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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Změna plánu…

V následujících týdnech tak 
bude dokončena další eta-
pa revitalizace našeho nej-
většího sídliště „Podhůrčí“. 
Kromě oblasti u autobuso-
vého nádraží prošlo úpravou 
i okolí nedaleké mateřské 
školy včetně vzniku nových 
parkovacích míst. Vzhledem 
k počtu neustále přibývají-
cích aut je každé parkova-
cí místo přínosem. Hledat  
a nalézt vhodné plochy pro je-
jich umístění je již takřka ne-
řešitelné. Zejména s ohledem 
na to, že si zároveň přejeme 
zachovat plochy zeleně. Pova-
žuji takový pohled za správný, 
protože i roztroušená zeleň  
v husté zástavbě výrazně zvy-
šuje kvalitu bydlení v dané lo-
kalitě. 

Přál jsem si, abych Vám 
mohl napsat, že kromě sta-
veb menších byly dokončeny  
i dlouho plánované a svým roz-
sahem velmi náročné opra-
vy průtahu Štěpánovicemi  
a také Domažlické ulice.  Obě 
rekonstrukce dlouhodobě připra-
vovalo Ředitelství silnic a dálnic, jež 
spravuje silnice I. třídy. Naším podí-
lem je pak úprava chodníků, veřej-
ného osvětlení či položení datových 
kabelů. Na stavbě se výrazně podílí  
i další správci sítí. Do složité a pečlivě 

připravované koordinace prací však 
bohužel zasáhl problém, který nikdo 
neočekával. Nedostatek stavebních 
komponentů znamená, že vítězný 
zhotovitel prostě nebyl schopen za-
hájit stavbu s garancí, že ji do zimy 
dokončí. 

A ponechat tyto dvě hlavní 
komunikace zcela rozkopané 
až do jara prostě možné není. 
Po dohodě s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic bylo proto zahá-
jení prací posunuto na konec 
měsíce března. S jasným po-
žadavkem z naší strany, že 
obě stavby musí být dokon-
čeny koncem června, aby již 
nezasahovaly do období zvý-
šeného turistického ruchu.   
I tak to budou měsíce velmi 
nepříjemné a vyžadující vel-
kou trpělivost nás všech.  

Nemám z obdobných staveb 
přinášejících značná ome-
zení radost. Nutné ale jsou.  
Je naprosto samozřejmé,  
a zdůraznil jsem tento poža-
davek, že o přesném harmo-
nogramu prací budete včas 
informováni jak ze strany 
zhotovitele, tak i ze strany 
města. 

Vážení Klatované, stavební sezóna se s blížícím zimním obdobím pomalu chýlí ke 
svému konci. Na řadě míst v Klatovech proto spějí k závěru práce na opravách  
a rekonstrukcích místních komunikací či veřejných prostranství. 
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Dobré zprávy potřebujeme
každý den

„Vymyslí to či ono“, my se sice divíme, 
proč právě „tímto“ bychom se měli za-
bývat, ale než se stačíme dodivit, řeší 
dané téma celé země a pomalu celý 
svět. Velmi často kvůli nicotnostem 
zapomínáme normálně, klidně žít.  
A to je škoda, že? A tak mi dovolte jed-
nu podzimní radu – zapomeňte chvíli 
na politiku, na všechno to, co se na 
nás „valí,“ vypněte televizi, nečtěte tři-
krát denně zprávy, neposlouchejte ty, 
co Vám říkají, že právě teď musíte udě-
lat to či ono. Nic nemusíte! Jděte ven, 
máme letos krásný podzim, Šumava 
a Pošumaví se oděly do překrásné-
ho hávu. Už není „sucho“, Šumava je 
opět zemí zamyšlenou, zachumlanou 
v mlze, prosycenou vůní vody a lesa. 
A dejme si na každý den alespoň tři 
dobré zprávy.

Svět „kolem“ plný vzruchu sice ne-
zmizí, ani se nezmění, ale budeme 

lépe snášet to, co přináší. Budeme se  
na něj dívat mírně optimisticky, nebu-
deme naivní, nic z toho, co je důleži-
té, nám neunikne. Takže ty tři dobré 
zprávy ?

1) Přestože ceny elektřiny a plynu ra-
ketově rostou, město Klatovy bude  
i v roce 2022 platit za elektřinu i plyn 
stejné ceny jako v roce 2021. Před ro-
kem jsme totiž na burze nakoupili na 
dva roky dopředu, a to právě na roky 
2021 až 2022. Pro město a všechny 
organizace, které se na nákupu podí-
lely, je to dobrá zpráva. Nicméně není 
nám lhostejné,  že kvůli „krachu“ např. 
společnosti Bohemia Energy více než 
1 milion lidí řeší dodávku elektřiny  
a plynu doslova na počátku zimy. Tzv. 
institut dodavatele poslední instance 
jim moc nepomáhá, pohlédneme-
-li na ceny, za které dodávky nabízí. 
Energetický úřad, který má v dané 

oblasti „dohled“, dnes říká, že se Bo-
hemia Energy dostala do problémů 
kvůli své špatné nákupní strategii. 
Prodávala energie lidem, aniž by je 
měla dopředu zajištěné=nakoupené 
a spekulovala na pokles cen. Proč to 
např. ERÚ neříkal dříve? Proč důrazně 
neupozornil, že existuje takové riziko? 
Možná by tím část lidí přiměl k úvaze 
prověřit si a doptat se, jak postupuje 
jejich vlastní dodavatel a možná by 
se i více „starali.“ V mediálním šumu, 
o kterém píšu výše, jsme se nakonec 
ztratili všichni.

2) Pro finanční situaci města je důleži-
tý vývoj tzv. sdílených daní. V minulos-
ti jsem o sdílených daních opakovaně 
psal. Dnešní druhá dobrá zpráva říká, 
že jejich letošní vývoj je velmi příznivý. 
Lepší než jsme očekávali před koncem 
minulého roku, kdy jsme připravovali 
a schvalovali rozpočet na rok letošní. 

Vážení čtenáři Zpravodaje, také se Vám zdá, že vytváření stresu či přímo strašení 
se stalo běžnou praktikou „moderní doby?“ Média, většina politiků, vizionáři vše-
ho druhu tuto praktiku využívají až do krajnosti.
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Město Klatovy zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. nabízí

Pronájem kulturního domu  
v Točníku č .p . 74. 

• velikost nebytového prostoru 
včetně zázemí je 488,75 m2

• objekt je využíván jako restaurace 
a kulturní dům

• u objektu nově postaveno víceú-
čelové hřiště

• měsíční nájemné činí 3.622 Kč bez 
energií 

Dále nabízíme:

Samostatné kanceláře v objektu Ví-
deňská ulice č.p. 9, Klatovy IV. 
Kanceláře jsou o velikosti cca 12 - 25 
m2.

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského 148, 339 01 Klatovy II.
Informace a možnost prohlídky neby-
tového prostoru na telefonu
376 310 682, 775 190 130 - p. Zíka 
email: pzika@snklatovy.cz
www.snklatovy.cz

Do konce září jsme obdrželi celkem 
255 mil. Kč, první říjnová tranše při-
nesla dalších 19 mil. Kč. Dá se reál-
ně očekávat celkový roční příjem na 
úrovni 330 mil. Kč. 

3) Třetí (dnešní) dobrou zprávou je vý-
voj návštěvnosti našich památek. Do-
volte mi ilustrovat jej na příkladu kla-
tovských katakomb. Záměrně uvádím 
data za měsíce červen až září (tj. vlast-
ní turistickou sezonu), která nejsou 
tolik ovlivněna lockdowny let 2020  
a 2021. V červnu se totiž už mohlo více 
cestovat loni i letos.

Co je na těchto čís-
lech  zajímavé?  
V letech 2020 a 2021 
obsahují mnohem 
nižší podíl cizinců, 
než tomu bylo v mi-
nulosti. Cestují tedy 
„Češi po vlastech čes-
kých.“ To je nakonec 
také dobrá zpráva. 

Přeji Vám krásný zbytek podzimu, 
přeji Vám zdraví.

měsíc 2017 2018 2019 2020 2021
červen 3 967 3 990 4 809 3 248 2 657
červenec 11 402 10 019 10 847 12 204 10 801
srpen 10 138 10 020 11 090 12 771 11 975
září 3 917 3 674 3 415 3 211 3 968
součet 29 424 27 703 30 161 31 434 29 401

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Klatovský klášterní bazar 
bude v Divadelní ulici

Začínat budeme v pátek 26. listopadu 
rozsvícením vánočního stromu, kte-
rý bude zdobit náš klatovský betlém. 
Jeho autor, pan Petr Štýs, ho opět tro-
chu rozšířil a to si pro Vás necháváme 
jako překvapení. Přijďte se podívat, 
věřím, že se Vám bude nová propra-
covaná socha v betlému líbit. 

V rámci Zdravého města Klatovy již 
tradičně připravujeme v sále Střed-
ní zemědělské a potravinářské školy 
Voňavou adventní neděli, která letos 
připadne na 28. listopad. Program  
však začneme až po obědě. Zdravé 
město ostatně připravuje celou řadu 
zajímavých akcí, naposledy to bylo  
v říjnu fórum s občany a následná an-
keta, jejíž výsledky přineseme v dalším 
čísle zpravodaje. Aktuálně chystáme  
v rámci adventu 11. ročník Klatov-
ského klášterního bazaru, který 
se uskuteční v neděli 12. prosince,  
na novém místě v Divadelní ulici vedle 
náměstí. Výtěžek bude věnován na re-
konstrukci cvičné kuchyně pro klienty 
stacionáře Kvítek Diakonie Česko- 
bratrské církve evangelické, který sídlí 
v přízemí bývalého dominikánského 
kláštera v Plánické ulici. Věřím, že se 
nám i tentokrát podaří společnými 
silami přispět na tento charitativní 
účel. Těšit se můžete na tradiční pro-
dejní stánky města a partnerských 

organizací i přátelskou vánoční at-
mosféru. Jsem rád, že se zapojí Kla-
tovský okrašlovací spolek, Dům dětí  
a mládeže Klatovy a Rotary klub Kla-
tovy. Přijďte podpořit dobrou věc, rádi 
Vás uvidíme. Pokud se přesto roz-
hodnete zůstat doma a chtěli byste 
přispět na Stacionář Kvítek, můžete 
zaslat libovolnou částku na k tomuto 
účelu zřízený bankovní účet 40037-
821048319/0800. 

Od neděle 12. prosince se adventní 
trhy budou konat každý den, odpo-
ledne a večer s hudebními vystoupe-
ními až do 23. prosince. Představí se 
například Zpívající andělé, zpěvačka 
Hana Křížková, 4 tenoři, Pilouni, Sen-
timent, Big band…, chybět nebude ani 
živý betlém. Ve středu 15. prosince se 
uskuteční na náměstí Zpívání s Čes-
kým rozhlasem a nesmím zapome-
nout ani na Nebeské náměstí 5. pro-
since v podvečer.

Doufám, že nás bude čekat jen mini-
mum protiepidemických opatření a že 
si program a předvánoční atmosféru 
skvěle užijete.

Nový rok přivítáme 1. ledna na klatov-
ském náměstí ohňostrojem a  vystou-
pením zpěváka Petra Koláře.

Přeji Vám vše dobré a hodně zdraví.

Vážení spoluobčané, pomalu se přibližuje doba adventu, pro kterou chystáme 
pestrý program na klatovském náměstí. 
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Představujeme: 
Hospodářský  odbor

Mezi hlavní činnosti odboru patří 
zpracování plánu investičních akcí  
v oblasti nové výstavby a rekonstruk-
cí komunikací včetně jejich technické 
vybavenosti, zabezpečuje hlavní pro-
hlídky mostů a lávek a dále zpracová-
vá plán neinvestičních akcí. V oblasti 
nové výstavby a údržby komunikací 
a jejich vybavenosti prochází rozpo-
čtem odboru velké množství finanč-
ních prostředků, neboť hospodářský 
odbor rovněž zajišťuje vypracování 
příslušné projektové dokumentace 
na jednotlivé stavby, jejich schvalo-
vání ve smyslu stavebního zákona, 
podklady pro zadávání veřejných za-
kázek, smluvní vztahy na úseku inves-
tiční a neinvestiční výstavby, realizaci 
těchto akcí, výkon stavebního dozoru 
investora a přijímá opatření k ochra-
ně místních komunikací a veřejných 
účelových komunikací v souvislosti  
s činností jiných investorů.

Mezi hlavní projekty, které byly  
v letošním roce realizovány, patří re-
konstrukce Pražské ulice – Rybníčky  
a prodloužení obytné zóny Luby  
U Pily. Hospodářský odbor spolu-
pracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR  na přípravě a realizaci projektů 
„I/27 - průtah Štěpánovicemi“, jehož 
realizace byla zahájena letos (práce 
spojené s odvodněním komunikace) s 
termínem dokončení 11. 6. 2022, „I/22 
Klatovy - Domažlická ulice“, jehož rea-
lizace započne 14. 3. 2022 s termínem 
dokončení nejpozději do 30. 6. 2022 
a projekt „Přeložka I/27 – 1. stavba“, 
jehož realizace započne ještě v tomto 
roce.

Hospodářský odbor spravuje městské 
tržnice, organizuje klatovskou pouť, 
povoluje prodeje na veřejném pro-
stranství včetně krátkodobých pro-
dejních a reklamních akcí. Rozhoduje 
o záborech veřejného prostranství, 
umístění inženýrských sítí, prodej-
ních stáncích, výkopech, záborech pro 
umisťování reklam typu „A“ a o ome-
zení obecného užívání uzavírkami. 

zdroj: reportáž televize FILMpro

Mezi další činnosti odboru patří vý-
dej parkovacích karet a výběr poplat-
ků za ně v jednotlivých zónách města  
a výběr ostatních místních poplatků (za 
umístění tržních stánků, záborů veřej-
ného prostranství, výkopů a reklamy).

Zaměstnanci hospodářského odboru 
jsou zkušení a svědomití odborníci, 
využívající svých znalostí z oblasti sta-
vebnictví, projektování, financování. 

Výkon pracovních činností zaměst-
nanců vyžaduje neustálé prohlubo-
vání vědomostí v legislativě, zejména 
té, která řeší problematiku pozem-
ních komunikací a správního řízení. 
Neméně důležité je sledování vývoje 
nových stavebních trendů, moderních 
technologií a pracovních postupů  
v oblasti výstavby a oprav komunikací, 
neboť mezi jejich povinnosti také patří 
zpracování návrhů obecně závazných 
vyhlášek, směrnic a nařízení města 
na svém úseku. Zaměstnanci hospo-
dářského odboru se rovněž podílejí 
na vzniku a aktualizaci strategických 
dokumentů města Klatovy, jako jsou 
Generel dopravy a územní plán obce.

Zvláštní kapitolou činnosti hospodář-
ského odboru je zajištění dopravní 
obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou, uzavírání smluv s dopravci, 
udělování licencí k provozování jed-
notlivých autobusových linek měst-
ské hromadné dopravy, schvalování 
jízdních řádů a výkon státního dozoru 
nad městskou hromadnou dopravou. 
Od 1. 7. 2021 je do programu Integro-
vané dopravy Plzeňského kraje zařa-
zena i klatovská městská hromadná 
doprava. V současné době je možné si 
v autobusech MHD zakoupit přestup-
ní jízdenky, které v rámci své zónové  

Hospodářský odbor patří, co do počtu zaměstnanců, mezi nejmenší odbory MěÚ 
v Klatovech, ale svým rozsahem zajišťuje široké spektrum různých činností a úko-
lů na úseku státní správy i samosprávy. 
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Služby pro osoby se sluchovým 
postižením
V letech 2020–2022 realizuje Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy  
v partnerství s městem Klatovy plá-
nování sociálních služeb. Cílem je 
pomoci rozvoji potřebných sociál-
ních služeb na Klatovsku. Do projektu 
jsou zapojeni zástupci obcí a sociální 
pracovníci Městského úřadu Klatovy, 
poskytovatelé sociálních, zdravotních 
a jiných služeb, spolky, pečující oso-
by, senioři, osoby se zdravotním po-
stižením, rodiče s dětmi a další širší 
veřejnost. V rámci projektu se také 
představují jednotliví poskytovatelé 
se svou nabídkou, kterou může v pří-
padě potřeby kdokoliv využít. 

Informace o projektu a možnostech, 
jak se také do plánování služeb za-
pojit, můžete nalézt na webu města 
Klatovy, v záložce Komunitní pláno-
vání – www.klatovy.cz/mukt/kp.asp, 
nebo lze kontaktovat Veroniku Ma-
rouškovou z Centra pro komunitní 
práci západní Čechy na tel. čísle 607 
027 926 nebo na e-mailové adrese  
veronika.marouskova@cpkp.cz. Dě-
kujeme za spolupráci všem, kteří roz-
voj služeb na Klatovsku podporují!

Jedním z poskytovatelů, kteří se 
účastní plánování sociálních služeb 
na Klatovsku, je organizace Tichý 
svět. Ta poskytuje v regionu soci-

ální služby osobám se sluchovým 
postižením. Služby jsou zdarma  
a jsou určené pro kohokoliv s jakým-
koliv sluchovým hendikepem. Nabíd-
ka služeb se tak týká jak osob neslyší-
cích či nedoslýchavých, které využívají 
ke komunikaci český znakový jazyk, 
tak i osob, které o sluch třeba postup-
ně přicházejí, tedy např. seniorů.

Rozsah nabízených služeb je široký. 
Zájemci si mohou objednat fyzického 

tlumočníka, který za nimi dle domlu-
vy kamkoliv dorazí, nebo se mohou 
s pracovníky Tichého světa poradit 
ohledně možností zajištění kompen-
začních pomůcek (např. sluchadla pro 
seniory) či různých příspěvků. Záro-
veň mohou získat podporu třeba při 
vyřizování záležitostí na úřadech, při 
procesu vyhledávání práce apod.

Všechny služby jsou poskytovány 
pracovníky, kteří ovládají český jazyk  
i český znakový jazyk a jsou tak schop-
ni adaptovat se na komunikační po-
třeby klienta a komunikovat s ním bez 
bariér. Kdokoliv bude mít zájem o vy-
užití služeb, může kontaktovat vedou-
cího plzeňské pobočky Tichého světa 
Dominika Dolejše na tel. čísle 607 
086 461 nebo na e-mailové adrese  
dominik.dolejs@tichysvet.cz. Více 
informací naleznete na webových 
stránkách www.tichysvet.cz nebo  
na facebookové stránce @tichysvet.
plzensky.kraj.

Ing. Tereza Eberlová 
manažer projektu, Centrum pro  
komunitní práci západní Čechy

a časové platnosti platí i v autobusech 
a vlacích ostatních dopravců. Jízdenky 
zakoupené v příměstských autobu-
sech, vlacích a rychlících je možné vy-
užít také pro cestu i v klatovské měst-
ské hromadné dopravě.

zdroj: PÍSMO Holý s.r.o.

Hospodářský odbor velmi úzce spolu-
pracuje s pracovníky odboru rozvoje 
města v oblasti majetkoprávního vy-
pořádávání staveb pozemních ko-
munikací, připravy veřejných zakázek 
a žádostí o dotace z různých fondů. 
Dalším důležitým partnerem hospo-
dářského odboru jsou Technické služ-
by města Klatov, se kterými jsou ko-
ordinovány plány oprav komunikací, 
veřejného osvětlení apod.

Neméně důležitá je velmi dobrá 
součinnost hospodářského odboru  
s vedením města. Našim společným 
cílem je dosažení kvalitní dopravní 
infrastruktury a spokojenosti občanů  
ve všech činnostech, které odbor hos-
podářský zajišťuje.

Závěrem chci poděkovat Vám všem za 
podněty a konstruktivní spolupráci při 
zlepšování životních podmínek obča-
nů Klatov a našich integrovaných obcí. 
Bez Vaší spolupráce by plnění našich 
úkolů bylo velmi obtížné.

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J8

Nabídka služeb Rané péče Kuk

Služba raná péče je jedinečná a má 
nezastupitelné místo při podpoře ro-
dičů v péči o dítě s postižením v raném 
věku. Žádná dostupná sociální služba 
nenabízí takto komplexní a plnohod-
notnou pomoc rodinám pečujícím  
o dítě se zrakovým nebo kombinova-
ným postižením.

Organizace působí v celém Plzeňském 
a Karlovarském kraji. Poradci posky-
tují konzultace přímo v rodině, v jejím 
přirozeném prostředí, a to v rozsahu 
1x za 1–3 měsíce dle potřeb rodiny. 
Rodina má možnost se na svého po-
radce kdykoliv obracet telefonicky 
nebo mailem. Rodiny nejčastěji vyu-
žívají sdílení náročné životní situace, 
jakou péče o dítě s kombinovaným 
postižením je. Sdílení pomáhá se  
v situaci zorientovat a hledat možnos-
ti řešení. Přínosem pro rodiny jsou 
odborné rady týkající se vývoje dítěte 
s postižením, zapůjčení a instruktáž 
k pomůckám, zkušenosti z jiných ro-
din, kontakty na odborníky, informace  
o vzdělávání, využití sociálních dávek 
a jiných možností získávání financí. 
Přístup poradců k rodinám je vždy 

individuální a partnerský. Poradci ne-
hodnotí, neodsuzují, ale radí a dopo-
ručují.

Práce organizace navazuje na práci lé-
kařů a dalších odborníků a doplňuje ji. 
Poradci mají čas vysvětlit si a probrat  
s rodinou, co potřebuje, umožnit jí 
se zastavit a zamyslet se nad svou 
situací, zároveň nabízí pohled zvenčí  
a třeba i jiné možnosti řešení jejich si-
tuace. Cílem je, aby rodina službu ne-
potřebovala, byla ve svém fungování 
a rozhodování samostatná a mohla 
žít běžným způsobem života ve své 
komunitě.

Kontakty:
Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 420 035, 724 400 815
mail: plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk

Organizace poskytuje zdarma služby rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombi-
novaným postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let věku.
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Oprava MK Maškova (úsek od ul. Nár. mučedníků po 
Šmeralovu)

Oprava povrchu komunikace a chodníků. Součástí bude 
oprava vodovodního a kanalizačního řadu a veřejného 
osvětlení.
Termín provedení: 13. 9.–11. 11. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava pravostranného chodníku v části ul. Nár. mučed-
níků (úsek 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 podélného stání v části ul. Nádražní 
(úsek od Dukelské po Franty Šumavského vpravo).
Termín provedení: 1. 10.–15. 11. 2021
Stavba bude provedena s omezením provozu při zúžení jízd-
ního pruhu po úsecích.

Oprava prostoru a chodníků před samoobsluhou a před 
garážemi v Suvorovově ulici (úsek od Plánické po Stu-
dentskou) 

Termín provedení: 1. 11.–15. 12. 2021
Stavba bude provedena s omezením provozu při zúžení jízd-
ních pruhů po stranách, náhradní autobusové zastávky bu-
dou umístěny do ulice K Vodojemu.

Oprava chodníků v ulici Pavlíkova (úsek od Plánické  
po Křížovou)
Termín provedení: 1. 11.–30. 11. 2021
Oprava bude provedena za provozu s uzavřením levého  
a pravého chodníku střídavě tak, aby byl umožněn přístup ke 
školní jídelně.

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 
• 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

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

VOLEJBAL
6. 11.

sobota
10:00, 14:00 | Jun. I. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
Klatovy - Plzeň B

13. 11.
sobota

9:00, 13:00 | Ženy „A“ II. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
Klatovy - Domažlice

13. 11.
sobota

10:00, 14:00 | Jun. I. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
Klatovy - Benešov

20. 11.
sobota

10:00, 14:00 | Ženy „A“ II. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
Klatovy - Plzeň B
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Kulturní přehled | listopad
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
pondělí

20:00 | PAROŽÍ
USA, titulky, od 15 let, 99 minut, 120 Kč.
Horor.

2.  
úterý 

20:00 | NENÍ ČAS ZEMŘÍT
USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 140 Kč.
Bond. James Bond.

3.  
středa 

20.00 | FILMOVÝ KLUB: MALÍŘKA A ZLODĚJ
Norsko, titulky, od 12 let, 102 minut, 100 Kč.
Neobvyklý vztah české malířky a norského zloděje.

4.  
čtvrtek 

20:00 | ZÁTOPEK 
ČR, přístupno,  130 minut, 100 Kč.
Životopisný film.

5.  
pátek 

20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
ČR, od 12 let, 117 minut, 120 Kč.
Populární česká komedie.

6.  
sobota 

17:00 | AINBO: HRDINKA PRALESA 
Nizozemsko, dabing, přístupno, 85 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.

6.  
sobota 

20:00 | KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
ČR, od 12 let, 90 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

7.  
neděle 

17:00 | SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
JAR, dabing, přístupno, 98 minut, 120 Kč.
Animovaný.

7.  
neděle 

20:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ (3D)
USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 140 Kč.
Komiksový superhrdina ve 3D.

8.  
pondělí 

20:00 | KRYŠTOF 
ČR, od 12 let, 101 minut, 120 Kč.
Nové české drama.

9.  
úterý 

20:00 | KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
ČR, od 12 let, 90 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

10.  
středa 

20:00 | NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
Švédsko, titulky, od 15 let, 87 minut, 120 Kč.
Horor. 

11.  
čtvrtek 

20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ČR, přístupno, 109 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.

12.  
pátek 

20:00 | KAREL 
ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Gott. Karel Gott.

13.  
sobota 

17:00 | MAXINOŽKA 2 
Francie, dabing, přístupno, 89 minut, 120 Kč.
Rodinný animovaný film.

13.  
sobota 

20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ČR, přístupno, 109 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.

14.  
neděle 

17:00 | TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
USA, dabing, přístupno, 88 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.    

14.  
neděle 

20:00 | NEZNÁMÝ 
Rumunsko/ČR, od 12 let, titulky, 123 minut, 110 Kč.
Kriminální drama.

15.  
pondělí 

20:00 | ZPRÁVA 
Slovensko, od 15 let, 94 minut, 120 Kč.
Historické válečné drama.

16.  
úterý 

20:00 | ETERNALS 
USA, titulky, od 12 let, 157 minut, 130 Kč.
Noví marvelovští superhrdinové jdou do akce.

17.  
středa 

17:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
ČR, od 12 let, 117 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie.

17.  
středa 

20:00 | POSLEDNÍ SOUBOJ 
USA, titulky, od 15 let, 153 minut, 120 Kč.
Historické drama.    

18.  
čtvrtek 

17:00 | ADDAMSOVA RODINA 2 
USA, dabing, přístupno, 93 minut, 120 Kč.
Animovaný.

18.  
čtvrtek 

20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ČR, přístupno, 109 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.

19.  
pátek 

17:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ  
USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 110 Kč.
Komiksový superhrdinský nářez.

19.  
pátek 

20:00 | ZTRACENI V RÁJI 
ČR/Švýcarsko, od 12 let, 75 minut, 130 Kč.
Komedie/Road movie.

20.  
sobota 

17:00 | MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
ČR, přístupno, 87 minut, 120 Kč.
Nová česká animovaná pohádka.

20.  
sobota 

20:00 | DUNA 
USA, titulky, od 15 let, 155 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi, tentokrát verze s titulky. 

21.  
neděle 

17:00 | LUCA 
USA, dabing, přístupno, 96 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.

21.  
neděle 

20:00 | LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 
ČR, od 12 let, 103 minut, 120 Kč.
Romantická komedie.

22.  
pondělí 

20:00 | HRANA ZLOMU 
ČR, od 15 let, 86 minut, 120 Kč.
Drsný thriller.

23.  
úterý 

20:00 | KAREL 
ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi. 

24.  
středa 

20:00 | FILMOVÝ KLUB: MILUJ SVÉHO ROBOTA 
Německo, titulky, od 12 let, 102 minut, 110 Kč.
Tragikomedie.    

25.  
čtvrtek 

20:00 | KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK 
USA, titulky, od 12 let, 140 minut, 130 Kč.
Životopisné sportovní drama.

26.  
pátek 

17:00 | KAREL 
ČR, přístupno, 99 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi. 

26.  
pátek 

20:00 | POSLEDNÍ NOC V SOHO 
USA, titulky, od 15 let, 116 minut, 140 Kč.
Thriller.

27.  
sobota 

17:00 | ENCANTO 
USA, dabing, přístupno, 86 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.

27.  
sobota 

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
ČR, přístupno, 105 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

28.  
neděle 

17:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 110 Kč.
Komiksový superhrdinský nářez.

28.  
neděle 

20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
ČR, přístupno, 109 minut, 130 Kč.
Nová česká romantická komedie.

29.  
pondělí 

20:00 | ZÁTOPEK 
ČR, přístupno, 130 minut, 100 Kč.
Životopisný film.     

30.  
úterý 

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
ČR, přístupno, 105 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

1.  
středa 

20.00 | FILMOVÝ KLUB:  ADA 
Island, titulky, od 15 let, 106 minut, 130 Kč.
Mysteriózní islandské drama. 

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ. 
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
Vstupenky lze zakoupit také v Infocentru na náměstí Míru v Klatovech.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

Půjčovna | Putování židovskou historií - od 9. listopadu až do konce 
tohoto roku si můžete prohlédnout výstavu od Tobiáše Smolíka z knihy 
Cha cha chá, zasmál se Mordechaj s ilustracemi od Vojtěcha Šedy.
Čítárna | Betlémy - přijďte nasát již trochu vánoční atmosféru do čítárny, 
kde budou v listopadu i v prosinci ke zhlédnutí betlémy vytvořené různý-
mi technikami. Vystavovaná díla patří do tvorby Ivany Sieberové a Hany 
Heřmanové.
Schodiště | KOMenský v KOMiksu – výstava představující životní osu-
dy J. A. Komenského, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a 
knihovna J. A. Komenského Praha.
Galerie | Betlémy – v průchodu do dětského oddělení bude vystavený 
keramický betlém, v kliprámech budou umístěné betlémy z papíru, ve 
vitrínách pak drobnější papírové výrobky. Ruční práce náleží Ivaně Siebe-
rové a Haně Heřmanové, které současně v podzimních měsících vystavují 
i v čítárně.
Oddělení pro děti a mládež | Čertoviny - textilní hračky, maňáskové 
čertů, andělů a Mikulášů od Jany Vyskočilové a malované obrázky od dětí 
vás provedou dětským oddělením.  
Oddělení pro děti a mládež | Semínkovna, aneb Sázej, sklízej, sdílej 
- Ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy zveme do tzv. „semínkovny“. 
Neváhejte a přijďte s námi sdílet vaše semínka ať už okrasných či užitko-
vých rostlin. Každé darované semínko bude vítáno.
Refektář jezuitské koleje | Štěpán Hon: Příběhy - výstava fotografií z 
cyklů DOMA a Evropský deník od Štěpána Hona potrvá do 28. ledna 2022.

4. 11. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje
Putování židovskou historií Vernisáž výstavy Tobiáše 
Smolíka s ilustracemi Vojty Šedy z knihy Cha cha chá, zasmál 
se Mordechaj: Veselé putování židovskou historií. Od 9. 11. 
bude expozice v oddělení pro dospělé.

10. 11. 
středa

18:00 | refektář jezuitské koleje
Štěpán Hon: Příběhy Vernisáž výstavy fotografií z cyklů 
DOMA a Evropský deník. Večerem provede Petr Čtvrtníček 
za hudebního doprovodu Rozálie Havelkové. Z knihy Náš ev-
ropský deník přečtou kapitolu Klára Honová a Štěpán Hon.

11. 11. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje | Klatovy kolem roku 1520 
Přednáška PhDr. Kamila Boldana. Po zničujícím a úmyslně za-
loženém požáru Klatov, který se stal velkým předělem v tvářnos-
ti města. Tyto události jsou zajímavou kapitolou, kterou ilustrují 
i některé nedávno nalezené prameny. Vstupné dobrovolné.

22. 11. 
pondělí

18:00 | refektář jezuitské koleje
Petr Nazarov: Rok na Havajských ostrovech
Objevování krás různých míst, autorových možností a limi-
tů, ale také boření mýtů a pseudopravd. Zážitky ze čtyř cest  
a čtrnáctiměsíčního pobytu na Havaji. Vstupné dobrovolné.

25. 11. 
čtvrtek

8:30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
Brain&Breakfast Obvyklý čtvrteční snídaňový čas proběh-
ne s Gabrielou Končitíkovou na téma: Tomáš Baťa. Bližší in-
formace poskytneme na našich stránkách během listopadu.

2.–4. 12.
čt-so 

refektář jezuitské koleje
Ó, kráso Země české, vlastenče náš
Konference k výročí oslav 400 let od narození Bohuslava Bal-
bína. Připomeneme si jeho zasloužilou tvorbu, neliterární 
činnost i Balbína jako osobnost.

EUROPE DIRECT KLATOVY
w w w.europedirect .cz

23. 11.
úterý

14.00 | Úhlava, o. p. s. (Plánická 174, 1. patro)
Možnosti česko-bavorské spolupráce v letech 2021-
2027 – s čím a jak se mohu zapojit? 
Bezplatný seminář k představení možností získání podpo-
ry pro česko-bavorskou spolupráci z programu INTERREG 
Bavorsko – Česko a Dispozičního fondu v letech 2021-2027 
pro obce, školy, vzdělávací a výzkumné instituce, neziskové 
organizace a další subjekty.

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

28. 11. 
neděle

SŠZP – VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Tematická výtvarná dílna. Tvoření vánočních dekorací. 
Společně zapálíme adventní svíčku v rámci projektu „Zdra-
vé město“, které uspořádalo město Klatovy ve spolupráci se 
SŠZP. Těšit se můžete i na vystoupení zájmových kroužků.

MĚSTO KLATOVY
w w w.klatov y.cz

4. 11.
čtvrtek

19.00 | sál radnice | ZÁVĚREČNÝ KONCERT - Meziná-
rodní festival komorní hudby 
Milan Al - Ashhab – housle, Adam Skoumal - klavír

17. 11.
středa

17. LISTOPAD V KLATOVECH

17.11 | náměstí Míru
Modlitba pro Martu

17.15 | Divadelní ulice
Slovo starosty města
ZUŠ J. Kličky Klatovy (divadelní monology)

17.45 | u budovy klatovského divadla 
Vzpomínkové setkání

19.00 | sál klatovské radnice
Koncert Jaroslava Hutky

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

3. 11. 
středa

19:00 | Kulturní dům Klatovy
MIROSLAV DONUTIL - NA KUS ŘEČI
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky. Vtipné komentáře, 
které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Do-
nutilových přátel či kolegů.

4. 11. 
čtvrtek

19:00 | Kulturní dům Klatovy
Taneční kurz pro mládež - 2. prodloužená lekce 

5. 11. 
pátek

19:00 | Kulturní dům Klatovy
6. Ples handicapovaných
V rámci prosazování integrace osob s tělesným postižením 
připravuje nezisková organizace Lenox z.s. ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem Klatovy 6. ročník Plesu 
handicapovaných. 

6. 11. 
sobota

14.00 a 16.00 | Kulturní dům Klatovy
ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Loutkový soubor Brouček uvádí pohádku Antonína Pruchy.
Pohádka o tom, jak Kašpárek s Honzou do Černého lesa šli 
a Děda Vševěda hledali.

10. 11. 
středa

9.00 - 15.00 | Kulturní dům Klatovy
AKADEMIE ŘEMESEL 
Na akci budou prezentovány nabídky učebních a studijních 
oborů jednotlivých odborných učilišť, středních škol, střed-
ních odborných škol a vyšších odborných škol z Plzeňského 
a Jihočeského kraje. 

11. 11. 
čtvrtek

19.00 | Kulturní dům Klatovy
JÉ, WERICH! Komponovaný večer věnovaný zajímavostem 
z historie Osvobozeného divadla a zvláště pak regionální 
stopě Jana Wericha. Mluvené slovo se střídá s hudbou Ja-
roslava Ježka v podání kapely Kamuflon, Klatovského klari-
netového kvarteta, Filipa Nebřenského či Štěpána Špáda. 
Pořadem provází Lukáš Kopecký a Stanislav Haviar.

16. 11. 
úterý

20.15 | Kulturní dům Klatovy
HARLEJ - SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
Skupina Harlej vyráží na své podzimní turné. Těšit se tak 
již tradičně můžete na skvělou hudbu, zábavu a pódiovou 
prezentaci.

22. 11. 
pondělí

19.00 | Kulturní dům Klatovy 
ŽENA ZA PULTEM 2
Je volební víkend. Jiřina věří, že to konečně dopadne a ko-
munisté vyhrají. Hanka, která nakupuje u Jiřiny v koloniálu, 
se jí vysmívá. Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích  
v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka.

26. 11. 
pátek

17.45 | námětí Míru 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí Hroši ZUŠ J. Kličky Klatovy. Vezměte si s sebou 
zvonky na slavnostní rozsvícení stromu v 18.00.

26. 11. 
pátek

20.00 | Kulturní dům Klatovy 
VIKTOR SHEEN
Kladenský rapper původem z Kazachstánu Viktor Sheen vy-
stoupí v Klatovech!

30. 11. 
úterý

17.00 | Kulturní dům Klatovy 
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ 
Inspirace a ukázky tvoření vánočních věnců a dekorací
s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou.

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz
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H I F I K L U B  K L AT O V Y
w w w.hif iklub.klatov ynet .cz

9. 11.
úterý 

19:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (2)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 

19. 11.
pátek 

19:00 | I T I B O
Z klatovské zubní ordinace do zubní ordinace v městě na 
západě KENI. O postřehy a dojmy z africké země na pobřeží 
Indického oceánu se podělí MDDr. JAKUB HOSNEDL. Nutná 
rezervace na tel.: +420 722 304 862.

22. 11.
pondělí 

19:00 | NÁVRAT VINYLU
Pravidelný klubový večer pro zájemce o analogové nahráv-
ky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 a 45 
ot./min.) na přístroji špičkové kvality s možností digitálního 
přepisu na CD nebo USB flash disk.

24. 11.
středa

18:00 | „POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ“ aneb něco z výletů 
Přátel české historie 24. společenský večer, 1. část. Je třeba 
si připomenout, co hezkého jsme zažili. Pořad je připraven 
ve spolupráci s Hifiklubem. Akce je přístupná pro všechny 
milovníky památek. Občerstvení v 17:30 hodin.

do 30.12. výstava přístupná veřejnosti | přísálí klubovny 
„PORTRÉTY“ autorem kreseb Jiří Fořt ze Švihova u Klatov
klient Stacionáře „Kvítek“

nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží | POESIOMAT
Čeká i na Vás s nabídkou básní 19 autorů se vztahem k městu Klatovy.

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

Od 22. do 26. 11. bude PASK uzavřen z důvodu reinstalace stálé 
expozice 
do 21. 11. Lovecká vášeň ve skle Po staletí patří k oblíbeným de-

korům skla les, lesní zvěř a motivy lovu. Ctitelé svatého Hu-
berta si jimi připomínali i dnes připomínají chvíle prožité v 
lesním tichu a i dramatické situace při lovu. 

30. 11. 
- 13. 2.

Kouzelné světlo vitrážových lamp 
Do podzimních a zimních nocí zazáří v pavilonu lampy z 
barevných sklíček zhotovených v secesním stylu Tiffany. Ve 
spolupráci s firmou SKLOART – Richard Kanta z Lubence.

27., 28. 
11.

10:00-16:00 | Adventní trh českého skla 
Prodej originálních českých uměleckých a řemeslných pro-
duktů – užitkového a dekorativního skla, šperků, svítidel 
apod. Výrobky nejen skláren a rafinerií, ale také originální 
designová produkce z rukou mladých umělců.

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

každá
sobota

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

každé
pondělí

9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

každé
pondělí

13:30 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY

3. 11.
středa 

13:30 | Klub seniorů Klatovy
MYKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA

10. 11.
středa 

13:30 | Kino Šumava
KINO – MATKY

23. 11.
úterý 

9:00 | Klub seniorů Klatovy
přednáška – CHILE 

24. 11.
středa 

13:30 | Klub seniorů Klatovy
přednáška – TOULÁNÍ ŠUMAVOU

Úhlava, o . p . s .
w w w.uhlava.cz

13. 11.
sobota

8.00-13.00 | Začínáme v kuchyni – česká klasika
Kurz ve spolupráci se SŠZP, Klatovy. Příprava klasických 
českých pokrmů – od polévek přes hlavní jídla, až po klasic-
ké české buchty. Cena 1 500 Kč/osoba.

27. 11.
sobota

8.00-13.00 | S dětmi v kuchyni – vánoční pečení
Kurz ve spolupráci se SŠZP, Klatovy. Příprava a tvarování 
těst, nepečené cukrovinky, trvanlivé náplně atd. Přijďte si 
napéct vánoční cukroví! Cena 1 300 Kč/osoba.

Obou kurzů se mohou zúčastnit zájemci již od 15 let věku. Možná je i účast 
mladších dětí v doprovodu rodiče (kurzovné se hradí pouze za 1 osobu). 

KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA
w w w.kpk.klatov ynet .cz

4. 11.
čtvrtek 

19:00 | restaurace U radů | ČLENSKÁ SCHŮZE
Setkání zájemců o regionální dění a historii. Přednáška  
o průmyslu v našem městě. Srdečně zveme další příznivce. 

13. 11.
sobota 

17:30 | Svatomartinský lampiónový průvod
Akce na Hůrce pro rodiny s dětmi. Sraz v 17:30 na parkoviš-
ti nad sokolským stadionem. Odtud půjdeme průvodem na 
vrchol Hůrky. Zde bude malé ohňové vystoupení a možnost 
občerstvení. Pro zájemce bude připraven oheň k opečení 
vuřtů.

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

1. 11. 
pondělí

19:30 | INTIMITY -  Štefan Margita   
Operní pěvec, tenor se poprvé vydá do světa šansonu! Více než 
hodinový koncert plný zcela nových písní, které napsal zpěvák 
a skladatel Michal Kindl. Hosté: Michal Kindl, Iris Moris. PŘE-
LOŽENO z 18. 3. 2021 - vstupenky zůstávají v platnosti.

2. 11. 
úterý

19:30 | 30 předplatné skupiny C
LEŽ - Florian Zeller Francouzská komedie o tom, zda je 
možné ve vztazích lhát. Režie: Thomas Zielinski, Divadlo Verze, 
Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva Kodešová / Gabriela 
Mikulková, Jan Dolanský

4. 11. 
čtvrtek

19:30 | ISOLE – CIRK LA PUTYKA    
Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a doprovod. 
Setkávají se a ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak jako hudební-
ci, tanečníci a akrobaté v představení Isole. V hlavní roli ti, kdo 
doprovázejí projekty souboru od samého počátku, ale obvykle 
stojí více v pozadí, tedy hudebníci.

12. 11. 
pátek

19:30 | TENOR NA ROZTRHÁNÍ      
Divadelní spolek Plánice uvádí komedii amerického kome-
diografa Kena Ludwiga. Hrají: Jan Roub, Eliška Tauchenová, 
Milan Novák, Lukáš Týml, Jana Vopalecká, Matěj Frána, Kate-
řina Vopalecká, Ivana Roubová / Františka Svobodová, Štěpán 
Havel / Jiří Havlíček, Režie: Jiří Havlíček, PŘELOŽENO z 6. 11. 
2020 - vstupenky zůstávají v platnosti.

14. 11. 
neděle

15:00 | předplatné skupiny D
O SNĚHURCE
Romantický pohádkový muzikál na motivy známé německé 
pohádky bratří Grimmů. Režie a scénář: Vlastimil Fischer, 
Divadlo Kapsa Andělská Hora, Hrají: Diana Hauptová, Marie 
Švestková, Lukáš Bouzek, Jiří Šponar, Jan Vejražka

15. 11. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny B
PUSŤTE MĚ VEN! - Jean-Marie Chevret  
Iva Janžurová si ke svému životnímu jubileu příhodně vybrala 
francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou he-
reckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského 
divadla a filmu Joce de Guérande. Režie: Sabina Remundová, 
Divadlo Kalich. Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová

23. 11. 
úterý

19:30 | CAVEWOMAN  - Emma Peirson  
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se po-
dívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman 
a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě 
Cavewoman. Režie: Irena Žantovská, Agentura Point, Hraje: 
Daniela Choděrová, PŘELOŽENO z 5. 11. 2020 - vstupenky zů-
stávají v platnosti.

24. 11. 
středa

19:30 | CESTA JAKO ŽÁDNÁ ZE STA 
Cestopisný dokumentární film + beseda.
Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, dlouholetí kamarádi z Plas 
u Plzně, si stanovili velký cíl - zopakovat euroasijskou cestu 
legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Skrze škálu 
barvitých míst sledujeme, jak se svět změnil po 60 letech. PŘE-
LOŽENO z 3. 4. a 23. 10. 2020 - vstupenky zůstávají v platnosti

26. 11. 
pátek

19:30 | předplatné skupiny K
NEZMAŘI A BIG BAND KLATOVY      
Speciální koncert a křest velkého zpěvníku skupiny NEZMAŘI, 
který obsahuje všechny písničky, které během svého 40 letého 
působení kapela vydala na svých nosičích. BIG BAND KLATOVY 
navázal spolupráci s folkovou legendou – kapelou Nezmaři  
a oblékl několik jejich písní do bigbandových aranžmá. 

29. 11. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
MAGICKÉ HOUSLE S J. PŘEUČILEM A V. NÁVRATEM
Fascinující vyprávění herce Jana Přeučila o tajemstvích houslí 
a virtuózní ukázky skladeb pro sólové housle v podání Václa-
va Návrata. PŘELOŽENO z 8. 10. 2020 - zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti
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GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

5. 11. 18:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Vernisáž výstavy ROZHRANÍ
Umělci, kteří se pohybují na rozhraní různých tvůrčích ob-
lastí a názorových proudů. Výstava se snaží přiblížit, jak se 
proměňuje jejich projev, jak se vyvíjejí a prolínají různé vý-
razové prostředky. Kurátor: Jiří Machalický. Do 16. 1. 2022.
Cyklus přednášek: Problémy 19. století a současnost
Tématem bude 19. století a jeho přesahy do současnosti, 
přičemž přednášející budou klást důraz na to, jak pro-
běhlých 100 let ovlivnilo následující vývoj ve 20. a 21. století.

12. 11. 
pátek

17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Mgr. Dagmar Kotorová: Zrod vzdělané střední třídy 
v 19. století 
Tereziánsko-josefinské reformy uskutečněné v oblasti škol-
ství vedly ke zvýšení úrovně vzdělanosti. Některá nařízení 
však znamenala pro celou vrstvu vzdělané společnosti pro-
blémy. Jaké to byly a jaký další vývoj přinesly? Zodpověze-
ním se bude zabývat autorka ve svém příspěvku.

13. 11. 
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro děti k výstavě Rozhraní 
Dílna inspirovaná aktuální výstavou. Dílna je vhodná pro 
děti od 5 let.

26. 11. 
pátek

17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Mgr. Martin Urban, Ph.D.: Od vědy k ideologii aneb 
kořeny německé rozpínavosti.
Je evidentní, že k obhajobě dobyvačné politiky posloužily 
nacistům některé vědecké teorie a poznatky zejména z evo-
luční biologie. Do jaké míry však měla nacistická expanzivní 
politika skutečně vědecký základ? A jaký díl viny nese sa-
motná evoluční biologie? Víc se dozvíte na přednášce.

S P O L E K  B E S E D A
w w w.spolekbeseda.cz
Spolek pro onkologické pacienty, jejich blízké a přátele - Pavilon „B“ poli-
kliniky, 3. patro, Pod Nemocnicí 789, Klatovy.

10:00
-15:00 

Poradna pro psychosociální podporu onko pacientům  
a jejich rodinám -  lze domluvit schůzky individuálně po te-
lefonu 605 826 914.

Klubovna je otevřena od 14:00-18 hod. každé úterý, pokud se nepořádá 
akce mimo klubovnu.

2. 11.
úterý 

14:00 | Dušičky
původ a tradice 

9. 11.
úterý 

14:00 | Peče celá BESEDA 
nejlepší recepty na Martinské hody 

16. 11.
úterý 

14:00 | Artedílny 
kreslení na sklo 1

23. 11.
úterý 

14:00 | Artedílny 
kreslení na sklo 2

30. 11.
úterý 

14:00 | Babinec
povídání o všedních věcech

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

do 6. 2.  výstavní sál muzea a chodba I. NP 
KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ 
Výstava provede návštěvníka minulostí i současností práce 
s chladnokrevnými koňmi, ukáže historii těžby dřeva na Šu-
mavě a také využití koní  při práci v lese dnes.

do 6. 2.  přednáškový sál muzea a schodiště do 1. patra 
ŠUMAVA  
Výstava fotografií Miloše Kašpara.

10. 11.
středa

17:00 | výstavní sál
KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ
komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Hanou 
Smetanovou; vstupné 60/30 Kč. Pro žáky a studenty ZŠ a SŠ 
je možnost komentované prohlídky od 10:00 hodin, nutná 
rezervace předem do 9. 11. 2021 na tel.: 376 326 362.

KLATOVY21
w w w.klatov y21.cz

25. 11.
čtvrtek

19.00 | Dominikánský klášter - Plánická 174, Klatovy
(Ne)bezpečné Klatovy?
Veřejná debata. Přijďte s námi diskutovat o tom, zda 
máme v Klatovech bezpečno a zda se zde bezpečně cí-
tíme. 

CAFÉ JEDNOROŽEC
w w w.cafejednorozec.cz

24. 11.
pátek 

20:00 | koncert skupiny Hm
Zhudebněné texty klasických i současných básníků, krásné 
tóny a hlavně spousta laskavého humoru - to vše může-
te zažít a vyslechnout při koncertu této české, prý folkové 
kapely.

FALCON CLUB
w w w.falconclub.cz

5. 11.
pátek 

19:00 | Pub Quiz 
Skvělá zábava pro 3–5členné týmy. Otázky se týkají všeho 
kolem tebe. Sestav tým a přijď se ukázat! 

6. 11.
sobota 

20:00 | The Fialky & Houba  
Koukej i ty dovalit na tuhle punkrockovou večeři. Bude o ni 
rvačka, takže se nikde nezapomeň! 

12. 11.
pátek 

20:00 | DNB night: SYMPLEX & 101 WARRIORS CREW 
& Dj UHOREC Po roce a půl se ve Falconu zase rozezní 
zlomený beaty. Natěšenost velká! 

13. 11.
sobota 

20:00 | ZRNÍ 
Do Klatov se vrací Zrní, ikona novátorství a hledačství na 
české alternativní scéně. Atmoška bude a nová deska taky! 
Omezený počet vstupenek. 

14. 11.
neděle 

16:00 | Languarium vol. X
Co stůl, to jiná řeč! Baví tě jazyky? Tož to se stav buď jen tak 
pokecat nebo dones svou oblíbenou deskovku a zahraj si ji 
s kámošema třeba v řečtině. 

19. 11.
pátek 

20:00 | Ventolin & Johuš Matuš 
Genialita, bizár, ale i kult. Nazuj pohorky, obleč šusťákovku, 
do ledvinky sbal svačinu a přijď si nechat naložit!  

20. 11.
sobota 

20:00 | Garage Rattlesnakes & Nežfaleš & SticX 
Pražská legenda spolu s tím nejlepším z lokální scény. Ta-
hle směsice rock ‚n‘ rollu, ska a punk rocku tě fakt nenechá 
spát! 

26. 11.
pátek 

20:00 | Dubstep NIGHT
Nakrájíme vzdoušek. Nikde jinde si tak dobře nezařádíš! 

27. 11.
sobota 

19:00 |  Zastodeset & Sirky & Fiasko (Adys?) 
Třešnička na listopadovým dortu! Doraž zkontrolovat klu-
ky, jestli jsou pořád ještě ve formě.

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

2. 11.
úterý 

18:30 | Restaurace KD | PŘÁTELSKÉ SEZENÍ 
Setkání lidí, které zajímá česká historie, hlavně historie 
a dění v regionu. Vystoupí divadelní ochotnická skupina 
„Kord v srdci“ pod vedením Jiřího Čady z Nýrska.

7. 11.
neděle 

8:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET 
Nádherné štuky v nedalekém zámku
Nepomuk - nová křížová cesta Lukáše Marka, Kasejovice 
- kostel sv. Jakuba, muzeum, Lnáře -  kostel sv. Mikuláše, 
renesanční zámek, muzeum koček, Švýcárna. Prohlídky s 
výkladem a tradiční oběd zajištěn. Doprava - bus. Sraz v 
7:45 hod. v Jiráskově ulici (za hradbami).

20. 11.
sobota 

12:30 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA 
Za Bimbem do Plzně
Návštěva autorské výstavy geniálního malíře Bohumila 
Konečného v Západočeské galerii. Odjezd vlakem, sraz na 
nádraží ve 12:15 hod. Akce je přístupná veřejnosti. Odjezd 
z Plzně individuálně. 

24. 11.
středa 

18:00 | Klubovna Hifiklubu ve Vrchlického sadech 
POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ aneb z výletů přátel české 
historie“ 24. část. Je třeba si připomenout, co hezkého jsme 
zažili. Pořad je připraven ve spolupráci s Hifiklubem. Akce 
je přístupná pro všechny milovníky památek. Občerstvení 
v 17:30 hod.
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Jaroslava Stránská: „Policie Modrava 
se těší takové oblibě proto, že 
připomíná staré detektivky.“

Kdybyste nebyla herečka, lákala 
by vás i ve skutečném životě práce  
u policie?

Docela ano, ráda bych si zkusila práci 
u policie. Kdybych měla na vybranou, 
chtěla bych vyzkoušet obor krimina-
listiky. Tam si totiž musíte nad věcmi 
lámat hlavu a přemýšlet nad každým 
detailem, abyste na něco přišla. Dávat 
pokuty by asi nebylo pro mě, já bych 
totiž každého pustila s upomínkou, ať 
už se to příště nestane.

Baví vás natáčet nové díly?

Mně to přijde, jako kdybych nikdy na-
táčet díly Policie Modrava nepřestala. 
Ono se to nese ve stejném stylu, jako 
byly ty předchozí díly, ale musím kon-
statovat, že mě to opravdu baví. Jsem 
opět v kontaktu s kolegy, se kterými 
jsem se dva roky neviděla. Mám ale 
pocit, jako bychom se od sebe nikdy 

nevzdálili – maximálně, že jsme měli 
chvíli prázdniny, ale teď zase pokraču-
jeme.

Jaký to byl pro vás pocit vrátit se 
opět na Šumavu?

Jak už jsem zmínila, jako kdybych ni-
kdy neodešla. Já Šumavu miluji, to je 
opravdu moje srdcová záležitost. Za 
prvé jsou tam výborní lidé. Vy v Kla-
tovech jste také takoví bodří Šuma-
váci. Dalo by se říci, že na Šumavě 
už jsme rodina, stále se tam vracíme  
a všichni už nás zdraví ahoj, protože 
my tam jezdíme i ve svém volném 
čase. Vyrážíme tam například na Ma-
sopust, družíme se s místními. Chodí-
me na Masopustní ples, teď jsme tedy 
museli kvůli koronaviru vynechat, ji-
nak jsme tam vesměs pokaždé. Mám 
ráda zdejší krajinu, která je opravdu 
nádherná, lidé skvělí, takže co více si 
přát? 

Je nějaké místo v Klatovech, které 
vám přijde něčím zvláštní, sympatic-
ké?

 Já mám Klatovy moc ráda, poměrně 
často sem jezdím hrát s divadlem, tak-
že tady mám i kamarády. Samozřejmě 
divadlo je nádherné, ty varhany jsou 
dechberoucí. Opět skvělí lidé, líbí se 
mi i Vaše věže – Černá i Bílá. Mám 
ráda i to, jak jsou Klatovy řešené, je to 
opravdu hezké město. 

Vím, že jste pracovně dost vytížená, 
přesto bych se chtěla zeptat – navští-
vila jste nějakou z klatovských pa-
mátek? Například katakomby nebo 
Černou věž?

Klatovské památky už mám dávno 
prošlé. Jezdíme sem opravdu mini-

málně třikrát až čtyřikrát do roka s di-
vadlem, tak tady i přespáváme, proto-
že se vždy jezdí šňůra. Takže ten čas, 
který tady máme vyhrazený, trávíme 
tím, že si procházíme všechny vaše 
památky, krámky a restaurace. 

Kolektiv v práci je velmi důležitý, jak 
byste popsala ten váš při natáčení 
Policie Modrava?

Já se všemi kolegy vycházím velmi 
dobře. Tady je opravdu skvělá parta. 
Musím zaklepat, ale opravdu to tak je, 
což mě moc těší.

S kterým z kolegů vás nejvíce bavilo 
spolupracovat?

Ono také velmi zaleží na tom, s který-
mi kolegy strávíte nejvíce času. Já tady 
většinu času trávím se Zdeňkem Pa-
lusgou (v seriálu představuje policistu 
Vlastu Nováčka), také s Matějem Da-
dákem  (alias podporučík Josef Vítek) 
a Filipem Tomsou (role Kamila Sed-
láčka). Všichni jsou opravdu skvělí, ale  
z tohoto seznamu to bude asi Zdeněk 
Palusga, s ním totiž toho času trávím 
asi nejvíce. 

Odloučení od rodiny kvůli natáčení 
pro vás musí být poměrně těžké...

Samozřejmě, že je to těžké, ale můj 
manžel už si zvykl. Dítě už máme ve-

Na Šumavě a v Klatovech probíhalo již čtvrté natáčení oblíbeného kriminálního 
seriálu Policie Modrava, který vysílá televize Nova. Jaroslava Stránská, která hraje 
jednu z hlavních postav Lucii Krásenskou, se rozpovídala nejen o natáčení posled-
ní série. 
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liké, už budu i babička – takže mladí už 
nás nepotřebují. I když jsem v Praze, tak 
odjíždím skoro každý večer na předsta-
vení a manžel se vrací z práce, tudíž se 
občas míjíme. Zase jsme si ale vzácnější. 

Všechny řady seriálu se těší velké 
oblibě, proč myslíte, že tomu tak je? 

Myslím si, že se Policie Modrava těší 
takové oblibě proto, že připomíná 
staré detektivky, které se dříve točily. 
Také pan režisér je starší generace, 
takže seriál točí tím stejným stylem. 
Divákům to připomíná mládí a z mého 
pohledu je to takový odpočinkový se-
riál.

Třináct let, čtyři série Policie Modra-
va, bude těžké rozloučit se s rolí Lu-
cie Krásenské?

Určitě to bude těžké, již jsem i povýši-
la a stala jsem se poručíkem. V minu-

lých dílech jsem dodělala školu, takže 
to už není ani tajná informace. Navíc 
jsme si na sebe všichni zvykli, vidíme 
se rádi a hlavně mě to baví. Ale jak se 
říká – to je život. Něco končí, aby moh-
lo začít něco nového.  

Co byste vzkázala divákům? Na co se 
mohou v poslední sérii Policie Mod-
rava těšit?

My samozřejmě nemůžeme nic pro-
zrazovat, ale myslím si, že tam bude 
několik zvratů. Nemyslím tím jen  

u mě, ale také například u Soni Nori-
sové, která hraje kapitánku Janu Vi-
nickou. Bude se určitě na co dívat  
a samozřejmě opět „vyvraždíme“ ce-
lou Šumavu (smích). Já se sice budu 
znovu zabývat krádežemi, protože 
moje postava asi nemá na vyšetřo-
vání vražd hlavu, ale určitě bude celé 
dění stejně jako v předchozích řadách 
napínavé.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Po barvách a se šipkami k cíli

Zahrnuje nejen prostory Městské 
knihovny, ale i prostory patřící úřadu 
a Městskému ústavu sociálních slu-
žeb. Cílem bylo zamezit bloudění po 
chodbách a mezi patry. Přiznejme si, 
že vygradované životní tempo vyžadu-
je snadné a jasně čitelné sdělení. Aniž 
bychom si to uvědomili, probíhá tak 
určitá vizuální komunikace formou 
spojení barev, symbolů a obrázků. 
Podstatou takto barevného designu 
je srozumitelnost a již zmíněná čitel-
nost. Počátky samotné orientace sa-
hají až do období pravěku a šipka se 
tak může pokládat za nejstarší znač-
ku v grafické komunikaci. Dnes ten-
to znak vnímáme jako přesné určení 
směru. Vstup do budovy i východ z ní 
je umožněn třemi různými způsoby,  
a to z náměstí Míru, z nádvoří koleje  

a z Balbínovy ulice. Nejrychlejším 
orientačním bodem pro návštěvníky 
bude jednoznačně barevné rozliše-
ní. Oranžová se symbolem podáva-
jících rukou zahrnuje Městský ústav 
sociálních služeb Klatovy, Ředitelství 
MěÚSS, Domácí ošetřovatelskou péči, 
Pečovatelskou službu, Evidenci žádos-
tí do domovů a Rodinnou poradnu. 

Modrá barva představuje sekci Evi-
dence obyvatel, Občanské průkazy  
a Cestovní doklady. Zelená s do-
mečkem značí Stavební úřad a Úřad 
územního plánování. Po červené, žlu-
té a tmavě modré dojdete do různoro-
dých oddělení Městské knihovny. A po 
fialové se znakem „R“ navštívíte místní 
Refektář. Tento orientační plán zpra-
covala a namontovala místní firma 
Kraus design s. r. o., za což jí patří vel-
ké poděkování. Jsme rádi, že i v těchto 
prostorech mohlo vzniknout přehled-
né značení a přejeme vám šťastnou 
cestu, ať už půjdete kamkoliv.

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy

Dlouhodobá myšlenka Městské knihovny v Klatovech se zhmotnila a po delším 
plánování byl v letošním roce v prostorách tamní jezuitské koleje úspěšně nain-
stalován přehledný návod pro snadnější orientaci v budově. 
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Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy Klatovy

Pod Městský ústav sociálních služeb 
Klatovy byla převedena hned od po-
čátku, tedy v roce 1994. Původní zá-
měr byl, jak název napovídá, zřídit 
poradnu jako pomoc partnerům před 
manželstvím a v době manželství.  
Od té doby se spektrum služeb pod-
statně rozšířilo. 

Dnes poskytujeme poradenské služby 
pro širokou škálu klientů, pomáháme 
osobám v krizi, rodinám s dětmi, obě-
tem domácího násilí, osobám ohrože-
ným závislostí, dětem a mládeži, oso-
bám ohroženým rizikovým způsobem 

života, seniorům a zdravotně postiže-
ným. 

Častým důvodem návštěvy porad-
ny jsou konflikty v komunikaci (mezi 
partnery i mezi rodiči a dětmi), nejis-
toty a obtíže při výchově dětí, napjatá 
atmosféra v rodině a neshody v péči  
o děti. Nabízíme asistenci při vytváře-
ní dohod o rodičovském styku. 

Poskytujeme potřebné informace 
přispívající k řešení náročné životní 
situace v různých fázích života, pomá-
háme klientům orientovat se v sociál-

ních systémech včetně pomoci s vypl-
něním potřebných formulářů. 

Nabízíme pomoc v řadě dalších rodin-
ných, manželských, partnerských, ale 
i individuálních problémů týkajících se 
dětí, dospělých i seniorů.

Klienti mají zaručenu diskrétnost, pří-
padně mohou vystupovat i anonym-
ně. Poradenství poskytované formou 
osobních, telefonických i online kon-
zultací je zcela bezplatné.

Pokud potřebujete poradit, můžete 
nás kontaktovat osobně, telefonicky  
i elektronicky.

Poradna se nachází na adrese: Bal-
bínova 59, Klatovy (vchod z náměstí 
vedle Černé věže, budova bývalé je-
zuitské koleje, 1. patro, vlevo od scho-
dů). Bezbariérový přístup je zajištěn  
z vnitřního nádvoří vchodem k výtahu.

Mgr. Zdeňka Kocumová
sociální pracovnice-terapeutka
tel. číslo: 376 347 106,
e-mail: kocumova@musskt.cz

Petra Jehlíková, DiS.
sociální pracovnice
tel. číslo: 376 347 107, 737 554 823,
e-mail: jehlikova@musskt.cz,
poradna@musskt.cz

Poradna poskytuje své služby již od roku 1980. V uvedeném roce vznikla jako sou-
část okresního ústavu sociálních služeb pod názvem Manželská a předmanželská 
poradna Klatovy.

Výsadba stromů ve Střeziměři
V sobotu 13. 11. proběhne u protipo-
vodňového příkopu severně od obce 
Střeziměř výsadba stromů v rámci 
projektu „sázíme budoucnost“. Hlav-
ními organizátory akce jsou město 
Klatovy, Myslivecký spolek Boudovka 
a Sbor dobrovolných hasičů ve Střezi-
měři.

Zveme tímto dobrovolníky nejen z řad 
místních „střeziměřských“ občanů, 
ale kohokoliv, kdo má chuť podílet se  
na zlepšení přírodních podmínek.

Uvítáme, pokud si kromě tradiční dob-
ré nálady vezmete s sebou i vlastní 
nářadí (lopaty, motyky, hrábě, palice). 

Sraz v 9:00 hodin, bližší informace  
na tel. 602 230 000.

Ing. Libor Hošek
Vedoucí odboru životního prostředí
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6. Ples handicapovaných

Podzimní PASK 

Ples handicapovaných je událostí, 
která má za úkol prezentovat život 
a volnočasové aktivity pro osoby se 
zdravotním postižením. Jde o šanci 
propojit svět handicapovaných a zdra-
vých lidí. Akce je určena široké veřej-
nosti s podtitulem „Každý máme svůj 
handicap.“

Pro návštěvníky je připraven pestrý 
doprovodný program. Vystoupí lidé  
s handicapem i bez něj. Mezi účinku-
jícími se představí tanečnice z míst-
ního Modern Dance Studia, tanečníci 
na vozíku z SKV Praha ve skupinovém 
i párovém tanci, nevidomá zpěvač-
ka a hudebnice Ráchel Skleničková, 
stepaři z Tap Academy Prague a děti 
z klatovského tanečního klubu Domu 
dětí a mládeže. V plánu je i menší pře-
hlídka JM Models Klatovy. K poslechu 
zahraje skupina Orion. Součástí plesu 
budou ukázky florbalu na elektrických 
vozících pro tělesně postižené. K vy-
zkoušení bude jízda na mechanickém 

Jde o exponáty zejména ze soukro-
mých sbírek, z nichž většina je veřejně 
vystavena zcela poprvé (a možná i na-
posled). A do stejného dne zde bude 
k vidění také stálá expozice v podobě, 
jakou znali návštěvníci v posledních 
třech letech. 

V týdnu od 22. do 26. listopadu se  
v PASKu mnoho změní. Při pravidel-
ném úklidu expozice spojeném s čiš-
těním a konzervací exponátů dojde  
k zásadní proměně. Objeví se zde 
nová svítidla, některá skla budou vrá-
cena do depozitáře a vystavena bu-
dou skla zcela nová. Rozsáhlou obmě-
nou projde tentokrát asi třetina stálé 
expozice. A mezi předměty získanými 
do sbírky v posledních letech je oprav-

vozíku a bude prostor k soutěžím  
o zajímavé ceny včetně losovačky.

Ples handicapovaných je součástí pro-
jektu „Pomáháme smíchem“, jehož 
základ byl položen v roce 2013. Jeho 
náplní je pořádání kulturních akcí  
v Klatovech. V současnosti jde o stand- 
upové představení ,,Na Stojáka“ (od 
roku 2012) a „Ples handicapovaných“ 
(od roku 2015). Účelem tohoto pro-
gramu je získávání peněžních pro-
středků na činnost sportovního klubu 
vozíčkářů SK Indians Plzeň. Dále pak 
jde o propagaci celé organizace a je-
jích partnerů.

du dost unikátů. Takže od 27. listopa-
du bude PASK nejen zářit čistotou, ale 
také překvapovat. 

A do tohoto „nového“ PASKu zveme  
o posledním listopadovém víkendu 
na akci, kterou pořádáme poprvé  
– na Adventní trh českého skla. Pokud 

Vstupenky jsou v předprodeji v MKS 
Klatovy. Cena vstupenky je 200 Kč  
(na místě 250 Kč). Výtěžek ze vstup-
ného přímo podpoří sportovní florba-
lový klub vozíčkářů SK Indians Plzeň, 
který spolek LENOX z. s. zastřešuje.

Tento spolek se sídlem v Plzni fun-
guje od roku 2012 a zajišťuje provoz 
sportovního klubu SK Indians Pl-
zeň, jehož členové se věnují florbalu  
na elektrických vozících. Vznikl po 
vzoru známého plzeňského klubu 
hokejistů. Působení týmu Indians má 
celonárodní přesah. Hráči se zúčast-
ňují české ligové soutěže i turnajů 
mezinárodních. Kromě sportovní čin-
nosti jsou realizovány také vzdělávací  
a osvětové akce ve formě besed se 
studenty, kurzu osobní asistence  
a předvádění kompenzačních pomů-
cek. 

Nikol Emrová
Lenox z.s.

si budete chtít koupit pěkné skleněné 
vánoční dárky z rukou stoprocentně 
českých výrobců a umělců, tak je pro 
vás PASK v těchto dnech tím naprosto 
ideálním místem. Budou se zde pro-
dávat skleničky, vázy, šperky, skleněná 
zvířátka či květiny apod. Jednotliví vý-
robci tu budou vždy jeden den, takže 
v sobotu i v neděli se setkáte se zcela 
odlišnou nabídkou. A koupí těchto vá-
nočních dárků můžete také podpořit 
české skláře a sklářské umělce, kteří 
to teď nemají tak úplně jednoduché. 

Těšíme se na setkávání v příjemném 
prostoru Pavilonu skla. 

Jitka Lněničková 
PASK

V rámci prosazování integrace osob s tělesným postižením připravuje nezisko-
vá organizace Lenox z.s. ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy  
6. ročník Plesu handicapovaných. Tato charitativní společenská akce se bude ko-
nat v pátek 5. listopadu 2021 v prostorách Kulturního domu Klatovy od 19:00.

V sychravých podzimních dnech můžete až do 21. listopadu vidět v PASKu výsta-
vu loveckého skla, která představuje řadu unikátů s tématikou lovu, lesa a lesní 
zvěře. 
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Klatov y v  proudu času 
Jak se měnily ulice a domy v našem městě, můžete sledovat na fotografiích, 
které porovnávají stejný pohled na Klatovy v minulosti a nyní.

1905 vs . 2021

→ klatovskyzpravodaj.cz

POŘÁDÁTE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO 
SPOLEČENSKOU AKCI V KLATOVECH?

Zašlete nám informace o ní
na akce@klatovskyzpravodaj.cz!

Události z Klatovska zdarma otiskneme a uvede-
me také na našem webu v přehledném kalendáři 
akcí. Důležité je kromě názvu uvést, kdy a kde 
se akce koná. S krátkou anotací a přilože-
nou ilustrační fotografií bude událost 
vypadat nejlépe!



17. LISTOPAD
V KLATOVECH

17.11
MODLITBA PRO MARTU

NÁMĚSTÍ MÍRU

17.15
SLOVO STAROSTY MĚSTA

ZUŠ KLATOVY (DIVADELNÍ MONOLOGY)
DIVADELNÍ ULICE

17.45
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ

U BUDOVY KLATOVSKÉHO DIVADLA

19.00
KONCERT JAROSLAVA HUTKY

SÁL KLATOVSKÉ RADNICE


