při-
pomenu z posledních let významné 
opravy a rekonstrukce včetně zateple-
ní škol, školek, kulturního domu, uby-
tovny, divadla či eroplánu, vybudová-
ní sběrného dvora s administrativní 
budovou, revitalizaci parků v Hosta-
šových, Vrchlického, Mercandinových 
a Husových sadech, rekonstrukci zim-
ního stadionu a plaveckého bazénu, 
rekultivaci a dostavbu skládky Štěpá-

novice, regeneraci panelového sídliš-
tě Pod Hůrkou, rekonstrukci prostor 
bývalého refektáře v bývalé jezuit-
ské koleji, revitalizaci Divadelní ulice 
či výstavbu dětských hřišť v Čínově  
a Tupadlech. Pravidelně dozorují též 
akce týkající se vodohospodářské in-
frastruktury a rozvodů centrálního 
zásobování teplem. Jejich práce je 
převážně v terénu, musí ale zvládnout 
i náročné administrativní úkony s rea-
lizací akcí spojené, jejich kanceláře se 
tak podobají více sídlu stavbyvedou-
cího na staveništi s hromadami pro-
jektových dokumentací a záznamů  
ze staveb než kanceláři úřadu. 

Mercandinovy sady 

Vrchlického sady

Husovy  sady

Třetím oddělením odboru je oddělení 
dotací a veřejných zakázek, obsaze-
né čtyřmi pracovnicemi.  Kdo někdy 
zkusil, co obnáší získat jakoukoliv do-
taci, většinou už ztratí zájem a hlavně 
nervy tento pokus opakovat. Dotační 
agendy jsou oříškem i pro renomova-
né firmy, které se problematikou pro-
fesně léta zabývají. Nicméně bez do-
tací by naše město velkou část svých 
záměrů nemohlo realizovat, finančně 
by to nešlo zvládnout v tak velkém 

rozsahu, kterého Klatovy dosáhly. Na-
ším úkolem je získat dotační podporu 
pro město z nejrůznějších zdrojů, ať 
už od Plzeňského kraje, státu či fondů 
EU. Právě poslední jmenovaný zdroj 
byl a je pro nás nejzásadnější, výše 
podpory z EU dosahuje výjimečně až 
do výše 95 % nákladů akce, obvyk-
le se pohybuje od 40 do 85 % těchto 
nákladů. V posledním, právě končícím 
programovém období EU 2014-2020 
získalo město dotace v řádu stovek 
milionů korun. Věříme, že v nastá-
vajícím období se nám podaří získat 
podporu na zajímavé projekty, kte-
ré prozatím čekají na realizaci právě  
z důvodu financování. 

Plavecký bazén

Na našem odboru administrujeme 
veškeré veřejné zakázky, zadávané 
městem či jeho organizacemi v reži-
mu zákona o veřejných zakázkách. 
Ten prošel od svého vzniku v devade-
sátých letech minulého století mno-
ha úpravami a změnami, aktuální je  
z roku 2016 a můžeme jen konstato-
vat, že ke slibovanému zjednodušení 
legislativy nedošlo.

Na webu města se můžete dozvědět 
bližší informace o zúřadovaných do-
tacích, získaných pro Klatovy, stejně 
jako přehled veřejných zakázek, zadá-
vaných městem Klatovy.

Závěrem bych chtěla uvést, že práce 
pro město nás na odboru rozvoje baví 
a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Prostory refektáře
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Oprava MK „za svítidly EZR“ v obci Štěpánovice

Oprava povrchu komunikace včetně odvodnění a výměny 
veřejného osvětlení.
Původní termín provedení: 3. 5.-18. 6. 2021
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  
od měsíce srpna 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 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 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: 12. 7.–30. 7. 2021
MK+T-Mobile: 6. 9.–18. 9. 2021

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – etapa 3. 
(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.  Po celou dobu 
stavby bude příjezd k vlakovému nádraží zajištěn.

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. 
Termín provedení : 1. 8.–30. 11. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky jednoho jízdního 
pruhu  (jednosměrný provoz) s objízdnou trasou ve směru  
na Plzeň přes obec Točník a od Plzně přes obec Štěpánovice. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpe-
čen. Podrobnější informace o organizaci dopravy po dobu 
stavby a dopravní obslužnosti budou dodatečně zveřejněny 
na stránkách města Klatovy.

Oprava MK v obci Křištín k č.p. 9
Oprava povrchu komunikace s povrchem z penetračního 
postřiku. 
Termín provedení:  1. 8.–15. 8. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky opravovaného úse-
ku komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen.

Ulice Mánesova v úseku od Domažlické po Zahradní
Oprava povrchu komunikace, chodníků, vodovodního 
řadu, uložení sítě T-Mobile. Součástí stavby bude i výměna 
veřejného osvětlení.

Termíny provedení:
Vodovod: 23. 8.–18. 9. 2021
MK+VO+T-Mobile: 1. 9.–9. 10. 2021 

Rekonstrukce plynovodu v MK nad tratí ČD v úseku  
od ul. Karafiátová po objekt spol. ČEVAK a.s. (bývalý Vo-
dospol) – soukromý investor.
Termín provedení: 3. 8.–30. 9. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace po 
úsecích. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude za-
bezpečen.

Správce komunikací ve městě provádí lokální opravy vý-
tluků.

Další akce se zahájením od měsíce září 2021:

Oprava MK Maškova v úseku od ul. Nár. mučedníků  
po Šmeralovu
Oprava povrchu komunikace chodníků. Součástí bude 
oprava vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného 
osvětlení.
Termín provedení: 9-10/2021
Oprava povrchu chodníků v ul. Domažlická (pravý chod-
ník v úseku od viaduktu po ul. Klostrmannovu a levý 
chodník od ul. Mánesova po lávku)
Oprava povrchu chodníků z asfaltového povrchu. Součástí 
stavby bude pokládka optické sítě spol. T-Mobile a oprava 
veřejného osvětlení.

Opravy komunikací v Klatovech Termín provedení: 09-10/2021
Oprava pravostranného chodníku v části ul. Nár. mučední-
ků v úseku od ul. Žižkova po ul. Maškovu
Termín provedení: 09-10/2021

Oprava povrchu komunikace v obci Vícenice v úseku  
od návsi směrem na Točník
Součástí stavby bude rekonstrukce kabelu ČEZ (soukromý 
investor) a zřízení nového veřejného osvětlení. 
Termín provedení: 1. 9.–22. 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

Bližsí informace o stavbě „Regenerace panelového sídliště 
Pod Hůrkou – etapa 3“ vám sdělí:

• Luděk Černík, 376347237, lcernik@mukt.cz 
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijí-
máte tato nutná dopravní omezení.

Mgr. Václav Prais
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. přijme do svého kolektivu pracovníka na pozici

Správce městských památek 
Pracovní náplň:
• zajištění provozu Klatovských ka-

takomb z.s. a pavilonu skla PASK, 
a to zejména v oblasti provozní, 
personální, propagační, ekono-
mické a ostatních činností s tím 
souvisejících

Požadujeme: 
• min. středoškolské vzdělání nej-

lépe humanitního směru nebo se 
zaměřením na cestovní ruch

• základní jazykové znalosti němči-
ny, angličtiny

• zájem o historii, výtvarné umění
• praxe v oblasti historie a kultury 

vítána
• trestní a morální bezúhonnost
• velmi dobré organizační a komu-

nikační schopnosti, předpoklady 
pro týmovou práci

• aktivní přístup, flexibilitu, samo-
statnost, zodpovědnost, spolehli-
vost

• iniciativu a tvůrčí činnost
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme: 
• velmi pestrou, činorodou a zají-

mavou práci v příjemném kolek-
tivu 

• odpovídající finanční ohodnocení
• pružnou pracovní dobu
• pracovní poměr v rozsahu plného 

pracovního úvazku na dobu urči-
tou 1 roku s možností prodlouže-
ní na dobu neurčitou

K žádosti o pracovní místo připojte:
• strukturovaný životopis, ve kte-

rém uveďte údaje o dosavadních 
zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce

• ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání

Předpokládané datum nástupu je do-
hodou.

Písemné žádosti doručte nejpozději 
do 16. 8. 2021 na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., 
Dobrovského 148/II, 339 01  Klatovy
k rukám jednatelky Ing. Jindřišky Kur-
cové, tel: 376 314 697

Obálku s žádostí o místo označte 
„Správce památek“.
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Letos v listopadu oslaví 
Klub Křišťál 15 let své činnosti  

Rekonstrukce Eroplánu dokončena

Oslava proběhne v rámci „Dnů pro 
duševní zdraví“ a již v červnu jsme 
oslavili naši činnost v čítárně Městské 
knihovny, a to výstavou „Malované 
obrázky”, dále pokračovala výstava  
v červenci „Fotografie a básně” a na ni 
navazuje v srpnu  výstava „Rukodělné 
výrobky.“

Chtěla bych trochu popsat Klub Křiš-
ťál. Myšlenka pomoci lidem s dušev-
ním onemocněním poznat svoji ne-
moc, nestydět se za ni, překonávat 
úskalí, které tato nemoc přináší a také 
nebrat si stigma, které ve společnosti 
přetrvává, se ujala. Založili jsme s 10 
členy volnočasový Klub Krystal, který 
byl 8 let součástí neziskové organiza-
ce Krystal Plzeň. Od Klatov směrem 
do Plzně a dále směrem na Železnou 
Rudu žádný takový spolek neexis-
toval. Od 1. 1. 2015 můžeme mluvit  
o Křišťálu Klatovském. Vznikl tak ne-
ziskový spolek, který sdružuje Klato-
vany a lidi z blízkého okolí s dušev-
ním onemocněním. Zakladatelkou je 
paní Matějková.  Dá se říci, že vznikla 
svépomocná skupina lidí, kteří pro-
žili či prožívají duševní onemocnění. 
Spojuje nás tak naděje, touha, radost  
a snaha o něco usilovat a překonávat 
tak vlastní duševní onemocnění. Klub 
Křišťál sdružuje členy nad 18 let s du-
ševním onemocněním, různého vzdě-
lání a zaměření, jejich rodinné přísluš-
níky a přátele. Nyní máme 20 členů  
a několik klientů. Bývalé členy navště-
vujeme například v Újezdci u Klatov. 
Křišťál usiluje o vlastní ozdravění for-
mou různých aktivit a v minulosti to 
již dokázal zapojením do každodenní-
ho života.  Velmi důležitá je i podpo-
ra kolektivu při různých ozdravných 
aktivitách, které naši členové dělají 
sami doma – ať už je to fotografování, 
malování obrázků i obrazů, vyrábění 
upomínkových předmětů  jako např. 
aranžování, šití hraček – zvířátek pro 
děti, vyšívání obrázků, skládání básni-
ček, muzicírování nebo vyrábění šper-
ků z korálků  a  plastů.

Rozhodnutím rady města v září 2019 
se na základě výběrového řízení ví-
tězem stala firma STAFIKO stav s.r.o.  
s cenou 41.226.650,04 Kč vč. DPH.

Projekt řešil snížení energetické nároč-
nosti bytového domu č. p. 391–393/
III, známého pod názvem „Eroplán“,  
ve kterém je 66 bytů. V rámci sta-
vebních úprav byla provedena vý-
měna oken, vstupních dveří, dveří  
z pavlače do bytů, zateplení fasády  
a stropní konstrukce. Vytápění bytů 
individuálními topidly bylo nahraze-
no centrálním vytápěním. Realizace 
byla zahájena v lednu 2020, probíhala  
za provozu, bez vystěhování bydlících 

Společně jsme vydali básnickou sbír-
ku Antologie Poezie Křišťálu Klatovy  
autorů Petra Kocfeldy, Jaroslava Kří-
že a Ivety Bzenecké. Pan Jaroslav Kříž 
ještě vydal básnické sbírky Krásnému 
andělovi a Sen o modré růži.

Setkáváme se jednou nebo 2x v týd-
nu v pronajaté klubovně na Plánické 
208. Společně tvoříme např. mýdla, 
svíčky, svícny, květináčky, přáníčka  
a podobně. V neposlední řadě tré-
nujeme celá léta s lektorkou paměť.  
V roce 2021, kdy jsme se nemohli 
scházet, trénujeme paměť podle knihy  
Neztrácejte hlavu. Celou dobu trvání 
Křišťálu jsme pořádali výstavy, např. 
v Klubu seniorů, v Dešenicích na tvrzi, 
v Café Papírna v Plzni a také v čítár-
ně Městské knihovny Klatovy. V roce 
2021 jsme se nemohli scházet, ale 
přesto jsme tvořili a vystavovali ještě 
v ambulanci psychiatrické ordinace  
a také v naší klubovně na Plánické 
208.Pořádali jsme rekondiční pobyty 
v Kašperských Horách, výlety např.  
na Kozel a Nebílovy a na Blatnou. Mís-
tostarosta ing. Martin Kříž nás něko-

a díky dobré spolupráci dodavatel-
ské firmy, technického dozoru, SNK  
a nájemníků byla v červenci letošního 
roku zdárně ukončena. Architektonic-
ky zajímavý dům získal doslova nový 
kabát a obyvatelé se konečně dočkali 
komfortního a úspornějšího vytápění. 

Projekt „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“ 
je spolufinancován Evropskou unií, reg. 
č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011605.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

likrát provázel po pamětihodnostech 
Klatov a také místostarosta ing. Václav 
Chroust nás provázel katakombami. 
Spolupracujeme s lékaři psychiatrie, 
kteří nás  podporují i formou sponzor-
ských darů. Besedovala s námi také 
paní psycholožka. Zajímavé a velmi 
podnětné  zeměpisno-botanicko-zoo-
logické přednášky měl u nás i ing. Čí-
žek, lesník a rodák z Klatov,  který pro-
cestoval celý svět. Spolupracujeme  
s Oblastní charitou, Svazem zdravotně 
postižených, Klubem přátel Klatovska, 
Klubem seniorů, Domovem pro senio-
ry  Podhůrecká ulice, Ledovcem Plzeň,  
Fokusem Sušice,  Diakonií Přeštice  
a Městskou knihovnou Klatovy.

Chtěla bych poděkovat Městu Klatovy, 
Plzeňskému kraji a všem sponzorům, 
kteří nás podpořili.

Klubu Křišťál přeji, aby se oslava po-
dařila a do budoucna Křišťálu chci po-
přát obdobné množství aktivit, velmi 
zajímavé zážitky, dobrou partu a také 
aby členové mohli svoji pozitivní ener-
gii předávat i na veřejnosti.

Miloslava Matějková
Klub Křišťál Klatovy

K tomuto výročí pořádáme 9. září večer v sále Městské knihovny oslavu. A protože 
v loňském roce nemohly proběhnout oslavy města kvůli protiepidemickým opat-
řením, rozhodli jsme se v klubu, že letošní večer bude zaměřen na oslavu 15 let 
trvání klubu a připomínku výročí města Klatov.

Město Klatovy podalo v květnu 2019 k projektu „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“ žádost o dotaci z IROP EU, ta byla městu 
schválena v září 2019 ve výši cca 18 mil. Kč z celkových předpokládaných nákladů 
projektu ve výši cca 50 mil. Kč.

NE 12. 9. 2021 od 18.00 hodin
NÁMĚSTÍ MÍRU KLATOVY

Poděkování všem 
z první linie...

Pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové
a starosty města Klatov Rudolfa Salvetra 

www.klatovy.cz

VSTUP ZDARMA

stav před

stav po
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LETNÍ KINO
w w w.mksklatov y.cz

1.  
neděle  

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

2. 
pondělí 

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

3.  
úterý

21.00 | GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
ČR, přístupno, 90 minut, 130 Kč. 
Nový český film.    

4.  
středa 

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

5.  
čtvrtek 

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

6. 
pátek 

21:00 | KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 
USA, dabing, přístupno, 85 minut, 130 Kč.
Animovaná/hraná komedie.

7.  
sobota

21:00 | KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
USA, dabing, přístupno, 85 minut, 130 Kč.
Animovaná/hraná komedie.

8.  
neděle

21:00 | KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
USA, dabing, přístupno, 85 minut, 130 Kč.
Animovaná/hraná komedie.

9. 
pondělí

21:00 | CHYBY
ČR, od 15 let, 99 minut, 120 Kč.
Nový český romantický film.

10. 
úterý 

21:00 | CHYBY
ČR, od 15 let, 99 minut, 120 Kč.
Nový český romantický film.

11.  
středa

21:00 | ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
USA, titulky, od 12 let, 92 minut, 120 Kč.
Horor. 

12. 
čtvrtek 

21:00 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

13. 
pátek 

21:00 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

14.  
sobota

21:00 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

15.  
neděle

20:30 | RAYA A DRAK
USA, dabing, přístupno, 114 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.

16. 
pondělí

20:30 | TEDDY
Francie, titulky, od 12 let, 88 minut, 100 Kč.
Hororová komedie.

17.  
úterý 

20:30 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

18.  
středa

20:30 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

19.  
čtvrtek 

20:30 | ZKRAŤ TO, ZLATO
Austrálie, titulky, od 12 let, 90 minut, 100 Kč.
Romantická komedie.

20.  
pátek  

20:30 | ZKRAŤ TO, ZLATO
Austrálie, titulky, od 12 let, 90 minut, 100 Kč.
Romantická komedie.

21.  
sobota 

20:30 | VEČÍREK
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.    

22.  
neděle 

20:30 | VEČÍREK
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.    

Kulturní  přehled |  srpen
23.  

pondělí  
20:30 | ZKRAŤ TO, ZLATO
Austrálie, titulky, od 12 let, 90 minut, 100 Kč.
Romantická komedie.

24.  
úterý

20:30 | VEČÍREK
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.    

25.  
středa 

20:30 | EXPEDICE: DŽUNGLE
USA, dabing, přístupno, 127 minut, 130 Kč.
Dobrodružný.

26.  
čtvrtek

20:30 | ZÁTOPEK
ČR, přístupno, 130 minut, 130 Kč.
Životopisný film.

27.  
pátek 

20:30 | MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
ČR/Slovensko, od 12 let, 104 minut, 130 Kč.
Drama/komedie.

28.  
sobota

20:30 | LUCA
USA, dabing, od 7 let, 100 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.

29.  
neděle

20:30 | JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
ČR, přístupno, 105  minut, 100 Kč.
Dokument o Janu Werichovi.

30. 
pondělí 

20:30 | FREE GUY 
USA, dabing, od 12 let, 108 minut, 130 Kč. 
Komedie.

31.  
úterý

20:30 | MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
ČR/Slovensko, od 12 let, 104 minut, 130 Kč.
Drama/komedie.

KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

13.  
pátek

18:00 | JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
ČR, přístupno, 105 minut, 100 Kč.
Dokument o Janu Werichovi. Mimořádná projekce, po které 
bude následovat beseda s Vladimírem Justem a spolurežisé-
rem filmu Martinem Slunečkem!!!

JAN WERICH: 
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE… 
(13. 8. - kino Šumava + beseda, 29. 8. - letní kino)
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého 
divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký filmový dokumentár-
ní portrét. Dokument přináší strhující životní příběh této herecké 
legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti přinášelo 
Werichovi mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem. 
Stejně jako snaha tvůrců přiblížit fenomén chytrého humoru, který 
je Werichovu vyjadřování připisován.

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

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 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 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.

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.

25. 8. 
středa

14:00 | purkrabství hradu Klenová 
Přednáška komiksového teoretika Pavla Kořínka  
o komiksech zabívajících se ochranou přírody

25. 8. 
středa

15:00 | purkrabství hradu Klenová 
Přednáška Štěpánky Jislové a Terezy Drahoňovské  
o Laydeez do Comics Praha  

26. 8. 
čtvrtek

9:00-12:00, 12:30-18:00 
Den otevřených dveří v sýpce za přítomnosti komik-
sových výtvarníků a workshop

28. 8. 
sobota

15:00 | sýpka Klenová
MATKA PŘÍRODA
Česko-německé komiksové sympozium (4. ročník) 
23. 8.–27. 8. 2021 - sympozium 
29. 8.–31. 10. 2021 – výstava
Na novém, v pořadí již čtvrtém ročníku komiksového sym-
pózia, se spojí síly zástupců Galerie Klatovy / Klenová a Lay-
deez do Comics Praha. Vznikne tak zcela jedinečný projekt, 
který je syntézou dosavadních aktivit obou partnerů. Jako 
zastřešující téma celého projektu jsme zvolili symbol “Mat-
ka příroda”.

28. 8. 
sobota

16:00 | zámek Klenová
Alena Anderlová / Zpřeházená evoluce
Autorka narozená v Klatovech prošla v rámci studia  
na pražské Akademii výtvarných umění dvěma malířský-
mi ateliéry orientovanými na narativní postupy při práci  
s předmětností. Obě tato východiska tvoří jakýsi genealo-
gický základ, který autorka rozvíjením proměňuje, přetváří 
a sjednocuje ve vlastní osobitou malířskou poetiku. Výstava 
potrvá do 31. 10. 2021.

28. 8. 
sobota

17:00 | purkrabství hradu Klenová
Sylva Francová / Skupinové izolace
Autorka během několika let zachycovala menší či větší se-
skupení obyvatel nejen sídliště, lidských mravenišť anonym-
ních obyvatel, které proudí, setkávají se, postávají, houfují 
se, obklopeni ostatními, ale zároveň „umrtveni“ a izolováni 
ve své vlastní bublině. Z davů izoluje jedince, zdůrazňuje 
jejich jedinečnost, jejich konstelaci v rámci ostatních a je 
součástí tohoto společenství a zároveň ho pozoruje z vnějš-
ku, za fotoaparátem. Výstava potrvá do 31. 10. 2021

do 31. 10. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
kARTotéka
Výstavný projekt sleduje možnosti prezentácie zbierkového 
fondu Galérie Jána Koniarka v Trnave v odlišnom geografic-
kom aj kultúrnom kontexte. 

do 31. 10. Kostel sv. Vavřince v Klatovech
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. Kurátor výstavy: Michaela Flašarová Zucconi.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

4. 8. 
středa

18:00 | náměstí Míru
WEGET ROCK a EKG HEART ROCK 

6. 8.
pátek 

18:00 | nádvoří Jezuitské koleje
Brass Avenue 
Dechový showband, který svými covery světových hitů roz-
tančí každého!

7. 8.
sobota 

náměstí Míru
Snikers + Kabát revival 

11. 8. 
středa

18:00 | náměstí Míru
Stripdolls a Chai

13. 8.
pátek 

18:00 | nádvoří Jezuitské koleje
Tara Fuki
Hudba dua Tara Fuki je naprosto svébytná (své kořeny má 
ve společných improvizacích, které jsou postupně hlouběji 
propracovávány), křehce dynamická a výrazově nesmírně 
bohatá.

18. 8. 
středa

18:00 | náměstí Míru
Štreka a Arwína

20. 8.
pátek 

18:00 | nádvoří Jezuitské koleje
Lenka Dusilová
Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl není 
zvyklá stagnovat a opakovat se. Na scéně je aktivní od šest-
nácti let, kdy na sebe strhla pozornost svojí energií, prožit-
kem a výtečným hlasem.

25. 8. 
středa

18:00 | náměstí Míru
Ukradený Vjecy

28. 8. 
sobota

21:00 | náměstí Míru
Bára Poláková
Velký koncert Barbory Polákové a její kapely na náměstí 
Míru v Klatovech.

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

Připravujeme na září:
3. 9. 

pátek
19:00 | kulturní dům
Helena Vondráčková

4. 9. 
sobota

19:00 | kulturní dům
Na stojáka live

10. 9. 
pátek

19:00 | kulturní dům
Lucie Bílá a Petr Malásek

12. 9. 
neděle

18:00 | náměstí Míru
Chinaski

17. 9. 
pátek

20:00 | letní kino
Divokej Bill

28. 9. 
úterý

náměstí Míru | Hostašovy sady
Svatováclavské oslavy

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz
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MĚSTO KLATOVY
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12.,14. 8. 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00
Za tajemstvím klatovských ulic 5
Vydejte se s námi do dob třicetileté války, baroka a klasi-
cismu. Město Klatovy Vás zve spolu s divadelními spolky 
„Divadlo Rynek“, „Za oponou“ a Klubem přátel Klatovska 
na netradiční večerní prohlídky městem s oživenými histo-
rickými obrazy. Průvodci: Pavel Koura, Martin Kříž. Režie: 
Vladimír Kábrt, Tomáš Javorský. Začátek prohlídek v infor-
mačním centru na náměstí (čp. 66/I). Kapacita prohlídek 
je omezena. Na vybraný čas prohlídky zakupte vstupenku  
v informačním centru města.

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

Oddělení pro dospělé
Ilustrace Sevdy Kovářové 
Výstava ilustrací z časopisu Kamarádi. 
Čítárna
Ruční práce
Přijďte se podívat na výstavu prací členů Klubu Křišťál. Uvidíte různé deko-
race, výšivky, tvorbu z korálků aj. Každý výrobek bude výjimečný.
Čítárna
Umění léčí 
Při průchodu schodištěm mezi našimi odděleními si můžete prohlédnout 
výstavu prací žáků ZUŠ J. Kličky, Klatovy. Cíl spočívá ve víře, že umění má 
ozdravnou moc a pomáhá nám i v těžkých časech. Kurátorkou výstavy je 
paní Marcela Kotěšovcová.
Galerie
Národní parky a kaňony USA
Expozice Ing. Ladislava Čáslavského, která probíhá v galerii knihovny  
do 20. 8. 2021. Přístupná je v době provozu oddělení pro děti a mládež.
Oddělení pro děti a mládež
Slunce
Výstava obrázků v režii mladé a talentované Rózy Sofie Fialové. Výstavu je 
možno zhlédnout v době provozu oddělení pro děti a mládež.
Refektář jezuitské koleje
Nebeské Klatovy
Přijďte vnímat Klatovy trochu z jiného úhlu pohledu, a to z nebe. Výstava 
fotografií je přístupná pouze při akcích.

19. 8.
čtvrtek

8.30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
Brain&Breakfast - Josef Holý
Přijďte na snídani s Brain&Breakfast v podání Josefa Holého 
na téma Výpočetní propaganda. Dezinformace, polarizace 
společnosti, sociální sítě, bany, lži o covidu, o vakcínách apod. 
To vše souvisí s moderní online propagandou, která běží  
na digitálních platformách a jejich algoritmech. Jak funguje?

28. 8.
sobota

refektář jezuitské koleje
Zmizelá Šumava s Emilem Kintzlem
Ve městě, které se pyšní titulem „Brána Šumavy“, snad pana 
Kintzla ani nemusíme představovat. Jeho láska k Šumavě je 
vysoce nakažlivá. Pozor, na akci je nutná registrace (viz infor-
mace na webu refektar.eu). Zbylá místa budou dána do pro-
deje 9. 8. 2021 za 150 Kč.

14. 8.
sobota

14.00 | Nádvoří a refektář jezuitské koleje
Květinový den
V předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie vystoupí flo-
risté, výtvarníci a řemeslníci, umělci a uskupení mající něco 
společného s květinami. Návštěvníci si budou moct květiny 
prohlédnout, přivonět k nim, odnést si je na nedělní slavnostní 
mši či pro své milé, s květinami a s The Dixie Hot Licks si zatan-
covat a poslechnout si vokálně-instrumentální interpretaci ba-
rokní hudby na koncertě Musica Florea. Vše zakončí květinová 
Iluminace s Tomášem Hostýnkem. Umění předvede floristka 
Hana Šebestová. Je připravena pohádka v podání loutkohe-
reckého souboru Dolaňáček a tvořivé dílny. Na Nádvoří bude 
vstup volný/dobrovolný, na koncert do refektáře pak 100 Kč.

STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo-klatov ynet .cz

Předprodej divadla otevřen od 16. 8. 2021
12. 9. 

neděle
POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
předplatné skupiny D 

13. 9. 
pondělí

BUĎ MOJE BEJBY 
předplatné skupiny B 

14. 9. 
úterý

SCREAMERS 2021 
travesti show (prodej od 16. 8. 2021) 

19. 9. 
neděle

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
vstupenky na www.ticketportal.cz

22. 9. 
středa

TURECKÁ KAVÁRNA 
předplatné skupiny C 

23. 9. 
čtvrtek

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ 

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

Dd2.-8. 8. 10:00-17:00 | Letní tvůrčí dílna
Neklidy a nepokoje 
Při této tvůrčí dílně si mohou děti i dospělí zhotovit růz-
ně dekorované a tvarované mobilní závěsy, kterým se říká 
neklidy nebo nepokoje, ze skleněných komponentů podle 
své fantazie či připravených návodů. Pokud si je zavěsíte 
doma či venku, budou se při nejmenším pohybu vzduchu 
pohybovat. 

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.

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

5. 8.
čtvrtek 

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

20. 8. 
pátek 

18:00 |Na Hůrce
Nebezpečné klimatické jevy
Oblíbená každoroční beseda ředitele Hvězdárny a planetá-
ria Plzeň Lumíra Honzíka a jeho kolegů. Tentokrát na téma 
velmi aktuální. Akce se koná za každého počasí v upravené 
zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce. 

28. 8. 
pátek 

16:00 |Na Hůrce
Z pohádky do pohádky
Tradiční akce klubu pro děti a jejich rodiče na Hůrce v Kla-
tovech ve spolupráci s dalšími partnery a dobrovolníky. 
Tentokrát na závěr prázdnin. Start účastníků je v 16 hodin 
u zadního vchodu základní školy Tolstého. Na děti čekají 
nejrůznější soutěže a mnoho pohádkových postav. Na vr-
cholu Hůrky bude otevřeno občerstvení. 

Na Hůrce | Srpnové 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 opět otevřeno občerstvení. Aktuální otevírací 
dobu najdete na: https://www.facebook.com/Klatovskahurka/. Roz-
hledna je otevřena ve stejnou dobu jako provoz občerstvení. 

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

Dlouhodobé výstavy z důvodu instalace nové expozice budou veřejnosti 
přístupné pouze do 19. září 2021!!!
do 19. 9. RETRO

Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.

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

3. 8.
úterý 

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 progra-
mu bude promítání z navštívených míst.

8. 8.
neděle 

6:30 | Naučně poznávací výlet  
Pieta na Josefa Toufara a Jestřábova Sluneční záto-
ka Číhošť – kostel Nanebevzetí Panny Marie, geografický 
střed České republiky, Ledeč nad Sázavou – hrad - muze-
um, expozice Jaroslava Foglara, pěší procházka k zátoce. 
Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěn. Doprava -  
autobus. Sraz v 6:10 hod. v  Jiráskově ulici (za hradbami).

14. 8.
sobota 

13:00 | Oddechová vycházka 
300 let barokního zámku
Mlázovy – zachráněný zámek s kostelem sv. Jana Křtitele. 
Odjezd od hradeb v Jiráskově ulici, nebo využít autobus  
s odjezdem ve 12:38 z autobusového nádraží (také u Plusu) 
do Kolince a následně pěšky (stopem) 4 km do Mlázov.  

OSTATNÍ AKCE

27. 8.
pátek

16:00 | Galerie ŠIWA
Vernisáž výtvarného umění Nikol Galuszkové a Ště-
pánky Kardošové NZDM Chapadlo a Budík - Oblastní 
charita Klatovy pořádá v Galerii ŠIWA . Všichni milovníci 
obrazů jsou srdečně zváni. Výstava potrvá do 3. 9. 2021.

27. 8.
pátek

17:30 | Nádvoří Jezuitské koleje
Fesťék 
Už ne koncert, ještě ne festival, neboli alternativa hudební-
ho festivalu. Alternativní program, který nutně nevyžaduje 
alternativní posluchače. Vystoupí skupiny Jazzevec (jazz/
pop, Praha), MRKLM (indie rock/crossover, KT/Praha), 
Houpací koně (alternative rock, Ústí n/ Labem).

20.-22. 8.
pátek-
neděle

pá 14:00-17:00 | so,ne 9:00-17:00
Refektář jezuitské koleje
Výstava mečíků a jiřinek
Vystavují členové specializované zahrádkářské organizace 
GLADIRIS. Návštěvníci si mohou zakoupit levně řadu výpěs-
tků. Pořadatelé prosí, aby zájemci o výstavu nezapomněli 
na roušky. Parkování přímo v areálu refektáře.

Kulturní srpen v Klatovech

První srpnový koncert, který proběh-
ne již 4. srpna, je nachystaný v rámci 
Letních hudebních střed a bude pat-
řit zástupcům Big Beatu. Weget rock  
a EKG Heart rock vystoupí, stejně jako 
všichni vystupující, od 18.00 hodin. 
Následující týden, přesněji 18. srpen 
bude patřit hudebním skupinám Stri-
pdolls a Chai. Předposlední středu  
v srpnu vystoupí kapela Štreka, kte-
rá byla hostem i při živém vysílání 
na Facebooku Městského kulturního 
střediska pod jednotným názvem Vy-
sílá hudební stanice Družba. Spolu se 
Štrekou vystoupí Arwína. Letní středy 
zakončí Ukradený Vjecy, které hrají 
převzaté písně od nejznámějších inter-
pretů. Všechny koncerty, které nesou 
jednotný název – Letní hudební stře-
dy, budou probíhat na náměstí Míru  
a jsou bezplatné. 

Na Nádvoří, týden po Marcellovi, kte-
rý vystoupil 30. července, zahraje de-
chový showband. Ten si vzal za úkol, 

že svou hudbou roztančí každého. 
Jedná se o Brass Avenue, která se 
skládá z členů orchestru Feverband.  
Od 18.00 hodin 13. srpna vystoupí 
dvě dámy a majitelky sametových hla-
sů Andrea Konstankiewicz a Dorota 
Barová, které vytvořily hudební duo 
Tara Fuki. Koncertní Nádvoří vyvrcholí 
20. srpna, kdy vystoupí Lenka Dusilo-
vá, která je šestinásobnou držitelkou 
výročních cen Anděl. Lenka Dusilo-
vá byla mimo jiné pro svůj neotřelý 
hlas hostem na řadě koncertů a de-
sek předních tuzemských muzikan-
tů. Koncerty se odehrají na Nádvoří 
jezuitské koleje vždy od 18.00 hodin. 
Vstupenky můžete zakoupit na webu 
Městského kulturního střediska nebo 
na místě koncertu. 

Klatovské náměstí se rozezní hned 
dva sobotní večery. Snikers a Kabát 
revival zahraje 7. srpna. Srpnové kon-
certy zakončí na klatovském náměstí 
Bára Poláková, která zahraje 28. srp-

na od 21.00 hodin. Poláková za svou 
píseň Nafrněná na výročních Cenách 
Anděl 2015 získala cenu za Skladbu 
roku a zároveň ji Akademie české 
populární hudby ocenila jako Objev 
roku. Na svém kontě má ale mnoho 
jiných singlů – například Kráva, Po Vál-
ce nebo Poď si, na kterém spolupra-
covala s olympijskou vítězkou Evou 
Samkovou. 

Na další koncerty se můžete těšit bě-
hem září. V kulturním domě vystoupí 
například Lucie Bílá či Helena Vond-
ráčková. Do Klatov zavítá i kapela Chi-
naski, která se představí na náměstí.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

Druhá polovina prázdnin se ponese ve stejném koncertním duchu, jako tomu bylo 
v červenci. Těšit se tentokrát můžete na Lenku Dusilovou, která uzavře sérii letních 
koncertů na Nádvoří, nebo na Báru Polákovou, která vystoupí na náměstí Míru.



S R P E N  2021K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J1 6 17

Rozhovor s basketbalovým 
trenérem Viktorem Prušou

Dva z nich se uskuteční u nás v Česku, 
kromě šampionátu mužů do dvaceti 
let v Brně ještě turnaje dívek U18, kte-
rý od 27. července pořádaly Klatovy. 
Právě o klatovském turnaji se v rozho-
voru pro Klatovský zpravodaj rozpo-
vídal reprezentační trenér kategorie 
U18 a zároveň kouč brněnských Žabin 
Viktor Pruša. 

Rozhovor byl veden před zahájením 
turnaje. (Jak turnaj dopadl, můžete 
zjistit na stránkách www.klatovsky-
zpravodaj.cz)

Co vůbec říkáte na formát Challen-
gerů místo klasických evropských 
šampionátů? Jak jste sledovali celou 
situaci?

Hodně jsme to sledovali v posledních 
měsících, jak to celé s letošním mlá-
dežnickým létem dopadne. Nakonec 
je to za mě taková zlatá střední ces-
ta. Ve hře bylo i to, že nebudou žádné 
turnaje. Některé země jako Itálie nebo 
Německo se nechtěly zúčastnit ničeho 
a vypadalo to, že turnaje ani nebude 
organizovat FIBA. Za nás jsme hlavně 

rádi, že se bude něco konat. Klasický 
formát evropského šampionátu ský-
tá větší zajímavost a větší konkuren-
ci, ale musíme být rádi za to, co je. Je 
dobře, že to organizuje FIBA a máme 
možnost pětizápasové konfrontace. 
Je trochu divoké, že je ve hře světový 
šampionát, různé země k tomu při-
stupují různě, ale hlavně, že se hraje 
a pro hráčky je nějaká akce jako světlo 
na konci tunelu.

Budete v Klatovech cílit na maximál-
ní výsledky, nebo berete turnaj také 
jako přípravu na evropský šampio-
nát v dalším roce?

Je to trochu nešikovné, protože  
na jednu stranu by bylo ideální vzít jen 
ročníky 2004, se kterými budeme pra-
covat příští rok a brali bychom to jako 
koncepční práci do příštího mistrov-
ství Evropy ve standardním režimu. 
Na druhou stranu by ale nebylo úplně 
fér i z hlediska basketbalového rozvo-
je vyřadit ročníky 2003, pro které měl 
být tento rok hlavní. Sestavu tak mám 
tak nějak napůl. Hráčky ročníku 2004 
už bereme jako budoucnost a stavíme 

je do rolí, ve kterých je budeme chtít 
vidět příští reprezentační rok. Hráčky 
2003 alespoň mohou odehrát pár zá-
pasů na reprezentační úrovni. Plus je 
tam faktor mistrovství světa kategorie 
U19, kvůli kterému jsme přišli o někte-
ré hráčky, které by normálně v nomi-
naci byly.

Jak vidíte soupeře ve skupině? Po-
stupně vás čeká Srbsko, Maďarsko, 
Irsko, Turecko a Litva.

U takového turnaje není úplně ex-
trémní tlak na výsledek. Většina z nich 
v posledním roce prakticky nehrála 
zápas, v Ženské basketbalové lize na-
stupují minimálně, ani nemohly tré-
novat. Máme celkem pět tréninkových 
kempů a na začátku to bylo hlavně  
o tom dostat se do tréninkového na-
sazení a basketbalového režimu ať už 
fyzicky, tak i basketbalově a technicky. 
Chceme se soustředit hlavně na sebe. 
Neříkám, že nebude nějaká konkrétní 
příprava na soupeře v rámci skautin-
gu, ale chceme holky hlavně naučit, 
jak se s videem pracuje, že se může-
me připravovat na jednotlivé hráčky. 

Po dvouleté pauze způsobené pandemií se do České republiky vrací špičkový 
mládežnický basketbal. Místo zrušených evropských šampionátů mládeže světo-
vá basketbalová federace FIBA rozhodla o konání tzv. Challengerů, tedy několika 
turnajů s menším počtem účastníků. 

→ klatovskyzpravodaj.cz

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

HOKEJ
5. 8.

čtvrtek
18:00 | Zimní stadion Klatovy | přípravný zápas
SHC Klatovy – HC Trhači Kadaň

12. 8.
čtvrtek

18:00 | Zimní stadion Klatovy | přípravný zápas
SHC Klatovy – HC Příbram

24. 8.
úterý

18:00 | Zimní stadion Klatovy | přípravný zápas
SHC Klatovy - IHC Písek 

26. 8.
úterý

18:00 | Zimní stadion Klatovy | přípravný zápas
SHC Klatovy – HC Cheb 

7. 9.
úterý

18:00 | Zimní stadion Klatovy | přípravný zápas
SHC Klatovy – HC Cheb 

FOTBAL
7. 8.

sobota
18:00 
TJ Měcholupy - SK Klatovy 1898 B

11. 8.
středa

17:00
Sportovní škola Plzeň - SK Klatovy 1898 STDOR

11. 8.
středa

17:00
Sportovní škola Plzeň - SK Klatovy 1898 MLDOR

14. 8.
sobota

10:00
SK Klatovy 1898 - SK Rapid Plzeň STŽÁCI

14. 9.
sobota

11:45
SK Klatovy 1898 - SK Rapid Plzeň MLŽÁCI

Výsledek bereme jako jeden z dalších 
benefitů, jinak chceme, aby se hráčky 
individuálně rozvíjely a měly zodpo-
vědnost za to, co předvádí na hřišti. 
Nebudeme se tolik soustředit na sys-
témy, jak proti nám někdo bude hrát. 

Jak probíhala příprava v covidové 
době? Jak na tom byly hráčky po 
dlouhé zápasové i tréninkové absen-
ci?

Od začátku jsme se snažili volit více 
herní přípravy. Holky byly na prvních 
dvou kempech hlavně fyzicky rela-
tivně dole, takže jsme je postupnou 
zátěží dostali znovu do toho procesu 
a obecně to na začátku bylo relativ-
ně náročné pro všechny. Od třetího 
kempu jsme zařadili sparingy nebo-
li přátelské zápasy, protože holkám 
extrémně chyběla herní praxe. Hráli 
jsme dvakrát s Chorvatskem a dvakrát 
s Německem, všechny zápasy venku. 
Mohu ale říct, že to má stoupající ten-
denci a je tam vidět progres, ale man-
ko je hodně velké. Není skoro reálné, 
abychom po pěti kempech přijeli na 
Challenger a předváděli jsme ten nej-

vyšší level, kterého jsou hráčky schop-
né. To by bylo naivní, ale jdeme krok 
za krokem kupředu a už mezi prvním 
a čtvrtým zápasem byl vidět velký roz-
díl. Začátky byly těžké, ale šlapeme do 
toho a uvidíme, kam až se dostaneme 
v rámci našich časových možností.

V jaké síle je v tuto chvíli tým? Prová-
zela přípravu zranění, nebo jste před 
začátkem Challengeru kompletní?

Musím zaklepat, že se nám zatím zra-
nění vyhýbají. Kromě jednoho zranění 
v rámci druhého kempu, kde to ale 
bylo spíše o nezaviněném špatném 
došlápnutí než zranění z únavy. Jinak 
máme čistý štít, což je hodně důleži-
té a klepu na dřevo, aby to vydrželo. 
Navíc se tomu snažíme předcházet, 
neděláme jen basketbal, ale i hodně 
kondiční věci, fyzio věci, snažíme se 
kompenzovat tu zátěž a je to i náš 
hlavní úkol jako trenérů, aby nedošlo 
ke zbytečným zraněním z „přetažení“ 
a pak až jsme se soustředili na bas-
ketbalové úkoly. Neměli jsme snad 
ani jednu hráčku, která by vynechala 
tréninky, tak doufám, že to vydrží.

Šampionát vás čeká v basketbalové 
baště Česka - v Klatovech. Je pro tým 
příjemné v době restrikcí nemuset 
cestovat někam daleko?

V této době je hodně fajn moci hrát 
doma. Na druhou strany je pro hol-
ky i obecně pro všechny zajímavé se 
někam podívat za hranice a my jako 
U18 jsme už dva roky za sebou měli 
mít šampionát na Krétě v Heraklionu, 
což je atraktivní destinace a byla by to 
příjemná cesta. Rozhodně je ale vý-
hoda nikde moc necestovat, ať už je 
to z pohledu covidu nebo i z toho, že 
budeme mít na Challengeru domácí 
prostředí. My jsme tomu přizpůsobili 
celou přípravu, od začátku jsme vlast-
ně byli v Klatovech, i když to bude jiná 
hala a jiné ubytování, tak už se nějak 
v hlavě nastavujeme na domácí šam-
pionát. Doufám, že v příštím roce už 
proběhnou šampionáty normálně  
a podíváme se do zajímavé destinace. 
Snad nás přijde podpořit co nejvíc fa-
noušků.

Jakub Eichler
PR manager

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ 
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!

Hlavní zdroj informací o sportovním, kultur-
ním a společenském dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí.
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Zvon Vondra na Černé věži

V roce 1547 byla mistru Antonínovi 
(Antonius de Sala, původem Ital) zadá-
na náročná stavba Černé věže. Práce 
byly ukončeny v roce 1557 a čtyřhran-
ná stavba z mohutných kvádrů, se šes-
ti podlažími a s měděnou bání dodala 
klatovskému náměstí nový vzhled.

V roce 1581 vyrobil mistr zvonařský 
Martin Jindra pro Černou věž zvon, 
který byl o dva roky později zavěšen  
v posledním patře věže a byl pojme-
nován Bartoloměj-Ondřej, lidově zva-
ný „Vondra“.

Bohužel se tento původní zvon při po-
žáru v roce 1758 žárem rozlil, a pro-
to byl v roce 1759 zhotoven a o rok 
později zavěšen na dřevěné stolici 
nový zvon. Jako autor je uváděn v pí-
semných pramenech a dole při okraji 
zvonu nápisem: „PETRVS ANTONIVS 
IACOMINY PASSAVIENSIS” - pasovský 
mistr Petrus Antonius Jacominy.

Zvon má výšku 180 cm a průměr 195 
cm, je opatřen železným kapkovitým 
srdcem s výpustí a připevněn k dřevě-
né řezané hlavici železnými kovanými 
pásy.

Vnějšek zvonu je bohatě zdoben plas-
tickým litým dekorem a nápisy. Na ko-
runě je šest volutovitě stáčených uch, 
zdobených perlovcem. 

Kolem čepce se rozvíjí plastický roka-
jový ornament, pod ním pak plastická 
přímá linka. Pod linkou se nacházejí 
jednotlivé rokajové kartuše, na jižní  
a severní straně mušle ve velkém 
rokajovém ornamentu ukončeném 
plastickým festonem. Na jižní straně 
je v kartuši umístěna plastika ukřižo-
vání. Kartuši ve spodních rozích přidr-
žují dva vznášející se andělé.

Navštívit největší dominantu Klatov - Černou věž - můžete v srpnu každý den od 9 do  
17 hodin. Kromě jedinečného výhledu na město, vrcholy Šumavy a při dobré viditel-
nosti i daleké Alpy, můžete na Černé věži obdivovat i zvon, lidově zvaný Vondra.

Na straně severní v obdobné kartuši 
je zakomponován reliéfní výjev seslá-
ní ducha svatého. 

Na východní straně v užší, protáhlejší 
kartuši s rokají a ratolestí, při jejímž 
vrcholu ze stran přisedají andílci, je 
znázorněn v reliéfu městský znak. 

Na plášti zvonu jsou reliéfní nápisy 
latinskou majuskulí. Na východní stra-
ně, kolem městského znaku, seznam 
jmen radních, na boku pak datace  
s latinským textem.

V rokajové kartuši na západní straně, 
vrcholící mušlí a postavami andílků, je 
znázorněna reliéfní postava sv. Ond-
řeje v kontrapostu, v dlouhém řase-
ném rouchu, s knihou opřenou o levý 
bok a s pravicí položenou na ondřej-
ském kříži poněkud vzadu.

Josef Tikvart
MKS Klatovy

(převzato z www.mksklatovy.cz)

Zvon Vondra v roce 1938, vinou příliš 
těžkého srdce, praskl v délce 1,2 m  
od špice nahoru a v roce 1940 byl sva-
řen ve zvonárně Rudolfa Manouška 
staršího v Brně - Husovicích. 

Sundavání zvonu Vondra
20. března 1940
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www.turisturaj.cz

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ
KOLEJE KLATOVY

6/8     BRASS
        AVENUE

13/8   TARA 
         FUKI

14/8   KVĚTINOVÝ

         DEN

20/8   LENKA
        DUSILOVÁ

NÁDVOŘÍ


