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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Obětavost…

Co však považuji za nedobré, je to, že 
do značné míry zapadají, či zůstávají 
nepovšimnuty,  další a z mého pohle-
du velmi závažné těžkosti, s nimiž se 
zdravotníci musí rovněž vypořádat. 
Mnohé plánované operační zákro-
ky byly i opakovaně odkládány, což 
nejde do nekonečna. Akutní zákroky 
však musí probíhat nepřetržitě, bez 
odkladu. Také tyto výkony jsou však 
občas v ohrožení. Neobejdou se totiž 
bez zajištění dostatečného množství 
krve. A právě její akutní nedostatek 
často zmiňovala zdravotnická zařízení 
v minulých měsících. Množství dárců 
či jejich ochota k četným odběrům 
krve celkem logicky poklesla. 

O to cennější je tudíž každý dárce, jenž 
obětavě v této nelehké době přijde  
a poskytne onu nejcennější tekutinu 
nezbytnou pro záchranu kohokoliv, 
kdo se ocitne v ohrožení svého života.

Velmi si proto vážím všech našich kla-
tovských spoluobčanů, kteří neváhají 
následováníhodným obětavým činem 

pomáhat druhým. Celá řada dárců 
přichází opakovaně a jejich odběry 
se počítají v desítkách. Výjimkou mezi 
nimi nejsou ani držitelé Zlatých křížů. 
K nabytí ocenění je opravňuje mini-
málně 80 absolvovaných odběrů. Ne-

zbytnou podmínkou k tomu je nejen 
ochota, ale rovněž dobrý zdravotní 
stav. Tímto směrem se proto ubíralo 
naše rozhodnutí poskytnout mnoho-
četným klatovským dárcům krve roční 
bezplatný vstup do krytého plavecké-
ho bazénu i venkovního areálu láz-
ní. Bereme to jako výraz poděkování  
a také jako příspěvek k jejich relaxaci 
a nabírání kondice. 

Vážení Klatované, přeji Vám, abyste 
zůstávali ve zdraví a pokud byste do-
spěli k rozhodnutí rozšířit řady dárců 
krve, věřte, že Vám mnozí, jimž není 
v dané životní fázi do „skoku“, budou 
velmi vděční.

Vážení Klatované, za dlouhé měsíce jsme již přivykli tomu, že každý úvodník denní-
ho tisku či první zprávy zpravodajských relací jsou takřka bezvýhradně věnovány 
statistikám o stavu epidemie a jejímu dalšímu možnému vývoji. Vše zvýrazněno 
složitou situací zdravotnických zařízení při zajišťování dostatečného počtu lékařů 
a sester, kteří často na hraně svých možností poskytují péči nemocným. Potud 
vše v pořádku. Není prostě možné nevidět, jak opakovaně a profesionálně reagují 
na ve vlnách se měnící počty pacientů.
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Klatov y na počátku roku 2022

Předběžné výsledky rozpočtu 2021 

Jak jistě víte, města, na rozdíl od pod-
nikatelských subjektů, hospodaří  
s příjmy a výdaji. Peníze, které na účty 
města dojdou od 1. 1. do 31. 12. da-
ného roku, jsou zobrazeny v příjmech. 
Ty, které naopak ve stejném obdo-
bí odejdou z účtů, jsou zachyceny  
ve výdajích (firmy hospodaří na prin-
cipu výnos/náklad). Byť stále ještě 
usilovně pracujeme na roční závěrce, 
máme již k dispozici první výsledky 
rozpočtu města za rok 2021. Pilným 
účetním patří velký dík za jejich pocti-
vou práci. A jaké jsou ty výsledky? Od-
pověď dává následující tabulka:

Do roku 2021 jsme vstoupili s finanč-
ními prostředky ve výši 288,1 mil. Kč, 
končíme jej s 421,3 mil. Kč na svých 
účtech. Stojíme si o poznání lépe. 
Nezapomínáme však na to, že jako 
město máme před sebou celou řadu 
investičních projektů, které budeme  
v blízké budoucnosti realizovat. Proto 
je potřeba stále rozumně hospoda-
řit, vytvářet určité rezervy, abychom 
se nemuseli bát budoucnosti. 

V roce 2021 jsme dosáhli celkových 
příjmů 805 mil. Kč, neinvestiční pří-
jmy z toho tvořily 728,4 mil. Kč, inves-
tiční příjmy dosáhly výše 76,6 mil. Kč. 

Pro nás jsou klíčové ony příjmy nein-
vestiční. Z nich nejvýznamnější byly 
příjmy daňové (470,8 mil. Kč), poté 
tzv. nedaňové (133 mil Kč, mezi nimi 
jsou významné zejména příjmy z ná-
jmů, které město inkasuje), ale i ne-
investiční dotace nelze opomíjet (cca 
125 mil. Kč). 

Na straně výdajů město uhradilo 
celkem 656,6 mil. Kč, z toho výdaje 
neinvestiční představovaly 556,1 mil. 
Kč, výdaje investiční 100,4 mil. Kč.  
V rámci neinvestičních výdajů téměř 
200 mil. Kč směřovalo k našim pří-
spěvkovým organizacím (technické 
služby, školy, městský ústav sociálních 
služeb, knihovna, kulturní středisko), 
téměř 16 mil. Kč na městskou policii.  
Na opravy komunikací jsme vynaložili 
36,7 mil. Kč (silnice, chodníky, osvět-
lení atd.), téměř 5,6 mil. Kč na měst-
skou hromadnou dopravu, necelých 
800 tis. Kč na meziměstskou autobu-
sovou dopravu. Výdaje na činnost od-
boru sociálních věcí dosáhly 10 mil. Kč 
(ty jsou ale zpětně hrazené státem). 
Na opravy vodohospodářské infra-
struktury (vodovod, kanalizace, vo-
dojemy), které často jdou ruku v ruce  
s opravami komunikací, jsme dali 21,3 
mil. Kč, do oblasti odpadového hospo-

dářství směřovalo 31,5 mil. Kč. A tak 
bych mohl pokračovat dále. Podrob-
né rozbory hospodaření však teprve 
proběhnou. Koncem března bychom 
chtěli schválit závěrečný účet města 
za rok 2021. Berte, prosím, předchozí 
řádky jako pozvánku i jako závdavek  
k rozborům hospodaření. 

Všechny výdaje souvisejí s činností 
města. Chceme, aby město bylo čisté 
a upravené, aby bylo udržované a aby 
se v něm lidem dobře žilo a dýchalo.

Vodohospodářská infrastruktura

Jsme rádi, že v Klatovech máme do-
statek kvalitní vody.  Využíváme čistou 
šumavskou vodu z nýrské přehrady. 
Město dlouhodobě pečuje o vodohos-
podářskou infrastrukturu a má v této 
oblasti i výborného stálého partnera. 
Tím je společnost Šumavské vodovo-
dy a kanalizace (mimochodem měs-
to drží 40% podíl v této společnosti  
a dále má právo schvalovat výši vod-
ného a stočného). Jen letmý pohled 
do historie říká, že město Klatovy má 
být na co hrdé. Jen namátkou - již  
v roce 2003 byla dokončena rekon-
strukce centrální čistírny odpad-
ních vod, která je schopna pojmout  

Navzdory „covidu“ a ekonomickým trablům, které jej provázejí, vstoupila většina 
lidí do nového roku s určitým optimismem a nadějí. A tak to má být! Už Svatopluk 
Čech si v jedné ze svých „Jitřních písní“ zanotoval básnický popěvek „… jen, kdo 
tak zoufá, sláb a malý jest…“ a naznačil tím, že slabý je jen ten, kdo připustí, že se 
tak cítí. Na svět se prý lze dívat smutně nebo vesele. Můžeme-li si vybrat, pak se 
raději dívejme zvesela. 

Rozpočet 2021 mil. Kč
Počáteční stav 288,1
Příjmy celkem 805,0
   z toho příjmy neinvestiční 728,4
  z toho příjmy investiční 76,6
Výdaje celkem 656,5
   z toho výdaje neinvestiční 556,1
   z toho výdaje investiční 100,4
Rozdíl „Příjmy - Výdaje“ 148,5
Splátky úvěrů 15,3
Konečný stav fin. prostřed-
ků

421,3
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a zpracovat odpadní vody nejen měs-
ta a producentů ve městě samém, ale 
i integrovaných obcí. Rekonstrukce 
klatovské ČOV byla první akcí, kterou 
významnou dotací podpořily fondy 
Evropské unie.

V letech 2006-2009 proběhla na území 
města a příměstských integrovaných 
obcí (Luby, Sobětice, Štěpánovice, 
Tajanov a Kal) rozsáhlá vodohospo-
dářská akce s názvem „Klatovy - Čisté 
město.“ V jejím rámci byly rekonstruo-
vány i komunikace, integrované obce 
získaly kromě vody a odkanalizování 
benefit ve formě plynofikace.

V roce 2019 byl dokončen vodo-
vodní přivaděč a kanalizační sběrač  
do Točníka včetně rozvodů obou ve-
dení v této obci. Na konci roku 2020 
byla dobudována stejná infrastruk-
tura v obci Dehtín. Na vodovodní řad 
se díky přivaděči do Otína napojilo  
i město Švihov. V loňském roce jsme 

projekčně připravili další rozšíření 
systému zásobování pitnou vodou 
prodloužením větve vodovodu z Toč-
níka k Otínu. Zde se na vodovod hod-
lá napojit též obec Předslav. I proto 
se Předslav finančně podílí na přiva-
děči. Věříme, že pro financování ce-
lého projektu získáme další dotaci z 
evropských fondů. Postupná obnova 
vodovodu, kanalizace, vodojemů a je-
jich rozvoj jsou vedeny úsilím poskyt-
nout obyvatelům města dostatečné 
množství kvalitní vody, efektivní řeše-
ní odpadních vod a služby standardu 
naší doby. I proto je připraven pro-
jekt postupné obměny současných 
vodoměrů za „chytré vodoměry.“ Ty 
budou prostřednictvím bezdrátových 
sítí informovat o vývoji spotřeby či  
o poruchách. Umožní tak odběrate-
lům získat dokonalou kontrolu nad 
svými odběry vody. Jde nám i o to, 
aby voda (tj. vodné i stočné) v Klato-
vech byla za rozumné ceny. 

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Dotace  poskytované městem
Město Klatovy každoročně ze svého 
rozpočtu vyčleňuje nemalé finanč-
ní prostředky na podporu kultury  
a sportu. V roce 2022 se bude z Pro-
gramu „Podpora pravidelných aktivit 
dětí a mládeže do 18 let u kulturních  
a sportovních organizací“ rozdělo-
vat částka 3.000.000 Kč, z Programu 
„Podpora zájmových aktivit organizací  
na území města Klatovy v roce 2022“ 
celkem 800.000 Kč. Dále budou po-
skytovány dotace na účel určený ža-
datelem v žádosti (tzv. mimořádné 
dotace).

Program „Podpora zájmových aktivit 
organizací na území města Klatovy  
v roce 2022“

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace je od 1. do 28. února 2022.

Program „Podpora pravidelných ak-
tivit dětí a mládeže do 18 let u kul-
turních a sportovních organizací“

Všechny kulturní a sportovní organi-
zace, které mají sídlo na území města 
a sdružují k činnosti děti a mládež do 
18 let, mohou v termínu od 1. do 31. 
března 2022 žádat o dotaci z výše uve-
deného programu.

Dotace na účel určený žadatelem  
v žádosti (tzv. mimořádné dotace)

Žádosti o dotace z tohoto programu 
je možné průběžně podávat během 
celého roku.

Zásady pro poskytování dotací  
v oblasti kultury a sportu naleznete  
na internetových stránkách Městské-

ho úřadu v Klatovech, kde jsou uve-
deny podmínky pro čerpání dotací  
z jednotlivých programů. Zde lze zís-
kat i formuláře žádostí pro písemné 
nebo elektronické podání.

Žadatele - právnické osoby upozorňu-
jeme, že nově musí k žádosti přiložit  
i výpis z evidence skutečných majitelů 
(viz zák. č. 37/2021 o evidenci skuteč-
ných majitelů.)

Žádosti v tištěné podobě je možno vy-
zvednout v sekretariátu místostarosty 
Ing. Martina Kříže a na odboru škol-
ství, kultury a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství,

 kultury a cestovního ruchu

Rok Klatovy Průměr ČR
2022 68,60 Kč 97,53 Kč
2021 65,86 Kč 92,39 Kč
2020 67,42 Kč 88,50 Kč
2019 65,90 Kč 87,96 Kč
2018 63,66 Kč 85,38 Kč



Ú N O R  2022 5

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Aktivity v  nejisté době

Věřím, že se brzy bude vracet vše 
do normálních kolejí a další tradiční  
i nové akce pro občany i návštěvní-
ky města se uskuteční tak, jak je pro 
Vás připravujeme. Jen namátkou, na-
příklad v pátek 8. dubna chystáme 
„Brány památek dokořán“ s kultur-
ním programem, kdy jsou otevřené 
městské památky za snížené vstupné. 
Dále „Velikonoce na náměstí“ s trhem  
a hudebními i pěveckými vystoupení-
mi či 14. května na náměstí zahájení 
turistické sezóny. Připravujeme také 
Barokní svatojánskou noc, Meziná-
rodní festival komorní hudby a klatov-
skou pouť. V červnu budeme organi-
zovat také divadelní festival ochotníků  
z regionu na nádvoří jezuitské ko-
leje a v upravené zřícenině kostela  
sv. Anny na Hůrce. Vycházky s ožive-
nými historickými obrazy „Za tajem-
stvím klatovských ulic“ se letos budou 
konat v srpnu ve třech dnech. 

Novinkou bude letní scéna v his-
torickém centru města. Plánuje-
me využít nádvoří jezuitské kole-
je, náměstí i malá pódia v parcích  
a v Divadelní ulici, například pro ví-
kendový letní multižánrový festi-
val. Na dva hlavní letní koncerty na 
náměstí jsou připraveny kapely O5  
a Radeček (16. července) a BSP, tedy 
uskupení Oty Baláže, Kamila Střihavky  

a Michala Pavlíčka (27. srpna). To je 
jen malý výčet akcí pořádaných měs-
tem a jeho organizacemi v první čás-
ti roku a v létě. Bude jich mnohem 
více, a to přednášek, koncertů, vý-
stav a dalších aktivit v rámci projek-
tu Zdravé město Klatovy. Určitě tak 
nebude chybět v červnu třeba akce 
„Táhneme za jeden provaz“, kte-
rá přibližuje svět handicapovaných 
formou her pro děti.  Aktuální pro-
gram najdete ve zpravodaji města,  
na www.klatovskyzpravodaj.cz.

Rád bych poděkoval všem, kteří se za-
pojili do přípravy 11. ročníku Klatov-

ského klášterního bazaru. Zejména 
pracovníkům městského úřadu, zá-
stupcům Klatovského okrašlovacího 
spolku, z.s., Domu dětí a mládeže Kla-
tovy a všem podnikatelům, kteří při-
spěli finančně nebo koupí nějaké věci 
či pochutiny přímo na bazaru. Někteří 
také zakoupili pro novou kuchyň vy-
bavení. Společnými silami se podařilo 
vybrat 97 184,49 Kč, které budou pře-
dány stacionáři Kvítek Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické v Klatovech 
na zakoupení nové cvičné kuchyně. 

Na závěr bych chtěl ještě zmínit 
Univerzitu třetího věku Západočes-
ké univerzity v Plzni, která probíhá  
v bývalém dominikánském klášteře 
v Plánické ulici již od roku 2013 pro-
střednictvím Úhlavy, o.p.s. Aktivitu 
dlouhodobě podporuje město Kla-
tovy. Těší mě zájem seniorů, kteří si 
zde postupně vytvořili i platformu pro 
setkávání.  V aktuálním akademickém 
roce opět nechybí studijní program 
zaměřený na historii našeho regionu. 
Jsem rád, že dlouhodobě patří k těm 
nejnavštěvovanějším. Přeji Vám hod-
ně zdraví.

Aktuálně doba příliš nepřeje pořádání společenských a kulturních akcí.  
Na 19. února jsme plánovali tradiční městský bál v kulturním domě, který jsme se 
rozhodli na základě současné epidemiologické situace zrušit.
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Zápůjčky  z  Fondu rozvoje
bydlení

Zápůjčky jsou poskytovány jak fy-
zickým osobám, tak společenstvím 
domů ve smyslu směrnice města Kla-
tov o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení  
na území města Klatov. 

Poskytování zápůjček vyžaduje splně-
ní některých stanovených podmínek. 
Žadatel o zápůjčku musí být vlastní-
kem nemovitosti, která bude zvele-

bována, opravována, nebo kde bude 
vybudována bytová jednotka formou 
nástavby nebo vestavby a nachází 
se na území města Klatov (I.-V. část) 
včetně Lub a územního obvodu měs-
ta Klatov. Dům musí být starší 10 let, 
pouze u titulu Zateplení obvodového 
pláště domu musí být starší  5 let.

V případě stavby vyžadující staveb-
ní povolení musí mít žadatel v době 

podání žádosti o zápůjčku alespoň 
požádáno o toto povolení, před po-
skytnutím zápůjčky musí být vydá-
no právoplatné stavební povolení.  
V ostatních případech je nutné dolo-
žit ohlášení stavby podané na OVÚP 
MěÚ Klatovy, případně souhlas spo-
lečenství nebo spoluvlastníků domu. 
Vlastnictví nemovitosti se dokládá 
výpisem z katastru nemovitostí, který 
nesmí být starší než tři měsíce.

Město Klatovy vypsalo další, v pořadí 11. kolo řízení o posuzování žádostí na po-
skytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.

Mapování  zájmu o  odlehčení

Právě vám je určena anketa, jejímž cí-
lem je zmapovat zájem a potřebnost 
odlehčovacích služeb na Klatovsku. 
Jedná se o služby, které zajistí potřeb-
nou péči o nemohoucí osobu, a to 
buď přímo v domácnosti pečovaného, 
nebo v pobytovém zařízení, kam je 
pečovaná osoba na určitý čas umístě-
na. Takovéto odlehčení péče umožní 
pečujícím osobám nezbytný odpoči-
nek a načerpání sil, možnost vyřídit si 
potřebné záležitosti či např. absolvo-
vat zdravotní zákroky apod.

Anketa je anonymní a je možné ji vy-
plnit do 28. 2. 2022 elektronicky. Od-
kaz naleznete na webových stránkách 
města Klatovy (www.klatovy.cz), pod 
záložkou „Městský úřad“ – „Sociální 
služby“ – „Aktuálně“. Názory a potře-
by pečujících osob budou důležité při 
jednáních o tom, jak případně odleh-
čovací služby na Klatovsku zajistit. 

Služby pro pečující osoby jsou jedním 
z témat, kterými se aktuálně zabývá-
me při komunitním plánování soci-
álních služeb. Dalšími tématy, která 
budeme v nejbližší době společně 
probírat, je např. zajištění dostup-
ného a sociálního bydlení v regionu  
a nedostatek lékařů a zdravotního 
personálu. 

Pokud se zajímáte o sociální služby, 
které pomáhají lidem v tíživých si-
tuacích, a o jejich další rozvoj, bližší 
informace o komunitním plánování 
sociálních služeb získáte na webových 
stránkách města Klatovy, kde jsou  
pravidelně zveřejňovány pozvánky  
na společná setkání a další informace.
 
Všechny aktivity probíhají v rámci 
projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje so-
ciálních služeb na Klatovsku“, který 
je podpořen finančními prostředky  

z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rám-
ci Operačního programu Zaměstna-
nost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_10
6/0015153. Projekt realizuje Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy  
v partnerství s městem Klatovy.

Tereza Eberlová
Centrum pro komunitní práci 

západní Čechy

Pečujete o člena rodiny a chybí vám čas na odpočinek, vyřízení nezbytných záleži-
tostí na úřadech či na potřebnou zdravotní rekonvalescenci?
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Poř. 
číslo Název/účel

Lhůta 
splatnosti Horní hranice

01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 4 roky do 300 tis. Kč na 1 dům-čp.

02 Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

03 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě - stáří nad 10 let 4 roky do 200 tis. Kč na 1 dům-čp.

05 Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

07 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

08 Rekonstrukce elektrické instalace starší 10 let 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

09 Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud, slaboproud, 
zabezpečení, televizní signál)

4 roky do 100 tis. Kč na 1 dům-čp.

10 Vestavba bytu do půdního prostoru 8 let do 400 tis. Kč na 1 byt

11 Nástavba bytu rušící ploché střechy 8 let do 500 tis. Kč na 1 byt

12 Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření 2 roky do 100 tis. Kč na 1 dům-čp.

13 Vybudování nebo rekonstrukce vodovodní přípojky včetně šachty 2 roky do 100 tis. Kč na 1 dům-čp.

14 Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky 2 roky do 100 tis. Kč na 1 dům-čp.

15 Výměna oken, vchodových dveří a balkónových dveří v domě 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

16 Vybudování nebo rekonstrukce výtahu v domě 4 roky do 800 tis. Kč na 1 dům-čp.

17 Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení a ohřevu vody vč. instalace solárních panelů v 
domě

4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

18 Rekonstrukce bytového jádra v domě 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

19 Zasklení lodžií v domě 4 roky do 100 tis. Kč na 1 byt

D r u hy  p o s k y to va nýc h  z áp ů jč e k

Lhůty splatnosti zápůjček jsou větši-
nou 4 roky, nejdelší lhůta je u vesta-
veb či nástaveb bytů, a to 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou ne-
movitosti, která je předmětem této 

zápůjčky a zapisuje se do katastru 
nemovitostí (nesmí být zastavena 
pro jiné zápůjčky, znalecký posudek 
nesmí být starší než jeden rok), nebo 
zajištěním jedním bonitním ručitelem 
na každých 100 000 Kč zápůjčky. 

Poslední známá úroková sazba vy-
hlášená Českou národní bankou je  
za měsíc listopad 2021 a činí 2,62 %. 
Dle pravidel směrnice bude občanům  
poskytována půjčka za 2,61 % (poní-
ženo o 0,01 %)

Se žadateli, kterým bude zápůjčka 
poskytnuta, bude sepsána smlouva, 
dle které je možné zápůjčku čerpat 
po dobu deseti měsíců od podpisu 
smlouvy.

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB 
se mohou informovat na MěÚ u Milu-
še Jakubcové, tel. 376 347 248, nebo 
Jaroslavy Valešové , tel. 376 347 231. 

Termín pro podání žádostí 11. kola je 
od 21. 1. 2022 do 18. 3. 2022. 

Ing. Milan Jarošík
Tajemník MěÚ

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výjimkou zápůjčky 05 - obnova fasády domu včetně oplechování a 06 - zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul u 
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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28 důvodů pro čistokrevný život

Hokejista Patrik Bartošák, psycholo-
gové Pavel Rataj nebo Ilona Preslová, 
spisovatel Josef Formánek, primář 
Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, 
záchranář Honza nebo muzikant Petr 
Fiala patří mezi 72 českých osobností, 
odborníků, novinářů a neobyčejných 
lidských příběhů, jež dali vzniknout 
knize, která ve 28 kapitolách předsta-
vuje alkohol s lehkostí i vážností – ve 
všech jeho společenských rolích. Ať už 
je to spánek, sex, sport, práce, výcho-
va dětí, zdraví nebo alkohol za volan-
tem.

“Naše kniha z vás abstinenty neudělá 
– není to ani jejím cílem.  Má být lidem 
především inspirací k příjemné sebe-
reflexi a můžeme se díky ní ledacos 
dozvědět. Nejen o alkoproblematice, 
ale hlavně o sobě. Kniha má jediný 
cíl – abychom všichni znali upřímnou 
odpověď na jednoduchou otázku: 
„Ovládáme my alkohol, nebo alkohol 
ovládá nás?“ popisuje smysl knihy 
Petr Freimann, ředitel neziskové orga-
nizace Suchej únor, na jejíž stránkách 
je možné knihu získat a podpořit tak 
kampaň.

Co přinese Suchej únor jeho účastní-
kům?

Suchej únor se stal kampaní za „čis-
tokrevnej život“, která pro mnoho 
účastníků neznamená jenom měsíční 
detox od alkoholu, ale celkovou očistu 
spojenou se zdravým životním stylem 
a chutí udělat pro sebe něco smyslu-
plného. Stejně jako inspirovat ostatní. 
Že lidem střízlivost zachutná, dokládá 
i 53 % účastníků, kteří v dotazování 
po čtyřech měsících potvrzují dlouho-
dobé zvolnění v konzumaci alkoholu. 

Často proto, že jim Sucháč otevřel 
oči a pomohl k příjemné sebereflexi. 
Takhle si totiž můžeme libovat všichni.

Pozitivní kampaň ale také reaguje na 
skutečný problém. Alkohol je každo-
denním společníkem našich životů, 
opojný nápoj plný radosti i droga, ve 
které se rozpustila nejedna dobrá 
duše. A právě díky kampani Suchej 
únor ve společnosti víc a víc rezonuje 
otázka: Proč vlastně pijeme? Šest lidí z 
deseti má ve své blízkosti někoho, kdo 
v souboji s alkoholem tahá za kratší 
konec. Sucháčem tak promlouváme k 
sobě, ale i k lidem okolo nás.

Suchej únor je plný příběhů i dat o 
alkoholu a jeho roli v našich životech 
i v celé společnosti. Přispívají do něj 
účastníci Sucháče, lékaři a terapeuti, 
adiktologové, novináři, české osob-
nosti, vyhlášené restaurace a bary, 
studenti a také lidé, kteří s alkoholem 
sami bojují. Těm všem za to patří vel-
ký dík. Každý tento příběh totiž pomá-
há šířit tu jedinou podstatu Suchýho 
února. Pomoci zjistit nám – a stále 
více i těm okolo nás – kdo koho tady 
ovládá. 

„Ovládáme my alkohol, nebo alkohol 
ovládá nás?″

Suchej únor nechce prohibici, ani ne-
bojuje proti alkoholu jako takovému. 
Je to osvětová kampaň za zdravější a 
uvědomělejší život, do kterého pat-
ří i (zpravidla) umírněná konzumace. 
Je založená na skutečném problému, 
který v Česku máme. Tím je neúměr-
ně vysoká spotřeba alkoholu a s ní 
spojené negativní důsledky. Čísel je 
tato kniha plná, nechme tak na úvod 

zaznít alespoň tato čtyři platná pro 
Českou republiku:

• 6 % celkové úmrtnosti v Česku jde 
na vrub alkoholu

• Podle českých dat je u nás přes 1 
milion lidí za hranou rizikového 
pití

• Podle WHO vypijeme 14,4 litru 
čistého lihu na osobu a rok – po 
odečtení spotřeby turistů

• 56 miliard jsou společenské ná-
klady související s nadměrnou 
spotřebou alkoholu

Není to jen o nás a SHD

Suchej únor nemá za cíl udělat z nás 
abstinenty – to bychom celé tři roky 
nesměli požít ani kapku alkoholu. Ale 
víme, že je kolem nás spousta těch, 
kteří problém s alkoholem reálně 
mají, a že je prostě dobře tato témata 
otevírat. V práci, doma, mezi kamará-
dy, ve škole. Jsme zároveň přesvědče-
ni, že pozitivní kampaň, která lidi baví 
a motivuje, je účinnější než lecjaká re-
gulace nebo represe. A proto k zapo-
jení do kampaně a šíření její myšlenky 
vyzýváme i každého z vás. Alkohol se 
totiž nemusí týkat jen nás, ale také lidí 
okolo nás, kvůli nimž se stáváme ně-
čím jako „pasivními kuřáky“, tedy spíš 
konzumenty alkoholových excesů. 
Říká se tomu SHD – second-hand drin-
king (pití z druhé ruky). Když například 
pije náš rodič a na nás to negativně 
dopadá. Nebo když pije náš kamarád, 
kolega nebo zaměstnanec. Věříme 
zkrátka, že se vám měsíční abstinence 
stane užitečnou životní zkušeností, po 
které budete vědět, že i kdybyste strá-
vili příjemný večer s dvojkou dobrého 
vína, budete vědět, že byste to zvládli 
i s bylinkovým čajem.

Poznejte nový rozměr střízlivosti 
na stránkách www.suchejunor.cz. 

V únoru proběhne již desátý ročník tradiční kampaně, která pomá-
há široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé 
návyky. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % 
dospělé populace. Rok 2022 přináší zásadní změnu - knihu Suchej 
únor, která na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje 
alkohol ve všech jeho společenských rolích.
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Kulturní  přehled |  únor
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
úterý

20:00 | SRDCE NA DLANI
ČR, přístupno, 95 minut, 140 Kč.
Nová komedie od tvůrců „Žen v běhu“.

2.  
středa

20:00 | HRDINA
Írán/Francie, titulky, od 12 let, 127 minut, 110 Kč.
Drama/thriller.

3.  
čtvrtek

20.00 | BOD VARU
Velká Británie, titulky, od 12 let, 92 minut, 100 Kč.
Kuchařské drama. 

4.  
pátek

17:00 | HRANICE ODVAHY
Norsko, dabing, přístupno, 95 minut, 100 Kč.
Dětský dobrodružný.

4.  
pátek

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

5.  
sobota

17:00 | TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Norsko, dabing, přístupno, 90 minut, 120 Kč.
Norská verze „Tří oříšků pro Popelku“.

5.  
sobota

20:00 | MOONFALL
USA, titulky, 124 minut, od 12 let, 130 Kč.
Sci-fi.

6.  
neděle

17:00 | MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
ČR, přístupno, 85 minut, 110 Kč.
Rodinný.  

6.  
neděle

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

7.  
pondělí

20:00 | KINGSMAN: PRVNÍ MISE
USA/Velká Británie, titulky, od 15 let, 131 minut, 110 Kč.
Akční komedie.

8.  
úterý

20:00 | ZLATO
Austrálie, titulky, od 15 let, 94 minut, 130 Kč.
Drama. 

9.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: C’MON C‘MON 
USA, titulky, od 12 let, 108 minut, 100 Kč.
Road movie. 

10.  
čtvrtek

18:00 | MARTIN LOEW: LETEM SVĚTEM
120 minut, 170 Kč.
Cestovatelská diashow.

11.  
pátek

17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Pohádka.  

11.  
pátek

20:00 | UNCHARTED
USA, dabing,  přístupno, 115 minut, 130 Kč.
Dobrodružný, akční.

12.  
sobota

17:00 | VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 
USA, dabing, přístupno, 97 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.     

12.  
sobota

20:00 | SMRT NA NILU
USA, od 12 let, titulky, 127 minut, 130 Kč.
Klasická detektivka na motivy románu Agathy Christie.

13.  
neděle

17:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 
USA, přístupno, dabing, 148 minut, 100 Kč.
Nový Spider-man.  

13.  
neděle

20:00 | VEM SI MĚ
USA, titulky, od 12 let, 112 minut, 140 Kč.
Romantický film s Jennifer Lopez a Owenem Wilsonem.

14.  
pondělí

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

15.  
úterý

20:00 | MOONFALL 
USA, přístupno, titulky, 124 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, sci-fi. 

16.  
středa

20:00 | MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU  
Dánsko, Norsko, Švédsko, od 15 let, tit., 120 minut, 110 Kč.
Historické drama natáčené i v Česku.

17.  
čtvrtek

20:00 | V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
ČR, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.      

18.  
pátek

17:00 | UNCHARTED 
USA, dabing,  přístupno, 115 minut, 130 Kč.
Dobrodružný, akční.

18.  
pátek

20:00 | V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
ČR, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.      

19.  
sobota

17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Pohádka.  

19.  
sobota

20:00 | SUPER-BLB
Francie, od 12 let, 82 minut, 120 Kč.
Komedie, parodie komiksových filmů a jejich hrdinů.

20.  
neděle

17:00 | HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI 
Španělsko, dabing, přístupno, 84 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.

20.  
neděle

20:00 | V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
ČR, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.      

21.  
pondělí

20:00 | SRDCE NA DLANI 
ČR, přístupno, 95 minut, 140 Kč.
Nová komedie od tvůrců „Žen v běhu“.

22.  
úterý

20:00 | SUPER-BLB
Francie, od 12 let, 82 minut, 120 Kč.
Komedie, parodie komiksových filmů a jejich hrdinů.

23.  
středa

20:00 | MOONFALL 
USA, přístupno, titulky, 124 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, sci-fi. 

24.  
čtvrtek

20:00 | ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO 
ČR, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Drama s Vojtou Dykem a Z. Mauréry v hl. rolích. 

25.  
pátek

17:00 | PES 
USA, titulky, od 12 let, 100 minut, 120 Kč.
Komedie, road movie.

25.  
pátek

20:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Pohádka.  

26.  
sobota

17:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

26.  
sobota

20:00 | V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
ČR, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.      

27.  
neděle

17:00 | HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI 
Španělsko, dabing, přístupno, 84 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.  

27.  
neděle

20:00 | SMRT NA NILU
USA, od 12 let, titulky, 127 minut, 130 Kč.
Klasická detektivka na motivy románu Agathy Christie.

28.  
pondělí

17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, přístupno, 100 minut, 140 Kč.
Pohádka.  

28.  
pondělí

20:00 | SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 
USA, přístupno, dabing, 148 minut, 100 Kč.
Nový Spider-man.  

MARTIN LOEW: LETEM SVĚTEM (10. února - 18:00)
Pořad, který se doslova rozletí po celém světě. Nejkrásnější a nejzají-
mavější místa naší planety, která se do žádné z předchozích diashow 
nedostala. Tolik míst za jediný večer jindy neuvidíte!

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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čtvrtek

19.00 | refektář jezuitské koleje
Alexander Shonert: Tančící housle
Zveme vás na koncert z cyklu Klatovské hudební čtvrtky, 
který pořádá Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy. Posluchači 
se mohou těšit na tance národů světa v podání houslis-
ty Alexandera Shonerta.  Zastoupení národů je nesmírně 
pestré; kromě španělských, německých, českých, polských, 
ruských, ukrajinských, rumunských, arménských nebo 
arabských se setkáme i s tanci židovskými a cikánskými. V 
programu pro housle s doprovodem klavíru zazní skladby 
J. Brahmse, A. Piazzolly, A. Dvořáka a mnohých dalších.

14. 2. 
pondělí

18.00 | refektář jezuitské koleje
Představení Sborníku prací z historie a dějin umění 
11/2021 Historická společnost Klatovy, z. s., srdečně zve na 
křest 11. čísla Sborníku prací z historie a dějin umění a s 
ním spojenou přednášku Lindy Foster Archeologická a sta-
vebně historická dokumentace obnovy refektáře jezuitské 
koleje v Klatovech, při které proběhne prezentace nálezů 
objevených během obnovy interiéru refektáře. Dále před-
nášející shrne poznatky o barokním kanalizačním systému, 
o větracím systému ve zdech a rozebere další detaily ba-
rokního vybavení.

17. 2. 
čtvrtek

19.00 | refektář jezuitské koleje
Tomáš Thon: Bohuslav Matěj Černohorský a staří 
čeští mistři v nových nálezech a objevech Známý čes-
ký varhaník, pedagog, badatel a vydavatel varhanní hudby 
PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D., je absolventem Akademie 
múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-
-Malmaison v Paříži. Při svých koncertních vystoupeních se 
zaměřuje zejména na barokní hudbu se snahou o historic-
ky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století. V rámci 
koncertní činnosti Tomáš Thon vystupoval ve většině zemí 
Evropy, Alžírsku a USA. Pro klatovské publikum si připravil 
speciálně koncipovaný pořad s ohledem na prostory refek-
táře jezuitské koleje.

24. 2. 
čtvrtek

18.00 | společenský sál
Lenka Hoffmannová: Obřad Bat micva v loštické sy-
nagoze a vnesení Tóry do brněnské synagogy 
Lenka Hoffmannová uvede prezentaci svých fotografií s do-
plňujícím textem o prvním obřadu Bat micva v synagoze v 
Lošticích. Bat micva je obřad, po kterém se židovská dívka 
stává dospělou se všemi právy a povinnostmi v židovské 
komunitě. Bude také prezentována událost vnesení nové 
Tóry do brněnské funkcionalistické synagogy ve Skořepce. 
Pořádá Městská knihovna Klatovy ve spolupráci se Synago-
gou Klatovy, z. s.

Půjčovna | Směle kupředu! – připomenutí významného spisovatele  
a básníka K. H. Borovského v obrazech. Výstava, kterou zapůjčilo Ná-
rodní muzeum, je přístupná v době provozu knihovny.
Čítárna | Sashiko – jedná se o ruční japonskou lidovou výšivku, kte-
rá 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.
Schodiště | KOMenský v KOMiksu – v prostoru mezi oddělením pro 
dospělé a oddělením pro děti nepřehlédněte výstavu představující ži-
votní osudy J. A. Komenského, kterou zapůjčilo Národní pedagogické 
muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha.
Galerie | Příběh o Helence – do 25. 2. si můžete prohlédnout výstavu 
výtvarných prací žáků ZUŠ Josefa Kličky Klatovy, která je přístupná v 
otevírací době oddělení pro děti a mládež. Kurátorkou předváděných 
děl je Pavla Sedláčková.
Refektář jezuitské koleje | Proč právě Vietnam – výstava fotografií 
od Magdy Radostové o zemi, kterou zná jako málokdo, potrvá do konce 
března. 

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

4. 2. 
pátek

18:00 | Kulturní dům Klatovy
1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
prvního kurzu tanečních pro mládež.

6. 2. 
neděle

10:00-15:00 | Kulturní dům Klatovy
AFRICKÉ TRHY
Ochutnejte exotické ovoce i v zimě.

Právě v  předprodej i :
16. 3. 

středa
19:00 | Kulturní dům Klatovy
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. 
sobota

18:30 | Kulturní dům Klatovy
ADYS - KŘEST CD LOPATY POPU
Skupina ADYS si získává fanoušky jak chytlavou muzikou, 
tak svou show. Nebude chybět i spousta zatím utajovaných 
hostů, a jako další kapely na večírku vystoupí VOJTAANO, 
CIVILNÍ OBRANA, FIASKO. Rozhodně je na co se těšit. 

24. 4. 
neděle

15:00 | Kulturní dům Klatovy
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Písničková a taneční šou přináší zábavu pro nejmenší divá-
ky. Tentokrát se přeneseme přímo do pohádky. Budeme si 
zpívat, mávat i tancovat.

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

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

Vzhledem k aktuální epidemické situaci a změně výstavního programu 
je přednáška plánovaná na únor zrušena. 
do 15. 2. Lovecká vášeň ve skle 

Prodloužená výstava věnována inspiraci lesem, lesní zvě-
ří a lovem. Ctitelé svatého Huberta si i ve skle připomínali  
i dnes připomínají chvíle prožité v lesním tichu a dramatic-
ké situace při lovu. Výstava představuje skla od 18. do polo-
viny 20. století a návštěvníci zde mohou vidět řadu poprvé 
vystavených unikátů.

18. 2.
- 10. 4.  

Podobnost nikoliv náhodná 
Secesní sklo šumavské firmy Lötz bylo kolem roku 1900 již 
tak populární (a komerčně úspěšné), že se stalo pro mnoho 
dalších firem v českých zemích i ve světě příkladem, jímž 
se nechaly různou měrou ovlivnit. A vzorem pro mnohé je 
i v současnosti. Výstava z fondu PASKu představuje právě 
tuto produkci inspirovanou výrobky sklárny z Klášterského 
Mlýna. 

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

3. 2.
čtvrtek 

19:00 |salonek restaurace U Radů v Pražské ulici
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Setkání zájemců o regionální dění a historii. Tentokrát s vy-
hodnocením činnosti za rok 2021 a plánem dalších aktivit. 
Srdečně mezi nás zveme další příznivce.

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

1. 2. 
úterý

18.00 | refektář jezuitské koleje
Magda Radostová: Proč právě Vietnam
Vernisáž výstavy a přednáška, ve které Magda Radostová 
představí Vietnam, tamní přírodu, kulturu, jídlo a mnoho 
dalšího. Tuto zemi navštívila již mnohokrát, má tam řadu 
přátel a ráda se tam vrací. Vyzkoušela různé druhy dopra-
vy, různá ubytování, okusila spoustu místních specialit. 
Prozradí, proč právě Vietnam by měl být tím místem, kam 
vyrazit a proč je teď ten nejvhodnější čas jej objevit. 



Ú N O R  2022 1 1

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

25. 2. 17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Mgr. Martina Bočka, Ph.D. 
Na lodi z Evropy do USA. Zámořská lodní doprava na pře-
lomu 19. a 20. století

26. 2. 14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Workshop pro děti s výtvarnicí Zuzanou Kantovou

do 3. 4. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
WESTPOINT 2.0.
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. 
Právě tato společná zkušenost je východiskem přehledové 
výstavy monitorující stav jejich aktuální práce. Do 3. 4. 2022

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

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

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

24. 2.
 - 29. 5.  

výstavní a přednáškový sál 
MEZI PRAHOU A KÁHIROU 
100 let české egyptologie. Termín slavnostního zahájení vý-
stavy bude uveden na pozvánkách, na webových stránkách 
muzea, Facebooku a ve vývěsce muzea.

24. 2.
 - 29. 5.

chodba I. NP 
ZE SBÍREK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM STARO-
VĚKÉHO EGYPTA.

24. 2.
 - 29. 5.

schodiště
80. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY

H I F I K L U B  K L AT O V Y
w w w.hif iklub.klatov ynet .cz   w w w.hif iklub.uhlava.cz

15. 2. 
úterý

9:00 | Hifi Klub Klatovy
NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (5) 
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 

16. 2. 
středa

18:00 | Hifi Klub Klatovy
NÁVRAT VINYLU 
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 

16. 2. 
středa

18:00 | Hifi Klub Klatovy
NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (5) 
Pravidelný klubový večer pro zájemce o analogové nahráv-
ky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 a 45 
ot./min.) na přístroji špičkové kvality s možností digitálního 
přepisu na CD nebo USB flash disk. 

23. 2. 
středa

18:00 | Hifi Klub Klatovy
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ
Sedmým večerem nevšedních zážitků z výprav Přátel české 
historie slovem i obrazem provede IVAN RUBÁŠ za technic-
ké podpory Hifiklubu. 

25. 2. 
pátek

18:00 | Hifi Klub Klatovy
ODPOLEDNE KŘESŤANSTVÍ
Zamyšlení nad novou knihou profesora TOMÁŠE HALÍKA, 
prezidenta České křesťanské akademie. Večer ČKA připravil 
TOMÁŠ PROCHÁZKA a ŠIMON KOS. 

28. 2. 
pondělí

18:00 | Hifi Klub Klatovy
JAROSLAV JEŽEK 
Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek: Vzpomínku věno-
vanou 80. výročí úmrtí (1. ledna 1942) českého hudebního 
skladatele dirigenta, dramaturga, hudebního improvizá-
tora, klavíristy, autora taneční, divadelní, filmové a vážné 
hudby, hudebně inspirovaného jazzem. S herci Jiřím Vos-
kovcem a Janem Werichem vytvořil jedinečnou autorskou 
trojici legendárního Osvobozeného divadla. Z archivních 
dokumentů vzpomínku připravili členové Hifiklubu Klatovy. 

VÝSTAVA v přísálí klubovny: KOUZLO DROBNÉ GRAFIKY
Ze soukromé sbírky přístupná veřejnosti během všech pořadů do 31. 
března 2022.

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

10. 2. 
čtvrtek

19:30 | Divadelní klub Klatovy
MODELKA XXL - MonAmour Mnich
Inscenace o tom, jak jsme se naučily chodit v kruhu, v po-
divném šapitó, kde drezírujeme samy sebe – s kalorickou 
tabulkou potravin v jedné a módními magazíny s útlými 
krasavicemi v druhé ruce. V tlumoku nízkotučný jogurt a v 
žaludku tři tabulky čokolády – tak si žijeme ve své bublině a 
doufáme, že s mírami 90-60-90 nás bude každý obdivovat 
a mít rád.
Režie: Bety Minářů
Hraje: Monika Nováková

13. 2. 
neděle

15:00 | předplatné skupiny D
LOTRANDO A ZUBEJDA - Zdeněk Svěrák
Muzikálová pohádka je upravená do divadelního scénáře 
podle filmové pohádky Zdeňka Svěráka.
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější 
než zlo. A když se chce, všechno jde. 
Režie a dramaturgie: Libor Jeník
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Divadelní společnost Natalie Venturové
Hrají: Kateřina Zapletalová / Natalie Venturová / Ilona 
Hrochová, Ondřej Hyneš / Marek Zeman, Daniel Koťan a 
další

14. 2. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny C
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA - Johnnie Mortimer, Bri-
an Cooke
Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, 
když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou 
a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru.
Režie: Jurij Galin 
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa / Robert Stodůlka, Hana 
Sršňová, Jana Galinová, Jaroslava Zimová, Lenka Lavičková 
/ Lucie Randáková

17. 2. 
čtvrtek

19:30 | předplatné skupiny P - divadelní klub
NA VLASTNÍ UŠI BAND - Josef Klíma, Andy Seidl, Pa-
vel Půta
Program s kapelou Josefa Klímy, známého televizního re-
portéra, žurnalisty, spisovatele a scénáristy. Původní sklad-
by tria, v osobitém a nenapodobitelném podání všech skvě-
lých účinkujících.
Písničky v obsazení piano, akustická kytara, elektrická ky-
tara a foukací harmonika a samozřejmě nebude chybět 
pěkné povídání.
Účinkují: Josef Klíma, Andy Seidl, Pavel Půta 

18. 2. 
pátek

19:30 | předplatné skupiny B
DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY - Dany Laurent     
Laskavá komedie o potrhlé hospodyni.
Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna 
svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná fran-
couzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, 
i když to tak někdy nevypadá.
Režie: Milan Schejbal
Divadlo Ungelt
Hrají: Jitka Smutná, Tereza Nekudová, Radek Valenta / On-
dřej Novák
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

BASKETBAL
5. 2.

sobota
14:00  | 2. liga žen | BK Klatovy
KLATOVY - ÚSTÍ NAD LABEM

5. 2.
sobota

17:30 | 2. liga mužů | BK Klatovy
KLATOVY – KBELY

6. 2.
neděle

11:00 | 2. liga mužů | BK Klatovy
KLATOVY – LITOMĚŘICE

6. 2.
neděle

13:00 | 2. liga žen | BK Klatovy
KLATOVY - LITOMĚŘICE

HOKEJ
5. 2.

sobota
17:30 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY – PŘÍBRAM

12. 2.
sobota

17:30 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HAVLÍČKŮV BROD

19. 2.
sobota

18:00 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY – PÍSEK

26. 2.
sobota

18:00 | 2. liga | zimní stadion Klatovy
KLATOVY - TÁBOR

VOLEJBAL
26. 2.

sobota
9:00, 13:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY – MIROŠOV

26. 2.
sobota

11:00, 15:00 | Krajský přebor žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - ROKYCANY

S P O L E K  B E S E D A  Z . S .
w w w.spolekbeseda.cz
Spolek pro onkologické pacienty, jejich blízké a přátele - Pavilon „B“ poli-
kliniky, 3. patro, Pod Nemocnicí 789, Klatovy. Program je i pro veřejnost. 
Navštívit nás můžete každé úterý.

10:00
-15:00 

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

8. 2. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 1
kresba a batika savovací technikou na látku  

15. 2. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 2
kresba a batika savovací technikou na látku  

22. 2. 
úterý

14:00
ČAJOVÁNÍ

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

1. 2.
úterý

18:30 | restaurace KD
PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Restaurace KD. Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá 
česká historie. Větší důraz se klade na historii a dění v regi-
onu. Na programu bude promítání „Šumavské toulání 6“, 
za rok 2020.

13. 2.
neděle

7:30 | vlastivědný výlet
NEJSTARŠÍ ČESKÁ MUŽSKÁ ŘEHOLE
Praha Břevnov – benediktinský klášter s kostelem sv. Mar-
kéty, hřbitov s hrobem Karla Kryla. Procházka Malou Stra-
nou a po Karlově mostě. Prohlídky s výkladem a tradiční 
oběd zajištěn. Pokud ne, jídlo s sebou. Doprava - vlak. Sraz 
na vlakovém nádraží v 7:15 hod. 

19. 2.
sobota

13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA  
Opět malá procházka po městě v rámci doporučujících 
zdravotních venkovních aktivit pro veřejnost. Sraz u kašny 
na náměstí. Osvětová akce pro veřejnost.

23. 2.
středa

18:00 | Hifiklub ve Vrchlického sadech
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ 7
Promítání z našich nevšedních výprav v minulém roce, kdy 
jsme navštívili místa kolem Suchých Studánek, Novohrad-
ské hory a jižní Sušicko. Pořad ve spolupráci s Hifiklubem. 
Osvětová akce pro veřejnost.

Vyhlášení  nejúspěšnějš ího 
sportovce  okresu
V pondělí 14. 3. 2022 proběhne 
od 17:00 vyhlášení akce Nejúspěš-
nější sportovec okresu Klatovy  
za rok 2021. Slavnostní akt se usku-
teční v klatovském divadle a těšit se 
můžeme na řadu úspěchů nejen jed-
notlivců, ale také kolektivů. Každoroč-
ní akce, kterou uspořádá Pošumavské 
sportovní sdružení okresu Klatovy, 
přinese letos jednu novinku. Vyhlašo-
vaní  a odměňovaní budou odchovanci 
klatovského sportu a těšit se můžeme  
na řadu již známých jmen nejen napříč 
okresem. Kulturní akcí pro sportovce 
a jejich rodiny nás celý večer bude 
provázet moderátor Radek Šilhan.

Jiří Klouda
Pošumavské sportovní sdružení

okresu Klatovy, z.s. foto z vyhlášení nejúspěšnějších
sportovců za rok 2019

D Ů M  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E
w w w.ddm-klatov y.cz

JARNÍ PRÁZDNINY S DDM KLATOVY 
Chcete o jarňákách zažít pořádné dobrodružství? Přihlaste se na někte-
rou z našich akcí. Kompletní seznam postupně zveřejníme na našem 
Facebooku, Instagramu a webu během měsíce února.
Facebook @DDM.KT, Instagram @ddm_klatovy, web ddm-klatovy.cz
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Ophir  – dekor  země zlata 

K takovým patří dvě vystavené vázy, 
které na první pohled snad přehléd-
nete, ale na ten druhý okouzlí svou 
elegancí i tajemností svého zlatého 
dekoru. Ten dekor se jmenuje Ophir 
a byl poprvé vyvzorován v roce 1904. 
Jak ale přišli skláři z Klášterského 
Mlýna v hlubokém údolí řeky Otavy 
na Šumavě na nápad použít takový 
zvláštní název a co to vlastně zname-
ná? A zrovna tady začíná příběh jedné 
inspirace. 

Ophir, česky Ofir nebo Ofír, byla bib-
lická země proslulá bohatstvím kva-
litního zlata, slonoviny, ebenového 
dřeva, kde žili opice a pávi. Nejvíc 
se o ní dozvíme v První knize králov-
ské (26-28): „Král Šalamoun nechal 
vystavět lodě... A dopluli do Ofiru, 
kde získali čtyřiadvacet talentů zlata  
a přivezli je králi Šalamounovi.“ Ofir se 
pak objevuje ve Starém zákonu ještě 
na několika místech a vždy je spojo-
ván s nádherou zlata. Třeba v knize 
Job (28: 16) najdeme příměr „nemůže 
být zaplacena ani ofirským zlatem“.  
V Druhé knize Žalmů (28: 10) pak 
najdeme v textu popisujícím krále 
na trůnu: „Dcery královské blyští se 
skvosty a královna zdobená zlatem  
z Ofiru stojí po jeho pravici.“  

Co to bylo za zemi, která oplývala bo-
hatstvím zlata a kde ležela? O tom se 
badatelé přeli nejméně od 17. století 
a stále není zcela jasno. Do úvahy při-
padají Indie, Arábie i Afrika. Spory se  
v průběhu staletí vedly s větší či menší 
intenzitou a obvykle souvisely s ně-
jakou nově vydanou publikací, která 
obhajovala to či ono místo. A taková 
doba intenzivního zájmu o město Ofir 
nastala v prvních letech 20. století. 
Téma se probíralo nejen v odborných 
teologických, geografických či histo-
rických časopisech, ale přeneslo se  
i do běžného tisku a do debat v saló-
nech. Zkrátka „frčelo“.  

Tento čilý zájem probudilo jednak ob-
novení těžby zlata v jižní Africe, a ve 
středoevropském prostoru pak ze-
jména kniha německého cestovatele 
a badatele Karla Peterse (1856-1918) 
Im Goldland des Altertums (Ve staro-
věké zemi zlata) vydaná roku 1902. 
Právě Peters svou populárně naučnou 
a velmi čtivou knihou oprášil starší  
(a dnes zcela vyvrácenou) myšlenku, 
že zříceniny města poblíž zaniklých 
zlatých dolů v jižní Africe (Velké Zim-
babwe) jsou vlastně městem Ophir  
z biblických příběhů. A módní téma  
k debatám bylo na světě.

Knihu četli a o Ofiru debatovali roz-
hodně také ve vile Maxmiliana von 
Spauna, majitele firmy Lötz a sklár-
ny v Klášterském Mlýně na Šumavě.  
A nejspíš to byla právě hodně rozšíře-
ná Petersova kniha, která inspirovala 
vznik nového dekoru skla – Ophiru, 
kde je hlavním výzdobným prvkem 
zlatý prach. 

Jde o barevná vrstvená skla, jejichž 
jednu vrstvu tvoří více či méně hustě 
nabalený zlatý prach. První vrstva je  
z čirého bezbarvého skla, na ní je vrs-
tva barevného skla, následuje zlatý 
prach, který je ještě přejímaný svrch-
ní tlustou vrstvou čirého bezbarvého 
skla. Právě toto vrstvení dává dekoru 
hloubku. Ophir patřil od roku 1904  
k velmi populárním dekorům výrob-
ků firmy Lötz a vyráběl se nejméně  
do roku 1911 v řadě barevných vari-
ant. Nejčastěji se objevuje v modré, 
tmavě modré, hnědé, rubínové, tma-
vě červené či zelené variantě, méně 
často pak v dalších barvách a barev-
ných kombinacích – citronově žluté, 
citronově žluté s fialovou či kaméliové 
červené s bílou. Základní dekor Ophir 
byl někdy doplňován malovanými 
nebo leptanými dekory.

V expozici PASKu najdou návštěvní-
ci dvě vázy Ophir – jednu v hnědém 
provedení a jednu v modrém bez do-
datečných malovaných či leptaných 
dekorů. Obě při bližším pohledu vy-
zařují jistou starodávnou tajemnost 
dávných biblických příběhů o městě 
zlata Ofiru.  

Jitka Lněničková
PASK 

foto: Karel Nováček, Jitka Lněničková

Mnohá skla ve stálé expozici PASKu s sebou nesou zajímavé příběhy spojené  
s jejich výtvarným zpracováním a názvy jednotlivých dekorů. Jsou to malé příběhy 
inspirací, které otevírají okno do každodennosti doby jejich vzniku. 
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Rozhovor  s  k latovskými 
divadelníky  Za oponou

Jak byste se představili čtenářům 
Klatovského zpravodaje?

Tomáš Javorský: Řekl bych, že jsme 
tradiční ochotnický divadelní klatov-
ský spolek a v podstatě jsme jediní  
ve městě.

Váš spolek vznikl v roce 2008, kam 
myslíte, že se od té doby vaše tvorba 
posunula?

Jiří Matějka: My jsme zprvu zkoušeli 
v Kulturním domě a po nějaké době 
jsme založili nový spolek – Za oponou 
a s tím jsme se přestěhovali do klatov-
ského divadla, kde působíme doteď.

Tomáš Javorský: Náš spolek začínal  
na autorských hrách, které jsme si 
tvořili sami. Posléze jsme se posunuli  
k převzatým tradičním hrám za-
běhlých autorů. Nyní máme v reper-
toáru třeba Revizora.

Jiří Matějka: K tomu bych chtěl jen do-
dat, že kolega Javorský byl autorem 
většiny autorských her. 

Alena Pitnerová: Myslím si, že zásad-
ní posun byl i v tom, že jsme opustili  
od té platformy, že režisér, scénáris-
ta a hlavní postava je jedna a ta samá 
osoba.  Další věcí je to, že jsme se 
začali dostávat na divadelní přehlíd-
ky, soutěže a odnesli jsme si i nějaké 
ceny.

Kdo se tedy ujal režie?

Tomáš Javorský: U autorských děl 
jsem to byl já. S režií je ten problém, 
že všichni chtějí hrát, ale nikdo nechce 
režírovat. Kolega Jindřich Gregora 
říká, že režisér vznikl tak, že nejhor-
šímu herci řekli, běž se podívat, jak 
to vypadá z dálky. Potom jsme na-
šli Nikolu Nováka, který ani nevěděl,  

do čeho jde a my jsme mu oznámili, 
že by mohl režírovat a osvědčilo se to. 

Jiří Matějka: Chtěl bych doplnit, že Ni-
kola se k divadlu dostal také jako he-
rec, kdy jsme ho angažovali do role fi-
nančního kontrolora a ta postava byla 
přímo pro něj. Ono bývá dost časté, 
že režisér i hraje, ale praxe ukázala,  
že to není úplně vyhovující model. 
Nemá totiž jakýsi nadhled z hlediště.

Alena Pitnerová: Já si myslím, že Niko-
la umí hrát dobře, ale pozice režiséra 
mu jde mnohem více. 

Kolik váš spolek čítá členů? 

Tomáš Javorský: Ono je to velmi pro-
měnlivé, my máme nějaké stálé členy, 
kteří se tam objevují, nadále máme 
hosty, které vždy nabíráme pouze  
na konkrétní hru, jelikož je těžké najít 
hru na daný počet herců. Ale abych 
odpověděl na otázku, včetně nápově-
dy je nás šest. 

Jak časově náročná je tato aktivita? 

Alena Pitnerová: Zkoušky jsou jednou 
týdně, s tím, že zaberou minimálně tři 
hodiny. Když je před premiérou, tak je 
to hodin i více a ještě jsou k tomu i ví-
kendy, kdy se hraje. 

Jiří Matějka: Kromě zkoušek si před 
premiérou stavíme alespoň hrubé ná-
vrhy kulis, protože bohužel nemáme 
k dispozici techniky. Takže to vezme 
také velkou část volného času.

Nikola Novák: Když se to shrne dohro-
mady, tak je to čtrnáctidenní kontinu-
ální zkouška až do premiéry. 

Práce ale určitě sklízí ovoce, každý 
umělec má své stálé fanoušky ...

Alena Pitnerová: Minimálně jednu 
fanynku máme, protože se vždy po 
premiéře objeví obrovská kytice pro 
principála (Tomáš Javorský) a my do-
teď nevíme, od koho je. 

Divadelní spolek Za Oponou vznikl v únoru 2008 a své zázemí našel v klatovském 
divadle. Vzniklo několik her, ke kterým napsal scénář sám principál Tomáš Javor-
ský. Jen u vlastních her však nezůstali, jejich um můžete vidět například v předsta-
vení Revizor nebo Kladivo na pýchu. O své zálibě, které věnují veškerý svůj volný 
čas, přišli pohovořit Tomáš Javorský, Jiří Matějka, Nikola Novák a Alena Pitnerová.
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Tomáš Javorský: Ale moc si toho váží-
me, a tak bychom rádi alespoň touto 
cestou poděkovali neznámé fanynce/
fanouškovi. 

Chystáte v dohledné době nějaké 
představení? 

Nikola Novák: De facto problémy  
s covidem způsobily to, že hru Revizor 
není možné hrát. Spolek se ale snaží 
umělecky vyžít a tak se zapojujeme 
do dalších tvůrčích aktivit. Například 
prohlídky města nebo spolupráce při 
natáčení celovečerního filmu. 

Jiří Matějka: Když jsme u té spolupráce 
na natáčení celovečerního filmu. Šlo  
o pohádku O kouzelném jablku. Kdy-
by měl někdo zájem se na pohádku 
podívat, je k dispozici na YouTube. 

Jak si rozdělujete role? 

Alena Pitnerová: Role rozdává režisér.

Nikola Novák: Když jsem se naposledy 
zabýval výběrem her, přečetl jsem si 
jich asi sto. U mě je to tak, že když čtu 
scénář, postavy trochu vidím. Ve smy-
slu, kdo by se na co hodil. Následně 

role s konkrétními herci zkonzultuje-
me a zůstane to tak, jak jsem zamýš-
lel. 

Jak vznikl název Za oponou?

Jiří Matějka: Všichni jsme měli nějaké 
návrhy, s tímto názvem jsem přišel já, 
asi jsem to někde zaslechl a ostatním 
se to líbilo. 

Vzkázali byste něco čtenářům Kla-
tovského zpravodaje? 

Nikola Novák: Jen v divadle zažijete, 
když herci vypadne text a celá hra se 
pozastaví a vy si můžete užívat ten 
pocit, když jsou herci v nesnázích. To 
se vám například ve filmu nikdy ne-
poštěstí. 

Tomáš Javorský: Chtěl bych vzkázat, 
aby lidé obecně chodili do divadla. 
Nerad bych, aby se zapomnělo na to, 
jaké to je navštěvovat představení. My 
si vážíme každého návštěvníka, který 
se přijde podívat s otevřenou myslí.

Bc. Michaela Kopidlanská 
MKS Klatovy

Únorové změny programu
v Pavi lonu skla
V době covidových turbulencí jsou 
výstavní programy galerií a muzeí 
poněkud ohroženým druhem a změ-
ny z důvodů onemocnění a karan-
tén opakovaně přicházejí. I my jsme 
museli původně plánovanou výsta-
vu Secesní sklo z Jizerských hor znovu 
přesunout, tentokrát na rok 2023. 
A řešili jsme novou situaci. Výstava 
Lovecká vášeň ve skle je prodloužena 
ještě o deset dní do 15. 2. To nám 
dává čas k přípravě nové nepláno-
vané výstavy z depozitáře PASKu  
s názvem Podobnost nikoliv náhod-
ná. Ta se věnuje firmám, které více 
či méně napodobovaly a napodobují  
od počátku 20. století až do součas-

nosti produkci šumavské sklárny  
z Klášterského Mlýna. Návštěvníci tak 
budou moci porovnat originál a inspi-
raci tímto originálem přímo v jednom 
sále. 

Protože se neuskuteční výstava skla 
z Jizerských hor, odpadá tak v neděli 
20. 2. 2022 přednáška Dr. Novákové 
z Muzea skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou a také březnová přednáška 
Sklářství v Jizerských horách. Místo ní 
proběhne v neděli 13. 3. od 14 hodin 
přednáška Jak poznat pravého Lötze 
spojená s komentovanou prohlídkou 
nové výstavy. 

A tak nyní doufáme, že další výstavní 
a jiné plány na jaro, léto a podzim už 
nedoznají změn a my se budeme opět 
moci setkávat v Pavilonu skla.

Jitka Lněničková
kurátorka PASKu 
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Reakce knihovny na v ýsledky
průzkumu spokojenost i 
Vážení návštěvníci knihovny i vy, kteří 
o klatovské knihovně víte jen z dosle-
chu. Především bychom chtěli podě-
kovat za váš čas a ochotu vyplnit do-
tazník spokojenosti s našimi službami 
a za kladné ohlasy, což byly takřka 
všechny, a za konstruktivní připomín-
ky a návrhy na další zlepšení. Bude-
me se snažit udržet stávající standard  
a dále jej zlepšovat. V tomto článku se 
budeme vyjadřovat právě k různým 
návrhům a připomínkám a pokusíme 
se osvětlit možnosti řešení. Jednalo se 
především o tyto body:

V knihovně není možno platit ban-
kovní kartou

Tato záležitost nás trápila dlouhou 
dobu, ale již se nám ji shodou okol-
ností během doby trvání dotazníku 
podařilo dořešit. Nyní tedy možnost 
úhrady jakýchkoliv poplatků bankovní 
kartou v knihovně funguje. Navíc po-
kud je potřeba zaplatit nějaký popla-
tek v knihovně a nemáte u sebe hoto-
vost, je možno to udělat i bankovním 
převodem z domova či ve studovně 
(tedy pokud máte aktivované inter-

netové bankovnictví) po přihlášení do 
svého čtenářského konta. Tyto on-li-
ne platby jsou však povoleny od 30 Kč 
výše.

Není možno si objednat knihy pře-
dem, jen zarezervovat ty, které jsou 
momentálně vypůjčeny

Možnost objednat si knihy předem  
v klatovské knihovně funguje již řadu 
měsíců, po určitou dobu to vzhle-
dem k opatřením vlády proti pande-
mii byl dokonce jediný způsob, jak 
jsme mohli výpůjční služby provo-
zovat. Funguje obdobně jako běžná 
rezervace – čtenář si ve svém čtenář-
ském kontě v katalogu vybere knihu, 
o kterou má zájem, zablokuje si ji  
a knihovnice mu ji většinou do dalšího 
pracovního dne připraví, o čemž bude 
čtenář informován e-mailem stejně 
jako u běžné rezervace vypůjčených 
knih. V současné době je již možno vy-
užít i bezkontaktního vracení a půjčo-
vání knih na nádvoří jezuitské koleje 
pomocí knihoboxů, přičemž návod na 
správné použití těchto zařízení nalez-
nete na webových stránkách knihovny.

Máte málo odborných knih

Klatovská knihovna je veřejnou 
knihovnou, tedy poskytuje komplexní 
služby, nejedná se o vědeckou či uni-
verzitní knihovnu. Ačkoliv se samo-
zřejmě snažíme pořizovat i naučnou 
literaturu a udržovat ji aktuální, náš 
hlavní záběr se týká literatury belet-
ristické. Navíc poskytujeme i mezi- 
knihovní výpůjční službu, tedy pokud 
potřebujete nějakou publikaci, kterou 
ve fondu nemáme, zprostředkujeme 
vám ji z jiné knihovny (za cenu poštov-
ného).

V katalogu se nevyznám, nepoznám, 
kde kniha je nebo jestli je k dispozici

To, zda je kniha momentálně k dis-
pozici, zjistíte v katalogu podle toho,  
že je u ní zeleně vyznačeno “Dostup-
né”, zatímco u knih, které jsou mo-
mentálně rozpůjčovány, je červeně 
napsáno “Vypůjčené”. Po rozkliknutí 
daného svazku pak zjistíte i oddělení  
a žánr dané knihy, podle něhož se mů-
žete orientovat. V případě, že ani poté 
knihu nemůžete najít, neváhejte se 
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zeptat některé z knihovnic a ony vám  
s hledáním v katalogu rády poradí.

Máte velmi mnoho nekompletních 
sérií

K této situaci samozřejmě může dojít, 
ale je to většinou způsobeno tím, že 
se některý díl z kompletní série ztratí 
či poškodí. V takovém případě se sa-
mozřejmě snažíme jej co nejdříve na-
hradit, ale bohužel je to někdy již ne-
možné z důvodu jeho nedostupnosti. 
Pokud to pak bude možné, zjednáme 
nápravu, přičemž za připomínky toho-
to typu jsme vděčni, neboť je i v na-
šem zájmu, abychom měli fond v co 
nejlepším pořádku.

Nevyhovuje mi otevírací doba (za-
vřeno ve středu a v sobotu)

Co se týče sobotního provozu, ten 
jsme zkušebně provozovali přibliž-
ně rok a půl a zájem veřejnosti byl 
minimální, proto jsme jej opět zrušili 
a místo toho zavedli otevírací dobu 
ráno od osmi hodin a zrušili poled-
ní přestávky, což je dle statistik ná-
vštěvnosti využíváno mnohem více 
než dříve soboty. Středeční dopole-
dne je zavřeno proto, že stejně jako 
v jiných provozovnách je potřeba  
i v knihovně dělat určité úkony, na kte-
ré není čas ani prostor ve chvíli, kdy je 
otevřeno pro veřejnost (označování, 
balení a řazení knih, přípravy a reali-
zace besed a výstav a podobně). Stále 
však platí, že knihy je možné vracet  
a zároveň vyzvednout předem objed-
nané do boxu i mimo běžnou otevíra-
cí dobu knihovny.

Máte málo nových/dobrých knih

Do knihovny každoročně nakupu-
jeme přibližně 3 tisíce nových titu-
lů, což je poměrně velké množství. 
Samozřejmě se nemůžeme trefit  
do vkusu všem čtenářům, ale snaží-
me se obsáhnout co největší spekt-
rum žánrů. Jistě někdo dává přednost 
četbě oddychové, někdo odbornější, 
někdo komiksům, někdo historickým 
romancím. Ač bychom rádi uspokojili 
požadavky všech, pojem “dobrá kni-
ha” je velmi subjektivní.

Neposkytujete možnost, aby čtenáři 
mohli navrhovat, co by bylo vhodné 
do knihovny zakoupit (dříve to mož-
né bylo)

Čtenáři pochopitelně mohou navrho-
vat (a často to i dělají) tipy na nákup 
knihovního fondu během komunika-
ce s knihovnicemi. Tyto návrhy hod-
notíme a při výběru k nim přihlížíme. 
Z našich webových stránek jsme tuto 
možnost odstranili, neboť postupem 
času začala být spíše zneužívána dis-
tributory knih k jejich vlastní sebe-
propagaci a čím dál více i takzvanými 
internetovými “trolly”, tedy lidmi, kteří 
ke svému zabavení zadávali neexistu-
jící knihy či nesmyslné shluky znaků. 
Navíc se velmi často v požadavcích 
objevovaly tituly, které jsme v knihov-
ně k dispozici měli, takže se tyto tipy 
spíše než inspirací staly časovou zá-
těží naší katalogizátorky. V současné 
době tudíž o znovuzavedení návrhů 
on-line neuvažujeme.

Uvítali bychom zvukové knihy na USB

V tuto chvíli toto bohužel není možné, 
neboť z důvodu ochrany autorských 
práv bychom nebyli schopni zajistit, 
že si čtenář nahrávky nezkopíruje  
do počítače a nebude je využívat i nad 
rámec podmínek této výpůjční služby.

Možnost stažení e-knih do počítače

Ani toto nyní zajistit nemůžeme, ne-
boť koncept e-knih je vytvořen přímo 
pro čtečky a chytrá zařízení s operač-
ním systémem Android. Navíc tech-
nická stránka věci není naší záleži-
tostí, my jsme v tomto případě pouze 

zprostředkovatelem této služby, po-
skytovatelem je společnost PalmKni-
hy. Ačkoliv si to obvykle lidé neuvě-
domují, tyto e-knihy nejsou tvořeny  
v pdf souborech, na které jsou zvyklí 
z klasického počítače, ale mají speci-
fický formát.

Pokud máte zájem o elektronické kni-
hy, které budete moci číst v počítači/
notebooku, můžete využít bezplatné 
služby Městské knihovny Praha, která 
má digitalizaci knihovních dokumentů 
ve své gesci (odkaz najdete i na strán-
kách naší knihovny).

A kladné ohlasy? Mezi těmi obvyk-
le převažovaly pochvaly na profe-
sionalitu a vstřícnost zaměstnanců  
a rozmanitost knihovního fondu, dále  
na otevírací dobu, možnost objedná-
vek dokumentů předem a půjčování 
e-knih.

Každopádně děkujeme za všechny 
připomínky, v rámci aktuálních mož-
ností se budeme snažit věnovat i dal-
ším.

Stanislav Reiser
Městská knihovna Klatovy
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Pozor  na ptačí  chřipku

Státní veterinární správa v souvislosti 
s výskytem ptačí chřipky a nebezpe-
čím jejího zavlečení pro drobné cho-
vatele drůbeže vydala následující do-
poručení:

Zásady pro drobnochovatele drůbe-
že:
• ideální je drůbež chovat v uza-

vřených objektech a chránit ji 
před kontaktem s volně žijícím 
ptactvem,

• v chovech, kde není možno zajis-
tit chov v uzavřeném objektu, při-
jmout opatření, která v nejvyšší 
možné míře zabrání kontaktu  
s volně žijícími ptáky,

• krmivo a vodu umístit uvnitř 
budovy, v krajním případě pod 
přístřeškem,

• pokud možno zamezit pobytu  
na vodních plochách, kde jsou  
i volně žijící vodní ptáci,

• pokud možno nenapájet neo-
šetřenou vodou z povrchových 
vodních nádrží, ke kterým mají 
přístup volně žijící ptáci

• venkovní vodní nádrže dle mož-
ností chránit před volně žijícími 
ptáky (sítě, ploty, zábrany),

• pokud je to možné a vhodné, 
využít plašičů, např. siluetu nebo 

maketu dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody 

trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemoc-

nění nebo změnu chování ptáků 
veterináři,

• nekrmit zvířata masem uhynu-
lých ptáků. 

Jak chránit zvířata?
Drůbež je třeba držet uzavřenou ve 
stájích a chránit ji před kontakty s vol-
ně žijícím ptactvem (zasíťování oken, 

větracích otvorů a zamezení vstupu 
volně žijícího ptactva do hal).

Slepice, kohouty a krůty nedržet spo-
lečně s vodní drůbeží. Dodržovat nej-
přísnější pravidla hygieny.

U chovů, které jsou prováděné ve 
výběhu, především u chovů vodní 
drůbeže (husy, kachny, divoké kach-
ny), zamezit styku drůbeže s tažnými 
volně žijícími ptáky výstavbou zastře-
šených venkovních voliér a zasíťová-
ním výběhů. V tomto období výrazně 
doporučujeme chovatelům drůbeže, 
která má přístup do venkovních výbě-
hů, tam kde je to technicky a provozně 
možné, umístění zvířat uvnitř budovy.

Velmi důležité je zamezit přístupu 
volně žijících ptáků ke krmení a na-
pájecí vodě podáváním vody a krmiva 
drůbeži uvnitř zařízení, hal nebo pod 
přístřešky. Dále je pak vhodné chovat 
vodní drůbež oddělenou od hrabavé 
drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.

Při podezření z nákazy desinfikovat 
veškeré materiály, které jsou vynese-
ny ze stájí nebo je ve stájích nechat.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Podle údajů Státní veterinární správy byl dne 16. 12. 2021 zjištěn výskyt ptačí 
chřipky v malochovu drůbeže v okrese Strakonice v příhraniční oblasti mezi Jiho-
českým a Plzeňským krajem, což je vzdušnou čarou v řádu desítek kilometrů, tedy 
ve vzdálenosti volného doletu volně žijících ptáků. Nebezpečí zavlečení nákazy  
do našeho území je tedy značné.
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Je  regulace používání  zábavní 
pyrotechniky namístě?

Celkové náklady města Klatovy na re-
alizaci této akce byly 252 017,- Kč, kdy 
samotný ohňostroj vyšel na 115 000,- 
Kč. Zejména k ohňostroji a užívání 
zábavní pyrotechniky obecně se pak  
na sociálních sítích rozpoutala rozsáh-
lá diskuze jejich zastánců a odpůrců. 
Bylo by vůbec reálné si v Klatovech 
představit vstup do nového roku bez 
petard?

Například pro Jakuba Šlajse rozhod-
ně ne. „Jsem zastáncem klatovského 
ohňostroje, neboť tato tradice neodmy-
slitelně patří k oslavám Nového roku,  
a ačkoliv mám kladný vztah ke zvířatům, 
kdy psí a kočičí společníci mě provází 
celým doposavadním životem, tak těch 
pár minut jednou do roka jim nikdy ex-
trémně nevadilo. Při současném trendu 
bychom pak s “dobrým úmyslem” mohli 
zrušit prakticky cokoliv, třeba i vánoční 
stromky ve jménu ekologie”. 

Ano, mnozí Klatované se s možnos-
tí případného zrušení novoročního 
ohňostroje na náměstí nedokážou 
smířit. Tento plánovaný ohňostroj ne-
musí být tím stěžejním problémem, 
na což naráží i Miloslava Šeflová. „Oh-
ňostroj rozdělil lidi na dva tábory. Pej-
skaři jsou většinou proti, ostatní pro. 
Pokud je tomu tak, že je ohňostroj ohlá-
šen, a máme tak možnost se o své psí 
miláčky postarat, dalo by se přimhouřit 
oko. Nejhorší ale je, že už od poloviny 
prosince začíná bouchání petard a my, 
jakožto chovatelé domácích mazlíčků, je 
na to připravit nedokážeme a pak do-
chází k jejich zbytečnému stresování“. 
Opravdu toto jakési „nekontrolova-
telné“ používání zábavní pyrotechniky 
může způsobit daleko větší škody, než 
jeden plánovaný ohňostroj. Je zřejmé 
a důležité si uvědomit, že tato něko-

likaminutová zábava má nepříznivé 
dopady na životní prostředí, domácí, 
hospodářská a volně žijící zvířata a 
v neposlední řadě může neodbor-
nou manipulací způsobit zranění  
s trvalými následky nebo i smrt.

Tohle téma je Klatovany na sociálních 
sítích vnímáno velmi kontroverzně.  
Ve většině měst, kde došlo k regula-
ci používání zábavní pyrotechniky, to 
bylo vnímáno většinou negativně. Já 
osobně bych zvolil cestu regulace po-
užívání zábavní pyrotechniky, a to for-
mou vyhlášky v obdobné formě, jakou 
má Brno. Jde o jakýsi kompromis. Tato 
vyhláška zakazuje používání zábavní 
pyrotechniky na území města, avšak 
vhodně zakomponovanými výjimkami 
umožňuje zastáncům této zábavy si 
přijít na své. Výjimka se například týká 
31.12. a 1.1., za předpokladu, že se 
jedná o ohňostroje odpalované pouze 
způsobilou osobou podle příslušného 

zákona. Tedy dá se říci v „organizova-
né“ profesionální podobě, na jakou 
jsme zvyklí z klatovského náměstí. 
Rada města navíc může udělit výjim-
ku i v jiných termínech, například při 
pořádání kulturních nebo sportovních 
akcí, avšak za stejného předpokladu. 
 
Řada měst přešla v poslední době  
na jiné alternativy, jakými lze vstup  
do nového roku oslavit. Jedná se ze-
jména o videomapping, laserové 
show, případně i na tzv. tiché oh-
ňostroje, které nezatěžují okolí nad-
měrným hlukem a jsou šetrnější k 
životnímu prostředí. Technické mož-
nosti jak hledat konsenzus, tu jsou. 
Nyní je důležité, jak se k nim postaví 
vedení města.

Ing. Jiří Zavřel
zastupitel města

Přivítání nového roku na klatovském náměstí se i letos neslo v tradičním pojetí, 
na které jsou Klatované zvyklí již několik let. Úvod patřil hudebnímu vystoupení, 
následoval ohňostroj.



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J2 0

TOMÁŠ THON
Bohuslav Matěj

Černohorský
a staří čeští mistři v nových nálezech a objevech
aneb
od interpreta k vydavateli – od vydavatele k interpretovi

čtvrtek 17. února v 19 hodin
refektář jezuitské koleje

Vstup z nádvoří koleje. Kavárna je otevřena hodinu před akcí. Rezervace jsou možné na webu www.refektar.eu,
ve studovně (pondělí a pátek od 16 do 18 hodin) nebo v pokladně knihovny (pondělí od 8 do 16 hodin).

Městská knihovna Klatovy vás zve

na varhanní koncert
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