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Málo smutku, hodně radosti. . .
Vážení Klatované, silvestrovská půlnoc plná bujarého veselí je symbolickým předělem mezi odcházejícím, naráz starým a tím novým, mladým. Nemám na mysli
jen formální změnu letopočtu. Spolu s ní si totiž mnozí klademe na sebe nové
nároky, stanovujeme si, čeho bychom chtěli dosáhnout, či vyslovujeme nejrozličnější přání. Často se týkají nejen života osobního, ale i profesního či v široké míře
společenského.
Každého, kdo v takové chvíli najde
ve své mysli místo nejen pro sebe,
ale rovněž pro své okolí, kterému je
ochoten obětovat část svého volného
času a doplnit ho přijetím porce zodpovědnosti, považuji za obrovský přínos pro život našeho města, potažmo
i celé země. Nemusíme asi sledovat
veškeré události kolem nás do detailu, aby bylo zřejmé, že takový přístup
k dění ve společnosti bude více než
cenný.
Jsem velmi rád, že na prosincovém
jednání zastupitelstva se v naprosto
racionálním duchu odehrála rozprava k navrženému rozpočtu města pro
následující rok. Zastupitelé o něm
rozhodovali nikoliv nahodile, ale po
mnoha hodinách důkladné přípravy a
s jednoznačným cílem připravit jej tak,
aby pokrýval základní provozní výdaje
i zásadní investiční akce. Důraz kladli
na zajištění spolufinancování velkých
staveb zahajovaných na území města

zejména Ředitelstvím silnic a dálnic.
Rekonstrukce chodníků, veřejného
osvětlení či výstavba nových úseků
cyklostezek navazujících na klatovský
obchvat, jež zvýší bezpečnost pro cyklisty i pěší ve směru na Čínov a Sobětice, považuji za zcela zásadní.

tovců. V rámci schváleného rozpočtu
města zastupitelé pamatovali právě i
na jejich podporu a poskytli jim tak určitou jistotu a základ do další činnosti.

Již téměř dva roky se pohybujeme
opakovaně na úzké hraně zpřísňování a rozvolňování pandemických
opatření. Vidím jejich neblahé dopady
narušující řady zvyklostí našich privátních životů, jež jsme ještě nedávno
považovali za naprosto samozřejmé.
Snad ještě víc ale zasáhly do sportovního či kulturního života v širokém
slova smyslu. Není asi sporu o tom, že
„špičková“ kultura a sport, byť se šrámy, přežít dokáže. Výrazně složitější je
to však pro široké podhoubí tvořené
místními spolky a oddíly. Vždyť z kulturních vystoupení se radujeme při
řadě slavnostních příležitostí stejně,
jako nás těší výsledky mladých spor-

dovolte mi popřát Vám ještě jednou
do nového roku hodně štěstí, úspěchů a pevného zdraví. Nechť nám
všem přináší málo smutku a zejména
mnohé důvody k radosti. Přeji si, aby
se nám v Klatovech společně dobře
žilo.

Vážení Klatované,

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Město Klatov y má řádný
rozpočet na rok 2022
Dámy a pánové, milí Klatované, zastupitelstvo schválilo na svém letošním posledním jednání řádný rozpočet města na rok 2022.
Dovolte mi, abych Vás informoval o
jeho základních relacích. Ti z Vás, kteří
by chtěli poznat rozpočet důkladněji, naleznou podrobné informace na
webu města v části věnované rozpočtu.
Schválený rozpočet na rok 2022 je (již
tradičně) koncipovaný jako provozní
rozpočet. Obsahuje tedy jen minimální investiční příjmy a výdaje. Jasně
zobrazuje provozní přebytek, který
rozpočet generuje. Tím říká, jaké peněžní zdroje jsou k dispozici na financování projektů a investic.
Základní parametry rozpočtu na rok
2022 popisuje následující tabulka:
Položka

tis. Kč

Příjmy celkem

523.968

Výdaje celkem

384.545

Rozdíl „příjmy - výdaje“

139.423

Splátky úvěrů
Přebytek rozpočtu

15.390
124.033

Přebytek rozpočtu 2022 ve výši 124
mil. Kč doplněný o rozpočtové rezervy minulých let vytvoří celkový objem
zdrojů, jimiž může město disponovat
v následujícím období. Po posledním
rozpočtovém opatření roku 2021 je
aktuální rozpočtová rezerva 238,9 mil.
Kč.
Disponibilní zdroje město použije zejména na investice, může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města,
bude-li to situace roku 2022 vyžadovat. Další výdaje a zejména investice
budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními, a
to podle toho, jaké priority té které
investiční akci či projektu zastupitelstvo přisoudí. Každá rozpočtová změna bude muset být oprávněná, podložená argumenty a kvantifikovaná
(„spočítaná“, chcete-li). Díky tomuto
postupu zůstává zastupitelstvu zřejmá kontrola nad rozpočtem.

Aktuální situace české ekonomiky je
„mírně nepřehledná“. Důsledky covidové pandemie stále jen odhadujeme.
Nebývalý, doslova raketový nárůst cen
elektřiny a plynu se zdá být více než
jednorázovým či sezónním výkyvem.
Inflace, kterou „statistiky“ vyjadřují ve
výši okolo 6 %, je ve skutečnosti zřejmě vyšší. Ceny stavebních materiálů,
stavebních prací a nemovitostí jsou
na historických maximech. Stát bude
od nového roku hospodařit v systému
tzv. rozpočtového provizoria. To vše
představuje určitou nejistotu, která se
může (pohříchu převážně negativně)
promítnout do relací rozpočtu našeho města.
Přesto jsme byli názoru, že je možné
a potřebné schválit řádný rozpočet. Je
totiž důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů,
vyjádřit a kvantifikovat předpokládaný („provozní“) rozpočtový přebytek.
V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici
zdroje, které nám, věříme, případné
negativní ekonomické a rozpočtové
vlivy pomohou zmírnit či eliminovat.
K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti. Své finance

nahlížíme realisticky, nenadhodnocujeme příjmy, nepodhodnocujeme výdaje. Věříme smlouvám, které máme
uzavřeny, to se týká zejména oblasti
energií. Město a jím zřízené organizace budou i v roce 2022 hospodařit v
cenových relacích roku 2021. Elektřinu a plyn jsme nakoupili na burze v
roce 2020 a ceny jsme „zafixovali“ na
dva roky dopředu – tedy na roky 2021
a 2022. Věříme, že naši dodavatelé
svým závazkům dostojí.
V provozním rozpočtu města na rok
2022 jsou dostatečné prostředky
na opravy komunikací (jen na ně je
připraveno 35 mil. Kč), na podporu
městské hromadné dopravy 6,7 mil.
Kč, na údržbu památek v péči města
1,3 mil. Kč, na městskou policii 15,3
mil. Kč. Rozpočet pamatuje i částkou
12 mil. Kč na fond dotací, z něhož jsou
dle zásad města podporovány aktivity sportovní, kulturní i společenské.
Nezapomínáme na integrované obce,
ani na hasiče, nepodceňujeme krizové
stavy a výdaje s nimi spojené. Neméně významné jsou částky, které město vynakládá na údržbu, úklid, řešení
odpadů, ať už prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby
nebo svých odpadových společností.
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Celkový příspěvek našim organizacím
(školy, knihovna, městský ústav sociálních služeb, městské kulturní středisko, technické služby, zimní stadion)
dosahuje téměř 143 mil. Kč.
Věřím však, že jsme připraveni i na mimořádné situace, ostatně jako tomu
bylo i ve dvou minulých letech.
Základní relaci rozpočtu – ve srovnání
s rozpočty minulými – ilustruje tabulka:

Kromě základního rozpočtu na rok
2022 zastupitelstvo schválilo i první
rozpočtové opatření nového roku. Jím
mimo jiné přidělilo částku 11,8 mil.
Kč na další etapu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 2,7 mil. Kč
na rekonstrukci veřejného osvětlení,
16,3 mil. Kč na dopravní stavby, jimiž
se město bude podílet na obchvatu
Klatov, 27,1 mil. Kč na rekonstrukci
Domažlické ulice (včetně veřejného
osvětlení a vodohospodářské infrastruktury), 16,3 mil. Kč na „průtah“
Štěpánovicemi atd. Celkem tak zastupitelstvo rozhodlo o prvních investi-

cích roku 2022, jejichž výše dosahuje
téměř 80 mil. Kč.
Přeji Vám krásné, požehnané Vánoce
a v novém roce štěstí, zdraví, spokojenost.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Rozpočet města
(v tis. Kč)

Schválený
rozpočet
2018

Schválený
rozpočet
2019

Schválený
rozpočet
2020

Schválený
rozpočet
2021

Návrh
rozpočtu
2022

Neinvestiční příjmy celkem

433 612

475 396

516 668

485 288

517 668

Kapitálové (investiční) příjmy celkem

8 000

1 500

4 000

10 000

6 300

Příjmy běžného roku celkem

441 612

476 896

520 668

495 288

523 968

Neinvestiční výdaje celkem

309 540

319 955

365 395

368 865

378 625

Kapitálové (investiční) výdaje celkem

9 700

6 810

8 425

32 890

5 920

Výdaje běžného roku celkem

319 240

326 765

373 820

401 755

384 545

Rozdíl Příjmy - Výdaje

122 372

150 131

146 848

93 533

139 423

Splátky úvěrů

-16 580

-15 295

-15 315

-15 335

-15 390

Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

105 792

134 836

131 533

78 198

124 033
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Klatovská teplárna
drží ceny na dobré úrovni
Vážení občané, v poslední době všichni vnímáme zdražování energií, stoupá cena
elektřiny i plynu. Klatovská teplárna, a.s., jako stabilní dodavatel tepla ve městě,
nabízí energetické služby za přijatelné ceny.
Dlouhodobě zásobuje tepelnou energií mnoho průmyslových podniků,
přes čtyři tisíce bytů a řadu různých
provozoven služeb a obchodů. Dodávky tepla jsou realizovány komplexně, neboť zákazníci nemají s touto
službou jakékoli starosti. Cena tepla
z teplárny je konečnou cenou a s odběrem tepla nejsou spojeny žádné
další výdaje. Odběratelům tak odpadají investice na pořízení a instalaci
vlastního zdroje tepla, zajištění nutných revizí, oprav i údržby. A příznivá
zůstává i v této energeticky nelehké
době také cena dodávaného tepla.
Pro rok 2022 společnost Klatovská
teplárna, a.s., vykalkulovala předběžnou cenu tepelné energie pro primerní odběry ve výši 535,09 Kč (588,60
Kč s DPH) a pro sekunderní odběry
ve výši 633,18 Kč (696,50 Kč s DPH).
Kalkulace těchto cen byla samozřejmě provedena dle veškerých platných
legislativních a regulačních pravidel.
Oproti předběžné ceně na rok 2021
byla cena tepelné energie mírně navýšena, a to z důvodu především zvyšování cen materiálů, oprav, služeb
apod. Klatovská teplárna, a.s., si však
včas zajistila dodávky paliv a ostatních

energií (především plynu a elektřiny),
a tudíž cenu tepelné energie na rok
2022 současná energetická krize již
neovlivní.

tepelné energie cca 25 GJ/rok/bytovou jednotku se jedná o meziroční navýšení ceny pouze o 47,56 Kč/měsíc/
bytovou jednotku včetně DPH.

Díky těmto krokům se předběžná cena
tepelné energie pro rok 2022 zvyšuje pro primerní odběry jen o 3,48 %
a pro sekunderní odběry o 3,39 %.
Tedy výrazně méně než je předpokládaná inflace. Při průměrném odběru

Zároveň bych rád zmínil, že díky modernizaci a optimalizaci výkonů (příkonů) jednotlivých kotlů centrálního
zdroje tepelné energie se podařilo
ukončit povinnost vykazování a nakupování emisních povolenek CO2
a tím dosáhnout velmi výrazné úspory
nákladů, která se projevila v kalkulovaných cenách tepelné energie.
Přeji Vám úspěšné vkročení do nového roku, hodně zdraví, pohody
a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Připravovaná expozice
v jezuitské koleji
Budova bývalé jezuitské koleje je třípodlažní objekt, ze kterého zůstala nevyužitá
pouze jedna část – chodba v přízemí. V současné době se zde připravuje nová expozice. O jaký projekt jde a jak s ním, i vy čtenáři, můžete pomoci, se dozvíte v rozhovoru s Ing. Jiřinou Adámkovou, která je koordinátorkou přípravy této výstavy.
O jakou expozici se jedná a kdy bude
její realizace probíhat?
Budova koleje je součástí Klatov již
od poloviny 17. století. Dodnes je se
svou délkou 146 metrů největší budovou v historické části města. Spolu
s kostelem, školou a seminářem tvořila jezuitskou rezidenci, kterou jezuité
využívali až do roku 1773, kdy byl jejich řád papežem Klimentem XIV. zrušen. Budova připadla císařství a Marie
Terezie rozhodla, že zde budou zřízena kasárna. Vojáky byla budova využívána až do roku 1992, tedy téměř 220
let. Budovu pak převzalo město, a čtenáři si jistě pamatují, jak zde vzniklo
obchodní centrum, kde své podnikání v oboru obchodu a služeb „rozjela“
řada podnikatelů. Od roku 1998 byla
budova po částech rekonstruována
až do současné podoby. Připravovaná
expozice by měla návštěvníkům přiblížit celou historii koleje od roku 1655
do současnosti.

Prohlídka této expozice bude nabízena jako čtvrtý prohlídkový okruh zajišťovaný Klatovskými katakombami.
Těmi současnými jsou katakomby,
jezuitský kostel a arciděkanský kostel.
Kdo se na projektu podílí?
Investorem celé akce je město Klatovy. Vytvoření nového prohlídkového okruhu je součástí projektu
Expozice – refektář 59/I. První část,
a to stavební úpravy v 1.PP, byla již
zrealizována a zpřístupnění refektáře vč. jeho zázemí proběhlo v listopadu 2019. Nyní tedy připravujeme
druhou část projektu. Na jeho financování získalo město dotaci ve výši
90 % způsobilých výdajů z Integrovaného regionální operačního programu Revitalizace kulturních památek II.
Na vzniku nové expozice spolupracujeme s paní docentkou Ivanou Čornejovou, která není klatovské veřejnos-

ti neznámá - již od roku 2007 je její
jméno spojené se sympozii Barokní
jezuitské Klatovy a podílela se na přípravě výstavy o historii jezuitského
řádu umístěné v katakombách. Část
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věnovanou historii Klatov a působení
vojáků v Klatovech zpracovali pracovníci Vlastivědného muzea v Klatovech.
Nyní připravujeme podklady pro výběrová řízení na dodavatele, realizace by měla
proběhnout v 1. pololetí příštího roku.
Na co se tedy můžou návštěvníci těšit?
Návštěvníkům nabídneme informace o výstavbě koleje, jejich stavitelích
a o hospodaření jezuitského řádu.
Další část výstavy bude věnována vojenskému období. Informace budou
jednak na panelech a v interaktivních
prezentacích, ale pokusíme se vytvořit
světnici vojáků z období 1. republiky
a z 80. let dvacátého století a připomenout, jak žili ve volném čase. Expozice
však bude mít ještě jednu zajímavou
část. Formou interaktivní projekce
bychom chtěli přiblížit historii Klatov.
Tuto část připravujeme s firmou, která se také podílela na multimediálním
programu Národního muzea v Praze.
Zatím si však podobu projekce ponecháme jako překvapení.
Došlo během přípravy expozice k nějakým zádrhelům?
Nejtvrdším oříškem se zatím ukázalo
zařídit ložnici ČSLA. Na trhu je možné zakoupit výstroj mužstva i kovové palandy, ale dosud se nám nepodařilo získat plechové šatní skříňky a
noční stolky. Pokud by je někdo měl
někde v garáži nebo ve sklepě, rádi jej
od něj odkoupíme. Pomohl by nám
také tip, kde všude by se ještě dalo
hledat. Bohužel za dobu 30 let snad
všechny skončily na šrotišti. Pevně ale
věřím, že určitě někde na nás nějaká
skříňka čeká a že nám čtenáři Zpravodaje dají vodítko, kde pátrat.

foto

Když jste zmínila čtenáře Klatovského zpravodaje, mohli by se nějak zapojit do vašeho projektu?
Ano a rádi bychom veřejnost touto
cestou požádali o spolupráci. Pokud jste vy nebo váš příbuzný strávili
v klatovských kasárnách část svého

života a máte doma fotografie nebo
předměty z této doby a byli byste
ochotni je sdílet, ozvěte se nám. Pomozte nám vytvořit mozaiku života
dragounů nebo vojáků ČSLA. Stejně
tak bychom se chtěli obrátit na podnikatele, kteří v bývalé koleji provozovali
v devadesátých letech obchody nebo
služby – pokud máte doma fotografie
či jiné dokumenty a předměty z období svého podnikání v této budově, pomozte nám připomenout tuto dobu
svým spoluobčanům i návštěvníkům
Klatov. Kontaktovat nás můžete buď
na e-mailové adrese info@katakomby.
cz nebo na Facebooku města Klatovy.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy
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Z m ě n y v o d p a d e c h o d r. 2 0 2 2
V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl novelizován i zákon o místních
poplatcích.
Touto novelizací byl mj. zrušen místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, který byl nahrazen novou
právní úpravou – místním poplatkem
za obecní systém odpadového hospodářství, založeným na obdobných
principech.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je již dle svého názvu poplatkem za samotnou existenci
systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Tento poplatek vychází
z principu, že ze systému má prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce
nemovitou věc zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba, a to zásadně stejnou
měrou.

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická
osoba.

která v příslušném kalendářním roce
pobývá po dobu delší než 6 měsíců
mimo území ČR.

Nová obecně závazná vyhláška
č. 5/2021 (k dispozici na www.klatovy.cz/mukt/vyhlasky.asp),
účinná
od 1. 1. 2022, která zahrnuje výše
zmíněné úpravy, rozšiřuje i okruh
osvobození od poplatku. Nově je od
placení poplatku osvobozena osoba,

Co je důležité – poplatek zůstává pro
r. 2022 ve stejné výši – tedy 450 Kč/rok.

Nová právní úprava zahrnuje mezi
poplatníky i právnické osoby (např.
družstvo, obchodní společnost atd.)
+ svěřenský fond, podílový fond nebo
fond obhospodařovaný penzijní společností, které jsou vlastníky nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo

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.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Kulturní přehled | leden
K I N O Š U M AVA
w w w. m k s k l a t o v y. c z
2. 17:00 | MYŠI PATŘÍ DO NEBE
neděle ČR, přístupno, 87 minut, 110 Kč.
Česká animovaná pohádka.
2. 20:00 | ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Slovensko, od 12 let, 93 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.
3. 20:00 | HALLOWEEN ZABÍJÍ
pondělí USA, titulky, od 15 let, 120 minut, 120 Kč.
Horor.
4. 20:00 | TADY HLÍDÁME MY
úterý ČR, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
5. 20:00 | FRANCOUZSKÁ DEPEŠE
středa USA, titulky, od 12 let, 108 minut, 100 Kč.
Komedie.
6. 20:00 | MOJE SLUNCE MAD
čtvrtek ČR, od 12 let, 85 minut, 100 Kč.
Animovaný film od Michaely Pavlátové.
7. 20:00 | KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek USA, přístupno, 124 minut, dabing, 130 Kč.
Komedie.
8. 17:00 | ZPÍVEJ 2
sobota USA, přístupno, dabing, 110 minut, 120 Kč.
Animovaná komedie.
8. 20:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
sobota USA, přístupno, dabing, 148 minut, 110 Kč.
Nový Spider-man.
9. 17:00 | TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
neděle Norsko, dabing, přístupno, 90 minut, 120 Kč.
Norská verze „Tří oříšků pro Popelku“.
9. 20:00 | PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
neděle ČR, přístupno, 109 minut, 120 Kč.
Nová česká romantická komedie.
10. 20:00 | PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
pondělí ČR, od 12 let, 117 minut, 120 Kč.
Populární komedie.
11. 20:00 | KINGSMAN: PRVNÍ MISE
úterý USA/Velká Británie, titulky, od 15 let, 131 minut, 130 Kč.
Akční komedie.
12. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: BENEDETTA
středa Francie, titulky, od 18 let, 131 minut, 100 Kč.
Erotické drama.
13. 20:00 | GORBAČOV. RÁJ
čtvrtek ČR, od 12 let, titulky, 100 minut, 130 Kč.
Dokument.
14. 17:00 | KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
pátek USA, přístupno, 124 minut, dabing, 130 Kč.
Komedie.
14. 20:00 | KLAN GUCCI
pátek USA, titulky, od 15 let, 164 minut, 130 Kč.
Dramatický příběh italského módního impéria.
15. 17:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
sobota USA, přístupno, dabing, 148 minut, 110 Kč.
Nový Spider-man.
15. 20:00 | MATRIX RESURRECTIONS
sobota USA, titulky, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi se vrací s novým pokračováním!
16. 17:00 | DRAČÍ PRINCEZNA
neděle Norsko, dabing, přístupno, 82 minut, 120 Kč.
Pohádka.
16. 20:00 | ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Slovensko, od 12 let, 93 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.
17. 20:00 | VŘÍSKOT
pondělí USA, titulky, od 12 let, 120 minut, 120 Kč.
Horor.
18. 20:00 | JE SUIS KARL
úterý ČR/Německo, titulky, od 15 let, 126 minut, 120 Kč.
Drama.

19. 20:00 | SÍLA
středa ČR, od 12 let, 92 minut, 130 Kč.
Dokument.
20. 20:00 | KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
čtvrtek USA, přístupno, 124 minut, dabing, 130 Kč.
Komedie.
21. 17:00 | VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
pátek USA, dabing, od 15 let, 98 minut, 100 Kč.
Komiksový superhrdinský nářez.
21. 20:00 | SPENCER
pátek USA/Velká Británie, titulky, od 15 let, 111 minut, 120 Kč
Drama o princezně Dianě.
22. 17:00 | TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
sobota Norsko, dabing, přístupno, 90 minut, 120 Kč.
Norská verze „Tří oříšků pro Popelku“.
22. 20:00 | SRDCE NA DLANI
sobota ČR, přístupno, 91 minut, 140 Kč.
Nová komedie od tvůrců „Žen v běhu“.
23. 17:00 | ZPÍVEJ 2
neděle USA, přístupno, dabing, 110 minut, 120 Kč.
Animovaná komedie.
23. 20:00 | KINGSMAN: PRVNÍ MISE
neděle USA/Velká Británie, titulky, od 15 let, 131 minut, 130 Kč.
Akční komedie.
24. 20:00 | SRDCE NA DLANI
pondělí ČR, přístupno, 91 minut, 140 Kč.
Nová komedie od tvůrců „Žen v běhu“.
25. 20:00 | MATRIX RESURRECTIONS
úterý USA, titulky, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Kultovní sci-fi se vrací s novým pokračováním!
26. 20:00 | FILMOVÝ KLUB: U PETROVOVÝCH ŘÁDÍ CHŘIPKA
středa Rusko, titulky, od 15 let, 145 minut, 100 Kč.
Den v životě komiksového výtvarníka v postsovětském Rusku.
27. 20:00 | VŘÍSKOT
čtvrtek USA, titulky, od 12 let, 120 minut, 120 Kč.
Horor.
28. 17:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
pátek USA, přístupno, dabing, 148 minut, 110 Kč.
Nový Spider-man.
28. 20:00 | MORBIUS
pátek USA, titulky, od 12 let, 130 Kč.
Temný marvelovský příběh.
29. 17:00 | MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
sobota Rusko, dabing, přístupno, 100 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.
29. 20:00 | SRDCE NA DLANI
sobota ČR, přístupno, 91 minut, 140 Kč.
Nová komedie od tvůrců „Žen v běhu“.
30. 17:00 | VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
neděle USA, dabing, přístupno, 97 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
30. 20:00 | ULIČKA PŘÍZRAKŮ
neděle USA, titulky, od 15 let, 148 minut, 130 Kč.
Kriminální 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.

10

KA L E N DÁ Ř A KC Í

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

1. 1.

náměstí Míru
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z
7. 1. 18:00 a 20:00 | Kulturní dům Klatovy
pátek TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Kurzy tance a společenské výchovy budou probíhat každý
pátek od 7. ledna 2022 ve od 17:00 a 20:00.
16. 3. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
středa MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla
Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty. Tentokrát
s jediným hostem J. A. Náhlovským. Prostor dostanou také
dotazy diváků.
23. 4. 18:30 | Kulturní dům Klatovy
sobota ADYS - KŘEST CD LOPATY POPU
Kulturní dům v Klatovech už se podařilo kapele v roce 2019
zaplnit jednou v rámci MAY IN KLATOVY a získávají si fanoušky jak s chytlavou muzikou, tak se svou show, která
nebude rozhodně chybět. Nebude chybět i spousta zatím
utajovaných hostů, a jako další kapely na večírku vystoupí
VOJTAANO, CIVILNÍ OBRANA, FIASKO. Rozhodně je na co se
těšit. Lístky v předprodeji nyní!
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

H I F I K L U B K L AT O V Y
w w w. h i f i k l u b . k l a t o v y n e t . c z
11. 1.
úterý

9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (4)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. V úvodu
pořadu v přísálí klubovny zahájení výstavy „KOUZLO DROBNÉ GRAFIKY“ ze soukromé sbírky.
19. 1. 18:00 | NÁVRAT VINYLU
středa 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.
21. 1. 18:00 | JAK FUNGUJE SVĚT A MY V NĚM
pátek Zamyšlení teologa a teoretického fyzika. TOMÁŠ PROCHÁZKA, farář Církve československé husitské, předseda klatovské skupiny ČKA, ŠIMON KOS, Fakulta aplikovaných věd
Západočeské univerzity, Katedra fyziky. Večer České křesťanské akademie.
28. 1. 18:00 | PŘÁTELSKÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
pátek PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE a jejich příznivci přivítají rok 2022
tradičně hudbou, zpěvem, promítáním a povídáním si o
klatovských i jiných zajímavostech. S vlastním pohoštěním.
Večer připravil a uvádí IVAN RUBÁŠ za technické podpory
Hifiklubu.
VÝSTAVA v přísálí klubovny:
KOUZLO DROBNÉ GRAFIKY ze soukromé sbírky
přístupná veřejnosti během všech pořadů do 31. března 2022

S P O L E K B E S E DA Z.S.
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.
4. 1. 14:00
úterý Vítejme v novém roce
11. 1. 14:00
úterý Artedílny 1
18. 1. 14:00
úterý Artedílny 2
25. 1. 14:00
úterý Babinec - povídání

Galerie | Příběh o Helence – od 13. 1. si můžete prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Josefa Kličky Klatovy. Kurátorkou
předváděných děl je Pavla Sedláčková. Výstava potrvá do 25. 2. 2022
a bude přístupná v otevírací době oddělení pro děti a mládež. Zveme vás
na vernisáž výstavy, která se uskuteční ve středu 12. ledna 2022
od 16.30 hodin.
Půjčovna | Směle kupředu! – připomenutí významného spisovatele
a básníka K. H. Borovského v obrazech. Výstava, kterou zapůjčilo Národní muzeum, je přístupná v době provozu knihovny.
Čítárna | Sashiko – jedná se o ruční japonskou lidovou výšivku, která
se obvykle vyšívá pomocí jednoduchých stehů. Vystavované výrobky patří do tvorby Dany Haviarové, Hany Heřmanové a Ivany Sieberové. Výstava je přístupná v době provozu knihovny a potrvá do konce února.
Refektář jezuitské koleje | Štěpán Hon: Příběhy - výstava fotografií
z cyklů DOMA a Evropský deník od Štěpána Hona potrvá do 28. ledna 2022.
20. 1. 18.30 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek AnMoEn: Zrod, zánik, věčnost
Uslyšíte skladby komponované pro vokální bas (Jaromír
Nosek), které byly zpívány a hrány v polovině 17. století.
Barokní hudba bude v programu kombinována s tvorbou
současných autorů – Marka Kubáta a především Tomáše
Hanzlíka. ANMOEN (ANtico MOderno ENsemble) je komorní soubor vynikajících hudebníků, který oživuje kompozice
ukryté v archivech a zároveň dává impulz ke vzniku zcela
nových hudebních děl. Koncertu bude předcházet požehnání
novému skleněnému kříži od Vladimíry Tesařové. Kříž vyplní
dosud prázdné místo svého barokního předchůdce v refektáři jezuitské koleje.
1. 2. 18.00 | refektář jezuitské koleje
úterý Magda Radostová: Proč právě Vietnam
Vernisáž výstavy Magdy Radostové, kterou autorka uvede
přednáškou o zemi, kterou zná jako málokdo. Vietnam je její
vášní. Příroda, kultura, místní lidé, jídlo…
Zemi navštívila už mnohokrát. Vyzkoušela různé druhy dopravy, různá ubytování, okusila spoustu místních specialit.
Prozradí, proč právě Vietnam by měl být tím místem, kam se
vydat a proč je teď ten nejvhodnější čas jej objevit. Vstupné
na přednášku dobrovolné. Výstava potrvá do konce března.

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y
w w w. p a s k- k l a t o v y. c z
do 5. 2. Lovecká vášeň ve skle
Díky vstřícnosti soukromých sběratelů i muzeí se nám podařilo prodloužit tuto zajímavou výstavu, která je věnována
inspiraci lesem, lesní zvěří a lovem. Ctitelé svatého Huberta
si i ve skle připomínali i dnes připomínají chvíle prožité v
lesním tichu a i dramatické situace při lovu. Výstava představuje skla od 18. do poloviny 20. století a návštěvníci zde
mohou vidět řadu poprvé vystavených unikátů.

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.
21. 1. 18:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
pátek WESTPOINT 2.0. - vernisáž výstavy
Výběrový projekt malířů střední generace, jejichž tvorbu
pomáhalo formovat prostředí Plzně a Západních Čech.
„Západní bod“ se tak stal jedním z prvních referenčních
prvků jejich vizuálního uvažování, jehož výsledky je možné
jednotlivě i s ohledem na vzájemné vztahy sledovat dodnes.
Ambicí výstavy je nejen představit podobu jejich umění, ale
zároveň upozornit na vliv západočeského regionu s dopadem na formování současné výtvarné scény. Vystavující
autoři: Veronika Gabrielová, Siegfried Herz, Tomáš Predka,
Pavel Příkaský, Kryštof Strejc, Sofie Švejdová. Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Radek Wohlmuth. Do 3. 4. 2022.
29. 1. 14:00 | vila Paula Klenová
sobota Grafická dílna – Monotyp
Dílna je určená dětem od 5 let.
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S TÁ L Á D I VA D E L N Í S C É N A K L ATOV Y
w w w. d i v a d l o . k l a t o v y n e t . c z
9. 1.
neděle

13. 1.
čtvrtek

20. 1.
čtvrtek

23. 1.
neděle

19:30 | předplatné skupiny B
SPLAŠENÉ NŮŽKY - Paul Pörtner
Nic, co jste dosud zažili v divadle, se nepodobá tomu, co vás
čeká nyní. Splašené nůžky jsou detektivní komedie, která
všude, kde byla uvedena, láme divácké rekordy. Dokonce
byla opakovaně zapsána do Guinnessovy knihy rekordů
mezi nejdéle uváděné činoherní tituly na světě.
Originální forma hry je založena na komunikaci herců s publikem, které přejímá vládu nad vývojem děje.
Režie: Petr Novotný 			
Divadlo Kalich
Hrají: Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Ivana Jirešová,
Jaroslava Brousková, Ladislav Županič, Zbyněk Fric
ze záznamu: Adéla Gondíková, Vlastimil Korec
18:00 | VARHANY S ÚSMĚVEM
z cyklu Klatovské hudební čtvrtky
Mladí varhaníci ze Základních uměleckých škol Klatovy,
Sušice, Kdyně a Plzeň (ul. Ter. Brzkové) rozezní královský
nástroj v klatovském divadle.
Pořádá ZUŠ J. Kličky ve spolupráci s SDS Klatovy.
Divadlo - jeviště (vstup zadním vchodem z náměstí), vstup
volný
19:30 | předplatné skupiny C
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ - Woody Allen
Skvělá komedie Woodyho Allena vznikla podle stejnojmenného filmu. Jedná se o zábavnou a přitom rafinovanou hru
o lásce a sexu, nejrůznějších vášních, předsudcích, a v neposlední řadě také o manželských trampotách.
Je jasné, že název hry, odkazující kromě jiného k nejhranější
Shakespearově komedii, není zvolen náhodou ...
Režie: Jakub Nvota 		
Komorní divadlo Kalich
Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna,
Máša Málková, Radek Zima, Sandra Černodrinská / Sarah
Haváčová
15:00 | předplatné skupiny D
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství.
Scénář, režie a hudba: Vlastimil Peška Divadlo D5
Hrají: Dita Zábranská / Františka Brzobohatá, Zbigniew Kalina / Jiří Kohout,
Lukáš Kunz / Lukáš Klíma, Tomáš Pospíšil / Lukáš Kofroň
(Náhradní představení za plánované představení O klukovi
z plakátu)

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
19. 1. 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 18. 1. 2022 na tel.: 376 326
362 (začátek prohlídky lze upravit dle možností školy).
22. 1. 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 21. 1. 2022 na tel.: 376 326 362.

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.

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

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
24. 1. 19:30 | JAK BĚŽET DO KOPCE – Jana Paulová
pondělí Talk show s Janou Paulovou a hostem Josefem Dvořákem.
Jana Paulová ve svém improvizovaném večeru navazuje na
úspěšnou knížku Jak běžet do kopce a s humorem jí vlastním vypráví o svých cestách životních i těch skutečných. Jejím hostem bude Josef Dvořák.
Publikum se stává svými dotazy součástí představení, které
se tak odvíjí pokaždé jinak, podobně jak tomu bývá při jejích divadelních představeních.
27. 1. 19:30 | předplatné skupiny K
čtvrtek QUO VADIS MUSICA - Lubomír Brabec a Vilém Veverka
Lubomír Brabec – kytara, Vilém Veverka – hoboj. Jedinečné
setkání legend české hudební scény. V případě osobností
významu Lubomíra Brabce a Viléma Veverky není nutné
dlouhého představování, interpreti jsou doslova synonymem pro hudbu jako takovou, špičkovými reprezentanty
svých nástrojů. Lubomír Brabec a Vilém Veverka se společně pohybují na pomezí koncertu a hudebního představení,
jehož nedílnou součástí je také interakce s publikem. To vše
v originálním programu „Quo vadis, musica?“ neboli „Kam
kráčíš, hudbo?“.

11. 1.
úterý

16. 1.
neděle

22. 1.
sobota
28. 1.
pátek

18:30 | Restaurace KD
PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie.
Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na programu bude Valná hromada s roční rekapitulací. Přítomnost
všech členů vítaná.
7:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
Novoroční půvab starobylé Prahy
Procházka po Starém Městě, návštěva Národního muzea
s novou výstavou „Dějiny 20. století“. Tradiční oběd zajištěn. Doprava - vlak. Odjezd z hl. nádraží. Sraz účastníků v
7:15 hodin.
13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
Novoroční vyvětrání
Malá procházka po městě. Akce je veřejně přístupná. Sraz
před 13. hod. u kašny na náměstí.
18:00 | Klubovna Hifiklubu
PŘÁTELSKÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Tradiční pohodová akce, kdy všichni pospolu přivítáme rok
2022 hudbou, zpěvem, vlastním občerstvením a také promítáním a přátelským povídáním. Interní akce je připravena ve spolupráci s místním Hifiklubem. Otevřeno od 17:00
hod.
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S P O RT OV N Í K A L E N DÁ Ř A KC Í
w w w. k l a t o v s k y z p r a v o d a j . c z
BADMINTON
15. 1. 9:00 | turnaj III. ligy jihozápad. Čech| hala CMS Klatovy
sobota ZBRKLÝ ÚDER KLATOVY
BASKETBAL
9. 1. 15:30 | 2. liga mužů | BK Klatovy
neděle KLATOVY - ROKYCANY
FLORBAL
20.-23. 17:00 | Kemp talentované mládeže | hala CMS Klatovy
1. KEMP VÝBĚRŮ TALENTŮ
čt - ne Soustředění dívčích výběrů U15 a U17 ve skupině západ.
Nejtalentovanější dívky ze všech týmů ČR se potkávají 4x
do roka na kempech po republice, kde hráčky rozvíjí svůj
talent a dovednosti. V kategorii U17 slouží kempy i k pozdější případné nominaci do juniorské reprezentace ČR.
HOKEJ
7. 1.
pátek
8. 1.
sobota
12. 1.
středa
14. 1.
pátek
15. 1.
sobota
19. 1.
středa
26. 1.
středa
30. 1.
neděle

16:30 | Liga juniorů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - PŘÍBRAM
17:30 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - TÁBOR
18:00 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - CHEB
16:30 | Liga juniorů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - DOMAŽLICE
14:00 | Krajská liga mužů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY B - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
18:00 | 2. liga mužů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - ŘISUTY
18:00 | 2. liga mužů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - KOBRA PRAHA
14:00 | Krajská liga mužů | zimní stadion Klatovy
KLATOVY B - CHEB B

29. 1. 12:30 | Týden hokeje | zimní stadion Klatovy
sobota NÁBOROVÁ AKCE POJĎ HRÁT HOKEJ
Hokejisté Klatov pořádají nábor dětí. Akce zaštítěná svazem ledního hokeje pod názvem “Pojď hrát hokej” bude po
celé odpoledne na klatovském zimním stadionu. Výstroj
si bude možné půjčit na místě, přilbu a brusle bude lepší,
pokud si přinese dítě vlastní. Více informací u trenéra
mládeže.
VOLEJBAL
9. 1.
neděle
16. 1.
neděle
16. 1.
neděle
22. 1.
sobota
29. 1.
sobota
29. 1.
sobota

10:00, 14:00 | 1.liga juniorek | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - PLZEŇ B
9:00, 13:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - DOMAŽLICE
11:00, 15:00 | Krajský přebor žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - LOKO PLZEŇ C
10:00, 14:00 | 2. liga žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - BOHEMIANS
11:00, 15:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - USK SLAVIA C
9:00, 13:00 | Krajský přebor žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - KLADRUBY

POŘÁDÁTE KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO
SPOLEČENSKOU AKCI V KLATOVECH?
Zašlete nám informace o ní
na akce@klatovskyzpravodaj.cz!
Události z Klatovska zdarma otiskneme a uvedeme také na našem webu v přehledném kalendáři
akcí. Důležité je kromě názvu uvést, kdy a kde
se akce koná. S krátkou anotací a přiloženou ilustrační fotografií bude událost
vypadat nejlépe!
→ klatovskyzpravodaj.cz
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2 0 2 2 – Ví t e j t e v č a s e s k l a ! ! !
Právě vstupujeme do Mezinárodního roku skla, který vyhlásila Organizace spojených národů, aby upozornila na význam skla pro budoucnost lidstva.
Po celém světě se nejen v muzeích
a galeriích konají různé akce pod
jedním heslem „Vítejte v čase skla!!!“
(„Welcome to the age of glass!!!“).
A i my v PASKu chceme přispět v tomto roce k propagaci českého sklářství
různými projekty. Připravili jsme například speciální přednáškový program věnovaný historii i současnosti
sklářství, velmi náročnou výstavu
Všechny barvy duhy, která dokumentuje jeden z nejvýznamnějších příspěvků českých skláren pro světový
vývoj, a také nějaká překvapení související s firmou „Johanna Lötze vdova“
z Klášterského Mlýna u Rejštejna, jejíž
výrobky tvoří stálou expozici pavilonu.
Leden v PASKu
Bohužel jsme z důvodů epidemie
museli znovu odložit dlouho připravovanou výstavu Kouzelné světlo vitrážových lamp, která měla původně
být už v roce 2020. Dokonce už byly
zhotoveny speciální exponáty jenom
pro Klatovy – lampy s karafiáty a vitrážové karafiáty, ale situace je, jaká
je... Vzhledem k tomu, že se jedná
o výstavu mimořádně vhodnou
do času krátkých zimních dní, tak jsme
ji přeložili na termín 1. 12. 2022 až
12. 2. 2023. V souvislosti s tím je zrušena i doprovodná přednáška o umě-

ní vitráže. Všem návštěvníkům PASKu
se omlouváme.
Naštěstí se nám díky mimořádné
vstřícnosti soukromých sběratelů
a muzeí v Klatovech a Prachaticích
podařilo prodloužit výstavu Lovecká
vášeň ve skle až do 5. 2. 2022. Takže u nás stále můžete vidět půvabná
skla inspirovaná lesem, lesní zvěří a
lovem. Nejen ctitelé svatého Huberta
si tu mohou připomenout chvíle pro-

žité v lesním tichu a i dramatické situace při lovu. Výstava představuje skla
od 18. do poloviny 20. století a návštěvníci zde mohou vidět řadu unikátů. K těm patří například zlatem
malované podmalby z 19. století nebo
lampa z loveckého salónu, která se
znovu po sto letech rozsvítila.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK

Přejeme klidné
prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2022
Pavilon skla Klatovy
Výstavy
připravované pro rok 2022
Lovecká vášeň ve skle
(prodlouženo do 5. 2. 2022)
Secesní sklo z Jizerských hor
(16. 2. – 18. 4. 2022)
Upomínky z poutních míst
(21. 4. – 1. 6. 2022)
Fascinace sklem – Práce ze sklářské
školy ve Zwieselu (3. 6. – 12. 9. 2022)
Všechny barvy duhy
(22. 9. – 27. 11. 2022)
Kouzelné světlo vitrážových lamp
(30. 11. 2022 – 12. 2. 2023)

www.pask-klatovy.cz

M Ě J T E F OT K U N A O B Á LC E!
Každý měsíc nabízíme otisknutí vaší nejlepší fotky
na titulní stránce měsíčníku distribuovaném
do všech domácností v Klatovech.
Svoje fotografie s únorovým motivem
nám můžete posílat do 15. ledna
na zpravodaj@mksklatovy.cz.
Fotografie posílejte v co nejlepším rozlišení
a nezapomeňte napsat jméno autora.
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Činnost Europe Direct
v Klatovech
EUROPE DIRECT KLATOVY zahájilo
svoji činnost 1. května 2021, slavnostně otevřeno bylo v září, a to za účasti
významných hostů – zástupců Plzeňského kraje, města Klatovy i Evropské
unie. Evropská hymna v podání ZUŠ
Klatovy byla skutečnou ódou na radost. Děkujeme paní místopředsedkyni Evropské komise Věře Jourové
za osobní video a milý vzkaz pro Klatovy, který naleznete na www.europedirect.cz pod Infocentrem Klatovy.
Naše „édéčko“, informační kancelář
Evropské komise, nemá pouze informovat o evropských institucích, záležitostech a příležitostech, ale má také
sbírat podněty od občanů daného
regionu: v našem případě tedy celého Plzeňského kraje. Naše akce mají
propojovat lidi v místě své působnosti. A to se povedlo – nejen během slavnostního otevření ve čtvrtek 16. září
na Úhlavě, která je hostitelskou organizací centra, i během následujícího
nedělního odpoledního programu ve
Vrchlického sadech (19. září) a daří se
to také v průběhu celých našich prvních osmi měsíců (květen–prosinec
2021).
I v závěru roku jsme organizovali
akce - vyhlášení vítězů naší první výtvarné a literární soutěže, besedu s
europoslancem Tomášem Zdechov-

ským, seminář o možnostech podpory česko-bavorské spolupráce v letech
2021-2027 a přednášku o patronce
Evropy – karmelitce a filozofce židovského původu Editě Stein pro posluchače U3V ZČU v Plzni.
Děkujeme všem, tedy městu Klatovy a Plzeňskému kraji, ve kterém od
1. května 2021 působíme, všem, kteří
již přišli a se kterými jsme mohli mluvit. Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku Klatovy za spolupráci.
Pozvání na kávu do kanceláře na Úhlavě – v sídle bývalého dominikánského kláštera – platí pro každého!

Ozvat se můžete:
e: klatovy@europe-direct.cz
m: +420 724 834 015
w: www.europedirect.cz
a: Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01,
Klatovy
Kristýna Čerbová
vedoucí EUROPE DIRECT Klatovy
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Život v době pandemie
v domovech v Újezdci
V domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a Domově pro osoby se
zdravotním postižením v Újezdci se život navrátil do doby předcovidové jen z části. Návštěvy klientů se stále řídí platnými nařízeními, ale uživatelé mohou opouštět domov bez omezení.
Do domova opět přichází každý týden harmonikáři - tento zážitek si ze
zdejších klientů nechá uniknout jen
málokdo. Podařilo se nám obnovit canisterapii, kterou naši klienti opravdu
milují. Každou sobotu probíhá bohoslužba, do domova se pravidelně vrací kadeřnice, pedikérka, masérka. Vše
probíhá samozřejmě za dodržování
mimořádných opatření.
Klienti se rádi účastní i aktivit pořádaných domovem, během roku si za pomoci personálu opékají buřty na terase, upečou si „štrúdl“ nebo si připraví
jiné občerstvení. Navštívili Kolonádu
v městském parku a solnou jeskyni v
Klatovech. V adventním čase připravili výzdobu, při tom poslouchali nebo
zpívali koledy a s podporou personálu
si napekli vánoční cukroví. I přes velkou snahu personálu, který by svým
klientům „snesl modré z nebe“, není
možné nahradit přítomnost dětí a jejich pěvecká vystoupení, kterých zde
zvláště v adventním čase bylo vždy
opravdu mnoho. Nelze obnovit ani
spolupráci s mateřskou a základní
školou - společné tvoření s dětmi přinášelo klientům vždy velké potěšení a
radost.

Adventní čas jsme završili Českou mší
vánoční od Jakuba Jana Ryby s obrázky Josefa Lady a Silvestrovskou kavárnou, kde jsme si společně zazpívali
s našimi harmonikáři, kteří nás chodí
obveselit i během roku. Kavárna byla
zakončena, jak už to bývá, přípitkem
a přáním pevného zdraví do dalších let.
Již nyní se všichni těší na rok 2022
a doufají, že bude mnohem klidnější

a bohatý na různé kulturní i společenské akce, kterých bylo v předchozím
období poskrovnu.
Děkujeme všem našim příznivcům
a podporovatelům a přejeme vše
dobré v novém roce.
Bc. Romana Jarolínová
vedoucí Domova pro seniory Újezdec
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Jedno přání mám
– Z Ů S TAT D O M A
Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče. Organizace nese symbolický název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem,
osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního
monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem.
Toto zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na dispečink,
kde je odborný personál připraven
poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo
jiné má v sobě zabudovaný detektor
pádu a detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne.
Dispečerky následně klientovi volají
přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se klient nachází a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky,
jiné kontaktní osoby či integrovaný
záchranný systém.
Monitorovací zařízení TIPEC je poskytováno klientům formou zápůjčky
zcela zdarma, instalace zařízení stejně jako návštěva sociální pracovnice
v místě bydliště klienta a nastavení
služby je rovněž zdarma. Za službu se
platí pouze měsíční paušální poplatek
ve výši 450 Kč s tím, že první měsíc
užívání služby je bezplatný, je to jakési
adaptační období, kdy má klient možnost si zařízení vyzkoušet a rozhodnout se, zda mu vyhovuje.
Součástí služby je i připomínání léků,
kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou
zavolat a popovídat si v případě, kdy
se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba
slovní fotbal nebo potrénovat paměť.
Povídavá linka je tedy mnohdy plná
oboustranně přínosných a příjemných chvil. Veškeré tyto služby jsou
klientům poskytovány rovněž zdarma.
Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav
o své zdraví mnohem déle žít doma,
ve svém přirozeném prostředí, kde
mají vzpomínky, zázemí, klid, ale především dobře známý DOMOV.
Cílem Anděla Strážného je snížení

S S TLAČÍTKO
NONSTOP pomoc v celé ČR
Moderní způsob ochrany zdraví seniorů,
zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

Zajistíme Vám
Pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně,
365 dní v roce

Neomezený pohyb v rámci celé
České republiky

Nezávislost a samostatnost

Individuální nastavení služby

Jak to funguje

Služby
SOS tlačítko
Autodetekce pádu
Detekce nízké aktivity

1 Klient má u

sebe mobilní
monitorovací
zařízení s SOS
tlačítkem.

3 Při nouzové situaci

klient zmáčkne SOS
tlačítko, které ho
spojí s dispečerem.

GPS lokalizace
Připomínání léků
Povídavá linka

2 Zařízení je napojeno
na NONSTOP
dispečink tísňové
péče Anděla
Strážného.

Mobilní tísňová
péče

Domácí tísňová
péče

íc
1 . měs
A
ZDARM

íc
1 . měs
A
ZDARM

íc
1 . měs
A
ZDARM

450 Kč

350 Kč

450 Kč

měsíc

měsíc

měsíc

4 Dispečer zajistí

800 603 030

klientovi potřebnou
pomoc.

poptavka@andelstrazny.eu

www.andelstrazny.eu

zdravotních a bezpečnostních rizik,
zprostředkování či poskytnutí pomoci
v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení.

Email: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

Kontakt:
Anděl Strážný z. ú., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Mgr. Kamila Podlahová
projektová manažerka
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P r o f. P h D r. O t a k a r Vo č a d l o
Když už někomu řekne něco jméno Otakara Vočadla, tak možná v souvislosti s
pamětní deskou na jednom z domů na klatovském náměstí (vybavíte si, na kterém?). Znalejší si vzpomenou na knihu Anglické listy Karla Čapka. A jen málokdo
si uvědomuje přínos Otakara Vočadla pro českou kulturu. Čím více poznávám
tohoto muže, tím víc si uvědomuji, jak žalostně nedoceněný je jeho význam. Kdo
tedy byl Prof. PhDr. Otakar Vočadlo?

Prof. PhDr. Otakar Vočadlo
(*2. října 1895, Klatovy; +24. ledna
1974, Praha)
pedagog a lingvista, filolog, literární historik, překladatel a publicista,
zakladatel moderní české anglistiky
a amerikanistiky
Po obecné škole a gymnáziu v Klatovech nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity
v Praze, kde začal studovat anglistiku
a slavistiku. Zajímal se také o románské jazyky, orientalistiku, keltské jazyky, maďarštinu, ale i sanskrt.
Byl rodinným přítelem tří sourozenců
Čapkových. Vztah s Karlem Čapkem
byl dokonce velmi blízký. Vždyť to byl
on, kdo Karla provázel při jeho cestě
po Anglii.
Otakar Vočadlo výrazně přispěl k poznání anglické a americké literatury
u nás a naopak literatury české v anglosaském světě. Zasloužil se o rozvoj

Londýn (1924): Otakar Vočadlo, Ludmila
Vočadlová s Velenem a Karel Čapek.

Londýn (červen 1923): s kolegy ze Školy slovanských studií v Londýně v červnu roku
1923 (stojící zleva: D. Subotič, L. Wharton, A. Raffi, D. S. Mirsky, N. B. Jopson, O.
Vočadlo, sedící zleva: A. F. Meyendorff, B. Pares, R. Dyboski, R. W. Seton-Watson).
česko-anglických literárních vztahů
a o udržování vzájemných kulturních
styků.
V letech 1922–1928 působil na Škole
slovanských studií Londýnské univerzity. V té době byl významným kontaktem československých a anglických
spisovatelů. Od roku 1922 spolupracoval s PEN klubem a ne nepodstanou
měrou se zasloužil o jeho založení
u nás. V červnu 1925 zastupoval Československou republiku na Světové
konferenci pro výchovu v Edinburghu,
od poloviny dvacátých let začal na
podnět Karla Čapka redigovat Standard Library, neboli Anglo-americkou
knihovnu. A tak by se dalo pokračovat.
V letech 1933–1938 založil a budoval
katedru anglistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě, na které byl
jmenován profesorem anglického jazyka a literatury.

Od roku 1939 přednášel na Univerzitě
Karlově v Praze.
Během 2. světové války 1942–1945
byl vězněn v koncentračních táborech
(Terezín, Osvětim, Buchenwald).
V roce 1947 na univerzitě v Cambridgi
získal čestný titul Master of Arts.
V roce 1949 byl z politických důvodů
z Univerzity Karlovy propuštěn a rehabilitace se dočkal až na sklonku života
v roce 1968.
Za svého života přednášel na amerických univerzitách, kde zdůrazňoval
význam studií slavistiky.
Karel Viták
Městská knihovna Klatovy
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Očkování v kulturním domě
Očkovací místo Klatovské nemocnice v kulturním domě v novém roce
nekončí, jen se přesouvá o patro výš
do malého sálu. Důvodem přesunu
je umožnit kulturní provoz v KD při
zachování všech hygienických opatření. Od ledna budou ve velkém sále
probíhat například taneční kurzy pro
mládež i dospělé. V plánu jsou také
odložené maturitní plesy.
Pro zájemce o očkování se trochu
změní přístup do KD, nebude se již
vcházet hlavním, ale bočním vchodem
(viz mapka). Imobilní osoby budou
moci využít zadní vchod a výtah stejně
jako dřív. Zůstává i vyhrazené parkoviště před kulturním domem.
Karel Kotěšovec
ředitel MKS Klatovy

Vás v roce 2022 provází

Mgr. Rudolf Salvetr
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L E D E N 2022

Strom splněných
přání
Všichni víme, že smyslem klidných
a příjemně prožitých Vánoc jsou nejen výzdoby prostranství, domácností a návštěvy kulturních akcí, ale je to
i období malých a velkých přání. Dárky rádi přijímáme, ale často nám větší
radost udělá obdarování svých blízkých nebo potřebných.
Začátek klatovského Adventu patřil
oblíbené akci Voňavá adventní neděle
pořádané městem Klatovy, jejíž součástí byl tradiční Strom splněných přání. Ozdoby zavěšené na tomto stromku obsahovaly přání klientů Domova

vás zve na výstavu

výstava potrvá do
6. února 2022

pokojného stáří Naší Paní v Klatovech.
Jednalo se o drobné dárky, které přinesly radost a vánoční pohlazení nejen obdarovaným, ale i dárcům.
Děkujeme všem, kteří tímto přispěli
dobré věci.
Přeji klidné Vánoce a šťastný nový rok.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství,
kultury a cestovního ruchu
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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.

Krameriova ulice

1956

Kollárova ulice

2021

1909

Aretinova ulice

2021

Fotografie na této straně připravili Karel Kotěšovec st. a Josef Tikvart.
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