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Ko ř e n y…

Vo l e b n í m a t e m a t i k a

Vážení Klatované, každým rokem se v měsíci září otevírají brány památek u příležitosti „Dnů evropského dědictví“. Města připravují rozmanité kulturní programy,
během nichž si připomínáme neuvěřitelně bohatý, po dlouhá století vznikající odkaz našich předků. Klatovy, jako členské město Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, se k této tradici hrdě hlásí. Oprávněně a dle mého soudu zcela
správně. Vždyť identifikace s místem, kde žijeme, je onou pevnou kotvou v našich
životech.

Vážení Klatované, jistě Vám „neuniklo,“ že v brzké době budou parlamentní volby.
Do poštovních schránek Vám docházejí nejrůznější tiskoviny, v nichž Vás ta či ona
strana „oslovuje,“ abyste jí dali důvěru. Ostatně voleb jsou plná média – televize,
noviny i sociální sítě. „Nikdo Vám nedá tolik, co já Vám slíbím ..,“ možná i tak by se
daly shrnout zprávy, které k nám denně přicházejí. Ale pomiňme volební marketing, dokonce i zajímavé volební strategie a úvahy na téma, co bude po volbách.

Vlivem všech technických a technologických vymožeností se ubírají významně jinými směry a řítí dramaticky jinou rychlostí, než tomu bylo
před několika stoletími. Nebudu nijak
nadsazovat, pokud tvrdím, že den za
dnem naši předkové tvrdě zápolili
o přežití. Obavy o úrodu a její sklizeň ničím jiným nebyly. Není tudíž
divu, že se snažili od svojí dřiny ulevit
a uměli se velmi otevřeně z každé
drobnosti radovat. Důkazem toho
budiž nejen řemeslné dovednosti,
ale také dodržování obyčejů, jimiž si
svůj úděl zpříjemňovali. Díky zápalu
a šikovnosti mnohých se nám uchovaly dodnes. Um řemeslníků můžeme
obdivovat při různých městských slavnostech, či právě v rámci dnů evropského dědictví. Vyniknou o to víc, že
se konají v krásných kulisách historických center našich měst.
Pro jejich záchranu se po celé zemi
udělalo za poslední tři desítky let hodně práce. Dobře si uvědomuji, jak těžké rozhodování zastupitelé mnohdy
podstupují. Propadlý chodník, rozbitá
silnice v sídlišti, chybějící dětské hři-

ště…, nebo zchátralý klášter, pádem
hrozící městské hradby.
Jinak tomu není ani u nás. O to více
si považuji toho, že klatovské zastupitelstvo vždy hledalo prostředky, aby
historické dědictví Klatov nedošlo
k nevratné újmě. A že kulturních památek nemáme málo (87). Postupně
se proměnil bývalý studentský kostel
v galerii, nedaleký dominikánský klášter povstal z ruin a slouží širokému
spektru vzdělávací a sociální činnosti.
Obrovským jezuitským komplexem
prochází spousty lidí. Společenské
a kulturní akce jsou zde na denním
pořádku. Nová expozice katakomb je
hojně vyhledávaným turistickým cílem.
Mám pochopitelně velkou radost,
když obnovené klatovské památky
neuniknou pozornosti ani odborné
veřejnosti. V letošním roce se ocenění v rámci „Staveb Plzeňského kraje“
dočkaly dvě spolu úzce související
stavby - jezuitský kostel a přiléhající
Divadelní ulice. Zejména oprava jezuitského kostela byla velmi nákladná

a je jednoznačným příkladem toho,
jak evropské spolufinancování prospívá tváři našich měst.
Práce na dalších historických objektech máme ještě před sebou. Je to běh
na dlouhou trať, vlastně bez konce.
Veškeré martyrium od hledání financování po vyhovění všem požadavkům památkové péče však za to stojí.
Snad mi dáte za pravdu i vy, že právě
jezuitský kostel a Divadelní ulice jsou
dnes krásnou dominantou klatovského náměstí. A což teprve ve chvíli, kdy
se naplní kouzlem předvánočního
času. Nechci jej v denním shonu ještě
ani zdaleka přivolávat, ale kdesi v pozadí ho již v paměti mám.
A pokud byste, milí Klatované, třeba
o nějakém krásném, alespoň třináctimetrovém stromu, jenž by se stal ozdobou vánočního náměstí, věděli, byl
bych rád.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Zkusme se zamyslet nad tím, zda
víme, jak funguje náš volební systém?
Jak se naše hlasy změní v mandáty (tj.
poslanecké pozice)?

V posledních několika volbách na náš
kraj připadlo vždy 11 mandátů. Ale
není to jisté, počty mandátů se musí
vždy vypočítat… Uvidíme, kolik jich
bude letos. Výpočet si přiblížíme následujícím příkladem:

A nyní pojďme počítat!
Řešení: Abychom zjistili, kolik poslanců získá Plzeňský kraj, musíme:

Nejprve trocha teorie. Letos volíme
a) Nejprve vypočítat tzv. republikodo Poslanecké sněmovny Parlamentu
vé mandátové číslo. Vydělíme počet
České republiky. Zvolit musíme 200 Zadání: Předpokládejme, že v celé všech platných hlasů odevzdaných
nových poslanců, volíme ve 14 voleb- České republice bude odevzdáno v celé ČR číslem 200, tj. celkovým poních krajích. V každém volebním kraji 5.500.000 platných hlasů a že v Plzeň- čtem poslanců ve sněmovně. V tomto
nabízejí strany a hnutí své kandidát- ském kraji jich bude 290.000. Podrob- příkladu republikové mandátové číslo
ky (a na nich kandidáty) – nás nejvíce nosti „zadání příkladu/příkladů“ obsa- vyjde na 27.500 (platných odevzdazajímá ta „plzeňská.“ Volíme systé- huje následující tabulka:
ných hlasů).
mem tzv. poměrného zastoupení. Hlasy jsou „proměněny“ Výsledky voleb ve fiktivním příkladu - Plzeňský kraj
b) Poté počet platných hlav mandáty (pro úspěšné strany) Strana
sů odevzdaných v Plzeňském
Počet hlasů v PK % v PK
% v ČR
postupem, který počítá s dvěkraji (pro všechny strany sastrana A
110 000
37,93%
41,00%
ma fázemi – skrutinii. V 1. skrumozřejmě) dělíme republiko64 000
22,07%
22,00%
tiniu se pro přidělení mandátů strana B
vým mandátovým číslem – tj.
ve volebních krajích využívá tzv. strana C
290.000:27.500 = 10,55. Výsle58 000
20,00%
20,60%
Imperialiho kvóta. Ta však zpradek zaokrouhlíme na celé číslo
strana D
24 000
8,28%
7,23%
vidla nedokáže rozdělit všechdolů, tj. na 10. Tolik mandátů
17 500
6,03%
3,90%
ny mandáty, a proto je nutné strana E
získává (v našem příkladu) Pl2. skrutinium, kdy se k přidělení strana F
zeňský kraj v 1. skrutiniu. K je12 000
4,14%
2,88%
mandátů využívá tzv. Hagenbajich získání bylo „využito“ 10x
strana G
4 500
1,55%
2,39%
ch-Bischoffova metoda. Složité,
27.500 = 275.000 hlasů. PlatCelkem
290 000
100,00% 100,00% ných však bylo 290.000 hlaže?
sů! Co se děje se zbývajícími
Vraťme se raději k původní otázce. První sloupec označuje stranu, druhý 15.000 hlasy? Ty postupují do tzv.
Jak se z hlasů stávají mandáty a jak to její volební výsledek (počet získaných 2. skrutinia. To proběhne na „repubvšechno bude „fungovat u nás?“
hlasů) v Plzeňském kraji, třetí % zís- likové úrovni“ a zbývající mandáty (ty,
kaných hlasů v Plzeňském kraji, čtvrtý které nebyly v 1. skrutiniu přiděleny)
Příklad 1: Kolik mandátů získá Plzeň- sloupec pak % získaných hlasů v celé připadnou těm krajům, které měly
ský kraj?
republice.
největší počet neuplatněných hlasů
z 1. skrutinia. Předpokládejme, že Plzeňský kraj uspěje a že tudíž i letos
získá alespoň 11 mandátů.
Nyní nás bude zajímat, jak budou
tyto mandáty rozděleny mezi jednotlivé strany.
Rozdělení „předchází“ důležitý mezikrok. Eliminovány, tj. vyřazeny jsou
všechny strany a hnutí a koalice, které nedosáhly na požadovanou hranici
pro postup k rozdělování mandátů.
Tato hranice je také nazývána uzavírací klauzulí. V případě samostatných
stran je dána 5 %, v případě dvojkoalic
8 % a v případě trojkoalic a vícečlen-
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Několik slov o našich
zahraničních partnerech
ných koalic 11 %, a to vždy z celorepublikového počtu platných hlasů.
Ti, kdo jsou pod hranicí, „vypadávají
ze hry,“ není s nimi dále počítáno při
rozdělování mandátů. V našem příkladu vypadávají ze hry strany E, F, G. Na
republikové úrovni nedosáhly na uzavírací klauzuli.
Příklad 2: Jak budou rozděleny mandáty získané Plzeňským krajem?
a) Nejprve musíme spočítat tzv. krajské volební číslo. Součet platných
hlasů stran, které v kraji postoupily
do 1. skrutinia ( v našem příkladu strany A,B,C,D) vydělíme počtem mandátů získaných volebním krajem zvětšeným o číslo 2. Vlastní výpočet ilustruje
následující tabulka:
Výpočet krajského volebního čísla
Počet platných hlasů
v PK do 1.skrut.

256 000

Počet mandátů PK + 2

13

Krajské volební číslo:

19 692

b) Nyní počet platných hlasů získaných stranami, které postoupily do tohoto 1. (krajského) skrutinia, postupně dělíme krajským volebním číslem.
Celá část takto vypočteného podílu
je počtem mandátů, které dané volební straně ve volebním kraji přísluší
v 1. skrutiniu. Výpočet a přidělení
mandátů ilustruje tato tabulka:

volebního čísla ( viz výše). Pro jeho výpočet se totiž počet mandátů navýšil
o 2.

rou obsahuje. Měli bychom proto „volební matematiku“ znát a podle toho
i uvažovat o tom, jak volit.

Vzhledem k tomu, že jsme měli přidělit 11 mandátů a již v 1. krajském skrutiniu jsme skutečně 11 mandátů přidělili, náš příklad tím „úspěšně“ končí.
Volební zákon a volební matematika
však pamatují i na to, kdy propočet
vyjde „jinak,“ a obsahují tak ustanovení, jež řeší tzv. 2. (krajské) skrutinium.

A na závěr jedna zajímavá otázka: Jaká
je šance konkrétních kandidátů získat
mandát? Zde platí to, co doposud.
Mandáty jsou přidělovány dle pořadí,
v jakém jsou uvedeni na kandidátních
listinách. Ovšem ti kandidáti, kteří získají více než 5 % přednostních hlasů
(z počtu platných hlasů dané strany
v kraji) „přeskočí dopředu.“ Tj. všichni
ti, kteří mají více než 5 % přednostních
hlasů, se seřadí dle svého skutečného
výsledku, ostatní jsou pak řazeni dle
svého původního umístění na kandidátní listině.

Závěr:
Často se divíme tomu, že výsledek
voleb (myslíme tím % získaných hlasů) „neodpovídá“ počtům získaných
mandátů = poslaneckých křesel. Ano,
neodpovídá. Důvody jsme si vysvětlili
v předchozím textu, pojďme si celou
situaci zrekapitulovat:
Strana

Počet hlasů
v PK

% v PK

strana A 110 000

37,93 %

strana B 64 000

22,07 %

strana C 58 000

20,00 %

strana D 24 000

8,28 %

strana E

17 500

6,03 %

strana F

12 000

4,14 %

V našem fiktivním případě tedy „skočí
dopředu“ u strany A každý kandidát,
který bude mít 5.501 a více přednostních
hlasů,
Počet
% v PK
u strany B 3.201
mandáa více přednostních
tů v PK
hlasů, u strany C
2.901 přednostních
5
45,45 %
hlasů a více atd.
3
27,27 %
I to je důležité brát
2
18,18 %
v úvahu, chceme-li
podpořit konkrét1
9,09 %
ního kandidáta.

Lidé často říkají, že
jeden hlas neznamená nic. Ale je to
Celkem 290 000
100,00 % 11
100,00 %
jejich jediný (voStrana A obdržela ve vol- lební) hlas, který mají. Proto je třeba
Strana
Počet hlasů v
Propočet Přidělené bách 37,93 % hlasů, tím s ním naložit v duchu nejlepšího vědoPK
mandátů mandáty
získala 5 poslaneckých mí a svědomí.
mandátů – tj. 45,45 %
strana A 110 000
5,59
5,00
poslaneckých mandátů A tak, milí Klatované, jděte k volbám
strana B 64 000
3,25
3,00
kraje! Procento získa- a volte! A podporujte svého kandidástrana C 58 000
2,95
2,00
ných mandátů je výrazně ta! Každý hlas se totiž počítá.
vyšší než procento volebstrana D 24 000
1,22
1,00
ních hlasů. Stejný počet Přeji Vám hezký podzim,
Celkem 256 000
13,00
11,00
mandátů – tj. 5 – získaly
V případě strany A propočet vychází „společně“ strany B + C, které získaly
na 5,59 mandátu, přiděleno je tedy ve volbách „společně“ 42,07 % hlasů.
5 mandátů, v případě strany B propo- Na jedno „poslanecké křeslo“ tedy počet vychází na 3,25 mandátu, přidě- třebovaly mnohem více volebních hlaleny jsou 3 mandáty atd. Onen „vtip“ sů. Je to spravedlivé? ptají se mnozí. Je
Ing. Václav Chroust
propočtu a přidělení mandátů je skryt to v pořádku, zní odpověď. Odpovídá to
místostarosta
ve skutečnosti v propočtu krajského volebnímu zákonu a matematice, ktestrana G 4 500

Vážení občané, v rámci Dnů evropského dědictví jsme v Klatovech přivítali delegace z našich partnerských měst Cham (Německo) a Poligny (Francie). Obě partnerství vznikla už počátkem devadesátých let minulého století a u jejich zrodu stáli
tehdejší starostové Jan Vrána, Leo Hackenspiel a Pierre Tinguely.
Ostatně s městem Poligny si v příštím roce připomeneme 30. výročí od
podpisu partnerské smlouvy. Za tuto
dobu k nám přijela řada obyvatel Poligny i Chamu – zástupců obou radnic, umělců, sportovců, hudebníků,
studentů a vznikala i řada osobních
přátelství. Dobrou duší partnerství je
paní profesorka Danuše Bělohlávková
z Plzně, která dlouhodobě podporuje
a iniciuje česko-francouzské přátelství.
Město Cham je nám zeměpisně blíže,
zhruba ve vzdálenosti 60 kilometrů.
Poligny je vzdáleno asi 860 kilometrů. Leží ve východofrancouzském regionu Franche-Comté, který hraničí se
Švýcarskem a Německem. Naše města však mají mnohé společné - kulturu, ke které se hlásíme, řadu významných památek, i mnohé přírodní krásy
v okolní krajině. Město Poligny je výrazně starší než Klatovy, první písemná zmínka o něm pochází již z roku
870. Zachovalo si středověký charakter, podtržený dochovanými hradbami a světskými památkami. Je zde ně-

kolik paláců a nemocnice ze 17. století
s krásnou lékárnou z 18. století. Město zdobí řada kašen a soch. Významné
jsou zdejší církevní památky – kolegiátní kostel sv. Hippolyta a gotický kostel jakobínů z r. 1271, který představuje hlavní dominantu města. Když jsme
si připomínali 20. výročí partnerství,
paní profesorka Bělohlávková napsala dvě knížečky - jednu ve francouzštině pro obyvatele Poligny o Klatovech
a druhou v češtině pro Klatovany
o Poligny. V ní upozornila i na jedno
propojení Klatov a Poligny. Předkové
paní E. Lobkowiczové, rozené de Vienne, měli rodové panství v Poligny,
kde jsou také pochováni v kostele
sv. Hippolyta. Matka jejího manžela,
pana J. Lobkowicze, se narodila a žila
v Klatovech.
Také Cham má starobylý základ
s keltskými počátky a nepřetržitým vývojem od raného středověku. Původním jádrem křesťanského osídlení byl
klášter benediktinů Chammünster. Ve
městě se dochovaly městské brány
Straubingská a dvojvěžová Pivní brá-

na, která patří mezi jeho výrazné dominanty. Blízkost Klatov a Chamu se
postupně propojovala stejnými historickými událostmi.
Zástupci obou partnerských měst se
v září zúčastnili koncertu v jezuitském
kostele a prohlédli si místa, která
v posledních letech prošla proměnou
– například Mercandinovy sady či jezuitský kostel. Doufám, že si z Klatov
odváželi jen ty nejlepší dojmy a věřím,
že partnerství se bude i dále úspěšně
rozvíjet.
Chtěl bych poděkovat paním učitelkám Ivaně Macháčkové a Šárce Lesné
za jejich pohotové překlady při této
přátelské návštěvě.
Ve výčtu partnerských měst nesmíme
zapomenout ani na Polevskoj, který
leží na opačné světové straně, na Urale – ve Sverdlovské oblasti Ruské federace, 56 km od města Jekatěrinburg.
Smlouva o partnerství s tímto městem byla uzavřena v roce 2010. Před
lety měly Klatovy ještě čtvrté partnerské město – nizozemský Heemskerk.
Bohužel později došlo k přerušení
kontaktů.

1,55 %

Přeji Vám hezké podzimní dny.

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Představujeme:
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

mentálně zpracovávána v projektu
„Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Klatovsku“. Všechny informace
o projektu jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách města
v sekci Komunitní plánování. Projekt
je otevřený veřejnosti a své podněty,
týkající se potřebnosti a dostupnosti
sociálních služeb na Klatovsku, může
uplatnit každý. Abyste získali lepší
přehled o organizacích, které v Klatovech poskytují sociální služby, máme
v plánu Vám v následujících číslech
zpravodaje jednotlivé služby představit.

Milí Klatované, ráda bych Vás touto formou seznámila s činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví zdejšího úřadu.

Náš odbor najdete ve 4. a 5. patře
rohové budovy klatovského náměstí
na adrese Vídeňská 66/I. Všem klientům můžeme nabídnout bezbariérový
přístup do budovy i kanceláří. A protože bariéry nevnímáme pouze jako
stavební překážky, snažíme se, aby
naše služby byly dostupné i dalším
klientům se specifickými potřebami.
Pro osoby se sluchovým hendikepem
jsme při jednání schopni zprostředkovat on-line tlumočení do znakového
jazyka.
Většinu agend, které vykonáváme,
na úřad přenesl stát a v menší míře
se zabýváme samosprávou města.
Historicky se náplň činností odboru
měnila spolu s legislativními změnami
v sociální oblasti. Od r. 2012 už u nás
nevyřídíte výplatu dávek hmotné nouze ani příspěvku na péči. Tyto agendy
se přesunuly pod úřady práce. I přes
úbytek agend i zaměstnanců nám zůstal velký objem práce, který zajišťuje
tým dvaceti pracovníků. V rámci výkonu státní správy mají terénní sociální
pracovnice na starost klienty či celé
rodiny v území obce s rozšířenou působností. Toto území zahrnuje 44 obcí
od Vřeskovic po Železnou Rudu.
Odbor máme rozdělený na dvě oddělení, jejichž činnost Vám postupně
přiblížím.
Oddělení sociálně-právní ochrany
dětí
Zhruba 2/3 z celkových činností odboru tvoří agenda oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na kterém pracuje 13 sociálních pracovnic. Jejich
nejčastějším úkolem je chránit práva
dětí v soudních řízeních, v nichž se řeší

záležitosti dítěte. Dále poskytujeme
sociálně-právní ochranu dětem ohroženým, zanedbaným, týraným, dětem
v náhradní rodinné péči či s nařízenou
ústavní výchovou. Také pracujeme
s dětmi, které se dopustily protiprávního jednání nebo mají závažné výchovné problémy. Poskytujeme poradenství rodičům, zprostředkováváme
odbornou pomoc a spolupracujeme
s řadou státních a nestátních institucí.
V běžném roce se věnujeme přibližně
800 rodinám s dětmi.
Součástí agendy je též náhradní rodinná péče, kde pracujeme jak s dětmi
v pěstounských rodinách, tak s těmi,
které směřují do péče adoptivních rodičů. Jen v pěstounské péči či v péči
jiných osob než rodičů máme přes
100 dětí. Na pracovnice pro náhradní rodinnou péči se také může obrátit
každý, kdo by se chtěl stát pěstounem
nebo adoptivním rodičem.
Sociálně-právní ochranu dětem zajišťujeme nepřetržitě 365 dnů v roce.
Jsme připraveni pomoci dětem, kterých se dotkne nějaká mimořádná situace na straně rodičů nebo jiné osoby, která o dítě pečuje. Může to být
nenadálá hospitalizace rodiče, úraz,
konflikt v rodině apod.
Při naší práci je pro nás velmi důležitý
způsob komunikace s dětmi. Sociální
pracovnice pracují s dětmi různých
věkových kategoriích, v různých životních etapách, od zanedbávaných a týraných dětí po agresory. Snažíme se,
aby prostředí na úřadě bylo pro děti

přívětivé a umožnilo jim uvolněnou
atmosféru při řešení jejich nelehkých
životních situací. Všechny kanceláře jsme vybavili dětským koutkem
a máme k dispozici i samostatnou
komunikační místnost pro pohovory
s dětmi. Sociální pracovnice využívají
při rozhovorech různé komunikační
dovednosti, edukativní hry či hračky,
a to vždy s ohledem na věk, rozumové
schopnosti a psychický stav dítěte. Za
zmínku určitě stojí i tzv. komunikační
bedna. Jedná se o soubor pracovních
listů, her a hraček, které nabízí nekomplikované a nápadité způsoby,
jak komunikovat s dítětem o někdy
náročných tématech a usnadňují diskuzi týkající se zjištění jeho názoru,
přání a pocitů.
V Klatovech také zajišťujeme veškerý
sociálně-právní servis v případě umístění miminka v babyboxu. Babybox
byl v našem městě zřízen v roce 2009.
Nejprve byl umístěn v areálu staré nemocnice, momentálně je poblíž vjezdu do monobloku nové nemocnice.
První miminko v něm bylo nalezeno
v r. 2019. Zdravá holčička velmi brzy
našla domov v milující adoptivní rodině.
Oddělení sociální péče a pomoci
Sociální pracovnice tohoto oddělení orientují své služby a pomoc
na dospělé klienty a najdete je
ve 4. patře. Na sociální pracovnice se
může obrátit každý, kdo potřebuje pomoc či radu v nejrůznějších životních
situacích, např. při vyhledání vhodných sociálních služeb pro sebe či člebabybox

komunikační místnost
na rodiny, pomoc s orientací v dávkových systémech, pomoc v souvislosti
se zdravotním stavem, při hledání
zaměstnání či v bytové nouzi. Sociální pracovnice také aktivně vyhledávají
v terénu klienty, kteří by potřebovali
pomoc sociálních služeb, ale sami si
tyto záležitosti už nezvládají zařídit.
Připraveni jsem rovněž v situacích,
kdy nemoc nebo úraz nedovolí seniorovi vyzvedávat svůj důchod na poště. V takovém případě vyřizujeme tzv.
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro jinou osobu z rodiny klienta.
Na naše pracovnice se rovněž můžete
obrátit, pokud jste držitelem průkazu ZTP a potřebujete vydat parkovací
průkaz. K vyřízení je potřeba přinést
občanský průkaz, průkaz ZTP, fotografii a při výměně i stávající parkovací průkaz. Nový vám rádi vyhotovíme
na počkání.

ku, zajištění zdravotní péče či zajištění
osobních potřeb.
Pracovnice odd. sociální péče a pomoci Vám také budou nápomocny,
pokud se rozhodnete podat žádosti do bytů v Domech pro seniory
na adresách Podhůrecká 813/III a Masarykova 391-393/III (Eroplán) nebo
žádosti o byty v sociálním bydlení
a do ubytovny v Zahradní ulici. Žádosti
jsou v elektronické podobě dostupné
na webových stránkách města nebo
je možné je osobně vyplnit na našem
odboru.
Další činností, které se věnujeme, je
komunitní plánování sociálních služeb v celém regionu Klatovska. Je to
způsob, jak zjistit, jaké sociální služby
obyvatelé regionu potřebují, a hledat
možnosti, jak zabezpečit jejich dostupnost. Tato problematika je mo-

A protože v názvu našeho odboru
nejsou jen sociální věci, ale i zdravotnictví, musím pro pořádek dodat,
že v oblasti zdravotnictví nám zákon
ukládá pouze jednu kompetenci. Tou
je služba lékařům, kterým vydáváme
recepty na specifické léčivé přípravky.
Závěrem bych ráda využila tuto možnost pro poděkování všem spolupracujícím institucím, protože bez spolupráce bychom dobrou sociální práci
dělat nemohli.
A jedno velké poděkování bych ráda
vyjádřila i všem svým kolegyním, bez
jejichž pracovního nasazení bychom
jen těžko zvládli běžnou agendu
i všechny další úkoly, které nám přinesla epidemie covid-19.
Bc. Michaela Kanická
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Specifickou formou pomoci je také
agenda sociálního kurátora pro dospělé, který zaměřuje svou pozornost
na klienty přicházející z výkonu trestu,
ale i na děti, které dovršily zletilost
v dětských domovech či výchovných
ústavech. Klientům nabízíme různorodou pomoc, nejčastěji při hledání
bydlení, zaměstnání, vyřízení dokladů
a podobně.
Na oddělení sociální péče a pomoci také realizujeme služby spojené
s veřejným opatrovnictvím osob omezených ve svéprávnosti, u kterých
soud opatrovníkem jmenoval město
Klatovy. Těmto klientům vyřizujeme
veškeré záležitosti, kterými nás soud
pověří. Tato práce zahrnuje zejména
jednání se všemi úřady, správu majet-

komunikační bedna
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Po l d r z a f u n g o v a l
Letošní deštivé léto prověřilo účinnost protipovodňového opatření v Klatovech –
Lubech, které bylo vybudováno začátkem roku 2020.
Jedná se o suchý poldr, jehož účelem je zachycení srážek z přívalových
dešťů a jejich postupné odpouštění.
Při intenzivních srážkách na přelomu
června a července 2021 došlo třikrát
v relativně krátkém čase k částečnému
naplnění retenčního prostoru poldru,
který má celkovou kapacitu necelých
5.500 m3. Prostor byl naplněn odhadem z 1/3 až 1/2, bylo tedy zadrženo
cca 2.500 m3 vody. To je množství,
které by stávající příkop nebyl scho-

pen zadržet, čímž by došlo k průtoku
na pozemky zahrad a pravděpodobně
i domů tak, jak tomu bylo v minulosti
při podobných situacích. Porovnání
stavu před a po vybudování poldru je
znatelné z přiložených fotografií. Podle meteorologických údajů se jednalo
o intenzivní srážky podobného rozsahu.
Celkové skutečné uznatelné náklady
na vybudování tohoto protipovodňového opatření, včetně nákladů

na pořízení projektové dokumentace
a dalších souvisejících činností, dosáhly výše 3.216.050 Kč, na kterých
se město Klatovy podílelo částkou
526.693 Kč. Ostatní náklady ve výši
2.689.357 Kč byly hrazeny z Operačního programu pro životní prostředí.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Opravy komunikací v Klatovech
I/27 Průtah – Štěpánovice
Společná akce města s ŘSD ČR – bude provedena úprava
šířkového uspořádání komunikace s rekonstrukcí chodníků (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 vodovodního řadu s následným odfrézováním živičných vrstev
v komunikaci a opětovnou pokládkou asfaltových vrstev.
Termín provedení:
Úprava odvodnění komunikace a metropolitní síť
20. 9.–31. 10. 2021
Komunikace, chodníky, stezka pro pěší a cyklisty a VO
1. 4.–15. 6. 2022

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.

Úprava odvodnění a pokládka metropolitní sítě bude probíhat s omezením provozu při zúžení jízdního pruhu.

Termín provedení: 13. 9.–11. 11. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 3. etapa
(ulice Hlávkova a Nádražní v úseku od Hlávkovy po Podhůreckou včetně křižovatky Hlávkova-Nádražní)
Rekonstrukce komunikací a chodníků, včetně odvodnění
komunikace, zastávek veřejné dopravy. Podél Nádražní
ulice rekonstrukce společné stezky pro pěší a cyklisty, rekonstrukce a navýšení kapacity parkovacích stání. Součástí
stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení, přepojení
a zrušení vodovodního řadu v Nádražní ulici a sadové
úpravy.
Fotografie z 26. dubna 2019 - před vybudováním poldru

Fotografie z 8. července 2021 - po vybudování poldru

Symbolický návrat
Josefa Ptáka do vlasti

Termín provedení: 15. 7.–30. 10. 2021

V sobotu 18. září byla na Olšanských hřbitovech v Praze uložena urna s prstí hlíny
z koncentračního tábora Flossenbürg jako symbolický návrat brigádního generála in memoriam Josefa Ptáka do vlasti.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Po celou dobu
stavby bude příjezd k vlakovému nádraží zajištěn.

Josef Pták pocházel z Lub u Klatov,
po studiích na klatovském gymnáziu
a FF UK narukoval do rakouské armády, aby posléze v zajetí vstoupil do
italských legií. V době první republiky dosáhl hodnosti plukovníka a stal
se přednostou operačního oddělení
hlavního štábu armády. V roce 1939
byl zatčen gestapem, celou válku vězněn a 12. dubna 1945 podlehl útrapám pochodu smrti v koncentračním
táboře Flossenbürg. Zde byly jeho tělesné ostatky zpopelněny a popel rozsypán na tzv. pyramidě mrtvých. Díky
spolupráci Společnosti pro moderní
dějiny Klatovska a památníku ve Flossenbürgu mohla být prsť hlíny pře-

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

vezena do České republiky. Josef Pták
tak symbolicky po 76 letech konečně
spočinul po boku své manželky.
Pietního aktu se zúčastnila Jana Černochová, starostka Městské části Praha 2, na jejímž území manželé Ptákovi
před zatčením žili, hlavní kaplan AČR
plk. Jaroslav Knichal, příbuzní Josefa
Ptáka a další hosté.
Lukáš Kopecký
zastupitel města
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Oprava pravostranného chodníku v části ul. Nár. mučedníků v úseku od ul. Žižkova po ul. Maškovu
Termín provedení: 13. 9.–11. 11. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
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
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu podélného stání v části ul. Nádražní
(úsek od Dukelské po Franty Šumavského vpravo).
Termín provedení: 1. 10.–31. 10. 2021
Stavba bude provedena s omezením provozu při zúžení jízdního pruhu po úsecích.
Správce komunikací ve městě provádí lokální opravy výtluků.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
•
Mgr. Václav Prais, 376 347 234, vprais@mukt.cz
•
Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz
Bližsí informace o stavbě „Regenerace panelového sídliště
Pod Hůrkou – 3. etapa“ vám sdělí Luděk Černík, 376347237,
lcernik@mukt.cz
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

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.

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru
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Pocitová mapa Klatov

Volby do Poslanecké sněmovny

Od 1. července do 15. srpna 2021 v rámci projektu Zdravé město probíhala elektronicky tvorba Pocitové mapy města.

Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S ohledem na současnou
epidemickou situaci dochází i v těchto
volbách k několika změnám.

Obyvatelé a návštěvníci Klatov měli
možnost vyjádřit se pomocí on-line
dotazníku na webových stránkách
města, jaké místo se jim v Klatovech
líbí či nelíbí, kde se necítí bezpečně či kde je špatná dopravní situace.
Občané se tak stali součástí plánovacího procesu o rozvoji a budoucnosti
města. Tyto výsledky jsou pro vedení
města a zastupitele důležitým pilířem,
na základě kterého budou schopni
přizpůsobit plánování investičních
akcí ve prospěch kvality života občanů
Klatov.

Kde jste na město hrdý/hrdá?
Zde bylo jednoznačně nejvíc označeno náměstí Míru s typickými klatovskými památkami (barokní lékárna, jezuitský kostel, katakomby, Černá věž)

lovny, Klatovského dvora a kruhový
objezd u Lidlu.

Kde se necítíte bezpečně?
Nejvíce respondentů se necítí bezpečně v lokalitě Tylovo nábřeží a Kollárova ulice.

Pokud Vás zajímá, jak dopadlo celkové hodnocení, můžete jednotlivé výstupy zhlédnout na webových stránkách města Klatov.

Kde je špatná dopravní situace?
Nejkritičtějším místem špatné dopravní situace byla označena Domažlická ul., především křižovatka u soko-

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství,
kultury a cestovního ruchu

Město Klatovy děkuje všem, kteří se
on-line ankety zúčastnili.

A jak lidé hodnotili?
Respondenti označili celkem 1025
bodů a přidali 149 komentářů u 6 otázek.

V Klatovech se volí celkem v 28 volebních okrscích – 14 přímo ve městě, 14
v integrovaných obcích. Již v loňských
volbách do krajských zastupitelstev
došlo kvůli protiepidemickým opatřením ke dvěma změnám v umístění volebních místností, přičemž tyto změny
platí i pro volby letošní:
1) Okrsek č. 14, který měl volební
místnost v Domově pro seniory v Podhůrecké 815, bude mít sídlo v ZŠ Tolstého (Tolstého 765). Na této adrese
tedy budou místnosti pro dva volební

okrsky – č. 10 a č. 14. Důvodem je eliminace rizika zanesení nákazy do Domova pro seniory.
2) Z obdobného důvodu dochází ke
změně u okrsku č. 9, který má standardně volební místnost v budově
hasičského záchranného sboru. Volební místnost bude, stejně jako loni,
v objektu tělocvičny v areálu Dragounských kasáren (vchod z Dragounské
ulice, vpravo od hlavní brány).
Opět je zachována možnost zúčastnit
se voleb těm, kteří v době voleb budou v nařízené karanténě nebo izolaci
z důvodu ochrany zdraví před nemocí
covid-19. Tito voliči budou moci využít
následující zvláštní způsoby hlasování:

Přehled všech okrsků a volebních místností:

Kde trávíte volný čas?
Nejvíce respondentů označilo jako
místo, kde tráví volný čas, park Mercandinovy sady, dalšími lokalitami byly
lesopark Hůrka (14 %) a Sady Mistra
Jana Husa ( 7,3 %).
Kde je zanedbané prostředí?
U této otázky nejvíce respondentů
označilo shodně průchod u Balbínovy ulice a objekt bývalé sodovkárny.
Následovaly lokality Křesťanský vrch
a křížová cesta (6,9 %), podchod pod
Plzeňskou ulicí (5 %) a Nádražní ulice
u autobusového a vlakového nádraží.
Kde se cítíte příjemně?
Za pocitově nejpříjemnější místa považují respondenti Mercandinovy
sady a další klatovské parky. Zmíněno
bylo také náměstí Míru (6,5 %).

1

Střední průmyslová škola

nábř. Kpt. Nálepky 362

2

MŠ Koldinova

Koldinova 445

3

Střední průmyslová škola (bývalá ISŠ)

Voříškova 526

4

MŠ U Pošty

Sídliště U Pošty 682

5

Tělocvična Vodojem

Studentská 646

6

MŠ Studentská

Studentská 601

7

ZŠ Masarykova

Národních mučedníků 185

8

Gymnázium

Národních mučedníků 347

9

Dragounská kasárna, tělocvična

Dragounská 66

10

ZŠ Tolstého

Tolstého 765

11

MŠ Karafiátová

Karafiátová 830

12

Regionální centrum (klášter)

Plánická 174

13

MŠ Máchova

Máchova 668

14

ZŠ Tolstého

Tolstého 765

15

Hřiště TJ Luby

Luby 5

16

Statek Sobětice s.r.o.

Sobětice 75

17

MŠ Kal

Kal 3

18

OV Kydliny

Kydliny 2

19

SDH Habartice

Habartice 59

20

KD Točník

Točník 74

21

SDH Štěpánovice

Štěpánovice 106

Anketní otázky

Respondenti, kteří oznaPočet
označených čili „vítěznou“ lokalitu
bodů
počet
%
Lokalita s nejvíce označenými body

Kde trávíte volný čas?

193

50

25,9

Mercandinovy sady

22

KD Dehtín

Dehtín 34

Kde je zanedbané prostředí?

145

11

7,6

objekt a průchod bývalé sodovkárny

23

KD Vícenice

Vícenice 16

Kde se cítíte příjemně?

202

59

29,2

Mercandinovy sady

24

OV Otín

Otín 17

Kde jste na město hrdý/hrdá?

155

35

22,6

náměstí Míru (zejména památky)

25

OV Tajanov

Tajanov 14

Kde se necítíte bezpečně?

141

23

16,3

Tylovo nábřeží a Kollárova ulice

26

Myslivna Tupadly

Tupadly 23

Kde je špatná dopravní situace?

189

62

32,8

Domažlická ul. (zejména křižovatky)

27

SDH Drslavice

Drslavice 1

Celkem

1025

28

OV Křištín

Křištín 20

1) hlasování u volebního stanoviště
(drive-in)
2) hlasování v pobytovém zařízení
3) hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky
Drive-in je hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště, které bude
uzpůsobeno pro průjezd vozidla. V Klatovech bude toto stanoviště v areálu Správy
a údržby silnic v ulici Za Kasárny 324, jeho
vybavení zajistí armáda. Takto může volič
hlasovat ve středu 6. 10. 2021 od 8 do 15
hodin.
Pokud před volbami dojde k uzavření
pobytového zařízení sociálních služeb
z důvodu ochrany před onemocněním covid-19, krajský úřad do tohoto
zařízení vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné
ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 8 do 22 hodin
a v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 18 hodin.
Pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může
do čtvrtka 7. 10. 2021 do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou
tvořit členové drive-in týmu, kteří přijedou s přenosnou volební schránkou za
voličem domů. Toto hlasování bude probíhat v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 22 hodin
a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální komise jmenované krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
Nadále zůstává možnost vyzvednout si
voličský průkaz pro případ, že volič nebude v době voleb v místě trvalého bydliště. Tento průkaz umožňuje hlasovat
v jakémkoliv okrsku v ČR a také v zahraničí. O voličský průkaz lze požádat u městského úřadu v místě trvalého pobytu voliče – osobně (na podatelně MěÚ Klatovy)
do 6. 10. 2021 do 16 h.
Veškeré informace o zvláštních způsobech hlasování (umístění stanoviště pro
drive-in, uzavřená pobytová zařízení
a kontakty pro žádost o využití zvláštní
přenosné schránky) budou k dispozici na
webu krajského úřadu (www.plzensky-kraj.cz/krajsky-urad) a webu města Klatovy (www.klatovy.cz/mukt/volby.asp).
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Kulturní přehled | říjen
K I N O Š U M AVA
w w w. m k s k l a t o v y. c z
1. 20:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT
pátek USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 150 Kč.
Bond. James Bond.
2. 17:00 | MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (3D)
sobota USA, dabing, přístupno, 107 minut, 130 Kč.
Animovaná komedie.
2. 20.00 | ZÁTOPEK
sobota ČR, přístupno, 130 minut, 110 Kč.
Životopisný film.
3. 17:00 | 100% VLK
neděle Austrálie, dabing, přístupno, 96 minut, 120 Kč.
Animovaný film.
3. 20:00 | CESTA DOMŮ
neděle ČR, od 12 let, 92 minut, 120 Kč.
Závěrečný díl trilogie od Tomáše Vorla.
4. 20:00 | ZÁTOPEK
pondělí ČR, přístupno, 130 minut, 110 Kč.
Životopisný film.
5. 20:00 | SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
úterý USA, titulky, od 15 let, 93 minut, 130 Kč.
Horor.
6. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: GUNDA
středa USA/Norsko, titulky, od 12 let, 93 minut, 100 Kč.
Originální dokument ze života na farmě.
7. 20:00 | KAREL
čtvrtek ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dlouho očekávaný dokument o Karlu Gottovi.
8. 20:00 | FESTIVAL PANA RIFKINA
pátek USA, titulky, od 12 let, 88 minut, 120 Kč.
Nová komedie Woodyho Allena.
9. 17:00 | MYŠI PATŘÍ DO NEBE
sobota ČR, přístupno, 87 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.
9. 20:00 | KAREL
sobota ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dlouho očekávaný dokument o Karlu Gottovi.
10. 17:00 | KAREL
neděle ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
10. 20:00 | QUO VADIS, AIDA?
neděle Bosna a Hercegovina, titulky, od 15 let, 101 minut, 100 Kč.
Drama.
11. 20:00 | ZÁTOPEK
pondělí ČR, přístupno, 130 minut, 110 Kč.
Životopisný film.
12. 20:00 | KAREL
úterý ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
13. 20:00 | KLÍCKA
středa Velká Británie/Kanada, titulky, od 15 let, 107 minut, 100 Kč.
Drama.
14. 20:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
čtvrtek USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 130 Kč.
Zfilmovaný komiks.
15. 20:00 | LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
pátek ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.
16. 17:00 | MYŠI PATŘÍ DO NEBE
sobota ČR, přístupno, 87 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.
16. 20:00 | SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
sobota USA, dabing, od 12 let, 133 minut, 100 Kč.
Dobrodružný/fantasy.
17. 17:00 | VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
neděle Francie, dabing, přístupno, 99 minut, 120 Kč.
Dobrodružný/rodinný.
17. 20:00 | LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
neděle ČR, od 12 let, 90 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.

18. 20:00 | KAREL
pondělí ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
19. 20:00 | RODINU SI NEVYBEREŠ
úterý Francie, titulky, od 12 let, 92 minut, 110 Kč.
Komedie.
20. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: TITAN
středa Francie/Belgie, od 15 let, 108 minut, 110 Kč.
Mysteriózní drama.
21. 20:00 | ZBOŽŇOVANÝ
čtvrtek ČR, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Jiří Bartoška v hlavní roli nového českého filmu.
22. 20:00 | DUNA (3D)
pátek USA, titulky, od 15 let, 155 minut, 150 Kč.
Kultovní sci-fi v novém zpracování a ve 3D.
23. 17:00 | ZBOŽŇOVANÝ
sobota ČR, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Jiří Bartoška v hlavní roli nového českého filmu.
23. 20:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT
sobota USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 150 Kč.
James Bond.
24. 17:00 | ROZBITÝ ROBOT RON
neděle USA, dabing, přístupno, 90 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.
24. 20:00 | LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
neděle ČR, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Nová česká romantická komedie.
25. 20:00 | HALLOWEEN ZABÍJÍ
pondělí USA, titulky, od 15 let, 105 minut, 130 Kč.
Horor.
26. MARTIN LOEW: „DUBAJ - ZÁZRAK V POUŠTI“
úterý (cestovatelská diashow)
27. 20:00 | JABKA
středa Řecko, titulky, od 15 let, 90 minut, 130 Kč.
Drama.
28. 17:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT
čtvrtek USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 150 Kč.
James Bond.
28. 20:00 | KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
čtvrtek ČR, od 12 let, 90 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.
29. 17:00 | AFTER: TAJEMSTVÍ
pátek USA, titulky, od 15 let, 99 minut, 130 Kč.
Drama podle populární knihy.
29. 20:00 | KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
pátek ČR, od 12 let, 90 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.
30. 17:00 | ADDAMSOVA RODINA 2
sobota USA, dabing, přístupno, 90 minut, 120 Kč.
Animovaná komedie.
30. 20:00 | DUNA
sobota USA, dabing, od 15 let, 155 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi v novém zpracování.
31. 17:00 | KAREL
neděle ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
31. 20:00 | ZHOUBNÉ ZLO
neděle USA, titulky, od 15 let, 111 minut, 130 Kč.
Horor.

M Ě S T O K L AT OV Y

M Ě S T S K Á K N I H OV N A K L AT OV Y

w w w. k l a t o v y. c z

w w w. k n i h - k t . c z

7. 10. 19:00 | Děkanský kostel
čtvrtek Mezinárodní festival komorní hudby
J. S. BACH A FLÉTNA
Ingomar Rainer (A) – cembalo
Othmar Müller (A) – violoncello
Jan Ostrý – flétna

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z

1. 10. 19:21 | Kulturní dům Klatovy
pátek Tomáš Klus - Paměť písní
Akustický koncert společně s Cílovou skupinou. Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní. Ve polupráci
s Pamětí národa zavzpomíná Tomáš Klus na zakázané
a exilové písničkáře z doby před sametovou revolucí.
7. 10. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
čtvrtek Taneční kurz pro mládež - 1. prodloužená lekce
18. 10. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
pondělí KAKTUSOVÝ KVĚT – divadelní představení
Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. Teď
právě má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou, která
ho velmi miluje. Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je
ženatý a má tři děti.
23. 10. 20:00 | Kulturní dům Klatovy
sobota OBRFEST
Již 7. tradiční OBRfest se blíží! Zakoupené listky jsou platné!
Zahrají: TRAUTENBERK, Morčata na útěku a Second Breath
23. 10. 8:00-14:00 | náměstí Míru
sobota Farmářský trh a zabijačkové hody
Tradiční trh tentokrát společně se zabijačkou od firmy
MASO WEST s.r.o. Regionální potravina přiveze ochutnávky
z kraje a farmářské aktivity pro děti.
28. 10. 19:00 | sál radnice
čtvrtek DANIEL KLÁNSKÝ a LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Koncert české hudby.

Připravujeme na listopad:
16. 11. 20:00 | KD Klatovy
úterý Harlej - Smutku dávám sbohem Tour
+ Komunál
17. 11. 19:00 | sál radnice
středa Jaroslav Hutka
26. 11. 20:00 | KD Klatovy
středa Viktor Sheen
Jeden z předních hiphopových zástupců české rapové scény
míří do klatovské Družby!
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

D D M K L AT OV Y
w w w. d d m - k l a t o v y. c z

Podzimní prázdniny
KAREL

(7., 9., 10., 12., 18., 31. 10. - kino Šumava)

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled
do soukromí a do duše Karla Gotta.
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Sledujte naše webové a facebookové stránky, kde se dozvíte nejen program na podzimní prázdniny. Začátkem měsíce října představíme úplný
program na podzimní prázdniny, který se bude odvíjet od hygienických
nařízení MZČR pro konání těchto akcí.

Čítárna
Šikovné ruce - výstava z celoroční tvorby dětí a mládeže Nízkoprahových
klubů Chapadlo a Budík – Oblastní charita Klatovy.
Schodiště
KOMenský v KOMiksu – výstava představující životní osudy J. A. Komenského, 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
Hudební nástroje - prohlédněte si do 25. 10. autorskou výstavu obrázků
Justýny Matějkové (12 let), která je volně přístupná v době otevření dětského oddělení.
Oddělení pro děti a mládež
Semínkovna, aneb Sázej, sklízej, sdílej - Ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy zveme vás, naši milí zvídaví čtenáři, do tzv. „semínkovny“, kterou najdete v galerii před vchodem do oddělení pro děti a mládež. Nejvíce
si ji užijí ti, kteří mají rádi přírodu, a proto neváhejte a přijďte s námi sdílet
vaše semínka ať už okrasných či užitkových rostlin. Každé darované semínko bude vítáno.
Refektář jezuitské koleje
Osm tváří a jedny ruce - sochařské portréty uměleckých osobností (Svěrák, Eben aj.) z tvorby Vladimíra Preclíka (1929-2008). 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.
2. 10. 16:00 | společenský sál
sobota Tvořivá sobota
V sále Městské knihovny se po delší pauze uskuteční tvořivé
výtvarné dílničky pro děti. Vyrábět se budou dřevěné dekorace, podzimní dekorace, výzdoby ze šišek a tradiční „placky“.
Nebude chybět ani tvoření z korálků a z hmoty fimo.
14. 10. 18:00 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek Gruzie trochu jinak – Tbilisi a Batumi
Poznejte Gruzii z jiného pohledu, a to z pohledu českého
policisty Jaroslava Vágnera, který měl možnost nahlédnout
pod pokličku každodenního života v tak zajímavé zemi a zažil věci běžným turistům ukryté. Víte, co je Chačapuri a kdo
je Tamada? Přijďte na tuto cestopisnou přednášku a dozvíte
se mnohem více. Součástí bude i malá ochutnávka tamních
specialit. Vstupné dobrovolné.
15. 10. 18:00 | refektář jezuitské koleje
pátek PhDr. Petr Koura, Ph.D., politolog a historik
Povypráví o historii židovské komunity ve Velharticích. Přednáška ponese podtitul: Příběh rodiny Pollakovy a její osudy od
19. st. až do současnosti. Badatel popíše vznik a vývoj Židovské
náboženské obce ve Velharticích a její synagogy, který bude doplněn životními osudy majitelů tamní koželužny a papírny. Ve
spolupráci se spolkem Synagoga Klatovy. Vstupné dobrovolné.
21. 10. 8:30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
čtvrtek Brain&Breakfast
Online setkání proběhne s generální ředitelkou společnosti
CZC.cz, Jitkou Dvořákovou. Bližší informace k tématu můžete
sledovat na fb stránkách knihovny během října.
22. 10. 17:00 | refektář jezuitské koleje
pátek Přemysl Otakar II.
Přednášky o pestrobarevném životě Přemysla Otakara II., na
kterou přislíbili svou účast tito přednášející: PhDr. František
Kubů vystoupí s tématem Přemyslovec se štaufskou krví;
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., pohovoří na téma Přemysl
Otakar II. na plátně a na jevišti, a prof. PhDr. Jiří Kuthan,
DrSc., přiblíží tohoto českého krále jako zakladatele a stavitele.
23. 10. 19:00 | refektář jezuitské koleje
sobota Iluminace SOLARIS
Iluminační, v pořadí již sedmý koncertní večer představí
v Refektáři jezuitské koleje díla významných českých autorů
v podání klavírního tria Solaris 3 (houslistka Anna Veverková, violoncellista Štěpán Drtina a klavírista Martin Levický).
Slunečné Iluminace provedou posluchače hudební tvorbou
pro housle, violoncello a klavír Antonína Dvořáka či Bedřicha
Smetany. Vstupné dobrovolné.
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KLUB SENIORŮ

S TÁ L Á D I VA D E L N Í S C É N A K L ATOV Y

G A L E R I E K L AT OV Y / K L E N OVÁ

P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E

tel.: 376 347 107

w w w. d i v a d l o - k l a t o v y n e t . c z

w w w. g k k . c z

w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z

každá
sobota
každé
pondělí
4. 10.
pondělí
4. 10.
pondělí
13. 10.
středa
20. 10.
středa
27. 10.
středa

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ
9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
9:00-16:00 | Klub seniorů Klatovy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13:30 | Klub seniorů Klatovy
ČLENSKÁ SCHŮZE
13:30 | Klub seniorů Klatovy
Pavilon
skla Klatovy
PŘEDNÁŠKA
– PERU
13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA – MADEIRA
13:30 | Kino Šumava
KINO – SVĚT PODLE MUCHY

VÝSTAVA

Lovecká vášeň
ve skle

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y
w w w. p a s k- k l a t o v y. c z
10. 10.
neděle

13:00-17:00 | Podzimní aranže s Jarkou Papežovou
Oblíbené
aranže– do
váz budou
tentokrát v duchu
22. září
21.secesních
liSTopAdu
2021
aktuální výstavy v pavilonu inspirované podzimním lesem.
31. 10. 14:00 | Rodina Schmidů – sklářské podnikání na Šulesní zvěř
lov patří po staletí k oblíbeným motivům,
neděleLes,mavě
a v aBavorsku
které upomínají
na chvíle prožité
v tichu lesa
Přednáška
Jitky Lněničkové
o významné
sklářské a podnii na lovecké
úspěchy.
Výběr
ze soukromých
a muzejních
katelské
rodině,
s jejímž
jménem jsou
v 19. a 20.sbírek
století spopředstavuje
tento
typ skel
odZlatá
18. doStudna,
20. století.
jené
šumavské
sklárny
jako
Podlesí, Stachy,
Annín či bavorský Schachtenbach.

do 21. 11. Lovecká vášeň ve skle
Po staletí patří k oblíbeným dekorům skla les, lesní zvěř
www.pask-klatovy.cz
a motivy lovu. Ctitelé svatého Huberta si jimi připomínali
i dnes připomínají chvíle prožité v lesním tichu a i dramatické situace při lovu.

FA L CO N C L U B
w w w. f a l c o n c l u b . c z
1. 10. Pio Squad + NON LIMIT
pátek Pio Squad (původně Jižní Pionýři), je hiphopová skupina
z Jihlavy, podpoří ji šumavsko-pražská dobře známá crew!
2. 10. Acid Row & Madhouse Express
sobota Přinášíme vám večer nezřízených duší, hloubavých myslí
a čirý destilovaný divočiny.
3. 10. LANGUARIUM
neděle Ohoo, bonjour / wir möchten / invite you / su questo
8. 10. Arrogant Twins & Odd Boys + DJ Želvín
pátek Rock’n’rolloví bratři v triku oficiálně ohlásili konec covidový
polohybernace.
9. 10. Bratři
sobota Bratři jsou nový objev na elektro scéně. Žánrově mezi kombinací chytlavé taneční elektroniky a techna.
15. 10. Please The Trees + Atomic (DE)
pátek Konečně se ve Falconu ukáže naprosto nespoutaná energie!
16. 10. S.P.S
sobota S.P.S. (neboli Snížená pracovní schopnost)
29. 10. III. narozeniny klubu FALCON
pátek Poslední rok nečekaně utekl a KC Falcon naštěstí vydržel.
Doražte mu popřát, ať žije s chutí dál!
30. 10. Marked As An Enemy + H I L L S I D E + Nothing Left
sobota To Say + Lighthouse Keeper
Metalcorový večírek!

1. 10. 19:30 | předplatné skupiny C
pátek HORSKÁ DRÁHA - Eric Assous
Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktivní dámu, kterou před chvílí
potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková
Divadlo Bolka Polívky
5. 10. 19:30 | předplatné skupiny K
úterý KONCERT K 250. VÝROČÍ NAROZENÍ LUDWIGA VAN
BEETHOVENA - Matyáš Novák
Klavírní koncert Matyáše Nováka, který je vítězem řady národních a mezinárodních soutěží. Patří díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové
technice k nejperspektivnějším pianistům své generace.
PŘELOŽENO z 11. 2. 2021 - zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti.
10. 10. 19:30 | SKLENĚNÝ STROP - David Hare
neděle Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden
společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet
dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat,
ačkoli je všechno proti. Režie: Vít Vencl. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent Navrátil / Vladimír Pokorný.
Divadlo Ungelt.
PŘELOŽENO z 21. 1. 2021 - zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti
14. 10. 19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
čtvrtek ŠANSONOVÝ RECITÁL ZLATKY BARTOŠKOVÉ
Zlatka Bartošková je svým nezaměnitelným projevem zřejmě
jednou z nejosobitějších interpretek současného šansonu.
Na kost prožitou interpretací a obrovskou energií, které vkládá do svých písní, rozeznívá prostory pražských i mimopražských klubů. Účinkují: Zlatka Bartošková, pianista Jiří Toufar
a houslistka Zuzana Grosmanová
15. 10. 19:30 | předplatné skupiny B
pátek MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ - Eric Assous
Komedie o zruinovaném manželovi bez střechy nad hlavou.
Režie: Antonín Procházka. Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, Antonín Procházka / Vasil Fridrich, Robert Hájek,
Zuzana Žáková, Štěpánka Procházková / Lucie Zedníčková aj.
Agentura Harlekýn
17. 10. 15:00 | předplatné skupiny D
neděle ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - Jaroslav Pustka, Tomáš Kraucher
a motivy českých pohádek
V nastudování Divadla Pohádka opět ožívá pohádkový příběh
princezny, která – dle sudby – se v den svých osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula společně s celým Růžovým
královstvím.
Scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher
20. 10. 19:30 | KAMIL STŘIHAVKA a The Leaders Acoustic Band
středa Oslovuje již dvě generace fanoušků. Český rockový Ježíš, majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu, člen Beatové
síně slávy a frontman rockových kapel jako Motorband, BSP,
No Guitars!, Woo-Doo Band!, The Leaders! a Supergroup - to
je Kamil Střihavka.
PŘELOŽENO z 23. 4. 2020 a 20. 10. 2020 - zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
22. 10. 19:30 | JIŘÍ SUCHÝ 90 & SEMAFOR & PF
pátek Koncert k životnímu jubileu jedné z nejslavnějších postav
české divadelní scény – Jiřího Suchého. Ve spolupráci divadla
Semafor a Plzeňské filharmonie zazní v komponovaném programu mimo jiné i nejznámější melodie z pera Jiřího Suchého
a Jiřího Šlitra.
Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Orchestr divadla Semafor pod
vedením Jiřího J. N. Svobody
Plzeňská filharmonie
Dirigent: Chuhei Iwasaki
Koncert se koná pod záštitou starosty města Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra.
25. 10. 19:30 | LAKOMEC
pondělí Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B.
P. Molièra. Režie: Jakub Nvota
		
Hrají: Pavel Zedníček, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Marika
Procházková, Roman Štabrňák / Lukáš Král, Sarah Haváčová, Jana Švandová, Mojmír Maděrič, Kristián Kašpar, Zdeněk
Palusga
Divadlo Kalich
PŘELOŽENO - zakoupené vstupenky na všechny přeložené termíny zůstávají v platnosti

2. 10. 14:00 | sýpka Klenová
sobota Autorská výtvarná dílna k výstavě MATKA PŘÍRODA
/ Česko – německé komiksové sympozium
Na výtvarné dílně pro děti se zaměříme na tvorbu současných komiksových výtvarníků. Dílna proběhne za přítomnosti autora/autorky.
23. 10. 14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
sobota Výtvarná dílna pro děti k výstavě kARTotéka
Dílna inspirovaná aktuální výstavou. Dílna je vhodná pro
děti od 5 let.
27.-28. 18:00–8:30 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
10. Noc v galerii II.
středa Program pro děti od 10–14 let zaměřený na kreativní akčtvrtek tivity.
30. 10. 14:00 | sýpka Klenová
sobota Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy MATKA PŘÍRODA Michalem Lazorčíkem
do 31. 10. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
kARTotéka
Výstavný projekt sleduje možnosti prezentácie zbierkového
fondu Galérie Jána Koniarka v Trnave v odlišnom geografickom aj kultúrnom kontexte.
do 31. 10. Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Petr Volf / Litomyšl
Litomyšl, hlavní město současné české architektury, představující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české
architektury. Kurátor výstavy: Michaela Flašarová Zucconi.

5. 10. 18:30 | Restaurace KD
úterý PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie.
Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na programu bude beseda s lesním expertem Hubertem Čížkem.
Včetně promítání jeho cesty po Ecuadoru.
10. 10. 6:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
neděle Kraj blanických rytířů
Louňovice - zámek, Velký Blaník - rozhledna, Vlašim - zámek
- muzeum Podblanicka, Para ZOO Českého svazu ochránců přírody. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěny.
Sraz v 6:15, odjezd z Jiráskovy ulice (za hradbami).
17. 10. 6:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
neděle Kraj blanických rytířů
Louňovice, Velký Blaník, Vlašim. Poznávací výlet i pro veřejnost. Sraz v 6:15, odjezd z Jiráskovy ulice.
20. 10. 18:00 | Klubovna Hifiklubu ve Vrchlického sadech
středa POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ aneb z výletů přátel české historie - 25. část. Je třeba si připomenout, co hezkého
jsme zažili. Akce je přístupná pro všechny milovníky památek. Občerstvení v 17:30 hod.

23. 10. 12:30 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
středa Obnovená katedrála sv. Bartoloměje
Plzeň - speciální prohlídka s výkladem architekta Jana Soukupa, autora úspěšných projektů v záchraně památek západních Čech. Doprava - vlak. Sraz účastníků v 12:15 hod.
na hlavním vlakovém nádraží.
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 sympozium (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 individualitou lidí, davu. Autorka z davu izoluje jedince, zdůrazňuje jejich jedinečnost a je součástí tohoto společenství
a zároveň ho pozoruje z vnějšku, za fotoaparátem.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
21. 10. výstavní sál muzea a chodba I.NP
-6. 2. KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ
2022 Výstava provede návštěvníka minulostí i současností práce s chladnokrevnými koňmi, ukáže historii těžby dřeva na
Šumavě a také využití koní při práci v lese dnes. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 20. října 2021 od
17:00 hodin.
21. 10. přednáškový sál muzea a schodiště do 1. patra
-6. 2. ŠUMAVA TOULAVOU BOTOU
2022 Výstava fotografií Miloše Kašpara. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 20. října 2021 od 17:00 hodin.
6. 10. 17:00 | přednáškový sál muzea
středa VÝPRAVA DO PTAČÍHO SVĚTA
Ing. Antonína Gibiše; 60/30,- Kč
28. 10. DEN KRAJŮ
čtvrtek V tento den je na všechny výstavy jednotné vstupné 28,- Kč.

S P O L E K B E S E DA
w w w. s p o l e k b e s e d a . c z
Spolek pro onkologické pacienty, jejich blízké a přátele - Pavilon „B“ polikliniky, 3. patro, Pod Nemocnicí 789, Klatovy.
10:00 Poradna pro psychosociální podporu onko pacientům
-15:00 a jejich rodinám - lze domluvit schůzky individuálně po telefonu 605 826 914.
5. 10. 15:30 | Procházka městem s Ing. Martinem Křížem
úterý (klubovna uzavřena)
12. 10. 14:00 | Artedílny
úterý výroba dárků 1
19. 10. 14:00 | Artedílny
úterý výroba dárků 2
26. 10. 14:00 | Babinec
úterý povídání o všedních věcech

E U RO P E D I R E CT K L AT OV Y
w w w. e u r o p e d i r e c t . c z
21. 10. přednáška | EUROPE DIRECT KLATOVY a Zelená dočtvrtek hoda pro Evropu / Evropa připravená na digitální
věk - zkušenosti s pořádáním hackathonu pro středoškoláky. Europe Direct Klatovy - spolupořadatel mezinárodní konference Joint Conference pořádané Katedrou
geomatiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni.
25. 10. ONLINE přednáška + beseda
pondělí P. ThLic. Pavla Frývaldského, Th.D.: Kulturní kořeny
Evropy: idea a vize evropanství
Co je to vlastně Evropa? Lze nalézt její ideu a pojmenovat kulturní základy, na němž stojí stavba „společného
evropského domu“? Tyto otázky se zdají být velmi naléhavé pro budoucnost našeho kontinentu a v současných debatách o podobě Evropské unie. V přednášce se
pokusíme zamyslet nejen nad historickými kořeny kultury a spirituality „starého kontinentu“, ale i nad možnými vizemi evropské identity do budoucna. Kontakt
a link pro přednášku uveřejníme na webu ED Klatovy
(www.europedirect.cz - pod infocentrem Klatovy).
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Zv o n y, z v o n k y, z v o n e č k y…
…napadne mnohého, kdo poprvé spatří Pražskou mobilní zvonohru, s níž její
tvůrce a současně jeden z nejvýznamnějších českých zvonařů PETR RUDOLF MANOUŠEK navštěvuje především v době adventní mnohá místa v naší zemi.
Na vánočně vyzdobeném náměstí pod
Černou věží v roce 2012 si Klatované
mohli poprvé poslechnout unikátní
zvuk této zvonohry, která se rozezněla
pod dlaněmi carillonéra, česky hráče
na zvonohru, Radka Rejška, hudebního skladatele, pedagoga, jinak hlavního carillonéra pražské Lorety, zatímco
Petr Rudolf Manoušek z povzdálí s potěšením sledoval, jak jeho dílo udivuje
ty, kteří se s ním ještě živě nesetkali.
„Nástroj je sestaven ze zvonů, které
mají regulérní parametry běžného
zvonu. Na klávesy, které jsou připevněné táhly k srdci zvonu, se hraje
přední stranou dlaně, nohama pak
na spodních pedálech“. Tak představil Radek Rejšek tento nástroj i hru na
něj při své první návštěvě klatovského
Hifiklubu v roce 2011, tedy o rok dříve,
než si jej Klatované mohli poslechnout
živě. Tehdy přijel do Klatov s Petrem
Rudolfem Manouškem, aby vyprávěl
o svém obdivuhodném projektu postupného nahrávání kostelních zvonů
v různých místech naší vlasti, pro stanici Vltava Českého rozhlasu. Jednotlivé nahrávky zvonů je možno si na
této stanici vyslechnout každou neděli v poledním čase. Například v okolí
Klatov to bylo natáčení zvonů kostela
v Plánici, kde své dílo na kostelní věži
zanechal také Petr Rudolf Manoušek.
Této výjimečné události se účastnili
mnozí obdivovatelé tohoto starobylého fenoménu nejen z Plánice. Členové
Hifiklubu si pořídili jako dokument několik zajímavých fotografií.
O zvonařství a zvonech, o minulosti i současnosti tohoto jedinečného
uměleckého řemesla vyprávěl Petr
Manoušek v klubu již při svých dvou
předešlých návštěvách v roce 2006
a 2010. Klubovna tehdy praskala ve
švech, přišli také klatovští zvoníci. Samozřejmě došlo i na mnoha příběhy
opředený klatovský zvon VONDRA,
o který se staral už i Manouškův dědeček a tatínek.
Také Manouškova zvonohra měla
v Klatovech úspěch, a tak zpestřila předvánoční atmosféru následně

v letech 2013, 2015 a 2018. A stalo se
téměř samozřejmostí, že po hudební
produkci v prosincovém chladu, kdy
občas tuhly dlaně na klávesnici zvonohry, se v podvečer přišel Petr Manoušek s Radkem Rejškem do klubu nejen
ohřát, ale popovídat si s pravidelnými
účastníky těchto předvánočních besed.

Jedinou a též pravidelnou odměnou,
ale radostně očekávanou, byl domácí
tematicky ozdobený dort, nejprve jeden, později pochopitelně dva. Když
v prosinci 2018 naposledy přijímali oba milí hosté klubu toto „sladké
poděkování“, připojil k němu jeden
z nich, Radek Rejšek, otázku: „Kdy také
Klatovy budou mít zvonohru?“ Tato
otázka bezprostředně souvisela s jedním z probíraných témat večera, kterým byla tradice a budoucnost zvonoher v cizině i u nás, kde tento kulturní
fenomén tak příznivě oživující veřejný
prostor nalézá jen pomalu své uplatnění, na rozdíl od takových zemí, jakou
je například Belgie a Holandsko; navíc
v té druhé jmenované již po léta Petr
Manoušek odlévá v místních dílnách
své zvony, poněvadž jeho zvonárna
v Praze na Zbraslavi, poničená povodní v roce 2002, nezískala v této zátopové oblasti povolení k obnově komerční činnosti. Tehdy jsme si slíbili, že se
v klubu opět sejdeme, pokud přijde od

města pozvání na předvánoční koncert zvonohry, v prosinci 2020. Tento
slib obsahoval ještě jeden, nevyřčený,
že se do té doby pokusíme najít odpověď na otázku Radka Rejška.

Čas běžel a stále jsme nenacházeli
nikoho, kdo by nám na tuto otázku
odpověděl. Nakonec jsme se rozhodli
zeptat se přímo starosty města, a to
po zkušenosti, že se nám to již v několika jiných případech vyplatilo. Napadlo nás zároveň, že by tuto otázku mohl
za nás položit ten, kdo má k tomuto
tématu nejblíže, tedy zvonař Petr Rudolf Manoušek. Přitom jsme doufali,
že ačkoli termín vyhovující oběma
„Rudolfům“ padl na neslavně proslulé
datum 25. února, přinese tentokrátněco nadějného, tedy odpověď, jakou
si zřejmě v duchu přál Radek Rejšek.

17

Ř Í J E N 2021
z nás tehdy netušil, jak zákeřný nepřítel klepe na dveře. Už za pár dní se
ale život obrátil úplně naruby a uzavřely se i hranice, což pro mistra Manouška znamenalo, že odlévání zvonů
v Holandsku se ocitlo na dlouho na
mrtvém bodě. Ten, kdo se ale věnuje
zvonařskému řemeslu s takovým nadšením a oddanou neústupností, musí
mít sílu nejen v pažích, ale i v srdci.
A tak místo odlévání zvonů věnoval
Petr Rudolf nevyužitou energii k realizaci svého dávného snu postavit
pomník svým zvonařským předkům
i tomuto starobylému uměleckému řemeslu zároveň. Na podzim roku 2020
přišla pozvánka na slavnostní otevření
Manouškovy renovované zvonárny na
Zbraslavi, původně poničené povodní
v roce 2002. A tak vzniklo soukromé
muzeum, které nabízí nejen unikátní
exponáty, ale také jedinečného průvodce, kterým je sám mistr zvonař,
jenž k této příležitosti vydal vlastním
nákladem výpravnou publikaci „120
LET ZVONAŘSTVÍ RODU MANOUŠKŮ“, doplněnou řadou velmi cenných

obrazových dokumentů. Jedna z rozsáhlých kapitol knihy je věnovaná klatovskému zvonu VONDRA, jeho dávné
historii, ale i období, kdy do jeho osudu aktivně zasáhla rodina Manoušků.
„Jednoho prosincového večera roku
1938 zvon bil na poplach – v Pražské
ulici hoří! Zvon se plně rozezvučel, po
několika úderech však vydal ze sebe
smutný chraplavý zvuk. Věžník Kubík
zachytil hned provazem jeho srdce,
aby vyšetřil příčinu toho, a zjistil velkou dlouhou prasklinu. Odborná komise, která zvon ohledala, rozhodla
o jeho odeslání k opravě do Manouškovy slévárny v Brně. To se však
mohlo uskutečnit až po sebrání potřebného obnosu, tedy v únoru 1940.
V pátek 15. března byla provedena
zkouška se zvonem VONDROU u fy.
R. Manoušek v Brně, která dopadla
dobře. Bylo zjištěno, že Vondra po opravě má svůj starý krásný hlas. Ve čtvrtek dne 21. března byl za velké účasti
zástupců úřadů i obecenstva vytažen
z jižní strany na Černou věž a zavěšen.
Náklad na opravu zvonu byl většinou

Tak jako téměř celý svět prochází
i naše země již druhým rokem těžkou zkouškou pandemie. Život, i když
v křečích a s různými peripetiemi, ale
s obdivuhodnou silou své odolnosti
se snaží o návrat k původnímu tempu. Očkovaný Petr Manoušek už také
může, i když s obtížemi, znovu odlévat své zvony v holandských dílnách.
Tím může plnit přání těm, kterým ani
pandemie nevzala touhu, ale ani možnost získat pro svůj kraj, město nebo
třeba pro malý venkovský kostelík
zvony nebo zvon, tedy jedinečný nástroj, jehož hlas přináší lidem po staletí varovnou, ale i radostnou zvěst.
Ve velebném hlase zvonu je i pokora
a něco, co lidi stmeluje a dává naději
v lepší příští dny.
Nově opravený zvon VONDRA v těžké době počátku 40. let přinášel Klatovanům potřebnou naději, kterou si
zasloužili také svými peněžitými dary.
I dnešní doba, víc než kdy jindy, takovou naději potřebuje. Na té by se
ve sbírce, kterou by bylo možno nazvat „Zvony naděje 2021“, mohli opět
podílet Klatované a tím i přispět k odpovědi na otázku Radka Rejška: „Kdy
budou mít Klatovy zvonohru?“
Jan Kos
Hifiklub Klatovy

S P O RT OV N Í K A L E N DÁ Ř A KC Í
w w w. k l a t o v s k y z p r a v o d a j . c z

V dohodnutém únorovém dnu šlo
všechno jako na drátkách. Nejprve
přátelské posezení v klubu, poté po
předem domluvené návštěvě Černé
věže mistrovo zjištění, že zvon VONDRA je v pořádku, a nakonec i vrchol
dne, setkání a jednání u starosty, byl
nadějný, že na otázku Radka Rejška se
snad brzy najde odpověď. Rozhovor
se tehdy dotkl i neznámé infekce, která plíživě nabývala na síle, ale nikdo

sebrán z dobrovolných příspěvků.“ To
je jen krátká ukázka z této dobovými fotografiemi ilustrované kapitoly.
Mimo jiné je obdivuhodné, že v těžké
době protektorátu se pro tento účel
v Klatovech našla řada dobrovolných
dárců.

FOTBAL
2. 10.
sobota
16. 10.
sobota
30. 10.
sobota

15:00 | Divize A, 10.kolo | Klatovy / tráva
SK KLATOVY 1898 - SK SENCO DOUBRAVKA
14:30 | Divize A, 12.kolo | Klatovy / tráva
SK KLATOVY 1898 - FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910
14:30 | Divize A, 14.kolo | Klatovy / tráva
SK KLATOVY 1898 - FK ROBSTAV PŘEŠTICE

HOKEJ
6. 10.
středa
16. 10.
sobota
23. 10.
sobota
30. 10.
sobota

2.liga 6. kolo | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - Kobra Praha
2.liga 8. kolo | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - Příbram
2.liga 10. kolo | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - Havlíčkův Brod
2.liga 12. kolo | Zimní stadion Klatovy
SHC Klatovy - IHC Písek

BASKETBAL
2. 10. Muži B | sportovní hala BK Klatovy
sobota BK Klatovy „B“ - Loko Plzeň „B“
2. 10. U15 M | sportovní hala BK Klatovy
sobota BK Klatovy - BA Sparta
2. 10. U13 Ž | sportovní hala BK Klatovy
sobota BK Klatovy - DBaK
2. 10. U13 Ž | sportovní hala BK Klatovy
sobota SKB Rokycany (mix, MS) - BK Klatovy
3. 10. U15 M | sportovní hala BK Klatovy
neděle BK Klatovy - BK Beroun
VOLEJBAL
2. 10. 10:00, 14:00 | Jun. I. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
sobota Klatovy - Č. Budějovice
23. 10. 9:00, 13:00 | Ženy „A“ II. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
sobota Klatovy - ČVUT
23. 10. 11:00, 15:00 | Jun. I. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
sobota Klatovy - Tábor
KANOISTIKA
2.,3. 10. 9:00 | řeka Otava Strakonice Podskalí
so, ne Klatovský slalom ve Strakonicích
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Kulturní dům znovu plný
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Ř Í J E N 2021

Knížka pro prvňáčka

Prostory klatovského Kulturního domu po několika dlouhých měsících opět ožily.
Vděčíme za to především vám - návštěvníkům.

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte.“ To jsou známá slova
básníka a spisovatele Jiřího Žáčka.

V září proběhlo několik koncertů
a akcí konaných právě v interiéru Kulturního domu. První koncert patřil
Heleně Vondráčkové, která v Družbě
vystoupila 3. září od 19.00. Celé své
turné pojmenovala Vzhůru k výškám,
kdy jí byl inspirací pro tento název
velký hudební hit z filmu S tebou mě
baví svět. Druhým velkým koncertem,
na který mohli diváci přijít, byl Recitál
Lucie Bílé a Petra Maláska. Zpěvaččin
recitál s virtuózním pianistou Maláskem nabídl nevšední, velmi intimní
a komorní zážitek. Třetí zářijový páteční večer patřil kapele Divokej Bill
a jejich výstup proběhl tentokrát
v Letním kině.

A každý, kdo se číst naučí, se o tom
může přesvědčit. Každoročně jsou to
především malí prvňáčci. Když skončí svůj úvodní školní rok a zvládnou
taje písmenek a slabik, pak se pro
ně otevře zcela nový svět, a to svět
knih. A právě na tuhle chvíli čeká naše
knihovna, která pro malé čtenáře vždy
uspořádá ve spolupráci s dramatickým oborem ZUŠ Klatovy slavnost,
kdy jsou děti pasovány na čtenáře.
Ani letošní rok nebyl v tomto směru
výjimkou. I když byl zcela odlišný od
těch předešlých, a to vzhledem ke
covidovým opatřením. Pasování na

Arnošt Frauenberg, Radek Petráš
a Iva Pazderková zazářili v 8. ročníku
charitativního představení “Na Stojáka live 2021“ pro florbalisty na vozíku
z SK Indians Plzeň. Tento stand-up se
konal v sobotu 4. září. O týden déle,
tedy v sobotu 11. září, proběhla také
„závěrečná“ tanečního kurzu z jara

2020. Jen o pět dní později bylo zahájení tanečního kurzu pro období podzim 2021. Velký sál však nebyl určen
pouze pro koncerty a další kulturní
akce. Od 7. do 9. září patřilo spodní
patro Kulturního domu konzervátorům a restaurátorům, kteří se na konferenci sjeli z celé České republiky.
Výstava hub, probíhající poslední víkend v září, byla umístěna do atria,
které bylo v době nouzového stavu
upraveno a zmodernizováno. Všichni
návštěvníci výstavy se tak mohli těšit
kromě hub i na zútulněné prostory.
I tento měsíc, který máme před sebou, doufáme, že akce, které pro
vás připravujeme, budou natolik zajímavé, abyste svůj vyhrazený volný
čas strávili zrovna s námi. Těšit se
můžete například na Tomáše Kluse
a jeho koncert pod názvem Paměť
písní tour, který se uskuteční 1. října
od 19.21 hodin, dále na Obrfest s kapelami Trautenberk, Morčata na útě-

ku a Second Breath. Na programu je
také divadelní představení Kaktusový
květ. Divadelní společnost Háta inscenaci popisuje jako adaptaci francouzské hry, podle níž vzniklo i úspěšné
americké filmové zpracování. Zubař
Julian je velkým ctitelem ženské krásy. Ženám tvrdívá, že je ženatý a má
tři děti. Má poměr s lehce naivní Toni
Simmonsovou, která ho velmi miluje.
Chce si ho vzít, avšak „manželství“ je
překážkou. Nyní je ale všechno jinak,
Julian se chce s Toni oženit. Pokud vás
zajímá, jak představení dopadne, můžete se to dozvědět v pondělí 18. října
od 19. hodin.

velké čtenáře se totiž týkalo nejenom
letošních prvňáčků, ale s ročním odkladem se konečně dočkali povýšení
i druháčci. Jednalo se o klatovské základní školy: Čapkova, Masarykova,
Plánická a Tolstého. Celkem se to týkalo asi 475 dětí.

a budou je chránit před ztracením či
poškozením. Tento slib je zpečetěn
samotným panem králem, který je
pasuje do stavu čtenářského. Nechybí
ani odměna v podobě knížky, přihlášky do knihovny, záložky a kouzelného
bonbonu, který plní přání.

A jak taková slavnost probíhá? Díky
skvělé spolupráci se ZUŠ Klatovy se
malí čtenáři vždy mohou těšit na divadelní představení. A pak? Nastává
okamžik, kdy dochází ke složení slavnostního čtenářského slibu, kterým
se děti zavážou, že budou knihy číst

Rádi bychom za spolupráci poděkovali ZUŠ Klatovy a také sponzorům:
firmě Novares a Rotary Clubu Klatovy,
díky nimž mohly být zakoupeny knihy
z projektu Knížka pro prvňáčka, které
pak děti v rámci pasování dostávají.
Ve školním roce 2020/2021 se jednalo
o knihu První školní výlet od spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové. Ve školním roce
2019/2020 se dětem věnovala kniha
Katka a klokan ze šuplíku od spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky
Andrey Popprové.

Chtěli bychom vám všem poděkovat
za projevenou podporu a těšíme se
na vás při vaší další návštěvě Kulturního domu v Klatovech.

Věříme, že se noví čtenáři budou i nadále rádi vracet do našeho písmenkového království, do říše fantazie, pohádek a příběhů. Už se moc těšíme na
další setkání s vámi.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

L o v e c k á v á š e ň v PA S K u

Bc. Lucie Babková
Městská knihovna Klatovy

Tichá chůze lesem, čekání na zvěř, hony a dramatické chvíle lovu, to vše se objevuje nejen na žánrových obrazech, ale také v užitém umění. A sklo, jako vlajkovou
loď českých zemí, nemohly lovecké náměty minout.
Nová výstava v Pavilonu skla nazvaná Lovecká vášeň ve skle představuje
tento typ českého skla od první poloviny 18. století do poloviny 20. století.
Možností, co do PASKu vybrat, bylo
nepřeberně, ale výstavní prostor je
limitovaný, a tak bylo nezbytné uvážlivě volit a pokusit se zachytit základní
typy a dekory. A tak mohou milovníci
lesa a lovu i milovníci skla zhlédnout
v PASKu od 22. září do 21. listopadu 2021 téměř sto těchto exponátů.
A některé z nich nejsou ledajaké. Poprvé zde budou vystaveny zcela ojedinělé zlaté podmalby s loveckými náměty, které pavilonu nejen zapůjčilo
Prachatické muzeum, ale které byly
právě speciálně pro tuto výstavu pečlivě restaurovány. Chybět nemohou
samozřejmě luxusní dvojstěnky se
zlatými fóliemi a malbou včetně těch

z 18. století a také malované lidové
sklo s jeleny a psy z 18. a počátku 19.
století. Výstava loveckého skla nemůže obejít rytiny s různými výjevy – od
akčních lovů po „pohodové“ zobrazení zvířat kráčejících či odpočívajících
v hájích a lesích. Jsou tu také lidověji
pojaté malované holby s víky i velice
luxusní skla firmy Moser z Karlových
Varů.

Spolek pro onkologické pacienty , jejich blízké a přátele.
Spolek BESEDA vznikl v roce 2012 s posláním pomáhat onkologicky nemocným pacientkám, probudit v nich sílu
a odvahu znovu se zapojit do života
ve společnosti. Usiluje o to, aby nikdo
nezůstal osamocen se svou nemocí. Všechny členky se snaží ostatním
dodat chuť do života a víru v uzdravení. V poradně, do které je možné
přijít každé úterý nebo si domluvit

Vedle menších souborů zapůjčených
prachatickým a klatovským muzeem
pochází většina skel ze soukromých
sbírek a až na malé výjimky jsou veřejně vystavena vůbec poprvé. A tak
všechny srdečně zveme k návštěvě
pavilonu, tentokrát i trochu do lesa.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK

Spolek Beseda

Lovecká skla z 19. století,
soukromá sbírka, foto JL.

schůzku po telefonu, pacientkám i jejich příbuzným sdělíme své poznatky
i zkušenosti, které jsme samy nasbíraly během léčby, poskytneme informace i praktické rady, psychicky podpoříme a věnujeme čas popovídat si
o jejich pocitech a problémech.
V klubovně je možné se odprostit
od všech starostí, vyrobit si vlastno-

ruční dárky, vyslechnout přednášky,
navštěvovat zájmové kurzy nebo si
jen tak popovídat o všedních věcech.
Snažíme se svou činností v našem
regionu přispívat ke zkvalitnění péče
o onkologické pacienty i bez nutnosti
členství v naší organizaci.
Iva Lenerová
Spolek Beseda
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