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D v ě p r o s b y…
Vážení Klatované, dnešní moje obracení se na Vás bude dvojí a poněkud nesourodé. Jedno charakteru ryze technického, druhé veskrze se silným lidským akcentem. Obojí však považuji za potřebné.
Již v podzimních měsících jsem Vás
informoval o chystaných stavebních
pracích na významných městských
komunikacích (průtah Štěpánovicemi, Domažlická ulice), jež dlouhodobě připravovalo Ředitelství silnic
a dálnic. Městským rozpočtem se pak
na nich podílíme rekonstrukcí chodníků, veřejného osvětlení či světelnou
křižovatkou u Klatovského dvora.
V neposlední řadě pak musím zmínit
i výměny páteřních infrastrukturních
sítí. Za spolupráci s jejich správci jsem
obzvláště rád. Po několika desítkách
let fungování je výměna sítí nezbytná
a měla by na dlouhou dobu omezit rizika jejich havárie. Opravy budou bohužel znamenat značnou a poměrně
dlouhou zátěž pro dopravní obslužnost města.

na Husově náměstí paní Marta Zacpalová, rozená Skalová. Možná se
podivujete, proč ji zmiňuji, když Vám,
vážení čtenáři, povětšinou její jméno
mnoho neřekne. Ale snad některým
přece ano. Paní Zacpalová se totiž na
mne obrátila s prosbou, zda bych se
nepokusil oslovit její bývalé spolužáky,
s nimiž ztratila v běhu života kontakt.
Před více než pěti desítkami let naše
město opustila a přestěhovala se do
Habartova na Sokolovsku. Každý, kdo
má kolem sebe blízké vyššího věku,
dobře ví, jak je pro ně důležité nežít
jen uzavřen ve svých vzpomínkách
a hledá jakýkoliv jemu milý lidský kontakt. Z dnes tak vzácného a neobvyklého, totiž ručně napsaného dopisu,
je tato touha naprosto hmatatelná.
Snad jen krátkou citaci z dopisu:

O všech omezeních a harmonogramu
probíhajících prací budete průběžně
informováni prostřednictvím „Zpravodaje“, městských webových stránek
a sociálních sítí. Dovolte mi požádat
Vás opětovně nejen o respektování
pokynů zhotovitelů staveb, ale především o obrovskou míru trpělivosti
během jejich průběhu.
Byla to právě výše zmiňovaná Domažlická ulice, po níž před desítkami
let přijížděla z Dolní Lhoty do školy

(Telefonní číslo i adresa je k dispozici
v kanceláři starosty města).

A tímto tak její žádosti vycházím vstříc.
Snad alespoň některé spolužáky vzkaz
paní Zacpalové (Skalové) zastihne, potěší je a umožní jim navázat na stará
přátelství.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Investice a oprav y v roce
2022 – stručný výběr
Vážení čtenáři, ani v roce 2022 se nezastaví investiční aktivity našeho města. Snažíme se o nich průběžně informovat, takže mnohé již bezpochyby znáte, přesto
možná nebude od věci připomenout si některé z akcí a projektů i nyní.
Velmi významné budou investice
a výdaje charakteru velkých oprav
do dopravní infrastruktury. Čeká nás
rekonstrukce Domažlické ulice a tzv.
průtah Štěpánovicemi. Obě akce se
kvůli dodavatelským problémům se
zajištěním materiálů přesunuly z roku
minulého do letošního. Díky dobré
spolupráci s ŘSD, dodavatelem akce,
ale i dalšími partnery (mám na mysli realizátory oprav a rekonstrukce
sítí – voda, kanalizace, plyn, elektro, optické sítě) se nakonec podařilo
projekt naplánovat tak, že proběhne od března do poloviny července letošního roku. Pro město půjde
o celkový výdaj 27 mil. Kč (6 mil. Kč
z toho uhradíme za vodu a kanalizaci).
Průtah Štěpánovicemi nás vyjde na necelých 11 mil. Kč. I tuto akci realizujeme ve spolupráci s ŘSD. Obchvat, který je největší dopravní investiční akcí
v letošním roce a následujících dvou
letech, byl již na stránkách Zpravodaje
popsán. Opravovat silnice, chodníky,
veřejné osvětlení však budeme i na
dalších místech – ukončené je již výběrové řízení na opravy v oblasti ulic
Revoluční, U Pazderny a části nábřeží Kpt. Nálepky – tj. v blízkosti „aeroplánu“. Vypsané je výběrové řízení
na „místní komunikaci Masarykova“,
od ulice Koldinovy po Wolkerovu.

Vždy jsou opravovány povrchy, vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení,
opravy koordinujeme s dalšími sítěmi (plyn, elektro, optické sítě). V návaznosti na dokončení rekonstrukce
Domažlické ulice bychom chtěli uskutečnit i opravy ulice Tolstého (včetně
plynu, kanalizace), předmětem rekonstrukce budou i železniční přejezdy
ve Voříškově ulici (město upraví navazující křižovatku Voříškova-Čechova) a „u mlékárny a za Švehlovými
kasárnami“. Rekonstrukce přejezdů
realizuje Správa železnic a my jsme
rádi, že k nim dochází, protože občané již nějakou dobu po jejich lepším
zabezpečení volali. Předpokládáme,
že do oprav komunikací dáme letos
40 mil. Kč, k čemuž je nutné připočíst
dalších více než 20 mil. Kč na opravy
a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v těchto komunikacích.
S komunikacemi souvisí i postupné
rekonstrukce veřejného osvětlení,
v letošním roce za necelé 3 mil. Kč
budeme měnit osvětlení v ulicích Zahradní, Karafiátová a Mánesova, na
tuto akci se nám podařilo získat dotaci
ve výši 50 % výdajů. Nutno říci, že definitivní výše dopravních investic bude
teprve upřesněna. Do rady města
jde k projednání rekonstrukce mostu
„u pošty“, stále ještě prověřujeme

možnosti výstavby cyklostezek (Štěpánovice – průmyslová zóna, Čínov,
Sobětice atd.) ještě v letošním roce.
Věřím, že o finálním potvrzeném plánu dopravních investic Vás budeme
moci v dohledné době také informovat.

Postupně probíhá regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou. Máme za
sebou několik, věříme, že zdařilých
etap. Ta letošní by měla vyjít na cca 12
mil. Kč. Pracovat se bude ve vnitrobloku ulic Nádražní - Hlávkova - Cibulkova - Podhůrecká. Předpokládáme,
že i tato akce bude podpořena dotací,
v březnové radě města bude vypsáno výběrové řízení na její realizaci.
V Točníku bude nově rekonstruována
střecha kulturního domu (částka přesahuje 3 mil. Kč). Vodovodní přivadeč
Točník - Otín by měl záhy vyřešit problémy s množstvím a kvalitou vody
v Otíně. Napojí se na něj ale i Předslav,
která na něj příspívá ze svého rozpočtu. Předpokládáme výdaj cca 12 mil.
Kč. Přestože jde o investici, jejíž návratnost není dána ekonomickými parametry, významně přispěje k rozvoji
integrované obce a zlepší kvalitu života občanů.
Ti, kdo rádi sportují, zřejmě ocení
dvě další připravované investice –
tzv. „pumptrack“ a „boulderové hřiště“. Jen na vysvětlenou: pumptrack
je uzavřený, uměle vytvořený okruh
pro jízdu na kole, ale i na koloběžce,
skateboardu, odrážedle či in-linech,
kde ti, co „umí“, se budou moci „vyřá-

4

K L A T O V S K Ý Z P R AV O D A J
K investicím a významným opravám
se bezpochyby ještě vrátím či vrátíme
v blízké budoucnosti. Náš „zásobník“
obsahuje několik velkých projektů (vybudování centra Aloise Maška z budovy bývalé porodnice na úpatí Křesťanského vršku, revitalizace jezuitského
semináře a zřejmě bude nutná v nedaleké budoucnosti i rekonstrukce
radnice, a to zejména vnitřních instalací (voda, odpady, elektřina, topení).
To vše a nejen to bude potřeba rozumným způsobem řešit.
Přeji Vám hezký den,

dit do sytosti“. Bezpochyby se naučí
lépe ovládat svá kola a jiná zařízení,
zasportují si a odreagují se. To v dnešní době není málo. Obdobně je tomu
s boulderovým hřištěm, to bude sloužit těm, kteří milují adrenalin spojený
s lezením na stěny. „Boulder“ vznikne
při cyklostezce směr Luby (směr od
Mercandin. sadů), půjde o ocelovou
konstrukci opláštěnou laminátovými
panely, dopadová plocha bude z kačírku. Ceny obou projektů se pohybují
mezi 3-3,6 mil. Kč. Stejně tak bychom
chtěli ještě v letošním roce zprovoznit
dopravní hřiště v Mercandinových sadech. Povrchy tam vybudovány jsou,
zázemí bychom získali v areálu Technických služeb, je třeba nyní projekt
„dotáhnout“.

s variantou pečovatelských bytů i bytů
nájemních. V současné nejisté době,
kdy se inflace vymkla národní bance,
doufejme dočasně, z rukou, netrpělivě čekáme na reálné nabídkové ceny
této stavby. Případná stavba by započala na podzim letošního roku a trvala
by zhruba jeden rok.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

výhledové pokračování
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V září chceme veřejnosti představit
„expozici vojenství v refektáři jezuitské koleje“ (4,5 mil. Kč). Podařilo se
nám získat refinancování celého projektu refektáře (26,5 mil. Kč z regionálního operačního programu), čímž
se významně vylepšil jeho efekt. Podmínkou je vybudovat expozici, kterou
jsme při podání žádosti o dotaci přislíbili. O expozici podrobně informovala
Jiřina Adámková v jednom z předchozích čísel Zpravodaje. Těšit se mohou
zejména milovníci vojenské historie,
protože expozice připomene právě
armádu a nejrůznější její složky, které
byly v bývalé jezuitské koleji od konce 18. st. až do roku 1992. Věřím, že
expozice bude příjemným zpestřením
klatovské kulturní a turistické nabídky.
V oblasti bytové výstavby je nyní vypsané výběrové řízení na přeměnu
bývalé vojenské ubytovny v ulici Na
Bělidle na malometrážní byty. Mělo by
jich zde být vytvořeno 36, pracujeme
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Nová publikace nejen
o Klatovech
Historická společnost Klatovy nyní
vydala už jedenáctý Sborník prací
z historie a dějin umění. Umožňuje
detailnější poznávání minulosti Klatov i širšího regionu. Sborníky vycházejí každé dva roky, čímž vznikla řada
zahájená už téměř před dvaceti lety.
U jejího zrodu stál tehdejší ředitel
Galerie Klatovy/Klenová Marcel Fišer, od něhož záhy štafetu převzala
archeoložka Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech Jindra Hůrková. Město Klatovy pravidelně finančně
přispívá na vydávání těchto sborníků.
Slavnostní představení nejnovějšího
sborníku se uskutečnilo 14. února
v refektáři jezuitské koleje.
Do sborníků přispívají převážně autoři spojení s místními institucemi
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, Muzeum Šumavy v Sušici,
Státní oblastní archiv Klatovy...) či autoři, kteří působí profesně mimo region, ale jsou s ním spjati. V jedenáctém
svazku převládají příspěvky zaměřené
na období druhé světové války (Arnošt Boldan, Karel Řeháček, Patrik

Kellner a tradičně Jan Jirák). Sborníky
vždy přinášejí pestrou paletu pohledů
do různých období lidských dějin. Například Jiří Kuděla přibližuje čtenářům
detailní pohled do 17. a 18. století
v Čachrově, který ležel na strategickém místě mezi královským městem
Klatovy a Královským hvozdem. Linda

Foster a Michal Konáš se vrací k obnově refektáře jezuitské koleje v Klatovech prostřednictvím archeologické
a stavebně historické dokumentace.
Další autoři navazují na své příspěvky
v předchozích sbornících. Ladislava
Váňová pokračuje v představování
korespondence celoživotních přátel
a vůdčích postav spojených s historiografií Klatov, někdejšího starosty
města Karla Hostaše a historika, autora monumentálních Dějin někdejšího
královského města Klatov, Jindřicha
Vančury. Konečně Jindra Hůrková se
opět zaměřila na archeologické výzkumy prováděné klatovským muzeem na přelomu 19. a 20. století pod
vedením Karla Hostaše. Tentokrát se
soustředila na mohylové pohřebiště
v lese Myť u Ostřetic. Sborník lze získat ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.

Ve ř e j n á t o a l e t a n a k o l o n á d ě
je v provozu
V objektu kolonády v Mercandinových
sadech vznikla nová veřejná toaleta,
která bude otevřena od 1. března.
Kabina toalety je bezbariérová a přístupná jedním z původních vchodů v

kolonádě. Navyšuje kapacitu stávajícího WC a zároveň bude sloužit i v
době, kdy je provoz občerstvení uzavřen. Přístup je přes bránu s čipem na
platební kartu či mince. Návrh úpravy

sociálního zařízení na kolonádě připravil architekt Jakub Chvojka, který
se Mercandinovým sadům věnuje
dlouhodobě.

Va n d a l o v é n a H ů r c e
V poslední době se bohužel rozmohl vandalismus na klatovské Hůrce.
Bylo zde postupně poškozeno několik
herních / sportovních prvků i naučná
tabule s panoramatem na vyhlídce u
kostela sv. Martina. Nedávno byl poničen posprejováním soukromý objekt
bývalé márnice u hřbitovní zdi kostela
sv. Martina. Komplex staveb hřbitovního kostela včetně márnice a bývalé

poustevny pochází z doby baroka. Ničit tímto způsobem památky nebo vybavení, které slouží veřejnosti, je zavrženíhodné. Kromě způsobené škody
to zbytečně kazí vzhled míst, kam rádi
chodíme. Prosím tedy návštěvníky
Hůrky i dalších veřejných prostranství,
kteří by se setkali s vandalismem, aby
ihned kontaktovali městskou policii.

Přeji Vám hezké dny.

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Opravy komunikací v Klatovech
I/22 Domažlická ulice

TP 66 - ZÁSADY PRO P ECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ NA PK

VELIKOST ZNA EK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT

Objízdná trasa Domažlická ul.
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Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích tzv. „Severozápadního obchvatu“.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

křižovatka „U Klatovského dvora“

IS

• Částečná uzavírka – pohyblivé pracovní místo v délce max. 100 m vpravo ve směru na Domažlice – provoz
obousměrný bez objízdné trasy: 1.
3.–20. 3. 2022,
• částečná uzavírka – uzavřen pravý
jízdní pruh ve směru na Domažlice –
provoz obousměrný bez objízdné trasy: 21. 3.–24. 4. 2022,
• úplná uzavírka obou směrů včetně
křižovatky „U Klatovského dvora“ –
provoz veden po objízdné trase: 25.
4.–1. 5,
• úplná uzavírka obou směrů – provoz veden po objízdné trase, průjezd
křižovatkou „U Klatovského dvora“ zachován: 2. 5.–24. 5. 2022,
• úplná uzavírka ve směru od Domažlic – provoz veden po objízdné trase,
směr od centra veden přes stavbu: 25.
5.–19. 6. 2022,
• úplná uzavírka obou směrů včetně
křižovatky „U Klatovského dvora“-provoz veden po objízdné trase: 20.
6.–15. 7. 2022,

CE
AŽLI
DOM RSKO
NÝ

Dopravní omezení
a harmonogram prací:

SN 018020

Ředitelství silnic a dálnic ČR provede
optimalizaci šířkového uspořádání
silnice I/22 v průtahu města Klatovy
vybudováním ochranných ostrůvků
ve vzdálenosti cca 100 m na každou
stranu křižovatky „U Klatovského dvora“ a kompletně opraví povrch komunikace v celkové délce 830 m v úseku
od železničního viaduktu po konec
města ve směru na Domažlice. Město
Klatovy k celkové rekonstrukci přispěje zřízením světelného signalizačního
zařízení křižovatky, veřejného osvětlení, novou pokládkou metropolitní
sítě, rekonstrukcí povrchu oboustranných chodníků včetně lávky pro pěší
a dále proběhne rekonstrukce VN
a NN kabelu ČEZ a nová podkládka kabelu T-Mobile.
Termín realizace: 1. 3.–15. 7. 2022.

B Ř E Z E N 2022
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náves Štěpánovice

I/27 Štěpánovice-průtah
Ředitelství silnic a dálnic ČR provede
stavební úpravy silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice o celkové délce
1100 m. Město Klatovy vybuduje tzv.
„vjezdové brány“, nový autobusový
záliv, odvodnění komunikace, nové
chodníky a jednostrannou stezku pro
chodce a cyklisty, úpravu prostor návsi a rekonstrukci vodovodu a veřejného osvětlení.

Termín provedení: 1. 4.–18. 6. 2022
Dopravní omezení:
Jednosměrná úplná uzavírka ve směru
Klatovy-Plzeň, objízdná trasa bude vyznačena přes Točník a Vícenice. Směr od
Plzně do Klatov bude projíždět stavbou
přes Štěpánovice.
Objízdná trasa Štěpánovice

8

Rekonstrukce místních
komunikací v Klatovech
– spoluinvestor akce GasNet, s.r.o.
a T-Mobile Czech Republic a.s.
Rekonstrukce MK nábřeží Kpt. Nálepky v úseku Dukelská - Revoluční.
Rekonstrukce plynovodu, povrchu
chodníků a komunikace, veřejného osvětlení, nová pokládka kabelu
T-Mobile.

K L A T O V S K Ý Z P R AV O D A J
Rekonstrukce MK U Pazderny.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, povrchu chodníků a komunikace, veřejného osvětlení, nová
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
plynovod: 10.–30. 4. 2022,
kanalizace a vodovod: 2. 5.–5. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 6.–20. 6. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

137: 18.–29. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 137 po autobazar: 2.–13. 5. 2022,
úsek MK k budově sportovní střelnice
čp. 611: 16. 5.–3. 6. 2022,
úsek od autobazaru po viadukt: 6.–17.
6. 2022.

Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, nová pokládka vedení
horkovodu, rekonstrukce povrchu
chodníků a komunikace, nová pokládka kabelu T-Mobile.
Práce se provedou za úplné uzavírky po
jednotlivých úsecích. Přístup pro pěší k
sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Zodpovědný pracovník firmy GASSPO
- p. Benák, tel. 725 842 839, benak@
gasspo.cz.

Termíny provedení:
plynovod: 21. 3.–14. 4. 2022,
ostatní včetně povrchů: 4.–30. 4. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK nábřeží Kpt. Nálepky v úseku Revoluční – U Pazderny.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, povrchu chodníků a komunikace, veřejného osvětlení, nová
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
kanalizace a vodovod: 21. 3.–3. 4. 2022,
plynovod: 10.–30. 4. 2022,
ostatní včetně povrchů: 4.–30. 4. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK Revoluční.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
plynovodu, povrchu chodníků a komunikace, veřejného osvětlení, nová
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
plynovod: 21. 3.–14. 4. 2022,
kanalizace a vodovod: 4. 4.–8. 5. 2022,
ostatní včetně povrchů: 9. 5.–10. 6. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

Dále ve městě proběhne blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Termíny provedení:
Úsek Wolkerova-Vaňkova:
vodovod a kanalizace: 21. 3.–1. 5. 2022,
plynovod: 2.-22. 5. 2022,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6. 2022.
Úsek Vaňkova-Dukelská:
vodovod a kanalizace: 2.–23. 5. 2022,
plynovod: 23. 5.–8. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6. 2022.
Úsek Dukelská-Koldinova:
vodovod a kanalizace: 24. 5.– 17. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 20. 6.–15. 7. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky po
jednotlivých úsecích komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Zodpovědný pracovník za rekonstrukci plynovodu firmy GASSPO p.Steiner, tel. 725 277 798,
steiner@gasspo.cz.
Rekonstrukce plynovodu v Lubech
– investor stavby GasNet. s.r.o.
Úsek v ul. 5. května od čp. 14 po čp.
130: 14.-18. 3. 2022,
úsek v Lubské ulici: 21. 3.–1. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 130 po čp.
437: 4.–15. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 437 po čp.

Bližší informace o prováděných akcích
vám sdělí:
• Mgr. Václav Prais,
376 347 234, vprais@mukt.cz
• František Kocfelda,
376 347 230, fkocfelda@mukt.cz
• Tomáš Popelík,
376 347 235, tpopelik@mukt.cz
• Petr Kodeš, 376 347 284,
pkodes@mukt.cz (kanalizace, vodovod, horkovod)
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná
dopravní omezení.
Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru
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B Ř E Z E N 2022

Kulturní přehled | březen
K I N O Š U M AVA
w w w. m k s k l a t o v y. c z
1. 17:00 I HAFŤAŇAN A TŘI MUŠKETIÉŘI
úterý Španělsko, dabing, přístupný, 84 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.
1. 20:00 I SRDCE NA DLANI
úterý ČR, česky, přístupný, 95 minut, 130 Kč.
Komedie.
2. 17:00 I TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
středa ČR, česky, přístupný, 100 minut, 120 Kč.
Pohádka.
2. 20:00 I UNCHARTED
středa USA, dabing, přístupný, 115 minut, 120 Kč.
Dobrodružný, akční.
3. 16:00 I BATMAN
čtvrtek USA, dabing, od 12 let, 176 minut, 130 Kč.
Akční film na motivy detektivních komiksů.
3. 20:00 I SUPER-BLB
čtvrtek Francie, dabing, od 12 let, 82 minut, 120 Kč.
Komedie, parodie komiksových filmů a jejich hrdinů.
4. 17:00 I TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pátek ČR, česky, přístupný, 100 minut, 120 Kč.
Pohádka.
4. 20:00 I BATMAN
pátek USA, dabing, od 12 let, 176 minut, 130 Kč.
Akční film na motivy detektivních komiksů.
5. 17:00 I VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
sobota USA, dabing, přístupný, 96 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.
5. 20:00 I ULIČKA PŘÍZRAKŮ
sobota USA, titulky, od 15 let, 151 minut, 110 Kč.
Mysteriózní thriller s Cate Blanchett a Bradley Cooperem.
6. 17:00 I SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
neděle USA, promítání ve 3D, dabing, od 12 let, 148 minut, 130 Kč.
Dobrodružný, akční, sci-fi.
6. 20:00 I OKUPACE
neděle ČR, česky, od 15 let, 98 minut, 100 Kč.
Komediální drama nominované na Českého lva 2021.
7. 20:00 I ŠTĚSTÍ
pondělí Německo, titulky, od 15 let, 85 minut, 100 Kč.
Romantické queer drama o hledání štěstí a lásky.
8. 20:00 I VEM SI MĚ
úterý USA, titulky, od 12 let, 112 minut, 140 Kč.
Romantický film s Jennifer Lopez a Owenem Wilsonem.
9. 20:00 I FILMOVÝ KLUB: MRTVÝ MUŽ
středa USA, titulky, od 12 let, 120 minut, 100 Kč.
Psychedelický western Jima Jarmuche s Johnym Deppem.
10. 20:00 I BETLÉMSKÉ SVĚTLO
čtvrtek ČR, česky, přístupný, 99 minut, 140 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.
11. 17:00 I PROMĚNA
pátek USA, dabing, přístupný, 100 minut, 130 Kč.
Animovaná rodinná komedie.
11. 20:00 I BETLÉMSKÉ SVĚTLO
pátek ČR, česky, přístupný, 99 minut, 140 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.
12. 17:00 I GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
sobota ČR, česky, přístupný, 92 minut, 100 Kč.
Rodinný dobrodružný film.
12. 20:00 I BATMAN
sobota USA, dabing, od 12 let, 176 minut, 130 Kč.
Akční film na motivy detektivních komiksů.
13. 17:00 I BETLÉMSKÉ SVĚTLO
neděle ČR, česky, přístupný, 99 minut, 140 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.
13. 20:00 I OKUPACE
neděle ČR, česky, od 15 let, 98 minut, 100 Kč.
Komediální drama nominované na Českého lva 2021.
14. 20:00 I TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pondělí ČR, česky, přístupný, 100 minut, 120 Kč.
Pohádka.

15. 20:00 I ŽAL ŽEN
úterý ČR, česky, od 12 let, 92 minut, 110 Kč.
Dokument o životním prostředí.
16. 20:00 I BELFAST
středa Velká Británie, USA, titulky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Okouzlující čb. snímek ze severního Irska.
17. 20:00 I TOVE
čtvrtek Finsko, titulky, od 15 let, 103 minut, 110 Kč.
Film o spisovatelce a ilustrátorce Mumínků Tove Janssonové.
18. 16:00 I BATMAN
pátek USA, v originále s čes. titulky, od 12 let, 176 minut, 130 Kč.
Akční film na motivy detektivních komiksů.
18. 20:00 I NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
pátek Norsko, titulky, od 12 let, 129 minut, 100 Kč.
Romantická komedie nominovaná na Oscara.
19. 17:00 I PROMĚNA
sobota USA, dabing, přístupný, 100 minut, 130 Kč.
Animovaná rodinná komedie.
19. 20:00 I BETLÉMSKÉ SVĚTLO
sobota ČR, česky, přístupný, 99 minut, 140 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.
20. 17:00 I SPÍCÍ MĚSTO
neděle ČR, česky, přístupný, 94 minut, 100 Kč.
Dobrodružný thriller podle bestselleru M.Vopěnky.
20. 20:00 I HAUTE COUTURE
neděle Francie, dabing, přístupný, 101 minut, 120 Kč.
Komediální drama z módního domu Dior.
21. 20:00 I AMBULANCE
pondělí USA, titulky, od 15 let, 136 minut, 140 Kč.
Akční thriller.
22. 20:00 I IDENTITA ES
úterý Česko, Slovensko, Kanada, česky, příst., 118 minut, 120 Kč.
Dokument o světovém vědci, prof. Emilu Skamene.
23. 20:00 I NA CESTĚ
středa Irán, titulky, přístupný, 93 minut, 130 Kč.
Road movie, drama i humor od režiséra Panaha Panahího.
24. 20:00 I ZTRACENÉ MĚSTO
čtvrtek USA, titulky, od 12 let, 105 minut, 140 Kč.
Dobrodružný, komedie.
25. 17:00 I PŘÍŠERÁKOVI 2
pátek Německo, VB, dabing, přístupný, 103 minut, 120 Kč.
Animovaný, rodinný, dobrodružný.
25. 20:00 I POSLEDNÍ ZÁVOD
pátek ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama o lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.
26. 17:00 I ZTRACENÉ MĚSTO
sobota USA, titulky, od 12 let, 105 minut, 140 Kč.
Dobrodružná komedie.
26. 20:00 I POSLEDNÍ ZÁVOD
sobota ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama o lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.
27. 17:00 I PROMĚNA
neděle USA, ve 3D, dabing, přístupný, 100 minut, 150 Kč.
Animovaná rodinná komedie.
27. 20:00 I ZTRACENÉ MĚSTO
neděle USA, titulky, od 12 let, 105 minut, 140 Kč.
Dobrodružná komedie.
28. 20:00 I BETLÉMSKÉ SVĚTLO
pondělí ČR, česky, přístupný, 99 minut, 140 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.
29. 20:00 I FRANCE
úterý FR, Německo, IT, Belgie, titulky, od 15 let, 133 min., 110 Kč.
Komediální drama z prostředí novinařiny a médií.
30. 20:00 I NIC VE ZLÝM
středa Německo, titulky, od 15 let, 92 minut, 100 Kč.
Oceněné queer drama o dospívajících imigrantech.
31. 20:00 I MORBIUS
čtvrtek USA, dabing, od 12 let, 108 minut, 130 Kč.
Akční thriller.
Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ.
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
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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

7.-8. 4.
čt-pá

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
Zvýhodněné vstupné do klatovských památek - Černá věž,
PASK, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, katakomby, barokní lékárna.
7. 4. 19:00 | sál radnice
čtvrtek MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
MARIAN GRÜN - violoncello
SREBRA GELLEVA – klavír
8. 4. 18:00 | sál dominikánského kláštera
pátek HANA KŘÍŽKOVÁ a IVA HÜTTNEROVÁ
Hudebně zábavný pořad.

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z
4. 3. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
pátek 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
druhého kurzu tanečních pro mládež.
5. 3. 14:00, 16:00 | Kulturní dům Klatovy | boční vchod
sobota PODIVNÝ KMOTŘÍČEK
Pohádka o tom, kterak se Kuba Dařbuján stal doktorem.
Představení loutkového divadla Brouček.
8. 3. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
úterý NA STOJÁKA
Přijďte podpořit dobrou věc smíchem v této nelehké době.
Pobavit vás přijede Adéla Elbel, Dominik Heřman Lev a Petr
Vydra.
10. 3. 19:00 | Kulturní dům Klatovy
čtvrtek ZÁVĚREČNÁ LEKCE - PODZIM 2021
Přeloženo z podzimního kurzu tanečních pro mládež.
12. 3. 18:00 | Kulturní dům Klatovy
sobota 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
prvního kurzu tanečních pro mládež.
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.
24. 3. 17:00 | Kulturní dům Klatovy
čtvrtek ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - BYLO NEBYLO
A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo.
26. 3. 10:00 | Kulturní dům Klatovy
sobota EXOTICKÉ OVOCE V KLATOVECH
Do Klatov se vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Tentokrát v plné parádě a bohatší než posledně! Přijďte ochutnat
skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští
farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez
jakékoli chemie.

Čítárna
ZAHRADNÍ KERAMIKA – přijďte si prohlédnout výstavu plnou keramických výrobků, které patří do tvorby Dity Svobodové a Majky Šimáčkové. Vybraná díla budou určena i k prodeji.
Schodiště
HUSITÉ A ŘEMESLA – až do konce června tohoto roku si můžete projít
výstavu ilustrací Honzy Smolíka z knih Husité a Řemesla. Obě tyto publikace od spisovatelky Kláry Smolíkové si můžete vypůjčit v oddělení
pro děti a mládež.
Galerie
MALOVÁNÍ PRO RADOST NÝRSKO
– výstava obrazů amatérských výtvarnic, které malují s láskou a pro
radost to, co je baví. Slavnostní dernisáž proběhne za hudebního doprovodu žáků ze ZUŠ Klatovy 22. dubna v 18 hodin.
Oddělení pro děti a mládež
TVOŘENÍ – výstava výrobků a obrázků z tvorby dětí a mládeže z NZDM
klubu Chapadlo a Budík – Oblastní charita Klatovy.
Refektář jezuitské koleje
PROČ PRÁVĚ VIETNAM – fotografie od Magdy Radostové o zemi, kterou zná jako málokdo, potrvá do konce března.
1. 3. SOUTĚŽ KAMARÁDÍM S KNÍŽKOU
-31. 3. Během celého měsíce můžete výtvarně zpracovat vše, co
vás napadne v souvislosti s knížkou a čtením. Zezadu musí
být uvedeno autorovo jméno a věk + kontakt. Formát A4
nebo A3. Tři vylosovaní obdrží dárek. Díla, která budou přinesena do dětského oddělení, budou od 1. 4. vystavena.
15. 3. 10.00 a 16.00 | oddělení pro dospělé
úterý PROHLÍDKA KNIHOVNY
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů jsme si pro vás připravili speciální komentované prohlídky knihovny. Podíváte se
do míst, kam se čtenář ve všedních dnech běžně nedostane.
17. 3. 10.00 a 16.00 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek PROHLÍDKA REFEKTÁŘE
Další prohlídkový okruh bude po refektáři jezuitské koleje.
Rezervace budou možné na stránkách www.refektar.eu.
17. 3. 19.00 | refektář jezuitské koleje
čtvrtek GOSPEL TIME
20. 3.
neděle

25. 3.
pátek

Právě v předprodeji:
23. 4. 18:30 | Kulturní dům Klatovy
sobota ADYS - KŘEST CD LOPATY POPU
Kapela si získává fanoušky jak chytlavou muzikou, tak
svou show, která nebude rozhodně chybět. Nebude chybět
i spousta zatím utajovaných hostů, a jako další kapely na
večírku vystoupí VOJTAANO, CIVILNÍ OBRANA, FIASKO.
24. 4. 15:00 | Kulturní dům Klatovy
neděle MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Písničková a taneční šou pro nejmenší diváky. Tentokrát se
přeneseme přímo do pohádky. Procvičíme si hlásek u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. Do podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá
strašidla a možná uvidíme i trpaslíky a víly. Budeme zpívat,
mávat a tancovat.
Předprodej → www.mksklatovy.cz

K L AT OV Y 2 1
w w w. k l a t o v y 2 1 . c z
21. 3. 18:30 | Učebna vzdělávacího centra Úhlava v Klatovech
pondělí PODNIKÁNÍ V KLATOVECH Z RŮZNÉ PERSPEKTIVY
Panelová diskuze se třemi zajímavými hosty - Janou Aschenbrennerovou, Michaelem Petrusem a Tomášem Brabcem. Přijďte si vyměnit své zkušenosti a názory na podnikání v Klatovech. Diskuze bude také živě vysílána od 19:00
hodin na facebookové stránce spolku Klatovy21.

28. 3.
pondělí
31. 3.
čtvrtek
31. 3.
čtvrtek

19.00 | refektář jezuitské koleje
VÍTÁME JARO 2022 SE ŠEVČÍKOVOU AKADEMIÍ
170. výročí narození houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Houslista Jan Fišer a violoncellista Tomáš Jamník. Zazní
skladby z tvorby B. Smetany, O. Ševčíka, S. Prokofjeva, B.
Martinů a dalších. Uslyšíte světovou premiéru skladby Jiřího Kabáta Variace na Ševčíkovo téma. Koncert je součástí
projektu Zdravé město.
18.00 | refektář jezuitské koleje
HEBREJSKÉ A JIDIŠ PÍSNĚ: HUDBA A ZPĚV MEZI POSVÁTNÝM A PROFÁNNÍM
Spolek Synagoga Klatovy, z. s. ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy vás zvou na přednáškový koncert hebrejských a jidiš písní. Zpěv a klavír Zita Honzlová.
13.00–16.00 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI „NEJEN“ S PAPÍREM
Přijďte a vyrobte si s námi svou vlastní placku (20 Kč), zrcátko nebo magnetku (30 Kč). Těšíme se na vás.
15.00–16.00 | společenský sál
CHIKO ČTE S NÁMI
Přijďte a ukažte pejskovi, jak dobře umíte číst. Už se na vás
po delší odmlce moc těší.
19.00 | refektář jezuitské koleje
ALEXANDER SHONERT: TANČÍCÍ HOUSLE
Tance národů v podání houslisty Alexandera Shonerta. Kromě španělských, německých, českých, polských, ruských,
ukrajinských, rumunských, arménských nebo arabských
se setkáme i s tanci židovskými a cikánskými. V programu
zazní skladby J. Brahmse, A. Piazzolly, A. Dvořáka a dalších.

Připravujeme:
2. 4.
sobota

9.00–17.00 | společenský sál
TVOŘIVÁ SOBOTA ANEB JARNÍ A VELIKONOČNÍ DEKORACE A PŘÁNÍ - Korálky, přáníčka, placky, šišky, hmota Fimo a dobrá nálada. To vše a mnohem více ve společenském sále knihovny. Těšíme se na vás.
6. 4. 19.00 | refektář jezuitské koleje
středa ANMOEN: ZROD, ZÁNIK, VĚČNOST
Barokní hudba kombinována s tvorbou současných autorů. Koncert přeložený z 20. ledna.
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PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y

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

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

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

do 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.
13. 3. 14.00 | JAK POZNAT PRAVÉHO LÖTZE
neděle Přednáška kurátorky PASKu Jitky Lněničkové bude o tom,
jak poznat pravé sklo od firmy Lötz, a také o tom, kdo lötzovské šumavské sklo kdy napodoboval, proč a do jaké
míry se mu to dařilo. Na přednášku navazuje komentovaná
prohlídka výstavy Podobnost nikoliv náhodná v konfrontaci se stálou expozicí skel z Klášterského Mlýna.
Zájemcům doporučujeme zajistit si předem telefonicky
nebo emailem místa na recepci PASKu, protože kapacita
prostoru pavilonu je limitovaná.

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
15. 3.
úterý

do 29. 5.

do 29. 5.
do 29. 5.

7. 2.
-20. 3.

17:00 | přednáškový sál
KOŘENY NACISTICKÉ IDEOLOGIE
Přednáška k 80. výročí heydrichiády, slovem provází historička klatovského muzea Mgr. Lucie Hotová; vstupné
60/30,- Kč.
výstavní a přednáškový sál
MEZI PRAHOU A KÁHIROU
100 let české egyptologie. Výstava kvalitních tisků fotografií,
archivních dokumentů a 3D tisků některých nálezů.
chodba I. NP
ZE SBÍREK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM STAROVĚKÉHO EGYPTA.
schodiště
MUŽI ZVLÁŠTNÍ SKUPINY D.
První vlna výsadků z Velké Británie na území protektorátu
prosinec 1941 – duben 1942. Výstava historických dokumentů a fotografií k 80. výročí heydrichiády.
14:30 | BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Po dobu jarních prázdnin budou probíhat mimořádné
prohlídky barokní lékárny od 14:30 hodin v pracovních
dnech (po–pá); vstupné 120/80,- Kč.

6. 3.
neděle

9. 3.
středa

17. 3.
čtvrtek

18. 3.
pátek

27. 3.
neděle

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 w w w. h i f i k l u b . u h l a v a . c z
2. 3. 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.
8. 3. 9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (6)
úterý Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář.
16. 3. 18:00 | VZPOMÍNKY NA STARÉ KLATOVY
středa 21. část: Vycházky nejen v okolí Klatov. Povídání s projekcí dokumentárních snímků připravil IVAN RUBÁŠ v pořadu
PŘÁTEL ČESKÉ HISTORIE za technické podpory HIFIKLUBU.
Vzhledem k omezené kapacitě míst v klubovně přijďte včas.
18. 3. 18:00 | S O U Z N Ě N Í …
pátek … tónů houslí a lidského hlasu v populárních skladbách.
Účinkují: IVETA SOUKUPOVÁ KOUTNÁ (zpěv) a STANDA SOUKUP, člen orchestru opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v
Plzni (housle).
22. 3. 18:00 | U B Ý V Á N Í
úterý Představení básnické sbírky. Účinkuje JANA MARCINKOVÁ
SMOLOVÁ (autorské čtení, hudební doprovod). Ilustrace
knihy představí výtvarnice JARKA PAPEŽOVÁ. Večer České
křesťanské akademie.
29. 3. 18:00 | KAM ODEŠLY LANĚ
úterý JAN SKÁCEL - Audiovizuální medailonek, věnovaný 100.
výročí narození významného moravského básníka, připravili členové HIFIKLUBU KLATOVY

28. 3.
pondělí

30. 3.
středa

15:00 | předplatné skupiny D
O PEJSKOVI A KOČIČCE Jak zachránili hrad
Muzikálová pohádka na motivy Josefa Čapka.
Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého
domečku vydat na výlet. A tam je čeká dobrodružství, na
které jen tak nezapomenou. PŘELOŽENO ze 7. 3. 2021 zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
19:30 | předplatné skupiny C
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU - NORM FOSTER
Láska v přímém přenosu je jednou z nejslavnějších komedií
Norma Fostera. Svou originální stavbou připomíná povídkový film. Šest příběhů se odehrává během jednoho večera
v jednom menším městě.
Režie: Roman Štolpa . Divadlo Kalich. Hrají: Petr Čtvrtníček,
Kristýna Frejová, David Suchařípa, Ivana Korolová / Michaela Tomešová, Martin Kavan, Radek Zima.
19:30 | předplatné skupiny K
MUZIKANTI, CO DĚLÁTE...
Komponovaný pořad s hudbou Antonína Dvořáka a Leoše
Janáčka. Varhany a sborový/sólový zpěv střídají vzpomínky
Janáčkovy služebné zachycené v knize Marie Trkanové.
Účinkují: smíšený pěvecký sbor Šumavan, Tereza Groesslová - sbormistr, sólo zpěv, Jana Marcinková Smolová - varhany, Blanka Hejtmánková - umělecký přednes
18:00 | OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY – ČESKÝ ROZHLAS PLZEŇ
Český rozhlas Plzeň si pro své příznivce přichystal další pokračování pořadu Otázky Tondy Procházky. Již z názvu je
patrné, že jím bude provázet herec a režisér Antonín Procházka, který vyzpovídá dva hosty, kterými tentokrát budou
herečka Simona Stašová a písničkář Pavel Dobeš.
19:00 | KONCERT KUFRU A DECHOVÉHO ORCHESTRU
ŠVIHOV
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se SDS Klatovy zve své
příznivce na koncert, na kterém zazní klasické pochody,
úpravy moderních skladeb nebo aranže melodií klasické
hudby pro velký dechový orchestr.
Pořadem provází Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek.
17:00 a 19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
VEČERNÍ DÉČKO ANEB PÍSNĚ MARIE ROTTROVÉ
Již tradiční klubový pořad s názvem Večerní Déčko dává
šanci přinést do zajímavého komorního prostoru klatovského divadla písně legendární české soul lady Marie Rottrové a jejích pěveckých partnerů.
Účinkuje: hudební skupina Sentiment a hosté
19:30 | předplatné skupiny B
VZPOURA NEVĚST – JANA RYŠÁNEK SCHMIEDTOVÁ,
MICHAELA DOLEŽALOVÁ
Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty napsaný ženami nejen o ženách a nejen pro ženy.
Režie: Michaela Doležalová. Divadlo Palace.
Hrají: Zuzana Slavíková, Kateřina Macháčková, Daniela
Šinkorová, Miluše Bittnerová / Vendula Fialová / Jana Polášková, Ludmila Němečková, Michaela Sejnová / Natálie
Tichánková, Richard Trsťan

K L U B P Ř ÁT E L K L ATOV S K A , Z . S .
w w w. k p k . k l a t o v y n e t . c z
10. 3. 19.00 | ČLENSKÁ SCHŮZE
čtvrtek setkání zájemců o regionální dění a historii v salonku restaurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. Pozor, tentokrát se koná výjimečně druhý čtvrtek v měsíci. Srdečně mezi
nás zveme další příznivce.
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G A L E R I E K L ATOV Y / K L E N OVÁ

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

w w w. g k k . c z

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

5. 3.
sobota
11. 3.
pátek
25. 3.
pátek
26. 3.
sobota
do 3. 4.
čtvrtek

14:00–16:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
TVŮRČÍ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ - PÍSKOVÁNÍ
Tvoření pro děti ve věku 5–9 let.
17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
MGR. VÁCLAV ŠIPLA: ZA CÍSAŘE PÁNA
Cesta od brance k vojákovi rakousko-uherské armády
17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
PhDr. ROMAN KODET, Ph.D. : Cestovatelé v Japonsku.
Objevování nové civilizace v 19. století
14:00, Galerie U Bílého jednorožce V Klatovech
GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
Dílna je určená dětem od 7 let.
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
WESTPOINT 2.0.
Výběrový projekt malířů střední generace, jejichž tvorbu
pomáhalo formovat prostředí Plzně a západních Čech.
Vystavující autoři: Veronika Gabrielová, Siegfried Herz, Tomáš Predka, Pavel Příkaský, Kryštof Strejc, Sofie Švejdová
Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Radek Wohlmuth

1. 3.
úterý

12. 3.
sobota
16. 3.
středa

20. 3.
neděle

KLUB SENIORŮ
tel.: 376 347 107
každou
sobotu
každé
pondělí
každé
pondělí
2. 3.
středa

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ
9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
13:00 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY
13:30 | Klub seniorů Klatovy
STARÉ KLATOVY SLOVEM I OBRAZEM
Přednáší pan Rubáš.
9. 3. 13:30 | Klub seniorů Klatovy
středa POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH PANÍ RŮŽENY BAUEROVÉ
16. 3. 13:30 | Klub seniorů Klatovy
středa VÝROČNÍ SCHŮZE, OSLAVA MDŽ
23. 3.
středa
30. 3.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA PANA ING. MARTINA KŘÍŽE
13:30 | Kino Šumava Klatovy
PROMÍTÁNÍ FILMU „LÁSKA NA ŠPIČKÁCH“

E U R O P E D I R E C T K L AT O V Y
w w w. e u r o p e d i r e c t . c z
JEDNOTNÁ V ROZMANITOSTI - výstava prací výtvarné soutěže pro
děti, jejichž tématem je motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. Téměř 60 prací je vystaveno ve Vzdělávacím centru Úhlava, o.p.s.
(bývalý dominikánský klášter, 1. patro). Volně přístupné jsou v pracovních dnech mezi 8. a 16. hodinou. Soutěž byla pořádána ve spolupráci
s Úhlava, o.p.s., Gymnázium J. Vrchlického Klatovy a ZUŠ Klatovy.
EVROPSKÉ OSOBNOSTI V KLATOVECH
Zábavná kvízová hra v ulicích centra Klatov, jež vám představí klatovské rodáky, kteří významně ovlivnili evropské
dění. Ke hře potřebujete mobilní telefon nebo jiné chytré
zařízení. Hra se spustí po naskenování přiloženého QR
kódu. Autorkou hry je Kateřina Vágnerová.

Ú H L AVA , O . P. S .
w w w. u h l a v a . c z
2. 4.
sobota

8:00-13.00 | KYNUTÉ TĚSTO OD A DO Z
Sladké i slané kynuté těsto, náplně, výrobky z plundrového
a listového těsta, koláče, buchty, záviny,... Cena 1 500 Kč/
osoba.
9. 4. 8:00-13.00 | ZAČÍNÁME V KUCHYNI
sobota Od správného držení nože, po přípravu oběda včetně desertů. Česká klasika moderně. Domácí těstoviny, základy
omáček, úprava masa, různé druhy těst. Cena 1 500 Kč/
osoba.
Kurzy ve spolupráci se SŠZP, Klatovy. Zúčastnit se mohou zájemci již od
15 let věku. Informace a přihlášky na www.uhlava.cz (Kalendář akcí).

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 beseda s Josefem Švagrem z kasejovického
židovského muzea a s promítáním.
13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
PŘEDJARNÍ TOULKY OKOLO KLATOV
Sraz účastníků před 13 hodinou na náměstí u kašny. Vycházka je určena i veřejnost.
18:00 | Hifiklub ve Vrchlického sadech.
VZPOMÍNKY NA STARÉ KLATOVY“ - 21. DÍL
„ZAJÍMAVOSTI Z NAŠICH AKCÍ V ROCE 2020“.
Promítání z našich akcí a vycházek v roce 2020. Pořad ve
spolupráci s Hifiklubem. Osvětová akce pro veřejnost.
7:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET
PŘEDJAŘÍ U BEROUNKY
Libštejn – zřícenina hradu, Havlova vyhlídka, Krašov – zřícenina hradu, Hlince – špýchar, kostel v Dolanech, průvodce
starosta Petr Jirásek, Podmokly – keltský poklad. Výklad a
oběd. Doprava busem - sraz v 7:15 hod. v Jiráskově ulici.

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. Program je i pro veřejnost.
Navštívit nás můžete každé úterý.
10:00 Poradna pro psychosociální podporu onko pacientům
-15:00 a jejich rodinám - lze domluvit schůzky individuálně po telefonu 605 826 914.
1. 3. 14:00 |
úterý POVÍDÁNÍ O MASOPUSTU
8. 3. 14:00 |
úterý VÍTE, PROČ SE SLAVÍ MDŽ?
15. 3.
úterý
22. 3.
úterý
29. 3.
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 1
kresba a batika triček
14:00 | ARTEDÍLNY 2
kresba a batika triček
14:00 | JARNÍ RECEPTY
při posezení nad bylinkovým čajem

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
w w w. d d m - k l a t o v y. c z
1. 3.
úterý

2. 3.
středa

2. 3.
středa

2.-4. 3.
st-pá

8:10–15:30 | Plzeň
TECHMÁNIE
Poznejte základní přírodní jevy a zákony. Objevte svět vědy
a techniky. To vše za pomocí stovek interaktivních exponátů. Cena: 250 Kč, online přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce
9:00–15:30 | DDM Klatovy, budova E
STOPOVAČKA - Nacházení a plnění úkolů během procházky v blízkém okolí Klatov. Po společném obědě si zahrajeme
různé společenské a týmové hry. Cena: 160,-, online přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce
9:15 – 15:10 | Domažlice
LASERGAME
Adrenalinová akční zábava, při které je důležitá hbitost, ostražitost, přesnost, rychlost a spolupráce.
Cena: 200,-, online přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce
Hojsova Stráž
RADOVÁNKY NA SNĚHU
Výlet na oboru s daňky a jeleny, koulovačka, sáňkování,
zimní stopovaná, společenské hry a další aktivity, které budou provázet celé tři dny strávené na Šumavě.
Cena: 1 800,-, kontakt: Bc. Miroslava Wawrečková Kroupová – 731 410 986

O S TAT N Í A KC E
8. 3.
úterý

17.00 | Restaurace Pod Hůrkou (BIDLO)
BRÁCHOVÉ - Oblíbená skupina zve všechny příznivce živé
kvalitní hudby k poslechu i tanci. Občerstvení zajištěno.
Ženy - poloviční vstupné.
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Ro z m í s t ě n í
velkoobjemov ých kontejnerů
V období od 20. 3. do 9. 4. 2022 budou
na území města a integrovaných obcí
rozmístěny velkoobjemové kontejnery určené pro odkládaní objemných
odpadů.
Ing. Michael Skrbek, jednatel
Pošumavská odpadová, s.r.o.

20. 3.-26. 3. 2022

27. 3.-2. 4. 2022

Lidická ul.
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
(2 ks)
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ul.
Cibulkova ul. – Propan (2 ks)
Domažlické předměstí
Pod Nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Pod Hůrkou
Havlíčkova ul.

Luby – u jezu
Luby – Silnice a.s.
Luby – sídliště
Sobětice
Štěpánovice
Zahrádky Štěpánovice vlevo
Zahrádky Markyta (2 ks)
Točník (2 ks)
Otín
Vícenice
Dehtín
Čínov
Chaloupky
Zahrádky k letišti
Zahrádky Plánické předměstí

3. 4.-9. 4. 2022
Tajanov
Zahrádky za Lázněmi
Kal
Beňovy
Tupadly
Drslavice
Věckovice
Kydliny (2 ks)
Habartice
Vítkovice
Pihovice
Křištín
Střeziměř
Dobrá Voda
Lažánky, Kosmáčov

Pravidelné městské trhy
se uskuteční i v roce 2022
Na tržní ploše náměstí Míru budou
opětovně v letošním roce probíhat
pravidelné pondělní městské trhy.
Nabízený sortiment zboží bude podobný jako v předchozích letech.
Doba trvání trhů je stanovena od 8.00
do 17.00 hod., v letních měsících max.
do 18.00 hodin.
Každý pátek se též uskuteční trh nabí-

zející prodej ovoce, zeleniny, vlastních
výpěstků a výrobků. Termín zahájení
pátečních trhů bude závislý na příznivém počasí a zájmu prodejců.
Stejně jako v minulých letech, počítá
město s pořádáním velikonočních a
vánočních řemeslných trhů, ve kterých bude možné zakoupit výrobky
přímo od jejich výrobců s dobovou te-

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
BASKETBAL
5. 3. 18:00 | Západočeská liga mužů | BK Klatovy
sobota KLATOVY B - LOKO PLZEŇ D
12. 3. 18:00 | 2. liga mužů | BK Klatovy
sobota KLATOVY - ÚSTÍ NAD LABEM
13. 3. 11:00 | 2. liga mužů | BK Klatovy
neděle KLATOVY - DĚČÍN
13. 3. 15:00 | 2. liga žen | BK Klatovy
neděle KLATOVY - ČESKÉ BUDĚJOVICE
FLORBAL
26. 3.
sobota
26. 3.
sobota

12:00 | 2. liga juniorů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - ROKYCANY
15:00 | 2. liga juniorů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - FBŠ SLAVIA PLZEŇ B

matikou. Součástí těchto řemeslných
trhů bude zajímavý kulturní program,
který zajišťuje Městské kulturní středisko v Klatovech a Odbor školství
a kultury MěÚ.
František Kocfelda
hospodářský odbor

FOTBAL
26. 3. 15:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
sobota KLATOVY - FC VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
VOLEJBAL
5. 3.
sobota
12. 3.
sobota
12. 3.
sobota

10:00, 14:00 | 2. liga žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - ČESKÉ BUDĚJOVICE
11:00, 15:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - USK SLAVIA C
9:00, 13:00 | Krajský přebor žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - LETNÁ

14. 3. 17:00 | Sportovec okresu | Divadlo Klatovy
pondělí VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO SPORTOVCE OKRESU
Vyhlášení sportovce okresu Klatovy za rok 2021, které
pořádá Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy.
Slavnostní akt se uskuteční v Klatovském divadle a těšit
se můžete na řadu úspěchů nejen jednotlivců, ale také
kolektivů. Vstup zdarma.
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XXII. ročník Mezinárodního
festivalu komorní hudby
Vážení a milí příznivci klasické hudby, je mi velkým potěšením Vás za město Klatovy srdečně opět pozvat a zároveň Vás seznámit s letošním programem
XXII. ročníku Mezinárodního festivalu komorní hudby v Klatovech.
Na prvním zahajovacím koncertě
v dubnu se představí přední rakouská violoncellistka Maria Grün, která přednese skladby od půvabných
beethovenových variací na Mozartovo
téma až po monumentální a publikem
nesmírně oblíbenou sonátu C. Francka.
Klavírní partnerkou jí bude Srebra
Gelleva, kterou měly možnost slyšet
milióny diváků u televizních obrazovek během přestávkového programu
Novoročního koncertu Vídeňských
filharmoniků před třemi lety.
V refektáři Vás přivítáme na druhém
koncertě, kde vystoupí chorvatská
flétnistka Renata Penezič, která je
pravidelným hostem na řadě evropských pódií. Tato velmi žádaná sólistka představí program Drama a láska,
kde budou skladby inspirovány literaturou či operou.

BRÁNY PAMÁTEK
DOKOŘÁN
zvýhodněné vstupné
07.04. - 08.04.2022
Černá věž, PASK,
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše, katakomby,
barokní lékárna

MĚSTO KLATOVY POŘÁDÁ
07.04. - 08.04.2022

KONCERT

Mezinárodní festival komorní hudby

MARIAN GRÜN - violoncello
SREBRA GELLEVA - klavír
07.04.2022 - 19:00 hodin - sál radnice

HUDEBNĚ
ZÁBAVNÝ
POŘAD
HANA KŘÍŽKOVÁ
IVA HÜTTNEROVÁ
08.04.2022 - 18:00 hodin
sál dominikánského kláštera
Předprodej vstupenek v IC Klatovy

Vrcholem programu bude zcela jistě
uvedení Reineckého Sonáty Undine
(podobný námět jako u nás Rusalka),
tudíž se bude jednat překvapivě o instrumentální minioperu.
Náš vynikající soubor Škampovo kvarteto uzavře festival před letní přestávkou. Uslyšíme program, který zazní
i o týden později na jejich turné po Anglii, a to kvarteta Beethovena a Dvořáka.
Jedná se o vrcholné skladby pro toto
uskupení. Dvořákův „Americký kvartet“ patří mezi snad nejvíce hrané
a oblíbené smyčcové kvartety.
Po prázdninách, v září, si užijeme
jiskřivý program barokní hudby se
sopranistkou Michaelou Šrůmovou,
Koncertem Aventinem a jeho uměleckým vedoucím Jakubem Kydlíčkem. Je
potěšující, že zazní vzácně uváděná
kantáta G. Ph. Telemanna či velký hit
18. století La Folia od A. Corelliho.
Závěrečný koncert bude v rukách
dvou českých interpretek mezinárodního renomé. V nezvykle a zajímavě
sestaveném programu vystoupí mezzosopranistka Markéta Cukrová, která
nás pravidelně reprezentuje na mezinárodních projektech nejvyšší kvality
a zpívá pod taktovkou nejuznávanějších dirigentů. Komorní partnerkou jí
bude naše vynikající harfistka Kateřina Englichová.
Těšíme se na Vás.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství,
kultury a cestovního ruchu

PROGRAM FESTIVALU
16. 9. 19:00 Jezuitský kostel
zahajovací koncert
„UMĚNÍ KOLORATURY“
Kristýna Kůstková – soprán
Orchestr „Barocco sempre giovane“

7. 10. 19:00 Děkanský kostel
„J. S. BACH A FLÉTNA“
Ingomar Rainer (A) – cembalo
Othmar Müller (A) – violoncello
Jan Ostrý – flétna

4. 11. 19:00 Sál radnice
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Milan Al-Ashhab – housle
Adam Skoumal – klavír
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Dlouhá síla inspirace
Po staletí se v uměleckém řemesle s měnícími se styly a módními vlnami přebíraly
techniky, tvary i vzory, protože lidé chtěli jít s dobou a obklopit se novými krásnými předměty.
Někdy je jasné, kdo byl ten první, kdo
s novým nápadem, výtvarným nebo
řemeslným postupem přišel, jindy je
první zdroj neznámý. V případě secesního irisovaného skla s hutními dekory platí první varianta. Na začátku
byl americký návrhář Louis Comfort
Tiffany (1848-1933), který nový typ
skla představil v roce 1893 na světové
výstavě v Chicagu. Jeho Favrile Glass
bylo svého druhu zjevením a okouzlilo mnohé, kteří je chtěli napodobit.
Jedním z těch, koho nová skla zaujala, byl Maxmilian von Spaun, majitel
firmy Lötz a sklárny Klášterský Mlýn
v jednom šumavském údolí. Tento
talentovaný podnikatel a v kulturním
světě zběhlý muž víceméně okamžitě
pochopil, že právě on má skláře, kteří
si snadno s novou technikou poradí.
A to v podstatě během několika týdnů
také společně dokázali.
A pak se stalo něco, k čemu také dochází. Pokračovatel překonal inspiraci
a během velmi krátké doby rozvinul
původní ideu do nebývalé šíře tvarů,
nových technik a zcela originálních
vzorů. A navíc s nimi začal obsazovat

americký trh. Karta jakoby se obrátila.
Všichni začali napodobovat produkci
šumavské firmy Joh. Lötze vdova a začali ji dále rozvíjet a modifikovat. A tak
zde byla již po roce 1900 řada firem
v českých zemích, Bavorsku i USA, které se více či méně nechaly lötzovským
příkladem inspirovat. Ať již to byly
sousední sklárny v Lenoře či Anníně,
nebo velice aktivní sklárny na Teplicku. A řada inspirací secesním hutně
tvarovaným sklem s irisovanými povrchy se dále propojovala a násobila.
Největší první vlna této inspirace proběhla do první světové války. Zájem
o secesní irisované sklo se znovu vrátil až kolem poloviny dvacátých let
20. století, kdy proběhla vlna druhé
secese. Tehdy se k tomuto typu skla
v aktualizovaném provedení vrátila
i sama firma Lötz.
Nová vlna zájmu o hutně dekorované
secesní sklo začala v sedmdesátých
letech 20. století v souvislosti se vznikem malých ateliérových skláren. Inspirace šumavským secesním sklem
se odrazila zejména v USA, Spojeném
království a Bavorsku. A od té doby zá-

jem sklářů, designérů a dalších umělců trvá až dodnes. Inspiraci Lötzem
pojímají jednotlivé firmy a ateliéry
více či méně důsledně a rozvíjejí ji do
mnoha dalších variant. Jde o stovky
tvůrců po celém světě. V jejich dílnách
a ateliérech vznikají stále nové originální designy, které mohou zase zaujmout jiné tvůrce. Je to jakýsi nepřerušený živý řetěz inspirace, na jehož
počátku byl jeden americký umělec a
jeho úspěšný následovník.
Na nové výstavě Podobnost nikoliv náhodná v Pavilonu skla se nyní
mohou návštěvníci přesvědčit až
do 10. dubna 2022 na vlastní oči
o tom, že inspirativní síla více než stoletého šumavského secesního skla
je stále živá a že k ní znovu a znovu
obracejí pozornost řemeslníci i umělci
z celého světa. Součástí výstavy jsou
samozřejmě i skla firem, které lötzovské sklo inspirovalo již těsně po
roce 1900. Návštěvníci si tak mohou
na místě porovnat původní originály
ve stálé expozici a jimi inspirovanou
produkci. Znovu se tak prokazuje, že
v expozici PASKu je sklo opravdu světové.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK
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Třetí jedle věnovaná sv. Václavu
v přírodní rezervaci La Glacière
Přátelské vztahy Klatov se starobylým městem Poligny v départementu Franche-Comté trvají již od března 1992. Letos tedy oslavíme 30. výročí podepsání smlouvy mezi oběma městy.
Víte však, že československé kontakty s tímto krajem datujeme již od
roku 1928?
Tehdy, v červenci roku 1928, proběhla
exkurze 30 československých lesníků
do východní Francie. Následovně byli
účastníci této exkurze pozváni na lesnický kongres, který se konal r. 1929
v Gerdarmer (pohoří Vosges). Při příležitosti tohoto kongresu proběhla slavnost v přírodní rezervaci La Glacière, ve
hvozdu v oblasti Joux, v katastru obce
Supt (státní les La Joux, 2 644 ha, patřil
princům de Châlon, 1604 konfiskován
španělským králem Filipem II., roku
1678 přičleněn k území Ludvíka XIV.
Mýtné stromy, staré až 140 let, jedle,
smrky, buky, průměr stromů 75 cm.
Rezervace La Glacière - rozloha 25 ha,
zpracovávají se jen vývraty, zlomy
a souše. Zde se nachází populace
velmi starých (až 300 let) jedlí, zvaná
„umělecká“.)

Pan předseda, zahájiv námi neočekávanou slavnost, pěkně vzpomněl millenia
prvního knížete země české, jehož jméno
se stalo symbolem a výrazem národních
tužeb pro celý národ a vhodně ho přirovnal k hrdince francouzských dějin
Sct. Jeanne d´Arc a sdělil, že na podnět
jeho rozhodla se společnost lesnická pojmenovati tuto jedli sv. Václava a odhaliti na ní příslušnou desku. Skončil přáním, aby jedle byla symbolem sblížení
osvobozené Francie a Československa.

„Les La Glacière byl svědkem velmi krásné slavnosti, upřímného sblížení lesníků
francouzských s lesníky československými.
Na popud předsedy Société Forestière
de Franche-Comté et des Provinces de
l´Est pana Maurice Bouvet, byla nejstarší jedle v tomto lese u příležitosti návštěvy lesa kongresem nazvána „Jedlí českého knížete sv. Václava“.

Jedle sv. Václava
Zvolena dvacátého sedmého června tisíc
devět set dvacet devět. Obvod tři metry
třicet pět metr padesát. Celková výška
padesát dva metry, objem díla dvacet
dva krychlových metrů.“
Tolik tedy svědectví tehdejších účastníků slavnosti.
Během loňského podzimu jsme obdrželi od našich přátel z Poligny výstřižek z místních novin s fotografiemi
z nové slavnosti. Při ní byl původní
votivní obraz sv. Václava od malířky
Hermy Novotné nedávno restaurován
a umístěn na v pořadí již třetí strom,
největší jedli v této rezervaci (oba starší stromy již dožily).

Po této slavnosti byl francouzským
lesníkům zaslán votivní obraz sv.
Václava od malířky Hermy Novotné
s poděkováním celé československé
delegace. Tento obraz byl původně umístěn v myslivně du Chevreuil,
v jejímž obvodu je jedle sv. Václava,
posléze připevněn roztažitelnou železnou obručí přímo na strom.
Citujeme z knihy, kterou napsali dva
účastníci tohoto kongresu, Ing. W. Maresch a Ing. Dr. Oktavián Farský:

Sapin St. Wenceslas.
Elu le vingt sept Juin mille neuf cent vingt
neuf. Circonférence trois metres trente
cinq un metre cinquante. Hauteur totale
cinquante deux mètres, Volume oeuvre
vingt deux mètres cubes.

Na slavnosti, které se zúčastnilo asi
70 osob, byla jedle posvěcena, pojmenována „strom-prezident sv. Václav“
a pak proběhla minipřednáška pana
Charlese Allegriniho o historii volby
tohoto zasvěceného stromu.

U jedle sv. Václava. Na snímku pan
Aubert, paní Aubertová, paní Macháčková a pan Clément.
Když místní revírník odhalil desku,
ověnčenou lesním kvítím, poděkovali
za přítomné hosty velkostatkář Zdeněk
Kolowrat a rektor vysoké školy zemědělské v Brně professor Ing. Opletal, který
projevuje přání, aby tato jedle byla symbolem sbratření francouzských lesníků s
lesníky československými a aby lesy československé a francouzské byly předmětem lásky obou národů a států, políbil
jedli.

Byli jsme mile překvapeni a neubránili
jsme se dojetí, jaká péče a pozornost
je ve Francii věnována votivnímu obrazu českého světce i jeho významnému umístění a s jakou pietou je
udržována tato již přes devadesát let
stará tradice. Při jednom z výměnných pobytů klatovských studentů
v Poligny (2004) nás hostitelé také
k tomuto stromu zavedli, přestože se
nachází poměrně daleko od Poligny,
v Haute Jura (nejvyšší, třetí náhorní
plošina, předhůří Alp.)
Mgr. Ivana Macháčková
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Jedinečný svazek s Československem
(Doslovný překlad článku ve francouzském tisku)
Všeobecné shromáždění, které se
odehrálo za přítomnosti 70 osob
ve hvozdu oblasti Joux, bylo věnováno návštěvě přírodní rezervace La
Glacière (katastr obce Sput). Nová jedle zasvěcená svatému Václavu byla
vybrána a na ni byl upevněn votivní
obraz. Tento obraz byl poslán v roce
1929 a byl restaurován v posledních
měsících.
Po „intronizaci“ nové jedle se konalo
zahájení a posvěcení obrazu svatého
Václava, po němž následovala minipřednáška o jedlích-prezidentech,
kterou přednesl pan Charles Allegrini.
Tato historie začíná výletem uspořádaným v roce 1928 asi třiceti členy
československého lesnického spolku.
Vztahy byly navázány a pokračovaly pozváním českých lesníků, aby se
zúčastnili kongresu Lesnické společnosti v r. 1929. Při přechodu hvozdu
Joux, při návštěvě, která se zabývala
populací starých jedlí ze série nazvané „umělecká“, byla vybrána jedle
o obvodu 3,35 m a výšce 50 m. Ta byla

nazvána prezidentem. Nesla jméno
jedle-prezident de La Glacière.
Bylo ihned navrženo dát jí jméno
prezident svatý Václav, vévoda české země, národní hrdina. Poděkování českých lesníků bylo vyjádřeno
o několik dní později. Tato pozornost
francouzských lesníků Čechům a Československu a svatému Václavu zůstane stále živou, na jejich památku. Následně v září předseda Bouvet přijal
společný děkovný dopis podepsaný
všemi členy české delegace, k němuž
byl připojen obraz představující Václava I., namalovaný Hermou Novotnou. Předseda stanovil, že malba a její
dřevěný rám bude upevněn na velikou jedli v La Glacière pod dohledem
lesnického personálu. První jedle, na
niž byl zavěšen obraz, byla zničena již
dávno a její následovnice již také dosáhla konce svého života. Restaurovaný obraz byl tedy zavěšen na třetí jedli
věnovanou tomuto světci.
Od našeho korespondenta
Pierra Comte, středa 6. 10. 2021.
(překlad Mgr. Ivana Macháčková)

Obraz sv. Václava, věnovaný čsl. delegací za účelem umístění v myslivně
do Chevreuil, v jejímž obvodě jest jedle
sv. Václava. Obraz jest uměleckým dílem
pí. Novotné.

U m í š t a n č i t ? Te ď u ž a n o .
Velký sál v kulturním domě zel po
tom, co se Očkovací centrum přestěhovalo o patro výš, opět prázdnotou.
Naštěstí tomu tak nebylo na příliš
dlouhou dobu a od pátku 7. ledna
proběhlo zahájení Tanečního kurzu
pro mládež. Jelikož se potenciálních
účastníků přihlásilo více, než je kapacita jednoho kroužku, vznikly taneční
kurzy dva. Na vyučovací lekce tance,
které začínají od 18.00 hodin a jsou
tedy i prvním kurzem, se přihlásilo 50
tanečníků a na druhý kurz od 20.00
hodin dochází 100 účastníků. Všichni
frekventanti již překročili i pomyslnou
první metu v podobě první prodloužené lekce, která u 2. tanečního kurzu proběhla 28. ledna. První únorový
pátek měl svou první prodlouženou
i 1. kurz tance. Následující druhé prodloužené lekce proběhnou začátkem
března – přesněji 4. března pro 2. kurz
a 12. března pro 1. taneční kurz. Zá-

věrečné lekce se uskuteční v polovině
a ke konci dubna. Městské kulturní
středisko chystá díky velkému zájmu
taneční kurzy i na podzim a je tedy
možné sebe nebo rodinné příslušníky přihlásit. A pokud nesplňují pojem

„pro mládež“, lze navštěvovat kurzy
Tanečních pro dospělé. Budeme se
na vás těšit.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy
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Vandalové opět
„přiložili svoji ruku k dílu“
V květnu 2021 řešili pracovníci odboru životního prostředí ve spolupráci
s městskou policií a technickými službami zásah vandalů do rok starých
stromků, vysazených v parku Pod
Valy. Vandalové dva tyto stromky zlámali a tím je zcela zničili. Správcům
městské zeleně nezbylo nic jiného,
než torza stromků vykopat a na jejich
místo zasadit stromky nové. Samozřejmě, že veškeré finanční náklady
šly z rozpočtu městské pokladny.

V pondělí 21. února tohoto roku zjistili pracovníci TSMK další poškozené
stromy, tentokrát ve Vrchlického sadech v prostoru za okrouhlicí. Jedná
se o architektonicky řešenou alejovou
výsadbu ze stromů lípy srdčité. Výsadba byla provedena v rámci revitalizace parku před čtyřmi lety. Vandalové

na několika stromech ořezali nožem
nebo osekali sekerkou kůru až na
dřevo. I přesto, že technické služby
okamžitě po zjištění provedly na obnažených místech stromů ošetření
speciálními prostředky, jsou s největší pravděpodobností tyto stromy do
budoucna odsouzeny k úhynu, v lepším případě k destrukci dalšího růstu. Když dojde k výměně některých z
poškozených stromů, již nebude do
budoucna docíleno jednotného růstu
celé linie stromů tak, jak to bylo koncipováno při jejich výsadbě.

Je jistě smutné, že si ti, kteří provedou
takový vandalský zásah na bezbranných stromech, neuvědomí, jaké důsledky jejich chvilkové potěšení přinese. Když už si neváží kusu živé přírody,
která jim v žádném případě nepřekáží
ani neškodí, mohli by si alespoň vážit
práce všech těch, kteří se na vypěstování stromů, jejich výsadbě a jejich
následné údržbě podílejí. Je to pak
opravdu smutný pohled na poškozené stromy a zmar veškeré práce.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí
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Krytý plavecký areál
v Klatovech
Důležitou organizací spadající pod město Klatovy jsou Technické služby. Jedná se
o příspěvkovou organizaci, která pro město spravuje veřejné osvětlení, veřejnou
zeleň, komunikace, světelnou signalizaci, provozuje útulek pro psy, krematorium
a pohřební službu, spravuje městské hřbitovy a hřbitovy spádových obcí. V neposlední řadě zajišťuje provoz veřejných sportovišt a rekreačních zařízení. Jedním
z nich je i krytý plavecký bazén, kterým se započíná minisérie článků o příspěvkových organizacích města.
Brány klatovského krytého bazénu se
poprvé otevřely v červnu roku 1992.
Hned o dva roky později ale proběhla rekonstrukce velkého bazénu
z důvodu úniku vody z bazénového
tělesa. Dalším důležitým rokem pro
klatovský bazén byl rok 2014. Ten
byl ve znamení velké modernizace
a rozšíření o saunové centrum a relaxační bazén s herními prvky. Náklady
přístavby činily 67,2 milionu korun
vč. DPH. Původně mělo město Klatovy
v plánu provést pouze rekonstrukci
technologie, protože byla více než 20
let stará. Nakonec však bylo rozhodnuto o potřebě modernizace provozu.
V nadcházejícím čase je na programu i rekonstrukce vzduchotechniky
a chemického hospodářství.

Co se týče saunového centra, návštěvníci mohou využít tři sauny – infra
saunu, parní kabinu a finskou saunu,
bazének a odpočívárnu, kde si mohou
lidé po sauně zarelaxovat. Původně
byly sauny vybudovány jako doplňující bonus pro návštěvníky bazénu, ale
v posledních letech se pro hosty staly
velmi žádoucími.

Bazén v roce 2008 navštívilo 75 016
osob. V roce 2015 se po modernizaci
přístavby relaxu a saunového centra v
říjnu 2014 návštěvnost zvýšila na 130
673 hostů, v předminulém a minulém
roce kvůli covidové krizi klesla na 44
059 a 46 274 návštěvníků. Pokud jde
o ceny vstupného, klatovský bazén se
snaží pohybovat na úrovni té nejnižší
částky vstupného v regionu.
Tento článek vznikl ve spolupráci
s Technickými službami města Klatov.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy
foto: TSMK

V nabídce jsou i různé lekce, jako například rekreační a kondiční plavání,
organizované plavání škol a plaveckých kurzů. Součástí služeb je výuka
povinného plavání pro ZŠ a MŠ organizovaná plaveckou školou TSMK.
O čtyři roky později proběhla přestavba schodiště do areálu. Dalšími roky
zvelebování bazénu byl rok 2019 až
2020. V té době došlo ke kompletní
rekonstrukci prvního patra, kde se
nachází zázemí dámské šatny, sprchy
a parní komora. O rok později přišly
na řadu i mužské šatny, dětské šatny
a sprchy, vestibul, šatna pro handicapované, schodiště do patra a v neposlední řadě bufet. Dětské návštěvníky
mohla dozajista potěšit i kompletní
přestavba dětského bazénu. Oproti
tomu velký bazén na svou modernizaci stále ještě čeká.

V relaxačním bazénu si také každý
najde vyžití. Je zde tobogán, zážitkové
jeskyně, divoká řeka, protiproud, perličková lůžka, chrliče a vířivka.

šatny před rekonstrukcí

šatny po rekonstrukci
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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.

Plánická ulice

Vrchlického sady

Vrchlického sady
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