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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Klatovy uprostřed krásného léta
Hospodaření města v roce 2021

Ve středu 25. 8. 2021 proběhly roz-
bory hospodaření města a příspěv-
kových organizací. Správci rozpočto-
vých kapitol a ředitelé organizací při 
nich dvakrát do roka předstupují před 
vedení města, zastupitele a členy fi-
nančního výboru a finanční komise  
a referují o činnosti, výsledcích hospo-
daření, o tom, jak se starají o majetek, 
který mají městem svěřený. Rozbory 
jsou vždy (v plném rozsahu) zveřej-
něny na webových stránkách města. 
Může tak do nich nahlédnout vlastně 

každý. Opakovaně jsem o nich psal, 
snažil jsem se je Vám čtenářům přiblí-
žit a naznačit, že se v rozborech najde 
leccos zajímavého. O městě a nejen o 
jeho organizacích a hospodaření. 

Závěry z rozborů jsou projednávány 
radou města, v případě ročních roz-
borů jsou nezbytnou součástí jedná-
ní o závěrečném účtu města. Jak si  
v polovině letošního roku naše město 
„stojí?“ Základní odpověď dává násle-
dující tabulka:

Stručně ji okomentuji, aby byla pro ka-
ždého „čitelná.“

Příjmy i výdaje členíme na daňové, 
nedaňové, kapitálové (tj. investiční), 
na dotace. Členění příjmů, výdajů  
a stavů rozpočtu (na počátku a konci  
období) je dáno řádky tabulky. Sloup-
ce pak zobrazují příjmy a výdaje k ur-
čitému datu (k datu schválení prvního 
rozpočtu, k datu rozpočtových změn  
a samozřejmě k datu, za který rozpo-
čet hodnotíme – tj. nyní k 30. 6. 2021).

Jak údaje čteme?

K 1. 1. 2021 jsme měli na svých účtech 
celkem 288 mil. Kč, k 30.6. máme té-
měř 375 mil. Kč. Celkové příjmy do-
sáhly výše 424,9 mil. Kč, celkové výda-
je pak částky 337 mil. Kč, rozdíl příjmů 
a výdajů činí 87,8 mil. Kč. Na straně 
příjmů naplňujeme svá rozpočtová 
opatření (ve vztahu k poslední úpra-
vě rozpočtu – tzn. 3. rozpočtovému 
opatření) na 62,59 %, výdaje celkem 
naplňujeme na 43,83 %. Hospodaří-
me tedy zodpovědně s přebytkem. 
Nahospodařené prostředky budeme 
chtít využít v dohledné době na inves-
tice, které nás čekají.

Kulturní léto

Mám za to, že lidé rádi cestují, po-
znávají nová místa, lidi, věci, získáva-
jí nové zážitky. A nechce se mi věřit, 
když někdo tvrdí opak. Na výletě, ze-
jména, když vidím cosi krásného či in-
spirativního, mě pak občas napadne –  
„a máme my to doma také tak hezké, 
zorganizované, upravené …?“

Naposledy mě ta otázka napadla při 
návštěvě u „sousedů,“ kde jsem viděl 
na plakátech pozvánky na zajímavé 
výstavy. Tři najednou! Hned večer 
jsem hledal odpověď na webu. Stači-
lo otevřít nový „Klatovský zpravodaj,“ 
který je nyní k dispozici nejen v po-
době tištěné. Najdete jej na adrese 
www.klatovskyzpravodaj.cz. Obsahu-
je i aktualizovaný kalendář akcí. A jak 
je to s výstavami v Klatovech a okolí? 
Skvěle! Nyní totiž běží v Klatovech 
hned tři výstavy, a to v Pavilonu skla, 
v atriu Kulturního domu a v Galerii U 
Bílého jednorožce. Ještě před koncem 
prázdnin bude vernisáž v Galerii ŠIWA. 
Přidáme-li k tomu Klenovou, kde  

Rozpočet města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Rozpočet města  
(v tis. Kč)

Schválený 
rozpočet 

2021

Upravený  
rozpočet 2021  

Ro č. 3/2021
Skutečnost 

06/2021 % SK/URO
Finanční prostředky 
- počáteční stav 138 675 288 083 288 083 100,00%
Daňové příjmy 316 730 396 317 258 371 65,19%
Nedaňové příjmy 121 009 122 650 65 682 53,55%
Kapitálové příjmy 10 000 18 600 9 350 50,27%
Dotace neinvestiční 47 549 110 005 65 460 59,51%
Dotace kapitálové 0 31 244 25 995 83,20%
PŘÍJMY CELKEM 495 288 678 818 424 859 62,59%
Příjmy neinvestiční 485 288 628 973 389 513 61,93%
Příjmy kapitálové 10 000 49 844 35 345 70,91%

Neinvestiční výdaje
neinvestiční výdaje města
- kap. 1 - 12 183 610 290 603 153 692 52,89%
neinvestiční výdaje
- peněžní fondy kap. 13 42 325 95 008 33 706 35,48%
neinvestiční výdaje - vztahy k říze-
ným organizacím města - kap. 14 142 930 193 547 106 967 55,27%
Neinvestiční výdaje celkem 368 865 579 159 294 365 50,83%
Kapitálové výdaje
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12 32 890 111 848 34 175 30,55%
kapitálové výdaje
- peněžní fondy kap. 13 0 77 905 8 500 10,91%
kapitálové výdaje
- vztahy města k řízeným
organizacím - kap. 14 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem 32 890 189 752 42 675 22,49%
VÝDAJE CELKEM 401 755 768 911 337 039 43,83%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje" 93 533 -90 093 87 819 -97,48%
Splátky úvěrů -15 335 -15 335 -997 6,50%
Financování 0 0 0
Zůstatek finančních prostředků 
Rozpočtová rezerva města 216 873 182 655 374 905 205,25%

Vážení Klatované, slyšet školní zvonek je po uplynulém roce a půl vzácností. Nikdy 
by mne nenapadlo, že právě školní docházka bude jednou z těch, které nejvíce 
utrpí délkou nastavených protiepidemických opatření, byť o návratu žáků do lavic 
jsme vždy slýchali jako o nejvyšší prioritě. 

Úcta  jednoho ke  druhému. . .

O to větší mám radost, že se děti opět 
začnou nejen učit, ale především se-
tkávat v rámci třídních kolektivů. Opět 
snad i nabývat poznatky a prožitky při 
doprovodných aktivitách v podobě 
sportovních kurzů, výletů či exkurzí. 
Kromě nezastupitelné vzdělávací role 
totiž škola sehrává i tu socializační. 
Naučit se naslouchat jeden druhému, 
umět ustoupit a vyhovět přání kama-
ráda, potěšit a uklidnit ho v jeho bolu. 
Jednoduše řečeno vycházet spolu, být 
tolerantní a těšit se na setkání i další 
den.

Dobře si uvědomuji, že právě oné 
tolerance a nalezení rozumného pří-
stupu bude velmi zapotřebí rovněž ze 
strany rodičů. Často se nad mnohými 
opatřeními, jež dosud provázejí naše 
každodenní životy, hodně podivuji  
a vím, že splnit vše do puntíku právě 
při práci s dětmi je pro pedagogy ne-
uvěřitelně zatěžující a v praxi téměř 
nemožné. 

U vědomí si toho, že současní třeťáci 
se pořádně ještě neznají, bych Vás, 
milí rodiče, chtěl požádat, abyste pra-
covníkům škol jejich práci co nejvíce 
ulehčili. Ignorovat platná nařízení ne-

mohou. Jejich prvořadým úkolem je, 
aby se Vaše děti co nejrychleji zapojily 
do každodenní školní práce. Nezbývá 
než doufat, že další plošné uzávěry 
škol již nenastanou. A věřit tvrzení 
odborníků, že s narůstajícím počtem 
lidí s přirozeně získanou imunitou či 
očkovaných, bychom se měli zejména 
těžkým průběhům nemoci vyhnout.
  
V souvislosti s tím si dovoluji poděko-
vat všem lékařům, sestřičkám a dal-
ším pracovníkům, kteří až do poloviny 
srpna odváděli obrovský kus práce  
v očkovacím centru v kulturním domě. 
Otevřeli jsme jej během pár dnů  
a prošlo jím mnoho set lidí z Klatov  
a okolí. Byť to dnes není tak úplně zvy-
kem, mnozí jeho návštěvníci nešetřili 
pochvalou za lidský a profesionální 
přístup ze strany ošetřujících. 

Je velmi dobře, že kulturní dům opět 
plní své prvotní poslání. Rozdávat 
návštěvníkům radost a rozptýlení při 
kulturních představeních. 

Ještě důležitější však je, aby lékaři 
mohli naplno léčit i nemoci a potí-
že, jež během pandemie ustoupily  
do pozadí naší pozornosti. Ustoupily, 

ale nezmizely. A bohužel se nám při-
pomínají. Kvalitní lékařskou péči bere-
me jako samozřejmost a očekáváme 
rychlou a účinnou pomoc, kdykoliv ji 
potřebujeme. Aniž bychom si připou-
štěli její nákladnost. Nejen finanční. 
Náročná je i z pohledu jejího perso-
nálního zajištění. Naplno jsem si to 
uvědomil v sobotu 14. srpna, kdy jsem 
se bohužel stal účastníkem nehody 
dvou mužů pracujících na opravě sil-
nice ze Sušice do Horažďovic. Během 
chvíle jim na pomoc přispěchali hasiči, 
záchranáři včetně posádky vrtulníku, 
policisté i strážníci. Dobře dvacet lidí 
v plném nasazení. Obdobný rozsah 
„bezplatné“ péče není samozřejmos-
tí ani ve vyspělém světě. Neberme ji 
proto na lehkou váhu, je podstatnou 
součástí kvality naší životní úrovně. 

Myslím, že nejen já, ale i mnozí další, 
kteří stáli desítky minut ve sluncem 
rozpálené koloně, si pod dojmem 
viděného kladli otázku, zda k ne-
štěstí muselo dojít. Horko, nervozita 
stavebníků mezi projíždějícími auty  
a nevraživost řidičů se chvílemi měni-
la ve vzájemnou agresi. Jako bychom 
zapomněli, že vzájemné role se v ži-
votě často mění. O to víc je důležité, 
abychom se úctě ke druhému a tole-
ranci učili už od útlého věku. O to víc 
je důležité, aby se děti mohly potkávat 
ve školách i při zájmové činnosti.
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Vážení občané, tento měsíc město pořádá dvě tradiční akce – Dny evropského 
dědictví (EHD) ve dnech 16. až 19. září a Svatováclavskou oslavu 28. září. Program 
EHD zahájí ve čtvrtek 16. září v 19 hodin koncert s názvem Umění koloratury. Jde 
zároveň o zahajovací koncert Mezinárodního festivalu komorní hudby. 

Kulturní  nabídka na září

Odbor  školství , kultury
a  cestovního ruchu informuje

Hlavní program Vás bude čekat v so-
botu 18. září na klatovském náměstí. 
Zde jej v 10 hodin zahájí nejstarší ji-
hočeská dechovka Babouci. Následo-
vat budou i další vystoupení a vždy se 
snažíme nabídnout na větších akcích 
širší spektrum hudebních žánrů. Vě-
řím, že nejen milovníky country zau-
jme odpolední vystoupení jednoho 
z nejznámějších českých hudebníků 
současnosti, Petra Kocmana. Sobotní 
vystoupení pak v 18 hodin završí kon-
cert skupiny Čechomor, kterou není 
nutné představovat. Součástí akce 
budou aktivity pro děti s DDM Klato-
vy, prohlídky jezuitského kostela (od 
10.30 a 11.30 hod.) a možnost návště-
vy klatovských památek a Pavilonu 
skla za snížené vstupné. Výše popsa-
né připravil odbor školství, kultury a 
cestovního ruchu.

V neděli 19. září bude EHD pokračo-
vat v Hostašových sadech doprovod-
ným programem vhodným nejen pro 
rodiny s dětmi, a to v režii městské-
ho kulturního střediska. Ve 14 ho-

din akci zahájí bubenická show Wild 
sticks, následovat budou hudební  
a divadelní vystoupení. Svůj um uká-
žou také šermíři a žáci Základní umě-
lecké školy Josefa Kličky „Kramářské 
písně z histórie Klatov“. K dispozici bu-
dou dílničky pro děti (drobné šperky, 
kožené přívěsky, dřevěné korálky atd.) 
a dobový trh (dráteníci, řezbář, šperky 
a kameny, kartářka…). Další hry a akti-
vity s evropskou tematikou představí 
v neděli odpoledne ve Vrchlického sa-
dech EUROPE DIRECT Klatovy, půjde 
například o představení 24 úředních 
jazyků Evropské unie, virtuální pro-
hlídky hlavních evropských měst, ven-
kovní hru propojující v konkrétních za-
staveních Klatovy a EU a mnohé další. 
Hostitelskou organizací informačního 
centra EUROPE DIRECT Klatovy, kte-
ré je součástí více než 420 těchto ED 
center napříč celou Evropskou unií, je 
obecně prospěšná společnost Úhlava. 
Ve čtvrtek 16. září se uskuteční v pro-
luce před dominikánským klášterem 
(Plánická ulice 174) slavnostní otevře-
ní tohoto centra. 

Svatováclavské oslavy se budou konat 
na náměstí v úterý 28. září. Program 
začne v 11 hodin, kdy vystoupí taneč-
ní skupina Animata, zaměřující se na 
dobové tance, a hudební uskupení 
BraAgas, což je ženská kapela zamě-
řená na lidovou hudbu z různých částí 
Evropy. Tradičně ve 12 hodin přivítá-
me družinu sv. Václava a svatováclav-
ský průvod s koňmi. Chybět nebudou 
ani šermířské skupiny Clatonia a Zlatý 
Grál. Večer bude od 19 hodin v sále 
na radnici koncert žesťového kvinteta 
Ústřední hudby Armády ČR u příleži-
tosti státního svátku Dne české stát-
nosti. 

Přeji Vám vše dobré.

na zámku, v purkrabství a v sýpce za-
čnou 28. 8. další tři výstavy, není to vů-
bec špatné, že? Jeden tip si Vám dovo-
lím dát – právě v zámku Klenová bude 
od konce srpna vystavovat klatovská 
malířka, která má svůj ateliér v Praze, 
ale i tady, doma, Alena Anderlová. 

U „jiných sousedů“ (a proč neříci, že 
to byly Horažďovice?) jsem narazil 
na další inspiraci - zajímavý kulturní 
projekt, který klatovským kolegům or-
ganizujícím kulturu města rád dopo-
ručím.  Probíhá tam Ševčíkova akade-
mie, kde renomovaní, ale stále ještě 
mladí umělci na letním „kurzu/škole“ 
učí své talentované nástupce. Výteč-
ný koncept projektu, skvělé učitelské 
obsazení (kdo z houslistů by si nepřál, 
aby mu radil Josef Špaček, kdo ze zpě-
váků by pohrdl Markétou Cukrovou?), 
výborné webové stránky. Ale hlavně 
– série koncertů učitelů i jejich žáků!  
Takový či podobný projekt (a vůbec 

nechci Horažďovicím „vzít jejich Šev-
číka“) by se určitě hodil do jezuitské-
ho refektáře. V Klatovech totiž máme 
nejméně dva skvělé klavíry (v divadle, 
v refektáři), krásné historické interiéry 
(jezuitská kolej, nádherně zrekonstru-
ovaný jezuitský kostel aj.) – to vše by 
šlo „skloubit,“ napadalo mě. 

Opět jsem si položil otázku: „Jak to 
máme v Klatovech?“  Poučení jsem 
zase hledal ve Zpravodaji. „Poučen,“ 
vyrazil jsem za kulturou v Klatovech 
– byla sobota 14. 8. Městem prochá-
zely hezké a zajímavé historizující 
prohlídky „Za tajemstvím klatovských 
ulic 5,“ které snoubí historii a divadlo. 
Chvályhodné. V jezuitské koleji celé 
odpoledne a večer probíhal Květinový 
den – zajímavý program, zajímaví vy-
stupující. Vedle řemesel, loutkového 
divadla, krásných květin,  květinových 
vazeb zde zněla i krásná hudba. Vr-
cholem večera bylo vystoupení sou-

boru Musica Florea (vynikající) a po-
myslným bonbónkem na závěr bylo 
večerní klavírní nokturno klatovského 
klavíristy Tomáše Hostýnka (skvělé). 
Měl jsem radost, že i Klatovy mají co 
nabídnout a že i nabízejí. Jen trochu 
bych si „povzdechl“ nad malou di-
váckou účastí na obou koncertech.  
Škoda.  Klatovská pouť, Barokní sva-
tojánská noc, Dny evropské kultu-
ry, festival komorní hudby, koncerty  
na náměstí… Možná jsou Klatovy in-
spirací jiným.

Přeji Vám krásný závěr léta a hezké 
cestovatelské a kulturní zážitky.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Rozmístění  velkoobjemov ých 
kontejnerů – podzim 2021

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
3. 10.-9. 10. 2021 10. 10.-16. 10. 2021 17. 10.-23. 10. 2021
Lidická ul. 
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové 
hřiště (2 ks)
Zahrádky za fotbalovým 
hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ul.
Cibulkova ul. – Propan (2 ks)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Pod Hůrkou
Havlíčkova ul. 

Luby – u jezu
Luby – Silnice a.s.
Luby – sídliště
Sobětice
Štěpánovice
Zahrádky Štěpánovice
Zahrádky Markyta (2 ks)
Točník (2 ks)
Otín
Vícenice
Dehtín
Čínov
Chaloupky
Zahrádky k letišti
Zahrádky - Plánické před.

Tajanov
Zahrádky za Lázněmi
Kal
Beňovy
Tupadly
Drslavice
Věckovice
Kydliny (2 ks)
Habartice
Vítkovice
Pihovice
Křištín
Střeziměř
Dobrá Voda
Lažánky, Kosmáčov

V období od 3. 10. 2021 do 23. 10. 2021 
budou na území města a integrova-
ných obcí rozmístěny velkoobjemové 
kontejnery určené pro odkládaní ob-
jemných odpadů. 

Ing. Michael Skrbek
Pošumavská odpadová, s.r.o.

1) Možnost podání žádostí o dotace

Program „Podpora pravidelných aktivit 
dětí a mládeže do 18 let u kulturních a 
sportovních organizací“

Všechny kulturní a sportovní organi-
zace, které mají sídlo na území města 
a sdružují k činnosti děti a mládež do 
18 let, mohou od 1. září do 10. října 
2021 žádat o dotaci z výše uvedeného 
programu.

Podrobné zásady a podmínky pro po-
skytování finančních dotací z rozpoč-
tu města Klatov a také tiskopis žádosti 
naleznete na webu města. Osobně si 
jej můžete vyzvednout v sekretariátu 
místostarosty Ing. Kříže a na odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu.

2) Organizace školního roku 
2021/2022 v základních školách, 
středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2021/2022 bylo zahájeno ve 
všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích ve středu 1. září 
2021. 

Podzimní prázdniny připadnou na 
středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v 
neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne 
v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týd-
ne jsou pro město Klatovy určené  
na  28. 2.–6. 3.  2022

Velikonoční prázdniny připadnou  
na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pát-
ku 1. července 2022 do středy 31. srp-
na 2022.

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 
1. září 2022.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Představujeme:
odbor  vnitřních věcí

S odborem se tak setkávají prakticky 
všichni obyvatelé Klatov, ale také obcí 
z bližšího i vzdálenějšího okolí. O vnitř-
ní chod úřadu se pak stará zhruba tře-
tina odboru. S počtem 24 pracovníků 
jde o největší odbor úřadu.

Pracovníci odboru vnitřních věcí jsou 
velmi často ti první, se kterými se na 
úřadě setkáte. Ať již jsou to první nebo 
poslední okamžiky života člověka, 
nebo například vstup do manželství 
a narození potomků – postará se o 
vás oddělení matriky. První občanský 
průkaz či cestovní pas vám vydá od-
dělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů. Pokud 
nevíte, na koho se na úřadě obrátit 
nebo komu zavolat, první, s kým bu-
dete mluvit, bude většinou pracovni-
ce na recepci v budově radnice. Jak 
nový občan města Klatovy, tak i sta-
rousedlík, který nese na úřad svoji žá-
dost, se mohou potkat na podatelně, 
která zároveň slouží jako ohlašovna 
pobytu. Při sousedských rozepřích se 
vás „ujmou“ pracovníci oddělení pře-
stupků. S pracovníkem civilní ochrany  
a krizového řízení se zpravidla setkat 
nechcete, ale v případě nenadálé udá-
losti je připraven vám pomoci. 

To ale není zdaleka všechno, odbor 
zajišťuje organizačně veškeré volby, 
které v rámci správního obvodu pro-
bíhají. 

Díky čipu snazší přístup ke státní 
správě

Jak vyplývá z názvu, hlavní náplní 
činnosti oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů je veškerá agenda spojená 
s žádostmi, vydáváním a změnami  
v osobních dokladech. Od 2. srpna 
letošního roku jsou vydávány občan-
ské průkazy se stejnými biometrický-
mi údaji, jako obsahují cestovní pasy. 
Díky obsaženému čipu vám občanský 
průkaz může posloužit jako identifi-

kační prvek při přihlašování ke služ-
bám e-govermentu na adrese portal.
gov.cz a zjistit si například stav bodo-
vého hodnocení řidiče či výši budou-
cího důchodu. Oddělení slouží nejen 
občanům z  Klatov, ale v případě po-
třeby všem občanům ČR, bez rozdílu 
jejich bydliště.

I stoleté záznamy v matričních kni-
hách

Oddělení matriky řeší veškeré mat-
riční zápisy (narození, sňatky, úmrtí), 
vystavuje matriční doklady včetně du-
plikátů, připravuje a provádí svatební 
obřady. Matriční knihy se uchovávají 
70 až 100 let od posledního zázna-
mu, pak jsou předány do státního 
oblastního archivu. Další, navenek ne-
viditelnou oblastí práce matrikářů, je 
metodické vedení a kontrola matrič-
ních úřadů menších obcí zařazených  
ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností (ORP) Klatovy. Oddě-
lení také připravuje a realizuje vítání 
občánků a gratulace k životním jubi-
leím. V současné době zde také ově-
řují podpisy a kopie listin. 

Co prozradí matriky? Podívejte se  
do grafů!

 
I na vybraných statistikách matričního 
úřadu se projevila pandemie covid-19.

Veškerá podání i trvalé pobyty

Do oddělení vnitřní správy spadá po-
datelna, hlavní pokladna a samozřej-
mě již zmíněná recepce. Jejím úkolem 
je především informování návštěv-
níků úřadu, přepojování telefonních 
hovorů. Zároveň slouží jako kontakt-
ní místo veřejné správy – CzechPo-
int. Podatelna kompletně zpracovává 
doručené i odesílané úřední zásilky 
a také slouží jako ohlašovna pobytu. 
Můžete se zde tedy přihlásit k trvalé-
mu pobytu v Klatovech či v integrova-
ných obcích.

Jsou vaše data v bezpečí?

Oddělení informatiky je s postupem 
digitalizace stále důležitější pro bez-
problémový chod celého úřadu. Jeho 
úkolem je zajištění kompletního ser-
visu výpočetní techniky, ať už přímo 
nebo prostřednictvím smluvních part-
nerů, správa uživatelů, konfigurace 
vnitřního síťového prostředí a řada 
dalších činností, z nichž nejdůležitěj-
ší je v dnešní době bezpečnost celé 
infrastruktury. Velkým pokrokem  
a významnou investicí do budoucna je 
budování a provoz metropolitní sítě, 
která slouží nejen pro vlastní potřebu 
úřadu a jeho zřizovaných a příspěvko-
vých organizací, ale též organizacím 
zřizovaným krajským úřadem, někte-
rým státním organizacím a v případě 
volných kapacit je též pronajímána 
soukromým poskytovatelům dato-
vých služeb.

Přestupky, hasiči, opravy, údržba, ci-
vilní ochrana a válečné hroby

V rámci odboru je také řešena přestup-
ková agenda, především podle zákona 

o přestupcích. Jde zejména o přestup-
ky proti občanskému soužití a proti 
obecně závazným vyhláškám. Tuto 
agendu vykonáváme i pro další obce  
na základě veřejnoprávní smlouvy. 

Protože povinností obce je také zřizo-
vání jednotek sborů dobrovolných ha-
sičů, jsou Klatovy zřizovatelem celkem 
deseti jednotek. Z toho dvě jednotky, 
v Klatovech a v Lubech, jsou vybaveny 
cisternovými automobilovými stříkač-
kami. Péčí o tyto jednotky je pověřen 
právě odbor vnitřních věcí. Ve spolu-
práci s odborem rozvoje města pra-
videlně vyřizujeme pro hasiče dotace  
z různých zdrojů na technické vyba-
vení (např. hadicemi), osobní ochran-
né pomůcky (zásahové obleky, obuv)  
a odbornou přípravu. 

V náplni naší práce je také podpo-
ra osadních výborů v integrovaných 
obcích, pro které zajišťujeme drobné 
opravy a pořizování vybavení obec-
ních objektů. 

Náš odbor také zajišťuje plnění úkolů 
na úseku civilní ochrany a krizového 
řízení. Součástí této práce je také evi-
dence a kontrola péče o válečné hro-
by.

Odbor zajišťuje kompletní údržbu tří 
budov městského úřadu (62/I, 66/I 
a 130/V), kompletně technický chod 
úřadu, vnitřní vybavení kanceláří, ná-
kup a distribuci spotřebního materi-
álu, autoprovoz včetně obměny vo-
zového parku a řadu dalších činností 
spojených s chodem úřadu.

Důležitá je souhra a zastupitelnost  
v týmu

Úřad musí svoji činnost vykovávat  
i v krizových situacích či v době pan-
demie. Prioritou je, aby občané mohli 
každý pracovní den kontaktovat úřad 
a setkali se s profesionální službou.

Při takovémto rozsahu činností  
a nejrůznějších úkolů jsou potřeba 
všestranní a výkonní lidé a samozřej-
mě tým, který se navzájem zastoupí  
a vypomůže, když je potřeba. 

A tak děkuji kolegům za všechny pro-
jevy týmového ducha a veškerou „ne-
viditelnou“ práci skrytou za názvem 
„vnitro“.

Ing. Rostislav Klemsa
vedoucí odboru vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí, zkráceně „vnitro“, je odbor místy tajuplný. Ne všechna od-
dělení jsou běžně veřejnosti přístupná. Občan má šanci setkat se jen s některými 
jeho úseky, o to však důležitější setkání to pro něj jsou – potkává je při všech zá-
sadních životních událostech.
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Klatovští zvoníci

Jak vypadá den zvoníka v termínu 
zvonění?

Na začátek si jen připomeňme, že 
klatovský zvon Bartoloměj-Ondřej 
(dále jen Vondra) není klasicky aktiv-
ním zvonem, který zvoní každý den, 
kupříkladu jako zvony na klatovské 
Bílé věži. Jde o zvon, který zvoní jen 
při zvláštních příležitostech. Těchto 
významných termínů je v roce osm  
a jsou to: poledne na Nový rok, ve-
čer po mši na Bílou sobotu, poledne  
5. května, během průvodu s obrazem 
při Klatovské pouti, Svatováclavská 
jízda 28. září, poledne 28. října, odpo-
ledne 17. listopadu a půlnoční mše na 
Štědrý den.

Pochopitelně podle okolností si mu-
síme na daný termín zvonění udělat 
čas. Například 5. května je standardní 
pracovní den a my nejsme zaměstná-
ním zvoníci, takže ten den si prostě 
musíme vyřešit tak, abychom kvůli 
zvonění mohli v poledne odběhnout  
z práce. Ale například i takové zvoně-
ní 1. ledna, tedy po silvestrovské noci, 
je také třeba při silvestrovských osla-
vách náležitě zohlednit. Je to takový 
trochu „limitující faktor konzumace“! 
(smích) Ale jinak se samotný „den 
zvoníka“ od běžného dne moc neliší. 
Rozhodně kvůli tomu od rána nepa-
nikaříme, snad jen když na poslední 
chvíli nemůžeme ve skříni najít zvo-
nické tričko.

Co je nutné před samotným zvoně-
ním zařídit?

Vezmeme-li to postupně, tak prvním 
úkolem je vysvětlit návštěvníkům, že 
se věž na dobu zvonění zavírá a že 
skutečně při zvonění být nemohou. 
Paradoxně to zejména v době pou-
ti bývá nejobtížnější. Poté je třeba 
zaklopit poklop v podlaze zvonice, 
kterým se normálně prochází při vý-
stupu na věž, jelikož jedna část party 
zvoníků v těchto místech při zvonění 
stojí. Po otevření okenic zvonice to 

jsou již jen samé úkony kolem zvonu, 
tedy: odvázat lana, odemknout srdce 
zvonu a nasadit „startér“. „Startér“ 
je taková zvláštnost zvonu. Přesto-
že Vondra patří k relativně velkým 
zvonům, má při zvonění opravdu 
nestandardně velikou výchylku. To  
u takto velkých zvonů nebývá ob-
vyklé. Z tohoto důvodu je třeba 
na začátku zvonění rozhýbat srd-
ce zvonu. Je potřeba rozepřít srdce 
proti zvonu speciálním prkénkem 
(tzv. „startérem“), které na začát-
ku pohyb zvon-srdce synchronizuje  
a při dosažení správné výchylky musí 
vypadnout a srdce uvolnit. Tím se do-
cílí, že srdce při maximální výchylce  
do zvonu jen „doklepává“, nikoliv aby 
šlo proti němu. To je opravdu moc 
důležité! Obdobně je třeba zaručit na 
konci zvonění, aby srdce díky své pře-
bytečné energii nenarazilo do brzdě-
ním zpomalujícího zvonu. Vondra je 
v tomto směru skutečně jedinečným 
a zvonění na něj není jen „taháním za 
špagátek“.

Jak se vyvíjela práce zvoníka? Po ně-
jakou dobu byl totiž zvon „Vondra“ 
nepoužívaný.

Na klatovské Černé věži šlo na začát-
ku spíše o práci věžného, který měl na 

starosti z výšky sledovat město a okolí. 
Kromě případné prevence před napa-
dením města šlo především o požární 
hlídku. Ve chvíli, kdy byla věž osazena 
zvonem, přibyla věžnému i funkce 
zvoníka. Věžný byl skutečným obyva-
telem Černé věže, kde normálně byd-
lel a přitom vykonával své povinnosti. 
Posledním věžným a zvoníkem byl  
v Klatovech pan Antonín Kubík. Na 
konci své kariéry ale již na věži nebyd-
lel a zvonit jen docházel. Po odchodu 
pana Kubíka do důchodu v roce 1962 
se zvon Vondra již moc nepoužíval. 
Ruční zvonění nahradila magnetofo-
nová nahrávka, která se i tak přestá-
vala postupně používat. Zvon Vondra 
tedy na léta utichl.

Z dlouhého spánku se jednorázově 
probral 22. října 1984 při pohřbu teh-
dejšího předsedy Městského národní-
ho výboru. Pro tuto příležitost vznikla 
jednorázová zvonická „brigáda”. V té 
době již nikdo pořádně nevěděl, jak se 
na zvon s tak velkou výchylkou zvoní. 
Další šanci dostal na konci roku 1989, 
kdy svým hlubokým hlasem podpo-
roval shromáždění Občanského fóra. 
Kolem jednoho z členů zvonické party 
z roku 1984 se pomalu vytvářela parta 
lidí, díky které zvon Vondra opět začal 
ožívat.

Ján Hudač, Jan Hudač, Miroslav Panoš, Jan Papež, Jan Bukvaj, Daniel Drnka, Pavel 
Kozák, Petr Mašek, Lukáš Kubáň a Miroslav Liška – to jsou klatovští zvoníci, kte-
ří pravidelně zvoní na klatovský zvon Bartoloměj-Ondřej neboli „Vondra“. I když  
v čele party stojí Ján Hudač, tento rozhovor byl vedený za společných sil všech 
členů klatovských zvoníků, kteří dobrovolně zajišťují ruční zvonění na Černé věži.

Klatovští zvoníci jsou zde již od roku 
1557, jaký je to pocit pokračovat  
v této aktivitě?

No, to je hodně patetická otázka! 
(smích) Ale ano, určitě je to fajn. Asi 
ani nejde o nějaké naplnění osobního 
pocitu v podobě hrdosti při pokračo-
vání letité tradice. Tady jde spíše o ten 
zvon. Vondra nesmí být jen čtyřtuno-
vou bronzovou „náplní“ Černé věže. Je 
naprosto skvělé, že má možnost na-
ším prostřednictvím ožít. Jsme všichni 
rádi, že je stále v takové kondici, aby 
mohl svým zvukem nadále koruno-
vat tu osmici významných dnů v roce. 
Bohužel je a bylo na světě spousta 
zvonů, kterým se většinou kvůli bezo-
hlednosti, lhostejnosti a hlouposti nás 
lidí už takové výsady nedostane. Zvon, 
který již nemůže zvonit, je mrtvý. Tak-
že pokud jde o naši zvonickou účast 
na tom všem, je nám ctí, že můžeme 
být nápomocni klatovskému zvonu 
Vondra, aby byl stále živým zvonem.

Kolik zvoníků čítá vaše skupina a jak 
máte rozdělené role?

I když postupně dochází k drobné 
obměně zvonického „ansámblu”, čítá 
dnešní skupina „Klatovských zvoníků” 
deset stálých členů, kteří se dle svých 
časových možností střídají při pravi-
delných zvoněních.

Zpravidla zvoníme tak, že dva nejsil-
nější zvon rozkývají a stabilizují ryt-
mus zvonění. Pak se střídají ostatní 
zvoníci, kteří udržují zvon v pohybu.  
V závěrečné fázi zvonění nastupují 
dva brzdiči, kteří se navzdory všem fy-
zikálním zákonům pokoušejí „rozpa-
ráděný“ zvon zastavit tahem v proti-
fázi. Další dva odvážlivci musí zachytit 
stotřicetikilové srdce tak, aby neříze-
ně nenarazilo do zvonu. Ve chvíli do-
kývávajícího se zvonu si pak musí srd-
ce podávat, aby naopak nenarazil 
zvon do něj. Každý z nás si postupně 
prošel všechny tyto funkce, protože 
podle toho, jak se při daném zvonění 
sejdeme, je třeba všechny tyto funkce 
obsadit.

Zde si jen neodpustíme jednu po-
známku: Vážení čtenáři, účast na zvo-
nění pro běžného návštěvníka není 
možná. Případné zájemce o zhlédnutí 
zvonění si dovolíme odkázat na naše 
webové stránky klatovsti-zvonici.mzf.cz, 
kde je k dispozici alespoň video.

Ale abychom se vrátili ke zvonění… Lze 
tedy říci, že minimální počet zvoníků 
jsou čtyři. Je ale paradoxní, že v roce 
1962 zvonil pan Kubík se synem jen 
ve dvou a dokonce prý někdy i sám. 
Závěrečné zachycení srdce totiž zvlá-
dal sám pomocí důmyslného chvatu 
se smyčkou lana. My to dnes bohužel 
neumíme a vlastně ani nevíme, jak se 
to má dělat, tudíž se do žádného ex-
perimentu pouštět nebudeme.

Jaká byla vaše inspirace k tomu stát 
se dobrovolným zvoníkem?

Ke zvonění jsme přišli, jak se říká, jako 
slepý k houslím. To novodobé zvoně-
ní začalo v době kolem roku 1990, kdy 
pan Zdeněk Tichý hledal partu lidí pro 
zvonění na zvon. A pak se to tak ně-
jak postupně nabalovalo. Když někdo 
z party vypadl, tak se to nabídlo ně-
komu dalšímu. Tak vznikl kolektiv lidí, 
které nespojuje jen to zvonění, ale je 
to spíše parta.

Inspirací pro každého z nás, proč při 
nabídce být zvoníkem řekl „ano“, byla 
možná zvědavost, nebo asi určitá 
atraktivita tohoto poslání. Možná to 
byl i určitý příslib zážitků s tím spoje-
ných. Těmi zážitky kupříkladu narážím 
na naše účasti na celorepublikovém 
zvonickém setkání, které se každoroč-
ně koná v Praze pod záštitou kardi-
nála Dominika Duky. Je též zajímavé, 
že postupně to naše zvonictví nabývá  
i dalších rozměrů, jako je zájem o zvo-
ny obecně, nebo kupříkladu exkurze 
za různými zvony, a to nejen v rámci 
ČR (Hradec Králové, Rovensko pod 
Troskami…), ale i do zahraničí (Paříž, 
Krakov…).

Co musí potenciální zájemce splnit, 
aby se mohl stát členem vaší skupi-
ny?

Když nám nedávno někdo tuto otázku 
položil, bylo kuriózní, jak jsme téměř 
všichni okamžitě odpověděli: „Hlavně 
nic nevymýšlet a TAHAT!“ (smích) Tak-
že asi tak!

Ne, teď vážně… Určitě je důležité 
udržet partu lidí, kteří budou spo-
lečně fungovat a budou schopni  
a především ochotni docházet na 
zvonění. Termíny zvonění se dost 
kryjí se dny volna, takže občas není 
snadné „vypustit“ prodloužený víkend 
jen proto, že se musí zrovna zvonit. 
To je třeba ta odvrácená strana zvo-
nictví, ochota ustoupit ze svých plá-
nů z důvodu určité zodpovědnosti  
a povinnosti. Další věcí je jistá poko-
ra - nejen ke zvonu. Na jednom zvo-
nickém setkání kdosi vyprávěl, jak 
vybírali zvoníka. Nechali přijít zájemce  
o tuto funkci, a aniž jim cokoliv řekli, 
nechali je zazvonit. Po celou dobu je 
jen bedlivě sledovali. Nevybrali ani 
toho nejsilnějšího, ani toho, co znal 
historii zvonu od A až do Z. Vybra-
li toho, jak sami tenkrát řekli, který  
k tomu zvonu „tak nějak pasoval!“

Snad i my, současní „Klatovští zvoníci“, 
aspoň trochu ke zvonu Vondra pasu-
jeme!

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy
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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:
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.

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 
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

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
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava pravostranného chodníku v části ul. Nár. mučed-
níků v úseku od ul. Žižkova po ul. Maškovu

Termín provedení: 9-10/2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.  

Oprava povrchu komunikace ve Vícenicích 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
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.  

Oprava povrchu chodníků v ul. Domažlická (pravý chod-
ník v úseku od viaduktu po ul. Klostermannovu a levý 
chodník od ul. Mánesova po lávku)
Oprava asfaltového povrchu chodníků. Součástí stavby 
bude pokládka optické sítě spol. T-Mobile a oprava veřej-
ného osvětlení.
Termín provedení: 9-11/2021

Rekonstrukce plynovodu v MK nad tratí ČD v úseku od 
ul. Karafiátová po objekt spol. ČEVAK a.s. (bývalý Vodo-
spol) – 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.

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
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech
Z důvodu přísných protiepidemických opatření se dveře klatovského Klubu se-
niorů uzavřely v březnu 2020. Po dlouhé pauze došlo k částečnému obnovení 
činnosti klubu v červnu 2021. V červenci a v srpnu jsou klubové „prázdniny“, ale 
pokud to situace dovolí, činnost klubu seniorů se naplno obnoví opět v září 2021. 

Klub seniorů Klatov y

Po tomto náročném období, kdy ne-
mohly být konány akce klubu, bychom 
rádi navázali na předchozí úspěšné 
roky aktivní činnosti Klubu seniorů.
Přednášky se zajímavými hosty a té-
maty, konání výletů, účast na kultur-
ních akcích, volnočasové aktivity, jako 
například trénování paměti, plavání, 
hraní společenských her, to vše klub 
nabídne stávajícím i budoucím čle-
nům, kteří chtějí opět aktivně trávit 
volný čas.

Klub seniorů pořádá i větší kulturní 
akce ve spolupráci s městským kul-

turním střediskem - masopust a se-
niorský ples, dále v prostorech klubu 
seniorů předvánoční setkání, setkání 
ke Dni matek, dvakrát ročně výsta-
vu ručních prací členů klubu seniorů  

i kulturní vystoupení dětských sborů 
klatovských mateřských a základních 
škol.

Klub seniorů se nachází v blízkosti ná-
městí – ulice Plánická 208/I, Klatovy  
a je zcela bezbariérový.

Pokud máte zájem stát se členem Klu-
bu seniorů Klatovy, můžete nás kon-
taktovat: 
Petra Jehlíková, DiS., tel.: 376 347 107, 
e-mail: klubsenioru@musskt.cz.

Petra Jehlíková, DiS.
sociální pracovnice

Městské kulturní středisko Klatovy přijme do svého kolektivu pracovníka na pozici

Vedoucí  kina Šumava
a letního kina
Pracovní náplň: 
• Zajištění provozu kina Šumava  

a letního kina

Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání
• trestní a morální bezúhonnost
• dobré organizační a komunikační 

schopnosti, předpoklady pro tý-
movou práci

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

• iniciativu a tvůrčí činnost

Nabízíme:
• velmi pestrou, činorodou a zají-

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

pracovního úvazku

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

Předpokládané datum nástupu: 
dohodou

Žádosti doručte nejpozději do 30. 9. 
2021 na: rubasova@mksklatovy.cz
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KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
středa

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

2. 
čtvrtek 

20:00 | ZÁTOPEK
ČR, přístupno, 130 minut, 130 Kč.
Životopisný film.

3.  
pátek

20:00 | BLACK WIDOW 
USA, dabing, od 12 let, 133 minut, 100 Kč.
Marvelovská superhrdinka v akci.

4.  
sobota 

17:00 | GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
ČR, přístupno, 90 minut, 100 Kč.
Nový český film.    

4.  
sobota 

20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
ČR, od 12 let, 117 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

5.  
neděle 

17:00 | MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA 
ČR, přístupno, 85 minut, 110 Kč.
Rodinný film, natáčený i na Klatovsku. Režie Petr Oukropec.

5.  
neděle 

20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
ČR, od 12 let, 117 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

6. 
pondělí 

20:00 | SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
USA, titulky, od 15 let, 132 minut, 130 Kč.
Superhrdinská akce.

7.  
úterý

20:00 | BLACK WIDOW (3D) 
USA, dabing, od 12 let, 133 minut, 130 Kč.
Marvelovská superhrdinka ve 3D.

8.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB:  ANNETTE
Francie, od 15 let, 139 minut, 100 Kč.
Netradiční muzikál.

9. 
čtvrtek

20:00 | AFTER: TAJEMSTVÍ
USA, titulky, od 15 let, 99 minut, 130 Kč.
Drama podle populární knihy. 

10. 
pátek 

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

11.  
sobota

17:00 | MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
USA, dabing, přístupno, 107 minut, 130 Kč.
Animovaná komedie.

11.  
sobota

20:00 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

12. 
neděle 

17:00 | KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
USA, dabing, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Animovaná/hraná komedie.

12. 
neděle 

20:00 | REMINISCENCE
USA, titulky, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Akční thriller s Hughem Jackmanem v hlavní roli.

13. 
pondělí 

20:00 | ATLAS PTÁKŮ
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nový český film s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.

14.  
úterý

20:00 | JEDINĚ TEREZA 
ČR, od 12 let, 102 minut, 130 Kč.
Nový český romantický film.

15.  
středa

20:00 | NEBE 
ČR, od 12 let, 71 minut, 110 Kč.
Dokument Tomáše Etzlera o Číně.

16. 
čtvrtek

20:00 | ROZHNĚVANÝ MUŽ
USA, titulky, od 15 let, 119 minut, 130 Kč.
Jason Statham v hlavní roli akčního filmu.

17.  
pátek 

20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR, od 12 let, 117 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

18.  
sobota

17:00 | TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
USA, dabing, přístupno, 88 minut, 130 Kč.
Animovaná pohádka

Kulturní  přehled |  zář í
18.  

sobota
20:00 | MARŤANSKÉ LODĚ
ČR, od 12 let, 77 minut, 130 Kč.
Nové české romantické drama.

19.  
neděle 

17:00 | CROODSOVI: NOVÝ VĚK 3D 
USA, dabing, přístupno, 95 minut, 130 Kč.
Animovaná komedie ve 3D.    

19.  
neděle 

20:00 | TEMNÝ DŮM 
USA, titulky, od 15 let, 108 minut, 100 Kč.
Horor.

20.  
pondělí  

20:00 | JEDINĚ TEREZA
ČR, od 12 let, 102 minut, 130 Kč.
Nový český romantický film.

21.  
úterý 

20:00 | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
ČR, přístupno, 97 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

22.  
středa 

20:00 | FILMOVÝ KLUB: MOUCHA V KUFRU
Francie, titulky, od 15 let, 74 minut, 100 Kč.
Komedie.

23.  
čtvrtek  

20:00 | ZBOŽŇOVANÝ 
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Jiří Bartoška v hlavní roli nového českého filmu.

24.  
pátek

20:00 | SPÍCÍ MĚSTO
ČR, od 7 let, 85 minut, 120 Kč.
Nový český dobrodružný film.

25.  
sobota 

17:00 | RAYA A DRAK
USA, dabing, přístupno, 114 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.

25.  
sobota 

20:00 | VEČÍREK
ČR, od 12 let, 90 minut, 100 Kč.
Nová česká komedie.    

26.  
neděle

17:00 | CROODSOVI: NOVÝ VĚK
USA, dabing, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Animovaná komedie.    

26.  
neděle

20:00 | ZBOŽŇOVANÝ 
ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Jiří Bartoška v hlavní roli nového českého filmu.

27.  
pondělí 

20:00 | AFTER: TAJEMSTVÍ
USA, titulky, od 15 let, 99 minut, 130 Kč.
Drama podle populární knihy. 

28.  
úterý

20:00 | OČISTA NAVŽDY
USA, titulky, od 15 let, 100 minut, 100 Kč.
Horor.

29.  
středa

20:00 | OKUPACE 
ČR, od 12 let, 90 minut, 110 Kč.
Česká černá komedie.

30. 
čtvrtek 

20:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 150 Kč.
Bond. James Bond.

1. 10.  
pátek

20:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 150 Kč.
Bond. James Bond.

NENÍ ČAS ZEMŘÍT (30. 9., 1. 10. - kino Šumava)
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený 
odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se 
totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. 

16.-19. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ | Europe heritage days
čtvrtek | 19:00 | jezuitský kostel 
Zahajovací koncert – Umění koloratury 
Kristýna Kůstková - soprán, orchestr Barocco sempre 
giovane
sobota | náměstí Míru
10.00 | Babouci
12.00 | ZUŠ J. Kličky Klatovy
13.00 | Šumavánek
13.45 | KUFR
15.30 | Petr Kocman
18.00 | Čechomor
Program pro děti s DDM Klatovy. Prohlídky jezuitského 
kostela (10.30, 11.30) Prohlídky památek za snížené vstup-
né: Černá věž, katakomby, Vlastivědné muzeum Dr. Hosta-
še, barokní lékárna, PASK. 
DOPROVODNÝ PROGRAM:
čtvrtek | 17:30 | Prostranství před bývalým domini-
kánským klášterem (Plánická 174) - Otevření infor-
mačního centra EUROPE DIRECT KLATOVY 
neděle | Hostašovy sady
14:00 | Wild sticks - bubenická show
14:15 | Elthin - hudební vystoupení
14:30 | neByt divadélko - Dobrodružství s Vilíkem
15:30 | Wild sticks - bubenická show
15.45 | ŠD Clatonia - ukázka zbraní
16:00 | Elthin - hudební vystoupení
16:15 | ZUŠ - Kramářské písně z histórie Klatov
16:30 | neByt divadélko - Cirkus
17:30 | ŠD Clatonia 1962 - šermířské představení 
Dílničky pro děti (drátěné šperky, kožené přívěsky, dřevěné 
korálky atd.)
14.00-18.00 | Vrchlického sady
Hry, aktivity a zábava s evropskou tematikou
EUROPE DIRECT Klatovy představí 24 úředních jazyků EU, vir-
tuální prohlídky hlavních evropských měst, venkovní hru pro-
pojující v konkrétních zastaveních Klatovy a EU a mnohé další.

28. 9. 19:00 | radnice
Hudební těleso ÚH AČR 
Koncert ke státnímu svátku.

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

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.

VÝSTAVA

22. září – 21. liSTopAdu 2021

www.pask-klatovy.cz

Pavilon skla Klatovy

Lovecká vášeň 
ve skle 

Les, lesní zvěř a lov patří po staletí k oblíbeným motivům,  
které upomínají na chvíle prožité v tichu lesa  

i na lovecké úspěchy. Výběr ze soukromých a muzejních sbírek 
představuje tento typ skel od 18. do 20. století.    

22. 9.– 
21. 11. 

Lovecká vášeň ve skle 
Po staletí patří k oblíbeným dekorům skla les, lesní zvěř a 
motivy lovu. Ctitelé svatého Huberta si jimi připomínali i 
dnes připomínají chvíle prožité v lesním tichu a i dramatic-
ké situace při lovu.

10. 9.
pátek 

10:00-17:00 | Tvůrčí dílna – Sklo je COOL! 
Doprovodná akce k výstavě. Studenti i pedagogové budou 
předvádět různé sklářské dekorační techniky, které si může 
každý hned na místě sám vyzkoušet. Kdo namaluje nejhez-
čího Střihorukého Edwarda? Nebo snad něco jiného?

18. 9.
sobota 

Dny evropského kulturního dědictví 
Vstupné zdarma.

25.-26. 9.
sobota 

10:00 | Tvůrčí dílna – Tajemství lesa   
Víkend otevřených ateliérů Plzeň
Motivy lesních zvířat či patrona lovců sv. Huberta lze ztvár-
nit v mnoha podobách. Velcí i malí milovníci lesa si mohou 
při této tvůrčí dílně vyrobit podmalby, sklenice s rytými mo-
tivy i různá zvířátka z korálků. V sobotu 25. 9. se bude ko-
nat v zahradě pavilonu také speciální program zaměřený 
na poznávání lesa, který je připravený ve spolupráci s Lesy 
České republiky. Sobota do 17:00, neděle do 16:00.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

3. 9. 
pátek

19:00 | Kulturní dům Klatovy
Helena Vondráčková & Charlie Band a hosté
Legenda české pop music a držitelka mnoha světových oce-
nění Helena Vondráčková vyjíždí na odložené česko-sloven-
ské turné.

4. 9.
sobota 

20:00 | Kulturní dům Klatovy
Na Stojáka Live
8. ročník charitativního představení pro florbalisty na vo-
zíku z SK Indians Plzeň míří po covidové pauze opět do 
Klatov. Jedná se o satirické představení, které se skládá z 
jednotlivých výstupů (tzv. stand-upů).

10. 9.
pátek 

19.00 | kulturní dům Klatovy 
Lucie Bílá a Petr Malásek
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavír-
ního doprovodu Petra Maláska.

17. 9. 
pátek

20.00 | letní kino Klatovy
Divokej Bill - MARATHON 2021
Vstupenky na ticketstream.cz nebo v předprodeji KD.

24. 9. 
pátek

8:00-14:00 | náměstí Míru
Farmářské trhy
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

24.–25. 9.  9:00-17:00 | atrium KD Klatovy
Výstava hub
Součástí desátého ročníku bude mykologická poradna. 
K dispozici vám bude mykolog S. Ján a členové MK Klatovy.

28. 9. 11:00-14:00 | náměstí Míru
Svatováclavské oslavy
Tradiční Svatováclavský průvod s koňmi, vystoupení skupin 
Animata a BraAgas, šermíři, tanečnice.

28. 9. 19:00 | radnice
Žesťové kvinteto Brass Five Ústřední hudby Armády 
České republiky Hosté: Sopranistka Tereza Růžičková, 
Moderátor/host: Václav Žmolík 

Připravujeme na říjen:
1. 10. 
pátek

19:21 | kulturní dům
Tomáš Klus

Přihlášky na kroužky a kurzy v KD
Od září opět otevíráme osvědčené i nové kurzy a kroužky v kulturním 
domě. Přihlašovat se můžete na www.mksklatovy.cz. Vybírat můžete:
• Taneční pro dospělé
• Taneční skupina MODERN
• Kurz sebeobrany (ne)jen pro ženy
• Kurz sebeobrany pro mládež - novinka!
• Mažoretky MODERN
• Břišní a orientální tance
• Kondiční cvičení
• Paličkování
• Tancování pro dospělé (round, squere, country pro seniory)
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

MĚSTO KLATOVY
w w w.klatov y.cz

12. 9. 
neděle

18:00 | náměstí Míru
Chinaski 
Plzeňský kraj chce společně s městem Klatovy poděkovat 
všem hrdinům z první linie v době koronavirové krize. Při-
pomeneme si tak, že tito lidé neváhají riskovat své zdraví i 
životy v době, kdy virus ohrožuje celý náš svět. Koncert je 
zdarma a přijít může úplně každý. 

16. 9. 
čtvrtek

19:00 | jezuitský kostel
Zahajovací koncert Mezinárodního festivalu komor-
ní hudby „UMĚNÍ KOLORATURY“
Kristýna Kůstková – soprán
Orchestr „Barocco sempre giovane“
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GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

3. 9. 20:15 | hrad Klenová  
Kladivo na pýchu – rocková opera

4. 9. 14:00 | sýpka Klenová 
Výtvarná dílna pro děti k výstavě MATKA PŘÍRODA / 
Česko – německé komiksové sympozium

18. 9. 14:00 | sýpka Klenová 
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy MATKA 
PŘÍRODA / Česko – německé komiksové sympozium  
s Michalem Lazorčíkem

18. 9. 14:00 | zámek Klenová 
Výtvarná dílna pro děti
k výstavě Alena Anderlová / Zpřeházená evoluce

25. 9. 15:00 | Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech
Komentovaná prohlídka výstavy kARTotéka s kuráto-
rem Michalem Lazorčíkem

25.-26. 9. 10:00–12:00, 13:00–17:00 | GUBJ a kostel sv. Vavřince
Víkend otevřených ateliérů

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
Litomyšl, hlavní město současné české architektury, předsta-
vující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české 
architektury. Kurátor výstavy: Michaela Flašarová Zucconi.

do 31. 10. zámek Klenová 
Alena Anderlová / Zpřeházená evoluce
Autorka narozená v Klatovech prošla na pražské Akademii 
výtvarných umění malířskými ateliéry orientovanými na 
narativní postupy při práci s předmětností. Ty tvoří jakýsi 
genealogický základ, který autorka přetváří a sjednocuje ve 
vlastní osobitou malířskou poetiku.

do 31. 10. sýpka Klenová
MATKA PŘÍRODA / Česko-německé komiksové sym-
pozium (4. ročník) Pořádá GKK a Laydeez do Comics 
Praha. Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého 
se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa, 
bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. 

do 31. 10. purkrabství hradu Klenová 
Sylva Francová / Skupinové izolace
Fotografický projekt, který se zabývá anonymitou versus in-
dividualitou lidí, davu. Autorka z davů izoluje jedince, zdů-
razňuje jejich jedinečnost a je součástí tohoto společenství 
a zároveň ho pozoruje z vnějšku, za fotoaparátem.

K L U B  S E N I O R Ů
tel . :  376 347 107

od 4. 9. každou sobotu od 10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

od 6. 9. každé pondělí od 9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

8. 9.
středa 

13:30 | Klub seniorů Klatovy
Představení služeb MěÚSS KT pro seniory 

15. 9.
středa 

13:30 | Klub seniorů Klatovy
Vystoupení taneční skupiny Hanka Domažlice 

22. 9.
středa 

13:30 | kino Šumava
film BÁBOVKY 

29. 9.
středa 

13:30 | Klub seniorů Klatovy
Mykologická přednáška 

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

Čítárna
Manenky - Přijďte obdivovat netradiční výrobky panenek z česané ovčí 
vlny od Martiny Peterové.
Schodiště
KOMenský v KOMiksu – výstava představující životní osudy J. A. Ko-
menského, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského Praha.

Galerie
Na hladině – výstava fotografií od Jany Dvorské, vernisáž proběhne 
6. září v 18 hodin.
Oddělení pro děti a mládež
Justýna Matějková - autorská expozice obrázků.

2. 9. 
čtvrtek

18:00 | Refektář jezuitské koleje
Osm tváří a jedny ruce
Sochařské portréty uměleckých osobností (Svěrák, Eben aj.) 
z tvorby Vladimíra Preclíka (1929-2008). Zahraje Jiří Stivín s 
flétnou. Výstava je přístupná v době probíhajících akcí nebo 
po dohodě se správcem refektáře (tel. 702 298 605 nebo 
info@refektar.eu) a bude ukončena 2. listopadu.

30. 9. 
čtvrtek

8:30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
Brain&Breakfast – Od brigádníka k CEO Avastu
Ondřej Vlček - generální ředitel společnosti Avast. Ve sní-
daňovém čase B&B nám popíše svou životní cestu a srov-
ná situaci kolem kyberbezpečnosti v době před 25 lety, kdy  
v Avastu začínal, s dnešní dobou.

9. 9. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje
Cesty k Šumavě
Přijďte si poslechnout vyprávění Ondřeje Fibicha o Šumavě, 
o které pojednává jeho nová kniha Cesty k Šumavě. Zapome-
nuté příběhy se šumavskými světci, proroky a čarodějkami 
mají lyrickoepické pojetí. Vstupné je dobrovolné.

9. 9. 
čtvrtek

19:00 | společenský sál
Podvečer s Křišťálem
15 let od vzniku organizace Klub Křišťál Klatovy, z. s. Recitace 
autorské poezie, hraní na hudební nástroje, zpěv a přehlídka 
ručních prací a fotografií. Podpořte lidi s psychickým handi-
capem, kteří se snaží si svůj život udělat hezčí.

10. 9. 
pátek

a
14. 9. 
úterý

15:00 | oddělení pro děti a mládež
Semínkovna, aneb Sázej, sklízej, sdílej
Ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy vás zveme do tzv. 
„semínkovny“, kterou najdete před vchodem do oddělení pro 
děti a mládež. Přijďte s námi sdílet vaše semínka ať už okras-
ných či užitkových rostlin. Každé darované semínko bude 
vítáno. Vystavená semínka budou zájemcům k dispozici,  
a to bezplatně a pouze pro vlastní potřebu.

15. 9. 
středa

18:00 | refektář jezuitské koleje
Ozvěny dávné minulosti
Městská knihovna Klatovy vás srdečně zve na představení 
knihy Ozvěny dávné minulosti. Autorka Růžena Bauerová 
za hudebního doprovodu Kateřinky Pletichové a JUDr. Fran-
tiška Strnada představí jednotlivé kapitoly ze života lidí na 
Klatovsku v minulém století.

16. 9. 
čtvrtek

19:00 | společenský sál
Stanislav Kahuda
Autorský večer ilustrátora a hudebníka Stanislava Kahu-
dy. Vstupné je dobrovolné.

18.-19. 9. 
sobota, 
neděle

refektář jezuitské koleje
Seminář na Šumavě
Pořádá Spolek Adalberta Stiftera ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Klatovy. Kolektivní násilí během období nacismu, 
v době odsunu a znovuosídlení pohraničí. Diskuse s Luká-
šem Houdkem. Od 20 h promítání filmu Krajina ve stínu. Ne-
děle - představení knihy „Pozor, hranice!“ a Šumava poetická 
a kouzelná. Více: www.refektar.eu.

21. 9. 
úterý

18:00 | společenský sál
Rabín Gustav Sicher
Byl významný klatovský rodák, který od roku 1947 zastával 
post hlavy českého židovstva a podílel se na prvním překla-
du Tóry do českého jazyka. S jeho životem, dílem a vazbami 
předků na Klatovy a okolí vás seznámí František Škůrek a 
Dana Škůrková. Vstupné je dobrovolné.

23. 9. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje
Ing. Pavel Bolina, Ph.D., Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D.: 
Staré cesty - Přednáška seznámí posluchače s výzkumem 
dálkových cest a jejich úlohou ve společnosti od doby bron-
zové po vrcholný středověk. Dozvíte se, jak lze pozůstatky 
starých komunikací nalézt v krajině, jak rozpoznat jejich vý-
znam a stáří. Vstupné je dobrovolné.

30. 9. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje
Posezení s PhDr. Jiřím Rakem, Ph.D.
S tématem Holobrádci a ti druzí: Vzpomínka na císařskou 
armádu po r. 1918. Vstupné je dobrovolné.

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

12. 9. 
neděle

15:00 | POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
- Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková. Děti se spolu s námi 
ocitnou na jednom malém nádraží v městečku jménem 
Planá. Na tomto úplně obyčejném vlakovém nádraží se dějí 
naprosto záhadné věci, začalo zde totiž strašit. A co je to 
vlastně za strašidlo? To všechno se dozvíte v naší pohádce 
plné písniček, strašení a kouzel. Ale nemusíte se bát, děti si 
neužijí jen strašení, ale hlavně spoustu legrace.

13. 9. 
pondělí

19:30 | BE MY BABY - BUĎ MOJE BEJBY - Ken Ludwig  
Další skvostná komedie jednoho z nejlepších současných 
komediografů, který má na svém kontě takové skvosty, jaký-
mi jsou mj. Tenor na roztrhání, Shakespeare v Holywoodu, 
Cyrano v Buffalu. Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v 
druhém se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě.
Režie: Petr Svojtka, Hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, 
Michaela Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, Lenka Zbran-
ková, Jiří Vojta

14. 9. 
úterý

19:30 | SCREAMERS 2021
S originální tvorbou vyjíždí travesti skupina Screamers opět 
na své podzimní turné. Představí nový program, který přine-
se mnoho zábavy, humoru, tance a elegance... Tak to jsou 
Screamers 2021.

19. 9. 
neděle

16:00 | ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – Ať žijí pohádky 
Štístko s Poupěnkou se společně se svými broučky dostanou 
do pohádkového lesa. Zahrají a zazpívají nové písničky a 
nebudou chybět ani osvědčené hity jako Jojojo, nenene, které 
broučkové tak milují. Po představení vás čeká autogramiáda 
a společné focení.

22. 9. 
středa

19:30 | TURECKÁ KAVÁRNA - Robert Thomas 
Tři komické skoro detektivky z Paříže. Zejména poslední 
(Zlatý pan ministr) ťala přímo do žhavé současnosti. Ať už 
patří na stranu dobra či zločinu, postavy jsou plné humoru a 
člověčenství a záměr autora jasný – diváka pobavit a dát mu 
překvapivou pointu. 
Režie: Pavel Háša, Hrají: Václav Vydra, Naďa Konvalinková, 
Jana Boušková, Matěj Hádek / Martin Kubačák / Martin 
Davídek

23. 9. 
čtvrtek

19:30 | Úsměvy ZDEŇKA TROŠKY s písničkami SIMO-
NY KLÍMOVÉ    
Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, 
které všichni známe, ale i o jídle, dietách a dobrotách ve 
všech podobách. Samozřejmě uslyšíte i veselé zážitky z natá-
čení a z bujarého mládí. Večer doprovodí písničkami Simona 
Klímová.

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

2. 9.
čtvrtek 

19:00 | restaurace U Radů 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Posezení zájemců o regionální dění a historii v salonku re-
staurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. Tentokrát se 
zhodnocením uplynulého období a naplánováním dalších 
aktivit.

12. 9. 
neděle 

10:00 | VYCHÁZKA: Za tajemstvím Velhartic
Vycházka po zajímavostech Velhartic s průvodcem. Prohlíd-
ka městečka, kostelů a židovského hřbitova. Sraz účastníků 
s auty je na parkovišti u hradeb v Jiráskově ulici v Klato-
vech. Odjezd do Velhartic v 10 hodin. Oběd v restauraci ve 
Velharticích.

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!!!

18. 9. 
sobota

17:00 | Přednáškový sál
Příležitostná výstava zápalkových nálepek ČSR a 
ČSSR z období let 1949–1989

18. 9. 
sobota

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  
V tento den je do všech výstav v muzeu snížené vstupné.

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

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

4. 9.
sobota 

7:30 | ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ
Z Rejštejna do Sušice na pouť
Rejštejn, Sloní mlýn, Vatětice, Palvínov, Nuzerov. Sraz účast-
níků na vlakovém nádraží v 7:15 hod. Pěší túra cca 15 km. 

7. 9.
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 tradiční promítání. 

12. 9.
neděle 

6:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET  
Neznámý Ašský výběžek
Libá - hrad, Seeberg - hrad, muzeum, Aš - muzeum, Troj-
mezí - most Evropy. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd 
zajištěn. Sraz v 6:15 hod. v  Jiráskově ulici (za hradbami).

18. 9.
sobota 

13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
Za Tylem do Pohoří
POHOŘÍ – chalupa U Primasů, přírodní památka Velký ká-
men, ruiny Maxberku. Posezení u ohýnku. Buřty s sebou. 
Sraz v 12:15 hod. v Jiráskově ulici (za hradbami).

DDM KLATOVY
w w w.ddm-klatov y.cz

2. 9.
čtvrtek 

7:30 | Zahájení ONLINE přihlašování do všech kroužků 
DDM Klatovy. Přehled kroužků a více informací na webu 
ddm-klatovy.cz či Facebooku Dům dětí a mládeže Klatovy.

FALCON CLUB
w w w.falconclub.cz

17. 9.
pátek 

20:00 | PIO SQUAD & DJ FLUX
Hiphopová skupina z Jihlavy konečně dorazí do Klatov.

24. 9.
pátek 

PLEXIS
Koncert punkové legendy.

CAFÉ JEDNOROŽEC
w w w.cafejednorozec.cz

24. 9.
pátek 

19:00 | KŘEST básnické sbírky UBÝVÁNÍ
Autorské texty čte Jana Marcinková Smolová, dále se před-
staví ilustrátorka knihy Jarka Papežová a vydavatelka Jana 
Brabcová. Literární podvečer obohacený živou hudbou 
proběhne v rámci Víkendu otevřených ateliérů.

OSTATNÍ AKCE

25.-26.9.
sobota, 
neděle 

14:00–20:00 | Vídeňská ulice č.67
Klatovský anděl
V rámci Víkendu otevřených ateliérů proběhne otevření 
pomyslných ateliérů 10 rukodělných tvůrců a umělců (Kla-
tovský anděl, Atelier AneS, Eniade Jewels, Listopadky, Bylin-
kokráska, Bytí v Barvách, Mandala okno do duše a další). 
Ukázky tvorby a tvořivé dílničky zdarma.

3.-4. 9.
pátek, 

sobota 

Kolonáda | Chariťák 2021
Úkolem je zajištění financí na nákup zdravotních pomůcek 
pro Tadeáška se spinální svalovou atrofií a Pavlínu s chro-
nickým zánětem šlach. V pátek vystoupí kapela Harmony.  
V sobotu proběhne charitativní běh, taneční vystoupení 
Diamond dance Klatovy, vystoupí kapely KAMUFLON, ADYS 
a  FIASKO. Více na Facebooku @charitak.cz.

Dům č.1, Vídeňská 1 | Setkávání v tanci a pohybu
TANČÍME SPOLU
Pro maminky a jejich dcerky - poznávání a hraní si v tanci a pohybu 
od 15. 9. každou středu 16:30-17:30
V RYTMU SRDCE - TANČÍME  PRO RADOST
Pro všechny ženy a dívky, které si samy rády tančí nebo to chtějí zkusit 
od 16. 9. každý čtvrtek 18:30 - 20:00
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Využíváte služeb klatovské městské knihovny?         ano          ne  
Pokud ano, které služby využíváte? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Které služby knihovny znáte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Ze kterých zdrojů se dozvídáte o tom, co se v knihovně (a v refektáři) děje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Pokud chodíte do knihovny, jak často ji přibližně navštěvujete? …………………………………………………......……………………………….........
Které z internetových služeb knihovny/katalogu využíváte? (prosím zaškrtněte)
 vyhledávání v katalogu
 prodlužování výpůjček přes čtenářské konto
 objednávky/rezervace dokumentů přes čtenářské konto
 platby přes čtenářské konto
 objednávky a platby vstupenek na kulturní akce
 výpůjčky e-knih
 žádné
 jiné (prosím uveďte) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Máte nějaké návrhy na zlepšení služeb knihovny, stížnosti či nějaké další poznámky? 
Pokud ano, budeme rádi za jakýkoliv doplňující komentář.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
A jen z důvodu statistického zjišťování vás poprosíme ještě o několik údajů (není povinné vyplňovat):
Věk: ……………..
Pohlaví: …………………….
Obec bydliště: ………………………………………………………………………………………………..
Vyplněné dotazníky je možno odevzdat přímo v knihovně do k tomu určené schránky, 
případně do poštovní schránky na adrese Balbínova 59, Klatovy. Děkujeme.

Záři jové  tvůrčí  dí lny 
v  Pavi lonu skla 

Dotazník  spokojenost i

Po dlouhé pauze, kdy se nemohly ko-
nat tvůrčí dílny a podobné akce, se 
nám sešly v září hned dvě. První je od-
ložená z června a bude se konat v pá-
tek 10. 9. od 10 do 17 hodin a zveme 
na ni zejména základní a střední školy. 
Studenti sklářských oborů z Třeboně 
zde budou předvádět se svými učiteli 
různé dekorační techniky skla a také 
představí svou školu a možnosti stu-
dia perspektivních a nedostatkových 
sklářských oborů. Každý si zde může 
techniky i vyzkoušet. Tento projekt je 
pořádán jako doprovodný program 
výstavy Sklo je COOL!, která reprezen-
tuje práce z třeboňské školy. 

Druhá akce Tajemství lesa se bude ko-
nat o víkendu 25. a 26. 9. vždy od 10 

Prosíme všechny čtenáře Zpravodaje, zda by si našli čas a vyplnili následující dotazník týkající se spokojenosti občanů 
se službami knihovny. V případě, že dáváte přednost elektronické verzi, naleznete ji na facebookovém profilu knihov-
ny či na webových stránkách www.knih-kt.cz. Předem děkujeme za váš čas a zájem.

do 17 hodin v rámci Víkendu otevře-
ných ateliérů Plzeň a je doprovodnou 
akcí v tu dobu zcela „čerstvé“ výstavy 
Lovecká vášeň ve skle. Při této dílně se 
bude tvořit na různé motivy spojené 
s lesem. Budou zde připraveny nové 
předlohy pro podmalby, které už jsme 
v PASKu delší dobu nedělali. Dále pro 
malované a ryté motivy na hrnečky či 
sklenice a nebudou chybět ani práce 
s korálky, pro které naše kolegyně 
připravily zajímavé motivy lesních 
zvířátek. A aby se zejména dětští ná-
vštěvníci mohli lépe seznámit s lesem 
a jeho životem, tak se zde bude v so-
botu 25. 9. konat i akce připravená ve 
spolupráci s Lesy České republiky za-
měřená například na poznávání stop 
zvěře, rostlin apod. 

Těšíme se na budoucí setkávání v Pa-
vilonu skla a věříme, že už nám je ne-
budou kazit žádné epidemie. 

Jitka Lněničková
kurátorka PASK

Svatováclavské
oslavy

NÁMĚSTÍ MÍRU
11:00 vystoupení skupin Animata a BraAgas

12:00 Svatováclavský průvod
přivítání Sv. Václava s družinou starostou 
města, trubač, tanečnice, šermířský turnaj

12:30 vystoupení skupin Animata a BraAgas

Stánky s občerstvením, 
šermířské skupiny Clatonia a Zlatý Grál

RADNICE
19:00 koncert ke státnímu svátku
Žesťové kvinteto Brass Five  
Ústřední hudby Armády České republiky

28 .  zář í  2021
náměst í  Míru

Klatovy
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

FOTBAL
4. 9.

sobota
17:00 
SK Klatovy 1898 - TJ TATRAN Sedlčany

18. 8.
sobota

17:00
SK Klatovy 1898 - SK Petřín Plzeň

HOKEJ
7. 9.

úterý
18:00 | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - Kobra Praha

22. 9.
středa

18:00 | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - Cheb

29. 9.
středa

18:00 | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - HC Řisuty 

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakce: Ing. Milan Jarošík, Karel Kotěšovec, Jiří Tománek. 

Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. 
Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. Distribuováno zdarma.

Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.

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
XXI. ročník  Mezinárodního 
fest ivalu  komorní  hudby

Připojte  se  do kurzu
Tanečních pro mládež

Na prvním zahajovacím koncertě v 
září se představí náš špičkový komor-
ní orchestr Barocco sempre giova-
ne, který přednese půvabné skladby       
od baroka po klasicismus. 

Sólistkou večera bude vycházející 
hvězda naší operní scény, Kristýna 
Kůstková. V jejím podání se můžeme 
těšit na Händelovy a Mozartovy kolo-
ratury, které zcela jistě umocní pro-
středí a akustika jezuitského kostela. 
 
V děkanském kostele Vás přivítáme 
na druhém koncertě, kde vystoupí 
flétnista Jan Ostrý se svými rakouský-
mi kolegy a přednesou program věno-
vaný J. S. Bachovi. 

Bachovy skladby patří mezi nejvý-
znamnější skladby flétnového reper-
toáru a v programu vystoupí sólově i 
O. Müller a I. Rainer. Koncert je taktéž 
vzpomínkou na slavného flétnistu a 
významného pedagoga Vídeňské hu-
dební vysoké školy, prof. Hansgeorga 
Schmeisera, který v Klatovech velmi 
rád vystupoval. 

Po dlouhé pauze je parket Kulturní-
ho domu v Klatovech opět otevřen, 
tak neváhejte a přihlaste se – volná 
místa ještě máme! První lekce Taneč-
ních pro mládež proběhne 16. září od 
19.00 hodin pod vedením taneční-
ho mistra Evžena Krejčíka s partner-
kou. Celkem 12 lekcí, které zahrnují  

Závěrečný koncert, tento rok výjimeč-
ně v listopadu, bude hostit našeho 
virtuóza nejmladší generace, houslis-
tu Milana Al-Ashhab, který je vítězem 
prestižních soutěží ve Vídni a New 
Yorku a finalistou Čajkovského soutě-
že v Moskvě. V programu se dočkáme 
jak vrcholné virtuozity ve skladbách 
Wieniawského či Ysaÿe, tak i komorní 
hudby zastoupené například Beetho-
venem, kde se plně představí v kla-
vírních partech náš přední klavírista  
A. Skoumal.
 
Těšíme se na vás.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury 

a cestovního ruchu

Vážení přátelé klasické hudby, je mi velkým potěše-
ním vás za město Klatovy srdečně pozvat a zároveň 
vás seznámit s letošním programem XXI. ročníku Me-
zinárodního festivalu komorní hudby v Klatovech. 

PROGRAM FESTIVALU

16. 9. 19:00 Jezuitský kostel
zahajovací koncert

„UMĚNÍ KOLORATURY“
Kristýna Kůstková – soprán

Orchestr „Barocco sempre giovane“

7. 10. 19:00 Děkanský kostel
„J. S. BACH A FLÉTNA“

Ingomar Rainer (A) – cembalo
Othmar Müller (A) – violoncello

Jan Ostrý – flétna

4. 11. 19:00 Sál radnice
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Milan Al-Ashhab – housle
Adam Skoumal – klavír

→ klatovskyzpravodaj.cz

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ 
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!

Hlavní zdroj informací o sportovním, kultur-
ním a společenském dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí.

i 2 prodloužené a závěrečnou lekci, se 
budou tentokrát konat každý čtvrtek.

Své přihlášky posílejte nejpozdě-
ji do 15. září na e-mailovou adresu  
rubasova@mksklatovy.cz.

Libuše Rubášová
MKS Klatovy
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16.-19. 9. 2021 Klatovy

DOPROVODNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 16. 9. / dominikánský klášter
17.30  / EUROPE DIRECT KLATOVY 
Slavnostní otevření informačního centra ED.

NEDĚLE 19. 9. / Hostašovy a Vrchlického sady
14. 00 - 18. 00  / ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  
        PRO RODINY 
Středověká hudba, šermíři, divadlo, soutěže, dílničky

ČTVRTEK 16. 9. / jezuitský kostel
19.00 ZAHAJOVACÍ KONCERT  
– Umění koloratury
KRISTÝNA KŮSTKOVÁ  - SOPRÁN, 

ORCHESTR BAROCCO SEMPRE GIOVANE

SOBOTA 18. 9. / náměstí Míru
10.00 / BABOUCI 
12.00 / ZUŠ J. KLIČKY KLATOVY 
13.00 / ŠUMAVÁNEK 
13.45 / KUFR 
15.30 / PETR KOCMAN 
18.00 / ČECHOMOR

Prohlídky jezuitského kostela (10.30, 11.30)

Prohlídky památek za snížené vstupné:  

Černá věž, katakomby, Vlastivědné muzeum  

Dr. Hostaše, barokní lékárna, PASK. 

Program pro děti s DDM Klatovy.

European her itage days


