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Zv o n y, z v o n k y…
Vážení Klatované, již od dávných časů byl zvon důležitým pomocníkem našich
předků. V dobách, kdy jsme ještě nebyli obklopeni veškerými komunikačními vymoženostmi tak, jak je známe dnes a bereme je jako naprosto samozřejmou součást našich životů, řídili dle něj nejen svůj každodenní režim.
Ve středověkých městech bil na poplach při jejich ohrožení požárem.
Ponuré, monotónní zvonění provázelo na posledních cestách ty, kdo
opouštěli tento svět. Radostné zvuky
zvonů podtrhovaly chvíle výjimečně
slavnostní i sváteční. Zejména v oněch
chvílích byly vždy také symbolem poselství a naděje. Není v běžném roce
mnoho dní, které si bez zvonů a zvonků neumíme představit, než právě ty
předcházející nejkrásnějším svátkům.
Již po celý adventní čas připomínají zejména dětem příchod Vánoc. Je
pochopitelné, že právě ony jsou plny
očekávání a nemohou se dočkat rozeznění toho, který jim otevře dveře do

pokojů s rozzářeným vánočním stromečkem. Za plamínky radosti v jejich
očích bychom my, dospělí, dali vlastně
vše… Neměli bychom však ani ve chvílích ryzího štěstí zapomínat na to, že
ne všichni mohou posvátnou výjimečnost Vánoc sdílet spolu s námi. Že jsou
mezi námi mnozí s velkými těžkostmi,
bolestmi či duší plnou smutku.
Jsem více než přesvědčen, že bychom
na tyto naše méně šťastné spoluobčany a blízké měli se svými dětmi pamatovat.
Je to jedna ze silných a nenahraditelných možností, jak jim vštípit určitou

míru soucitu a koneckonců jim dát
šanci zažít si tu obrovskou sílu, jíž vzájemná rodinná sounáležitost je.
Není snad žádného Klatovana, kterému by nebyl blízký majestátní zvuk
našeho Vondry. Rozléhá se z Černé
věže do širého kraje. Osobně se vždy
těším na chvíle, kdy se nese nad zklidněným městem na samém sklonku
Štědrého dne. Neoposlouchá se, neomrzí. Je však víc než dobře, že jeho
srdce uvedou v život paže klatovských
zvoníků jen ve chvílích svátečních.
Slýchávám poslední dobou často,
snad i pod vlivem oné již dvouleté
doby epidemie, která každému z nás
do značné míry rozvrátila zažité společenské obyčeje a zvyky, že bychom
potřebovali alespoň nějaký symbol
naděje.
V „minulém Zpravodaji“ jste si mohli
v zamyšlení manželů Kosových přečíst o práci zvonařského mistra Rudolfa Manouška. Nenajdeme ani jiný
libozvučný hlas, jenž by patřil do historického jádra Klatov víc než symfonie zvonků zvonohry. Nechtěl bych,
aby zněla bezbřeze. Naopak. Měly
by hrát jen v určitou denní dobu, aby
přilákaly pozornost Vás Klatovanů
i návštěvníků našeho města. Zároveň
by měly umocnit také náladu různých
svátečních příležitostí. A tak třeba již
v příštím roce nám podbarví předvánoční čas.
Milí Klatované, dovoluji si Vám popřát
pokojné, krásné vánoční svátky. Přeji
Vám, abyste je prožili s Vašimi blízkými a především v plné síle a pevném
zdraví.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Advent – čas očekávání
Vážení čtenáři Zpravodaje, stojíme na počátku adventu a moc jsme si přáli, aby
konec roku, tj. advent a vánoční svátky, byl obdobím klidu, usebrání se, radosti.
Abychom se naposledy ohlédli za starých rokem, připomněli si, co dobrého přinesl, co nám vzal a s nadějí se nadechli do roku nového.
Všichni jsme si bezpochyby přáli, při
vzpomínce na konec roku 2020, aby
se neopakovaly „lockdowny“, strašidelná čísla covidových nákaz, nejistota, úzkost, osamění uprostřed
rozbouřeného společenského moře.
Zprávy z posledních dnů však tuto
naději berou, naše přání a touhu doslova drtí. Rekordní čísla lidí pozitivních „s covidem“, nárůst nemocných
v nemocnicích, úmrtí, u nichž je opět
covid uveden coby příčina. Ptáme se,
kdy to všechno skončí? Mnozí děláme
vše, co nám odborníci radí, abychom
se onomu dobrému konci přiblížili…
Jsme očkovaní, nosíme roušky, víceméně respektujeme opatření, která
vláda předepisuje, byť se leckdy ptáme, zda jsou to ta pravá a správná
opatření. A jsme unaveni, že? A právě
proto je důležité nezapomenout žít.
Rozumně, s určitou odvahou, s nadějí
i s vědomím, že tu nejsme věčně a že
každý rok, měsíc či den, které máme,
jsou tím jediným, co bychom si neměli nechat vzít. Zkusme to. Zkusme to,
navzdory omezením a opatřením, ale
i s respektem k nim.

Co nám brání prožít advent jako krásné období přípravy na Vánoce? Vždyť
koneckonců ani ten letošní rok nebyl zase až tak špatný, jak se to jeví
v posledních dnech, čteme-li zprávy
z médií. Prožili jsme mnoho krásných
dnů, udělali jsme spoustu věcí, které
tu zůstanou dlouho poté, co covid,
věřím, zmizí či zeslábne natolik, že nebude nutné se ho bát. Vždy tomu tak
bylo. Mnoho krásných věcí vzniklo ve
chvílích a létech „ošklivých.“ Příklady
máme i doma v Klatovech. Stačí jen
pročítat klatovskou historii, abychom
s překvapením zjistili, jak nelehce se
žilo v době stavby jezuitského kostela. A jak krásný je dodnes! Třeba
i proto, že v roce 2021 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce, kterou
realizovala místní římskokatolická
farnost. Rekonstrukce byla podpořena prostředky z evropských fondů,
město přidalo farnosti 3,5 mil. Kč na
pokrytí výdajů, jež se z dotace hradit
nesmí, a opravilo schody do kostela,
nově upravilo Divadelní ulici. A mimochodem, obě stavby, jak rekonstrukce kostela, tak nová Divadelní ulice,
byly oceněny v rámci soutěže o stav-

bu roku Plzeňského kraje. Další část
města prohlédla, ano, v nelehkém
roce 2021.
V průběhu roku jsme měli opakovaně
starost o své děti, žáky klatovských
škol. Zpravodajství o covidové pandemii překrylo to obrovské úsilí, které
museli učitelé i žáci vynaložit na to,
aby se výuka nezastavila, aby pokračovala alespoň „distančně,“ když už to
nešlo jinak. Možná jsme si uprostřed
všech těch zmatků uvědomili, jak důležité pro nás všechny školy jsou. Že
v Klatovech máme 5 škol základních
(z nichž jedna je určena pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami),
velkou školu mateřskou, několik škol
středních a že tu působí i středisko
školy vysoké. Že se v základních školách učí více než 2,2 tisíce žáků… Město Klatovy je zřizovatelem základních
škol a školy mateřské, Plzeňský kraj
pak škol středních a základní školy
pro žáky se zvláštními vzdělávacími
potřebami. Patří dík všem, kteří se podíleli na tom, že se naše školy „nezastavily“ a že do nového školního roku
vstoupily s novým nadšením i radostí.
Jako vždy! Tím by nám školy a naši žáci
mohli být inspirací.
Přeji Vám hezký advent, zdraví, štěstí.

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Aktivity Zdravého města
a přehled akcí pro rok 2022
Vážení občané, město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo
v říjnu v sále Střední školy zemědělské a potravinářské diskusní fórum,
které se koná vždy jednou za dva
roky. Účastníci fóra diskutovali v několika tematických okruzích s odbornými garanty. Ve skupinách se řešily
například možnosti trávení volného
času, sociální problematika, školství,
podpora podnikání a další. Garanti
jednotlivých okruhů poté představili
na fóru dva náměty, které byly během
diskuze vyhodnoceny jako důležité
v konkrétní oblasti života obyvatel ve
městě. Následně byla vybraná témata
seřazena formou plebiscitu do seznamu tzv. „12P“. Na fóru se sešlo celkem
52 registrovaných účastníků.
Témata formulovaná v rámci fóra
s občany byla následně ověřena
v anketě, která probíhala hlasováním
na internetových stránkách města
a fyzicky v informačním centru. Nejvíce
hlasů získala tato témata: úprava dopravního hřiště v Mercandinových sadech, lepší značení podjezdu železničního mostu v Lubech, omezení hluku
z letiště, vybudování parkovacího
domu poblíž centra, úprava okolí
Eroplánu či zvětšení objemu odpadkových košů.
Tato fóra se konají pravidelně
ve všech městech zapojených v Národní síti Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Projekt Zdravé město
je mezinárodní projekt garantovaný
Světovou zdravotní organizací (WHO).
Vychází ze strategie Světové zdravotní
organizace Zdraví 21 a z dokumentu
OSN Agenda 21.
Dovolte mi, abych ještě připomněl
11. ročník Klatovského klášterního bazaru, který se koná v neděli
12. prosince v Divadelní ulici, opět
pod hlavičkou Zdravého města. Výtěžek poputuje na rekonstrukci cvičné
kuchyně pro klienty stacionáře Kvítek
Diakonie Českobratrské církve evangelické, který sídlí v přízemí bývalého
dominikánského kláštera v Plánické
ulici. Součástí programu bude v 11.15
hod. prodej hlavních výrobků – půjde
například o sérii nádherných snímků
klatovského fotografa Martina Kohe-

foto M. Kohel

la, Madonu klatovského keramika Gustava Fifky (viz foto) či výborné pochutiny. Samozřejmě sledujeme aktuální
vývoj epidemie covid-19 a budeme
muset přijmout opatření, která budou
platná v době konání. To se týká i adventních trhů s programem ve dnech
12.–23. prosince. Prosím, buďte
k sobě ohleduplní a dodržujte hygienická opatření.
Přestože doba příliš nepřeje pořádání
kultury, město již naplánovalo a připravilo akce na příští rok. A opět Vás
chceme s nimi seznámit v celoročním
přehledu, který vyjde v průběhu pro-

since v nové podobě. Několik let jej
připravovalo městské kulturní středisko jako kalendář, jenž bylo možné
zavěsit na zeď. Nyní přichystalo brožuru čtvercového formátu doplněnou
o řadu fotografií. Ta bude k dispozici
ke stažení jako pdf soubor na webových stránkách města i v tištěné podobě v informačním centru a městském
kulturním středisku. Tiskovina bude
koncipována jednak jako přehled kulturních a společenských akcí ve městě
a zároveň jako jakási pozvánka do našeho města.
Přeji Vám krásné a nerušené prožití
vánočních svátků.

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Pe č o v a t e l s k á s l u ž b a n e n í j e n
rozvoz oběda
Doba, kdy pečovatelská služba byla zejména o dovážce obědů, je dávno pryč. Nyní
pečovatelská služba poskytuje celý komplex služeb, které pomáhají seniorům
a osobám se zdravotním postižením.
Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která patří pod Městský
ústav sociálních služeb Klatovy p. o.
Cílem služby je umožnit člověku i přes
nepříznivou sociální situaci setrvat
ve vlastním domácím prostředí a zachovat vlastní životní styl i v náročných životních obdobích.

mínek pro osobní hygienu, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a základní sociální
poradenství.

Pečovatelská služba je poskytována
individuálně dle přání a potřeb klientů ve vymezeném čase v jejich domácnostech. Základními činnostmi služby
je pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo pod-

Služba je určena občanům města Klatovy a spádových obcí. V případě volné kapacity je možné poskytnout péči
i mimo spádové obce s dojezdovou
vzdáleností 10 km od Klatov.

Dále nabízí fakultativní služby a půjčování kompenzačních pomůcek.

Péče je poskytována od pondělí
do pátku, v době od 7,30 do 19,30.

Ve dnech pracovního klidu je možné poskytnutí pečovatelské služby
od 8,45 do 12 hodin, dle potřeby
a dohody u denních uživatelů služby,
kdy rodina nebo pečující osoba není
schopna zajistit péči jiným způsobem.
Další informace o službě můžete
získat na adrese: Balbínova 59 (bývalá jezuitská kolej), Klatovy 339 01,
www.musskt.cz nebo kontaktovat sociální pracovnice: Bc. Dana Růžičková,
tel. 376 347 101, socialnipracovnice@
musskt.cz, vedoucí služby Marie Šímová, DiS. tel. 376 347 118, simova@
musskt.cz.
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Nabídka služeb
Bílého kruhu bezpečí
V letech 2020–2022 realizuje Centrum
pro komunitní práci západní Čechy
v partnerství s městem Klatovy plánování sociálních služeb. Cílem je
pomoci rozvoji potřebných sociálních služeb na Klatovsku. Do projektu
jsou zapojeni zástupci obcí a sociální
pracovníci Městského úřadu Klatovy,
poskytovatelé sociálních, zdravotních
a jiných služeb, spolky, pečující osoby, senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a další širší
veřejnost. V rámci projektu se také
představují jednotliví poskytovatelé
se svou nabídkou, kterou může v případě potřeby kdokoliv využít.
Informace o projektu a možnostech,
jak se také do plánování služeb zapojit, můžete nalézt na webu města Klatovy, v záložce Sociální služby,
nebo lze kontaktovat Veroniku Marouškovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy na tel. 607
027 926 nebo na e-mailové adrese
veronika.marouskova@cpkp.cz. Děkujeme za spolupráci všem, kteří rozvoj služeb na Klatovsku podporují.
Jedním z poskytovatelů, kteří se účastní plánování sociálních služeb na Klatovsku, je organizace Bílý kruh bezpečí, z.s., poradna Plzeň. Poradna byla

v Plzni zřízena již v roce 1998. Cílem
a posláním je pomoc, která obětem
trestných činů a svědkům trestné činnosti umožní žít život beze strachu.
Život, který žili před spácháním trestného činu. Pro pozůstalé po obětech
trestných činů je snahou zmírnit jejich
bolest, která je spojena se ztrátou
blízké osoby.
Odborní poradci Bílého kruhu bezpečí, tedy právníci, psychologové
a sociální pracovníci, poskytují na
principu dobrovolnictví klientům
komplexní pomoc, která zahrnuje právní informace, psychologické
a sociální poradenství, morální a emocionální podporu, ale také další praktické rady a informace. Služby jsou
poskytovány zcela bezplatně, diskrétně a individuálně s ohledem na potřeby konkrétního klienta.
Vyhledat pomoc v Bílém kruhu bezpečí může kdokoliv bez ohledu na pohlaví a věk, dostupná je pomoc i obětem
neoznámené trestné činnosti.
Plzeňskou poradnu BKB najdete
v Jungmannově ulici 1. Poradci zde
poskytují pomoc v pondělí, v úterý
a ve čtvrtek vždy od 16 do 18 hodin,
přičemž pondělí a čtvrtek slouží pro

objednané klienty, v úterý probíhá
příjem klientů i bez objednání.
Každodenní provoz je zajištěn prostřednictvím případové manažerky,
která je přítomná na pobočce denně ve vyhrazených hodinách. Obrátit
se na ni mohou klienti osobně v poradně nebo na telefonním čísle 773
551 311. Další informace se dozvíte
na webových stránkách www.bkb.cz.

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

Opravy komunikací v Klatovech
Oprava prostoru a chodníků před
samoobsluhou a před garážemi
v Suvorovově ulici
(úsek od Plánické po Studentskou)

Termín provedení: 1. 11.–15. 12. 2021
Stavba bude provedena za částečné
uzavírky. Náhradní autobusové zastávky budou umístěny do ulice K Vodojemu.
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

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná
dopravní omezení.

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru
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Ve S t ř e z i m ě ř i s e
„Sázela budoucnost“
V rámci programu „SÁZÍME BUDOUCNOST“ bylo v sobotu 13. 11. 2021 u protipovodňového příkopu ve Střeziměři vysázeno celkem 20 stromů.
V ten den se na poli nad obcí sešlo asi
25 lidí. Jednalo se o členy místních zájmových spolků – Sboru dobrovolných
hasičů Střeziměř, Mysliveckého spolku Střeziměř – Boudovka a k nim se
přidalo i několik dalších dobrovolníků
včetně pracovníků Městského úřadu
Klatovy.
Nápad s výsadbou stromů byl v prvopočátku vznesen právě členy místních spolků a byl tlumočen ze strany
zástupců osadního výboru Střeziměř.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy vytipoval pozemek
u protipovodňového příkopu, nechal
zpracovat projekt výsadby a podal žádost o přidělení grantu. Odborná komise Nadace Partnerství vyhodnotila
projekt jako odpovídající a přidělila
dotaci ve výši 49.150 Kč.
Sazenice pro výsadbu dodala firma
Arboeko, s.r.o., Technické služby města Klatovy se postaraly o jejich dopravu a také o dopravu kůlů k vysazovaným stromkům. Sazenice byly dodány
s kořenovým balem a v úctyhodných
rozměrech - výška stromů dosahovala 2,5 – 3 m. Nejtěžší práci odvedl se
svým pětitunovým pásovým bagrem
Milan Křížek ze Sušice, který se posta-

ral o vykopání děr pro výsadbu. Pak již
nastoupily šikovné ruce přítomných
dobrovolníků a za 3 hodiny bylo všech
20 stromků zasazeno, kolem každého
z nich byly zatlučeny 3 kůly a provedena ochrana pletivem proti okusu
volně žijící zvěří.
Celkem bylo vysazeno 5 ks jírovce maďalu (neboli kaštanu), 5 ks střemchy
obecné, 3 ks hrušně obecné, 5 ks je-

řábu ptačího a 2 ks lípy srdčité. Výběr
dřevin byl koncipován tak, aby tvořily jednak krajinotvorný prvek a také
aby došlo ke zvýšení úživnosti krajiny
opadem plodů pro volně žijící živočichy. Ptáci si jistě rádi pochutnají na
červených jeřabinách, na kaštanech a
na hruškách si pro změnu pochutnají
srnky, daňci, ale i třeba zajíci.
Velké poděkování patří všem, kteří
se výsadby stromů zúčastnili. V rámci obce spojili své síly členové Sboru
dobrovolných hasičů a Mysliveckého
spolku, ke kterým se připojili i dobrovolníci z Klatov a okolí. Pověstnou
„třešničkou na dortu“ byla i účast několika dětí, pro které byla celá akce
jistě důležitou inspirací pro jejich budoucnost.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

2x foto: P. Pošefka
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Klatov y jsou
přívětiv ým úřadem
Ministerstvo vnitra vyhodnotilo již 6. ročník soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí
s rozšířenou působností. Vyhlášeny byly tři nejpřívětivější úřady v každém kraji,
v Plzeňském kraji se Klatovy umístily na třetím místě za první Plzní a druhými
Přešticemi.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu 2021 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Cenu
Ministerstva vnitra převzal z rukou
náměstka ministra vnitra Petra Vokáče tajemník Milan Jarošík.

K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit
dalším městům jako inspirace a která
byla během slavnostního večera pokřtěna.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Soutěž je postavena na komplexním
přístupu úřadů v oblasti kvality při
poskytování služeb klientům. Přes
sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci
s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky
ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během
pandemie covid-19.
Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro
svůj ucelený přístup při přemýšlení
o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes přívětivost
a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji
proti šíření nákazy covid-19).

Úklid vánočních stromků
Vánoční stromek, který již dosloužil,
určitě nepatří do kontejneru nebo na
směsný odpad, ale do sběrného dvora. Jejich svoz a úklid bude zajišťovat
Pošumavská odpadová s.r.o. v období
od 10. 1. do 21. 1. 2022. Stromky, prosím, soustřeďte na jedno místo vedle
popelnic či kontejnerů.
Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.
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Kulturní přehled | prosinec
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 | FILMOVÝ KLUB: ADA
středa Island, titulky, od 15 let, 106 minut, 130 Kč.
Mysteriózní islandská balada.
2. 20:00 | RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
čtvrtek USA, titulky, od 12 let, 107 minut, 130 Kč.
Akční horor.
3. 19:00
pátek KONCERT ZUŠ J. KLIČKY KLATOVY
4. 17:00 | O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
sobota ČR, přístupno, 65 minut, 100 Kč.
Pásmo pohádek.
4. 20:00 | SHANG-SHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
sobota USA, dabing, od 12 let, 133 minut, 100 Kč.
Dobrodružný/fantasy.
5. 16.30 | BESEDA K FILMU TADY HLÍDÁME MY
neděle Setkání s lidskými i psími herci z filmu!!!
17:00 | TADY HLÍDÁME MY
ČR, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
5. 20:00 | MOJE SLUNCE MAD
neděle ČR, od 12 let, 85 minut, 100 Kč.
Animovaný film od Michaely Pavlátové.
6. 20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
pondělí ČR, přístupno, 109 minut, 120 Kč.
Nová česká romantická komedie.
7. 20:00 | TADY HLÍDÁME MY
úterý ČR, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
8. 20:00 | KAREL
středa ČR, přístupno, 133 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
9. 20:00 | PAŘÍŽ, 13. OBVOD
čtvrtek Francie, titulky, od 12 let, 105 minut, 100 Kč.
Drama.
10. 17:00 | ENCANTO
pátek USA, dabing, přístupno, 86 minut, 110 Kč.
Animovaná pohádka.
10. 20:00 | WEST SIDE STORY
pátek USA, titulky, přístupno, 156 minut, 130 Kč.
Nová verze klasického příběhu v režii Stevena Spielberga.
11. 17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
sobota ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká pohádka.
11. 20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
sobota ČR, od 12 let, 117 minut, 120 Kč.
Populární komedie.
12. 17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
neděle ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká pohádka.
12. 20:00 | KLAN GUCCI
neděle USA, titulky, od 15 let, 164 minut, 130 Kč.
Dramatický příběh italského módního impéria.
13. 20:00 | HLAS LÁSKY
pondělí Francie, titulky, od 12 let, 128 minut, 100 Kč.
Film inspirovaný životem zpěvačky Céline Dion.
14. 20:00 | SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
úterý ČR, od 10 let, 96 minut, 100 Kč.
Dokument o výtvarníkovi Petru Sísovi.
15. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: OÁZA
středa Srbsko/Slovinsko, titulky, od 15 let, 122 minut, 100 Kč.
Drama o lásce nesvázané konvencemi.
16. 20:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
čtvrtek USA, dabing, přístupno, 120 Kč.
Nový Spider-man!
17. 17:00 | KAREL
pátek ČR, přístupno, 133 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.

17. 20:00 | ETERNALS
pátek USA, dabing, od 12 let, 157 minut, 100 Kč.
Noví marvelovští superhrdinové v akci.
18. 17:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (3D)
sobota USA, dabing, přístupno, 140 Kč.
Nový Spider-man, tentokrát ve 3D!
18. 20:00 | MACHR NA 30 DNÍ
sobota Francie, dabing, od 15 let, 87 minut, 130 Kč.
Komedie.
19. 17:00 | MŮJ SOUSED TOTORO
neděle Japonsko, dabing, přístupno, 86 minut, 100 Kč.
Animovaná pohádka.
19. 20:00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
neděle ČR, od 12 let, 95 minut, 140 Kč.
Nová komedie.
20. 20:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
pondělí USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 100 Kč.
Komiksový superhrdinský nářez.
21. 20:00 | TADY HLÍDÁME MY
úterý ČR, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
22. 20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
středa ČR, přístupno, 109 minut, 120 Kč.
Nová česká romantická komedie.
23. 17:00 | DRAČÍ PRINCEZNA
čtvrtek Norsko, dabing, přístupno, 82 minut, 120 Kč.
Vánoční pohádka.
23. 20:00 | MATRIX RESURRECTIONS
čtvrtek USA, titulky, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi se vrací s novým pokračováním!
24.-26. KINO NEHRAJE
27. 17:00 | O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
pondělí ČR, přístupno, 65 minut, 100 Kč.
Pásmo pohádek.
27. 20:00 | MATRIX RESURRECTIONS
pondělí USA, titulky, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi se vrací s novým pokračováním!
28. 17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
úterý ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká pohádka.
28. 20:00 | DUNA
úterý USA, dabing, od 15 let, 155 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi, tentokrát verze s dabingem.
29. 17:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
středa USA, dabing, přístupno, 120 Kč.
Nový Spider-man!
29. 20:00 | KAREL
středa ČR, přístupno, 133 minut, 130 Kč.
Dokument o Karlu Gottovi.
30. 17:00 | DRAČÍ PRINCEZNA
čtvrtek Norsko, dabing, přístupno, 82 minut, 120 Kč.
Vánoční pohádka.
30. 20:00 | ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
čtvrtek Slovensko, od 12 let, 93 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.
31. 12.-1. 1. KINO NEHRAJE
2. 1. 17:00 | MYŠI PATŘÍ DO NEBE
neděle ČR, přístupno, 87 minut, 110 Kč.
Nová česká animovaná pohádka.
2. 1. 20:00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
neděle ČR, od 12 let, 95 minut, 140 Kč.
Komedie.
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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M Ě S T O K L ATOV Y

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

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

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

12.-23.
12.

náměstí Míru
ADVENTNÍ KLATOVY
Vánoční trhy s kulturním programem. Více informací naleznete na zadní straně tohoto Klatovského zpravodaje.

5. 12. 17:00 | náměstí Míru
neděle NEBESKÉ NÁMĚSTÍ
Čerti, andělé a Mikuláš! Přijďte na nebeské náměstí plné
zábavy. Vystoupí kapela KIDZ ZUŠ Klatovy a ZUŠ představí také pohádku Taneček přes dvě pekla. Přichystány jsou
soutěže pro děti i čertovská diskotéka. Moderovat bude
Honza Antal.
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

Půjčovna | Putování židovskou historií - od 9. listopadu až do konce tohoto roku si můžete prohlédnout výstavu Tobiáše Smolíka z knihy
Cha cha chá, zasmál se Mordechaj s ilustracemi Vojtěcha Šedy.
Schodiště | KOMenský v KOMiksu – výstava představující životní
osudy J. A. Komenského, kterou zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha.
Galerie, čítárna, společenský sál | Betlémy – vánoční atmosféra
vás obklopí v průchodu galerií do dětského oddělení, kde je umístěný
obdivuhodný keramický betlém, v kliprámech pak betlémy z papíru a
ve vitrínách drobnější papírové výrobky. Ruční práce náleží do tvorby
Ivany Sieberové a Hany Heřmanové, které současně vystavují i v čítárně.
Ve společenském sále je k vidění malá ukázka historických vánočních
pohlednic ze soukromé sbírky.
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.
Chodba ke společenskému sálu | K. H. Borovský (*1821) – život v
obrazech a připomenutí výročí 200 let od narození významného spisovatele a básníka.
Refektář jezuitské koleje | Štěpán Hon: Příběhy - výstava fotografií
z cyklů DOMA a Evropský deník od Štěpána Hona potrvá do 28. ledna 2022.
2.–4. 12. refektář jezuitské koleje
čt-so Ó, kráso Země české, vlastenče náš
Konference k výročí oslav 400 let od narození Bohuslava Balbína. Připomeneme si jeho zasloužilou tvorbu, neliterární
činnost i Balbína jako osobnost.
11. 12. 19.00 | refektář jezuitské koleje
sobota Ó, růže tajemná!
Hudebně-poetické pásmo s příběhem o Panně Marii proložené italskou a českou raně barokní hudbou 17. století Ó,
růže tajemná!. Vystoupí Ensemble Fiorello (Michala Roubalová, Magdalena Malá, Jana Vavřínková, Helena Matyášová,
Josefína Knoblochová a Miloslav Študent). Vstupenky je možné zakoupit na webu www.refektar.eu, v pokladně knihovny
nebo ve studovně. Vstupné 100 Kč.
16. 12. 8.30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
čtvrtek Brain&Breakfast – AI – Digitální lidé přicházejí
Je možné naučit psát stroj povídky, kreslit obrázky? Jak může
umělá inteligence pomoci dnešním školákům, umělcům,
malým firmám i ředitelům obrovských korporací? Na tyto
otázky odpoví Mgr. Dita Malečková, Ph.D., a Jan Tyl.

H I F I K L U B K L AT O V Y

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y

w w w. h i f i k l u b . k l a t o v y n e t . c z

w w w. p a s k- k l a t o v y. c z

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z
2. 12. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
čtvrtek ZÁVĚREČNÁ LEKCE
tanečního kurzu pro mládež – podzim 2021.

4. 12. 19:00 | S O U Z N Ě N Í …
sobota …tónů houslí a lidského hlasu v populárních skladbách.
Účinkují: IVETA SOUKUPOVÁ KOUTNÁ (zpěv) a STANDA SOUKUP (housle), člen orchestru Opery Divadla Josefa Kajetána
Tyla v Plzni.
7. 12. 9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (3)
úterý tentokrát s vánočními písněmi a koledami. Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář.
9. 12. 19:00 | HUDEBNÍ DOSTAVENÍČKO
čtvrtek PETR VÍTOVEC s přáteli zpříjemní návštěvníkům klubu předvánoční čas.
20. 12. 18:00 | NÁVRAT VINYLU
pondělí Pravidelný klubový večer pro zájemce o analogové nahrávky 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.
do 31. 12. přísálí klubovny | PORTRÉTY
Výstava autora kreseb Jiřího Fořta ze Švihova u Klatov,
klienta Stacionáře „Kvítek“

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.

do 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.

11.-12. 10:00-17:00
12. Skládání ze skla
Vánoční dílna, při které mohou návštěvníci za pomoci návrhářky Jitky Kantové a jejích spolupracovníků z firmy Skloart
z Lubence vyrobit z barevných vitrážových sklíček skládaných do kovu drobné předměty – šperky, ptáčky, zvonečky,
srdíčka apod. Jedinečná příležitost, jak si zkusit tuto výrobu,
jejíž počátky sahají do středověku.
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3. 12. 19:30 | předplatné skupiny K
pátek MELODRAM & PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Koncert Plzeňské filharmonie ve spolupráci se Společností
Zdeňka Fibicha a Melodramfestem.
Apolena Veldová a Petr Stach: recitace
Jiří Petrdlík: dirigent
5. 12. 15:00 | předplatné skupiny D
neděle ČESKÝ BETLÉM - Miroslav Král
Inscenace obrazovou formou popisuje příběh narození Ježíška, včetně událostí, které mu předcházely i které následovaly.
Režie: Jaroslav Kodeš a Miroslav Král
6. 12. 18:00
pondělí VÁNOČNÍ KONCERT - Josef Vágner
Přijďte načerpat sváteční atmosféru a pozitivní energii na
koncert populárního zpěváka Josefa Vágnera ve spolupráci
s dětským pěveckým sborem ZUŠ Klatovy Fialky.
10. 12. 19:30 | předplatné skupiny B
pátek KLÍČE NA NEDĚLI - Antonín Procházka
Komedie o dvou manželských párech, které po nepovedeném mejdanu překvapí návrat bohaté tety z Německa.
Režie: Antonín Procházka, Hrají: Jana Šulcová / Veronika
Jeníková, Viktor Limr, Olga „Háta“ Želenská, Antonín Procházka, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová a další
12. 12. 19:30
neděle NA POSLEDNÍ CHVÍLI - Ray Cooney
Volné pokračování celosvětově úspěšné komedie „1+1=3“.
Režie: Martin Hruška
Agentura Harlekýn
Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Josef Carda / Martin Zahálka, Jana Boušková / Zuzana Slavíková a další
13. 12. 19:30
pondělí KAFE U OSMANYHO - Osmany Laffita
Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity.
Moderuje Eva Decastelo. Host sopranistka Michaela Gemrotová.
PŘELOŽENO z 28. 1. 2021 a 18. 5. 2021 - zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
15. 12. 19:30 | předplatné skupiny P | divadelní klub
středa EKOLOGIE DUŠE - Jan Burian
Beseda s vyprávěním a autorskými písničkami renesančního člověka Jana Buriana. S vtipem a moudrostí sobě vlastní
vám poradí, co dělat, abyste si v současném životě plném
médií, supermarketů a superstar dokázali udržet zdravý
rozum a kulturní úroveň.
16. 12. 19:30 | předplatné skupiny C
čtvrtek NEPERTE SE, PROSÍM VÁS! - Gur Koren
Česká premiéra brilantní izraelské komedie, plné překvapivých zvratů a především břitkého židovského humoru,
který má tolik společného s tím českým.
Režie: Petr Svojtka, Divadlo Palace
Hrají: Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach,
Kateřina Holánová
17. 12. 19:30
pátek SEDM DIVŮ ISLANDU – Jiří Kolbaba
Diashow Jiřího Kolbaby jsou pořady, během nichž se cestovatel snaží předat svým divákům co nejvíce inspirací i strategických informací pro vlastní cestování.
PŘELOŽENO z 12. 2. 2021 - zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti
19., 20. 19:30
12. VÁNOČNÍ KOLEDA – 9. muzikálový příběh ZUŠ J. Klične, po ky Klatovy Příběh na motivy povídky Charlese Dickense
nás zavede do Londýna 1. poloviny 19. století.
Účinkují: Orchestr ZUŠ J. Kličky Klatovy, Taneční, literárně
dramatický obor, pěvecký sbor, učitelé a hosté ZUŠ.
Hudba a text Kryštof Marek, projekt divadla Studio DVA
VSTUPENKY v prodeji od 15. 11. 2021
28. 12. 19:30
úterý SCREAMERS – Vánoční show
SCREAMERS míří opět do klatovského divadla s novou vánočně laděnou show. Nenechte si ujít vystoupení této oblíbené travesti skupiny, parodující s humorem sobě vlastním
známé zpěvačky i další celebrity.
VSTUPENKY v prodeji od 22. 11. 2021

10. 12. 18.00 | Úhlava, o. p. s. (Plánická 174, 1. patro)
pátek Beseda s europoslancem Tomášem Zdechovským
(nejen) na téma „Co nám může přinést předsednictví Radě
EU?“ Besedu z cyklu „Dobrý, až velmi dobrý večer“ pořádá
Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s Rotary Clubem Klatovy, Městskou knihovnou Klatovy a EUROPE DIRECT Klatovy. Vstup
volný.
Vyhlášení literární soutěže
NENECH SI DIKTOVAT, PIŠ SÁM! MÝTY A FAKTA: CO NÁM ŘÍKAJÍ
O EU A JAK JE TO DOOPRAVDY?
Pokud je vám mezi 15-17 nebo 18-20 lety, napište nám text - argumentační esej - a vypořádejte se s jedním z mýtů o EU a uveďte věci
na pravou míru. I když je to těžké, dodržte rozsah 3 stran (max.). Své
práce nám posílejte do 12/12/2021 na adresu klatovy@europe-direct.
cz. Uveďte jméno a příjmení a také školu a věk. Výsledky vyhlásí naše
odborná porota 21/12/2021 na našem webu. 5 nejlepších textů publikujeme veřejně v našem pravidelném newsletteru a na našich sítích.
Těšíme se na vaše eseje! Vy se těšte na naše ceny, které pro vás již teď
připravujeme!
Vyhlášení výtvarné soutěže
JEDNOTA V ROZMANITOSTI
Pokud je vám mezi 7-11 nebo 12-15 lety, zpracujte formou koláže motto Evropské unie: Jednota v rozmanitosti! Své práce nám posílejte do
12/12/2021 na adresu klatovy@europe-direct.cz, nebo je ve fyzické podobě doneste či doručte na adresu Europe Direct Klatovy, Plánická 174,
339 01 Klatovy. Koláž doplňte svým jménem a příjmením, uveďte i adresu školy a váš věk. Výsledky vyhlásí naše odborná porota 21/12/2021
na našem webu. 5 nejlepších koláží oceníme a vystavíme v prostorách
ED Klatovy i na našem webu. Těšíme se na vaše koláže! Vy se těšte na
naše ceny, které se pro vás již připravují!

G A L E R I E K L ATOV Y / K L E N OVÁ
w w w. g k k . c z

do 16. 1. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
ROZHRANÍ
Umělci, kteří se pohybují na rozhraní různých tvůrčích oblastí a názorových proudů. Výstava se snaží přiblížit, jak se
proměňuje jejich projev, jak se vyvíjejí a prolínají různé výrazové prostředky. Kurátor: Jiří Machalický.
Cyklus přednášek: Problémy 19. století a současnost
Tématem bude 19. století a jeho přesahy do současnosti,
přičemž přednášející budou klást důraz na to, jak proběhlých 100 let ovlivnilo následující vývoj ve 20. a 21. století.
10. 12. 17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
pátek Mgr. Jiří Vyčichlo, Ph.D.: (Ne)evropská Velká Británie
od 19. století do současnosti
Autor se ve svém příspěvku bude věnovat politice Velké Británie v dlouhém 19. století v kontrastu k současnému dění.
Poukáže na britskou roli v evropském koncertu velmocí a
vysvětlí příčiny protievropských nálad panujících na ostrovech. Přednáška tak bude zahrnovat rozbor důležitých historických mezníků ovlivňujících současnou Evropu.
11. 12. 14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
sobota Předvánoční výtvarná dílna
Tradiční předvánoční tvoření. Výroba vánočních dekorací či
dárku. Vhodné pro děti od 5 let.
11. 12. 16:00 | purkrabství hradu Klenová
sobota Adventní koncert Roháči z Lokte
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KA L E N DÁ Ř A KC Í

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L ATOV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
8. 12. 10:00 | výstavní sál
středa KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Hanou
Smetanovou pro žáky a studenty ZŠ a SŠ; vstupné 20,- Kč.
Nutná rezervace předem do 7. 12. 2021 na tel.: 376 326
362 (začátek komentované prohlídky lze upravit dle možností školy).
11. 12. 14:00 | výstavní sál
sobota KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Mgr. Hanou
Smetanovou pro veřejnost; vstupné 60/30,- Kč. Nutná rezervace předem do 10. 12. 2021 na tel.: 376 326 362.
25.-26. 13:00–17:00 | skanzen Chanovice
12. CHANOVICKÝ BETLÉM
+ 1.1. představení betlému řezaného v životní velikosti, vstupné
40/20,- Kč.
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 Šumavě 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.

FA L CO N C L U B
w w w. f a l c o n c l u b . c z
4. 12. 19:00 | Kulturní centrum Falcon
sobota Pub Quiz
Skvělá zábava pro 3–5členné týmy. Otázky se týkají všeho
kolem tebe. Sestav tým a přijď se ukázat!
10. 12. 21:00 | Kulturní centrum Falcon
pátek TECHNO night w/ JAQULLIN
Historicky poprvé se u nás objeví výborná Djka a hlavně
krásná ženská – JAQULLIN. Takže pokud jsi kardiak, účast
pečlivě zvaž, protože jestli s tebou nešvihne její techno, tak
její vizáž určitě jo.
11. 12. 19:00 | Kulturní centrum Falcon
sobota Languarium vol. XI & Deskovky
Společenské hry? Cizí jazyky? Nebo snad obojí? Dotáhni kámoše a přijď se pobavit!
17. 12. 20:00 | Kulturní centrum Falcon
pátek Mutanti hledaj východisko
Stejně jako většina odvážlivců, kteří přijdou s neortodoxním
přístupem a nabídnou víc než tisíckrát přežvýkaná klišé, si
ale své místo na scéně nakonec našli. Koncerty Mutantů
jsou nezapomenutelným zážitkem.
18. 12. 20:00 | Kulturní centrum Falcon
sobota ŠUMAVATRAP vol. I
Těšit se můžeš na pořádný šumavskotrapový peklo, o který
se postarají: BROKEBOYS, ESCALATE+PURPLE CHILD, NON
LIMIT, STRASHAQ, HANGOVER SOCIETY a HIGH SCORE.

P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E
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
4. 12. 6:30 | POZNÁVACÍ VÝLET
sobota Advent na Dunaji
Pasov – historické město Castra Batavia, katedrála sv. Štěpána, muzeum, bleší trh, vánoční trh. Sraz v 6:15 hod. na
parkovišti u hradeb v Jiráskově ulici.
Pozor! Výjimečně se jedná o sobotu. Pokud by se z důvodu
covidového zákazu cesta do Německa nemohla uskutečnit,
bude využitá varianta česká. Sledujte aktuální změny na
web stránkách.
7. 12. 18:30 | Restaurace KD
úterý PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie.
Na programu bude Mikulášská besídka. Součástí bude pěvecké vystoupení školního souboru „Sněženky a machři“ z
Masarykovy ZŠ. Jelikož se jedná o letošní poslední sezení se
zajímavým programem, přijďte včas kvůli reservaci místa.
11. 12. 12:40 | VÝJEZDNÍ ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
sobota Rychlá auta Jiřího Beneše
Nýrsko - návštěva muzejní výstavy. Doprava vlakem, sraz v
12:30 na hlavním nádraží.

O S TAT N Í A KC E
1.-31.
12.
12. 12.
neděle
18. 12.
sobota
18. 12.
sobota

22. 12.
středa

22. 12.
středa
8. 1.
sobota

14.00-24.00 | Okrouhlice ve Vrchlického sadech
Václav Fiala: Glória
Světelná adventní instalace
17.00 | Kostel Církve čs. husitské (naproti soudu)
1. koncert nových varhan
Účinkující: Jana Marcinková Smolová - varhany, Tomáš
Bastl - trubka, soubor Kaňky - ZUŠ J. Kličky Klatovy
19.00 | Topolový les za Neznašovy
Lesní kostel podruhé
Betlémské setkání s živým obrazem narození Páně
9.00-12.00 | Moštárna Šmilovského 124
9. Vánoční moštování
Přijďte si koupit mošt nebo jablíčka z českých sadů, ochutnat nabídku regionálních produktů a podívat se na výrobu
šumavských pateříků.
17:30 | dvůr Střední školy zemědělské a potravinářské
Vánoční besídka pořádaná dobrovolnickým centrem ADRA Klatovy
Tenhle rok se kvůli epidemiologické situaci sejdeme venku
a společně si poslechneme Vánoční písně v podání kapely Šumavský sběr, podíváme se na stínový betlém od divadelního spolku Náhodní kolemjdoucí, chybět nebudou
ani typicky betlémská zvířátka. Přijďte si s námi dát svařák
a užít si tu pravou Vánoční atmosféru, vstupné je dobrovolné.
18.00 | Kostel Církve čs. husitské (naproti soudu)
Vánoční koncert skupiny Elias
Americké vánoční spirituály a vánoční písně ve vícehlasých
úpravách
15.00 | restaurace Pod Hůrkou („Bydlo“)
Setkání bývalých zaměstnanců Masokombinátu
Klatovy Můžeme se vidět a zavzpomínat. Případné dotazy
zodpoví pan Stanislav Popelka. (mobilní tel. č. 777 314 661)

KLUB SENIORŮ
tel.: 376 347 107
každá
sobota
každé
pondělí
každé
pondělí
1. 12.
středa
7.-9. 12.
út-čt
15. 12.
středa

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ
9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
13:30 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY
13:30 | PROHLÍDKA - Jezuitský kostel Neposkvrněného
početí Panny Marie a svatého Ignáce (náměstí Míru)
19:00-16:00 | Klub seniorů Klatovy
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
13:30 | Klub seniorů Klatovy
VÁNOČNÍ POSEZENÍ

S P O RTOV 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
26. 12.
neděle
27.-28.
12.
po-út

VOLEJBAL
4. 12.
sobota
4. 12.
sobota

náměstí Míru
VÁNOČNÍ BĚH POD ČERNOU VĚŽÍ
7:00 I tělocvična ZŠ Masarykova
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Propozice a ostatní informace naleznete na ddm-klatovy.cz
a na našem Facebooku. Přihlašování kompletních týmů
na e-mailu vllckovapavla@seznam.cz.

9:00, 13:00 | Ženy „A“ II. liga | SH ZŠ Čapkova
Klatovy - Příbram
11:00, 15:00 | Jun. I. liga | Sportovní hala ZŠ Čapkova
Klatovy - Hlincovka
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Klatovský refektář láká
na zajímavý program
Již dva roky má město Klatovy k dispozici pro pořádání kulturních akcí nově zrekonstruovaný prostor refektáře jezuitské koleje.
Do té doby bylo možné situovat komorní koncerty do sálu klatovské
radnice, koncerty větších těles či divadelní představení na jeviště Stálé
divadelní scény Klatovy nebo do Kulturního domu, přednášky pak do společenského sálu Městské knihovny
Klatovy. Otevřením refektáře získalo
město multifunkční sál, jenž umožňuje svými parametry a vnitřním vybavením pořádání přednášek, workshopů,
koncertů, konferencí, sympozií či divadelních představení. Pravidelně zde
zasedá zastupitelstvo města a na školních koncertech účinkují žáci Základní
umělecké školy v Klatovech. Ambitová
chodba poskytuje účinkujícím i divákům zázemí a možnost občerstvení
v kavárně. Velkorysé rozměry chodby
nabízí též dostatečnou kapacitu pro
instalaci výstav. V sálu může usednout
až 130 diváků, k dispozici je účinkujícím kvalitní osvětlení, ozvučení a projekce. To vše doplněné nezaměnitelným geniem loci.
Tento nádherný sál patřící v současné
době pod správu Městské knihovny
Klatovy si musel na své znovuzrození počkat opravdu dlouho. Od 70. let
18. století byl využíván k nejrůznějším
účelům a je až s podivem, že nástropní štuková výzdoba pod vlivem působení různorodých provozních podmínek vydržela. Sotva si však refektář
vybojoval svůj nový život a v listopadu
roku 2019 byl slavnostně otevřen veřejnosti, zasáhla počátkem následujícího roku pandemie a zdejší prostory
opět utichly, desítky akcí se musely
zrušit – mezi jinými i tradiční projekt
Barokní jezuitské Klatovy nebo historické přednášky naplánované k oslavám 760. výročí založení města Klatov.
Začátkem léta se situace zlepšila
a bylo tak možné uspořádat tradiční
Barokní svatojánskou noc. Organizátoři vhodně využili dispozičních možností přilehlého nádvoří a zatímco
uvnitř zněly komorní koncerty, venku
mohly paralelně probíhat doprovodné akce. V letních měsících v progra-

mu převažovaly open air koncerty
situované právě na nádvoří jezuitské
koleje a tento prostor se stal, dalo by
se říci, „letní scénou“ refektáře i pro
další období. Návštěvníci již měli možnost vyslechnout si mimo jiné koncert
skupiny Jazzevec, The Dixie Hot Licks,
Ivy Bittové nebo Moniky Načevy a Michala Pavlíčka.
V září 2020 byl refektář dovybaven
mistrovským klavírem značky August
Förster, což svědčí o záměru knihovny
moci ve zdejších prostorách realizovat i umělecky náročné projekty vážné hudby. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se podařilo rozjet
projekt Iluminace – cyklus klavírních
recitálů, v rámci kterého se představily jak známé regionální osobnosti, tak
i hudebníci působící mimo náš kraj.
Některé koncerty byly přenášeny virtuálně.
Nově opravený historický sál s moderním vybavením přirozeně láká k pořádání nejrůznějších akcí. Je třeba říci,
že správa refektáře vybírá jednotlivé
pořady velice citlivě, přitom je programové složení stále zajímavé a pestré. Příležitost k prezentaci dostávají
místní soubory, ale organizátoři jsou
schopni do Klatov přivézt i špičkové
umělce a respektované osobnosti.
Veřejnost může vybírat z přednášek
jak cestopisných (ať už z cestování po
celém světě, nebo po Šumavě – třeba
s oblíbeným šumavským patriotem
Emilem Kintzlem), tak i historických

(v říjnu např. o životě Přemysla Otakara II.). Barokní architektura si říká
o barokní umění. V létě 2021 hostil
refektář účastníky mistrovského hudebního kurzu v programu Umění
italské barokní árie, dále barokní divadlo a v rámci Květinového dne též
známý barokní ansámbl Musica Florea. Pravidelně zde pořádá koncerty
klatovský sbor Kolegium pro duchovní hudbu ve spolupráci s orchestrem
Consortium musicum. Nejen pro
zájemce o starou hudbu je na prosinec 2021 připraven pořad Ó, růže
tajemná! – hudebně-poetické pásmo
v podání souboru Ensemble Fiorello.
Velkou událostí bude i konference
o Bohuslavu Balbínovi, konaná u příležitosti čtyřstého výročí jeho narození.
To je jen zlomek z bohatého programu, který se v refektáři chystá v následujících měsících. Pokud jste dosud
prostor refektáře nenavštívili, rozhodně tak učiňte, stojí to za to. A pokud
jste pravidelnými účastníky kulturních
akcí a v následujících dnech se budete
rozmýšlet, zda se vydat za kulturou,
či raději zůstat v pohodlí vyhřátého
domova, nezapomínejte na to, že
kultura není samozřejmostí. Zvláště
poslední roky nás naučily být vděční
za to, že se máme „kam vydat“...
Aneta Rottová
Informace o akcích i o refektáři najdete
na webu www.refektar.eu.
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Knihoboxy v Klatovech
Potřebujete vrátit své vypůjčené knihy v době, kdy je knihovna zavřená? Nově
můžete vyzkoušet návratový box, který je určen pro samoobslužné vracení knih a
jeho používání zvládne opravdu každý.
O vrácené dokumenty nemusíte mít
obavu, jelikož je vyroben z nerezové
oceli a je plně uzavřen. Vstupní otvor
pro vhazování knih je zkonstruován
tak, aby se zamezilo jejich zcizení nebo
vyjmutí. Je také dostatečně velký na
to, aby se mohly vracet i výpůjčky větších rozměrů. Vhozené knihy budou
odečteny následující pracovní den.
Stav výpůjček si může čtenář zkontrolovat po přihlášení do svého uživatelského konta v katalogu knihovny
(na webu klatovy.tritius.cz) nebo pokud má zadanou e-mailovou adresu,
dostane e-mail se souhrnem vypůjčených knih. Pokud vzniknou nějaké
sankční poplatky z prodlení apod., tak
i ty po vrácení knih do návratového
boxu zůstávají neměnné a je třeba
je uhradit při osobní návštěvě v naší
knihovně. Pozor! Tímto způsobem
vracejte pouze knihy z fondu Městské
knihovny Klatovy (z oddělení dětského
i pro dospělé), nikoli však časopisy,
CD, zvukové knihy, společenské hry
a hlavolamy. Nevkládejte prosím ani
knižní dary.
Co potom v případě, že po některé
knize z klatovské knihovny toužíte
a zaměstnání vám časově neumožní
návštěvu osobně? Menší návratový
box má svého většího „bráchu“, a to
box výdejní na knihy předem objednané. Komunikace s touto schránkou
probíhá pomocí ovládacího panelu
s dotykovým displejem či čtečky čáro-

vých kódů. Požadovanou objednávku
(knihy, časopisy, CD nebo i hry – vypůjčit si můžete cokoli, na rozdíl od boxu
návratového) lze objednat pouze
přes čtenářské konto. Telefonicky ani
e-mailem tento požadavek (odložení
do boxu) neakceptujeme. Poté jen počkáte na výzvu, která bude odeslána
na nahlášené telefonní číslo a zároveň
na e-mailovou adresu čtenáře. Zpráva bude obsahovat bližší informace a
přidělený kód k pohodlnému vyzvednutí objednávky. Ta bude ve skříňce
boxu ponechána po dobu pěti dnů,
v případě nevyzvednutí bude postoupena dalšímu zájemci.

umístěny, jejich slavnostní představení a tím byly uvedeny do provozu.
To vše za účasti starosty města, pana
Rudolfa Salvetra, a obou místostarostů, pánů Václava Chrousta a Martina
Kříže. Společně s ředitelkou Městské
knihovny Klatovy Jarmilou Poupovo
popřáli novým pomocníkům stabilitu
a dlouhá nerez léta. Po úvodním slově došlo i na praktickou ukázku. Poděkování patří i panu Karlovi Vitákovi
za technické zrealizování a za úspěšnou komunikaci s firmou 3iD, s. r. o.,
která výdejní knihobox vyrobila přímo
na zakázku a vyhověla tak našim požadavkům.

Prvního listopadu proběhlo na nádvoří jezuitské koleje, kde jsou oba boxy

Oba boxy naleznete v rohu tohoto
nádvoří. Jsou dostupné v době, kdy
je tento prostor pro veřejnost odemčen (obvykle 6.00 až 22.00). Podrobnější návod a pravidla „jak na
knihoboxy“ naleznete na stránce
www.knih-kt.cz/knihobox.php. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností
se na nás rovněž můžete obrátit přímo v knihovně. V budoucnu by nás
tak neměla zaskočit případná omezení otevření knihovny, a to nejen kvůli
pandemii.
Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy
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Kultura v adventu
Adventní čas je pro mnohé slovní spojení, které vyvolává pocity klidu a míru. Tentokrát se však jedná již o druhé Vánoce, které se ponesou v duchu epidemie.
K prosincovým událostem však neodmyslitelně patří i oslava Nového roku, a tak
vzniká nová naděje, že rok 2022 bude konečně tím bezcovidovým.
Slov plných naděje nikdy není dostatek, a proto je dobré číst a slyšet i jiné
zprávy než ty, které nás každodenně
obkličují ze všech kanálů. Tím optimistickým hlasem by chtělo být i Městské
kulturní středisko v Klatovech. Všichni zaměstnanci pevně věří, že všechny akce, které jsou naplánované jak
ještě na tento rok, tak i na ten příští,
se uskuteční. První prosincovou akcí,
na kterou bychom vás rádi pozvali,
je Nebeské náměstí, jejíž konání je
naplánované na neděli 5. prosince
od 17.00 hodin na klatovském náměstí. Přijdou čerti, andělé a Mikuláš, dále
vystoupí kapela KIDZ ZUŠ Klatovy a
Základní umělecká škola představí
také pohádku Taneček přes dvě pekla. Přichystány budou soutěže pro
děti i čertovská diskotéka. Večerem
provede moderátor Honza Antal.
Třetí adventní neděli začnou na klatovském náměstí tradiční adventní trhy, na kterých nebude chybět
bohatý kulturní program. Zahájení,
které je naplánované na 12. prosince, otevře v 9.00 hodin Klatov-

ský klášterní bazar, dále Putování
za Ježíškem, Dechový orchestr Švihov,
Putování do Betléma, Kaňky, Taneček přes dvě pekla a v 19.00 hodin
započne koncert pětičlenné hudební
skupiny Elias. Pondělní program začne od 15.00 hodin a vystoupí sbory
MŠ a ZŠ, v podvečer se můžete těšit
na Adventní Relax. Úterní trhy opět
zahájí sbory MŠ a ZŠ, poté vystoupí folklórní soubor Šumavánek a od
19.00 hodin kapela Pelíškové. Středa
a čtvrtek bude patřit tanečním souborům, Zpívání s Českým rozhlasem,
Touch of Gospel a Šumavan, sborům
ZUŠ a Pilounům. Ti mimo jiné vystoupili v projektu Vysílá hudební stanice
Družba. V pátek a sobotu proběhne
představení Sborů ZUŠ, dechového orchestru KUFR, kapely Štreka
a Poutníků v pořadu „Country Vánoce“. Na neděli je připravené Betlémské světlo a Wild Sticks s hosty. V pondělí a úterý začne kulturní program
v 15.00 hodin vystoupením Jak nás
vidí andělé a Sněhulákovinami. Končit bude Živým Betlémem a Strašlivou
podívanou. Poslední dva dny advent-

ních trhů budou patřit koncertům
a tanečním vystoupením. Těšit se můžete na Vánoce, Vánoce přicházejí,
Sbory ZŠ Čapkova, Hanu Křížkovou,
Sentiment, Pavla Calltu, Hradní duo,
Úhlavanku, Zpívající anděly, Big band,
4 tenoři, taneční vystoupení ZUŠ
a Christmas band. Všechna zde vyjmenovaná vystoupení a akce proběhnou
samozřejmě v souladu s opatřeními
platnými v době konání.
Jelikož věříme, že doba zůstane příznivá kulturnímu dění a životu v Klatovech, rádi bychom vás touto cestou
informovali o možnosti zakoupení
dárkového poukazu v hodnotě 100
Kč, kterým můžete obdarovat své blízké pod stromečkem. Voucher se vztahuje na koncerty v kulturním domě a
filmová představení v kině Šumava a v
letním kině. Zakoupit je můžete v budově Kulturního domu.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy
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Ko u z e l n é s v ě t l o l a m p
z barevných sklíček
Podzimní dny se nám stále krátí a za chvíli je tu nejkratší den v roce. A tak jsme
v Pavilonu skla připravili výstavu, která by měla podzimní a zimní dny trochu prosvětlit a posvítit na cestu do nového roku, snad už konečně lepšího, než byl ten
předchozí.
A my doufáme, že už nebudeme rušit Dílna se nevěnuje jen vitráži a lamvýstavy, jako tuto, která měla být již pám, vycházejí z ní nejen drobnější
v roce 2020. Jsme rádi, že ji můžeme užitkové předměty, jako číšky, misky,
letos uskutečnit a představit mimořádně krásné exponáty, v nichž se
dokonale snoubí světlo a
Pavilon skla klatovy
sklo.

výSTAvA

Výstavu jsme připravili ve
30. 11.
spolupráci s jednou z nejlepších dílen na výrobu
a restaurování vitráží v Evropě, s firmou SKLOART
z Lubence v Karlovarském kraji. Tato firma, založená v roce 1993 manželi Jitkou a Richardem
Kantovými, je nositelkou
řady ocenění a z jejich
dílen vycházejí mimořádná díla. Sešli se tu totiž
dva lidé, kteří se ideálně
doplňují. Výtvarnice Jitka se věnovala původně
především malbě a kresbě, a to až do roku 1993,
kdy se poprvé setkala
s tvorbou vitráží. Tato technika ji nesmírně zaujala
a stala se brzy její srdeční záležitostí. Ovšem vitráž je dílem nejen uměleckým, ale i řemeslným
– jde přeci o umělecké
řemeslo! A tak je skvělé,
že tehdy zaujala vitráž
i Jitčina životního partnera Richarda, technika.
Spojení výborného návrhu svébytného výtvarného rukopisu a dokonalého technického provedení je pro práce lubenecké
dílny charakteristické. A najdeme je
po celém světě od Japonska po USA.
Dokonce reprezentovala a reprezentují Českou republiku i na výstavách
expo.

tak se pustili před mnoha lety do rekonstrukce vzácného gotického kostela sv. Jiljí v Libyni, který tehdy koupili
zcela rozpadlý od církve
za jednu korunu. Postupně zde vybudovali
unikátní muzeum starých vitráží a také regionální muzeum.

2021 – 5. 2. 2022

Kouzelné
světlo
vitrážových
lamp
Svítidla firmy
SKLOART
z Lubence.

www.pask-klatovy.cz

talíře či šperky, ale také rozměrné
a na výrobu nesmírně náročné umělecké objekty. A vývoj dílny je nezadržitelný, protože Jitka s Richardem
stále hledají nové technické postupy
či výtvarné možnosti a také zdokonalují ty již téměř dokonalé. Jelikož milují
nejen vitráže, ale mají vztah i k historii,

Exponáty naší výstavy
nejsou jen obyčejné
lampy, jsou to lampy
s příběhem, příběhem
dvou lidí, kteří prosvětlují naši každodennost.
V PASKu se s nimi můžete setkat také osobně
o víkendu 11. a 12. prosince. Spolu s Jitkou
Kantovou a dalšími
zaměstnanci lubenecké dílny si zde můžete
zhotovit vlastní malou
vitráž v podobě šperku,
ptáčka, zvonečku apod.
A pokud vás zaujme některá z lamp, tak nejsou
jen na koukání. Budete
si je moci koupit a po
výstavě odnést domů
a některé z nich najdete
i na e-shopu firmy. Výstava Kouzelné světlo
vitrážových lamp v PASKu potrvá do 5. února
2022, tak se přijďte podívat třeba o vánočních
svátcích. Těšíme se na
setkání v Pavilonu skla.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK
www.pask-klatovy.cz
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Zimní údržba v Klatovech
a integrovaných obcích
V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro Klatovy a integrované obce byl
zpracován a je s ohledem na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované
obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na webu města Klatov.
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích a chodnících vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím
ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka těchto komunikací a chodníků na straně druhé.
Zákon o pozemních komunikacích
stanovuje lhůty pro zajišťování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků:
a) I. pořadí důležitosti - do 4 hodin
po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti - do 12 hodin
po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti - po ošetření
komunikací I. a II. pořadí, nejpozději
však do 48 hodin.
V případě mimořádně nepříznivých
klimatických podmínek (dlouhodobé
nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.
V předcházejících letech se správci komunikací dařilo tyto lhůty zkracovat
díky dobré organizaci a pořízenému
technickému vybavení. V loňském
roce byly všechny komunikace vždy
uklizeny nejpozději do 12 hodin.
Zimní údržbu zabezpečují Technické
služby města Klatov, které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost
a opětovně zřídí stálou nepřetržitou
dispečerskou službu. Je možno se na
ně obracet se svými požadavky na tel.
602 847 379. Technické služby mají
zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního materiálu,
který bude při údržbě v době mrazů
upřednostňován. Posypová sůl se

bude používat na zbytkovou vrstvu
sněhu, kterou již nelze odstranit nebo
snížit mechanickými prostředky.
Úklid některých vybraných komunikací provádí též najaté firmy z Klatov
a okolí.
Celkem je udržováno cca 138 km vozovek a 99 km chodníků.
V případě větší sněhové nadílky
bude přistoupeno k úklidu sněhu
s odvozem z plochy náměstí Míru
a příjezdových komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně
některých parkovacích a ostatních
ploch k zajištění dopravní obslužnosti. V souvislosti s případným úklidem
sněhu je nutno si uvědomit, že vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu. Je proto nutné respektovat přechodná dopravní
značení, která upozorňují na termíny
úklidových prací v jednotlivých ulicích.
Při zajišťování schůdnosti chodníků
a přechodů pro chodce v centru města budou využiti, stejně jako v loňském
roce, také pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.

Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném vymáhání finančního
odškodnění je přihlíženo také k tomu,
zda chodec přizpůsobil chůzi a obuv
dané povětrnostní situaci, kterou
mohl předvídat.
V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost
odstraňováním sněhu nebo náledí.
Jedná se např. o komunikaci přes les
Husín v k.ú. Tajanov, stezku pro pěší
a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD v Lubech a stezku
pro pěší a cyklisty Beňovy. Stejně tak
nebudou udržovány účelové komunikace (stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“. Po těchto
úsecích si pak lze při dostatku sněhu
i zajezdit na běžkách.
Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru
Peter Pošefka,
ředitel Technických služeb města Klatov
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Parkovací karty
Nařízení města Klatov č. 1/2016 vymezuje oblasti na území města, ve
kterých lze místní komunikace užít k
stání vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Týká se to
právnických nebo podnikajících fyzických osob, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města,
nebo fyzických osob, které mají v tomto místě trvalý pobyt.

Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se nezměnila.
1. Osobní vozidlo občana s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti - 500 Kč

lem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti - 3000 Kč

2. Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za úče-

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru

Vozidla po dobu stání musí mít
na viditelném místě za předním sklem
umístěnou parkovací kartu vydanou
MěÚ Klatovy. Platnost parkovací karty
je jeden rok počínaje od 1. 1. do 31.
12. běžného roku.
Hospodářský odbor Městského úřadu
v Klatovech tímto upozorňuje držitele
uvedených parkovacích karet na skončení období, pro které byla vyznačena
jejich platnost. Změnu platnosti parkovacích karet zajišťuje hospodářský
odbor v pracovních dnech.

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.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakce: Ing. Milan Jarošík, Karel Kotěšovec, Jiří Tománek. Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920 Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. Distribuováno zdarma.
Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.

vánoční trhy
s kulturním programem

Adventní
Klatovy

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU:

SOBOTA 18.PROSINCE
13.30 Štreka
19.00 Poutníci "Country Vánoce"

NEDĚLE 12.PROSINCE
9.00-15.00 Klatovský klášterní bazar
13.00-16.00 Putování za Ježíškem
13:30 Dechový orchestr Švihov
14:30 Putování do Betléma
15:00 Kaňky
15:45 Taneček přes dvě pekla
19:00 Elias

NEDĚLE 19.PROSINCE
13.30 Adventní show
17.00 Betlémské světlo
19.00 Wild Sticks a hosté
PONDĚLÍ 20.PROSINCE
15.00 Jak nás vidí andělé
18.30 Živý Betlém

PONDĚLÍ 13.PROSINCE
15.00-16.30 Sbory MŠ a ZŠ
19.00 Adventní Relax

ÚTERÝ 21.PROSINCE
15.00 Sněhulákoviny
19.00 Strašlivá podívaná

ÚTERÝ 14.PROSINCE
15.00-16.00 Sbory MŠ a ZŠ
16.00 Šumavánek
19.00 Pelíškové

STŘEDA 22.PROSINCE
10.00 Vánoce, Vánoce přicházejí
14.00 Sbory ZŠ Čapkova
15.00 Hana Křížková
16.30 Sentiment
19.00 Pavel Callta
20.30 Hradní duo

STŘEDA 15.PROSINCE
15.00-16.00 Taneční soubory
17.00 Zpívání s Českým rozhlasem
19.00 Touch of Gospel a Šumavan
ČTVRTEK 16.PROSINCE
15.00-16.30 Sbory ZUŠ
19.00 Pilouni
PÁTEK 17.PROSINCE
15.00-16.30 Sbory ZUŠ
19.00 KUFR

ČTVRTEK 23.PROSINCE
10.00 Úhlavanka
13.00 Zpívající andělé
14.00 Big band
16.00 4 tenoři
18.00 Zpívající andělé
19.00 Taneční vystoupení ZUŠ
20.00 Zpívající andělé
20.30 Christmas band

