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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Nová úprava expozice
klatovských katakomb

Sebevědomý, hrdý národ…

Ocenění  dárců krve

Rebelové v  Klatovech

Ve středu 15. 6. jsme v katakombách 
příjemnou menší slavností otevřeli je-
jich nově upravenou expozici. Práce 
na ní probíhaly v létech 2021 a 2022, 
celkový rozpočet této úpravy expozice 
činil 4,4 mil. Kč. Jsme vděčni za pod-
poru z evropské dotace, kterou jsme 
prostřednictvím MAS Pošumaví získali 
z tzv. IROP(u), programu administro-
vaného ministerstvem pro místní roz-
voj.  Jsem rád, že jsme všechny práce 
a činnosti dokázali koordinovat tak, 
abychom nemuseli expozici na delší 
dobu zavírat. Poděkoval jsem všem, 
kteří se na této úpravě podíleli, jmeno-
vitě pak paní Jiřině Adámkové a paní 
Daně Haviarové, které se věnovaly 
této úpravě expozice zdaleka nejvíce. 
Dvě sestry, které posledních několik 
měsíců zasvětily společné práci na vy-
lepšení expozice. To ostatně zmínila 
ve svém proslovu i Jiřina Adámková, 
sympaticky vyjmenovala všechny ty, 
se kterými spolupracovala. Pan Mar-
tin Kříž, mimo jiné předseda MAS Po-

Snad i pod dojmem současných váleč-
ných hrůz na Ukrajině byly letos v mé-
diích velmi intenzivně připomínány 
chvíle, jež znamenaly před osmdesáti 
léty výrazný zlom v náhledu na naci-
stickou okupaci naší země. Statečný 
čin parašutistů, kteří úspěšně proved-
li atentát na tyrana českého národa 
Reinharda Heydricha, dal světu na 
vědomí, že nejsme pouze národem se 
skloněnou hlavou. Národem, který se 
někým nechá snadno zastrašit, či do-
konce „koupit“ slušnými pracovními 
podmínkami a sociálními bonusy pře-
devším pro dělníky ve válečné výrobě.

Okupační moc byla ponížena na mi-
mořádně citlivém místě. Vždyť říšský 
protektor patřil k nejvýše postaveným 
Hitlerovým mužům. Okupanti si dob-
ře uvědomovali, že takový čin nemohli 
Jozef Gabčík a Jan Kubiš provést bez 
masivní podpory rozsáhlé sítě lidí za-
pojených do domácího odboje. Po-
chopili, že si na protektorátním území 
nemohou být ničím jisti a mají proti 
sobě hrdý národ. Zejména proto ná-
sledovala jejich neuvěřitelně brutální 
odplata.

V nacistických žalářích skončily tisíce 
nevinných lidí, Lidice a Ležáky byly 
vymazány z mapy. Popravišti se roz-
léhaly výstřely, jež všem v doslechu 
zvěstovaly smrt českých vlastenců.  
K cestě na popraviště stačilo v po-
zdním jaru roku 1942 jen pouhé 
podezření oznámené „všímavým“ 
sousedem. Bohužel i českým souse-
dem. Svoje by o tom mohli vyprávět 
pamětníci z řady obcí na Klatovsku či 
v blízkých jižních Čechách. Tragické 
události z období heydrichiády dnes 
připomínají jména 73 lidí vytesaná na 
památníku v Lubském lese. Nehledě 
na jejich statečnost, s níž přinesli oběť 
nejvyšší, zůstanou ve většinovém po-
vědomí těmi „bezejmennými“. Je to 
přirozené. Oněch obecně známých 

V pondělí 13. 6. jsme společně s Mar-
tinem Křížem a Janou Zítkovou, lékař-
kou transfúzního oddělení Klatovské 
nemocnice, byli pozváni do jezuitské-
ho refektáře na slavnostní ocenění 
dárců krve. Akci organizoval Český 
červený kříž (oblastní spolek Klatovy). 
Podíleli jsme se na předání zlatých od-
znaků dárcům krve za 120 a 80 odbě-
rů. Vyptal jsem se paní doktorky, kolik 

Netajím se tím, že moderní hudbě pří-
liš neholduji a popravdě jí ani nerozu-
mím. Nicméně s hudbou je to asi jako 
s vínem, každému chutná něco jiného. 
A to dokonce, i když se podle „jména” 
vína/hudba neliší. V posledních dnech 
klatovská Základní umělecká škola 
Josefa Kličky, její žáci a učitelé, v kla-
tovském divadle uvedla muzikál Rebe-
lové. Velmi zdařile! Představení bylo 

šumaví, připomněl podíl dotace. Ten 
není malý, činí celých 95 % z tzv. uzna-
telných výdajů - tj. cca 4,2 mil. Kč. Du-
chovní rozměr místa, ale i naší činnos-
ti (našich životů) vzpomněl klatovský 
farář Pater Jaroslav Hůlle. Poděkoval 
i za to, že všechny ostatky zemřelých 
jsou v katakombách uloženy důstoj-
ným způsobem, i ty, které návštěvníci 
zhlédnout nemohou. Je důležité vidět 
v mumifikovaných mrtvých tělech lidi, 
nezapomínat na jejich nesmrtelnou 
duši a přistupovat k nim s úctou a re-
spektem. Slavnost svým nádherným 
zpěvem barokních skladeb ozdobila 
Ivana Milek Brodská za doprovodu 

osobností, které se svými činy výrazně 
zapsaly do historických událostí, bývá 
poskrovnu. O to více bychom měli být 
patřičně hrdí na toho, kdo pochází  
z našeho kraje.

Plukovník Josef Hubáček byl v před-
válečných časech vynikajícím spor-
tovním akrobatickým letcem. Dosáhl 
skvělých úspěchů na mezinárodních 
soutěžích v individuální i skupinové 
akrobacii. V roce 1939 uprchnul z Čes-
koslovenska do Francie. Svůj um pro-
kázal v mnoha vzdušných soubojích 
s nepřítelem včetně památné bitvy  
o Británii. Jako odvážný elitní letec RAF 
měl na svém kontě sestřely němec-
kých letadel. Ani jemu se však nevyhý-
bala těžká zranění utrpěná v boji. Po 
svém vyléčení se podílel na vzdušném 
zásobování Malty či Indie. Rovněž pře-
pravoval letadla z Kanady do Anglie. 
Stal se tak prvním Čechoslovákem, 
jenž dokázal přeletět Atlantik.

Po válce jej bohužel neminul smutný 
osud západních letců. Upadl v nemi-
lost tehdejší komunistické moci, která 
tyto hrdiny chtěla vymazat z paměti 
lidí. Místo aby uplatňoval a předával 
svoje bohaté zkušenosti v civilním le-
tectvu, byl odejit do rodné Kdyně. Zde 
svědomitě vykonával povolání závoz-
níka či účetního. Jeho dobrodružnou 

krve se obvykle odebírá. Díky ní nyní 
vím, že je to 450 mililitrů při jednom 
odběru. Snadno si spočtete, kolik krve 
již ti ocenění dali. Patří jim náš velký 
dík. Za jejich velký dar. Kvůli nemoci 
našeho mladšího syna cosi o význa-
mu dárcovství krve vím. Velmi si proto 
vážím těch, kteří krev darují, ale i těch 
– lékařů, sester a dalších odborníků – 
kteří s oním darem umí naložit ku pro-

krásné, velmi se líbilo. Byl jsem pře-
kvapen, co zpěvačky a zpěváci „uzpí-
vají” a tanečnice a tanečníci „utancují.” 
Některé scény byly dojemné, jiné vtip-
né, publikum zaslouženě odměňovalo 
všechny výkony aplausem. Z účinku-
jících sálala energie (netuším, kde ji 
stále brali, když vím, kolik představe-
ní v krátkém časovém úseku udělali) 
a radost. A tou naplnili i nás, diváky. 

Víta Aschenbrennera (na barokní po-
zitiv). Krásné fotky ze slavnosti, ale též 
z nově upravených katakomb nafotil 
Jiří Strašek. Až je budete prohlížet (na 
webu nebo Facebooku katakomb) či 
až navštívíte katakomby samé, buďte 
pozorní! „Sice to vypadá, jako by se 
skoro nic nezměnilo“, jak mi včera řekl 
jeden z hostů, „ale není tomu tak“. Při 
podrobnějším pohledu je vidět těch 
změn spousta! A měl pravdu – změn 
je více: úplnou novinkou jsou filmy 
a tzv. „rozšířená realita”…. Přijďte se 
proto do katakomb podívat, letní turi-
stická sezóna začíná! duši to však plně neuspokojovalo.  

V roce 1969 se proto s elánem vrhnul 
do práce a jím milované letectví začal 
zvedat z popela právě v Klatovech. Stal 
se předsedou Klatovského aeroklubu. 
Obnově jeho činnosti věnoval veš-
kerý svůj volný čas. Plným právem  
od soboty 11. června 2022 zdobí letišt-
ní budovu pamětní deska věnovaná 
válečnému hrdinovi Josefu Hubáčkovi  
a letiště samotné nese jeho jméno ve 
svém čestném názvu.

Milí Klatované, během prázdninových 
toulek po naší krásné zemi dozajista 
narazíte na nejeden pomník či památ-
ník. Životní příběhy lidí na nich zvěčně-
ných pravděpodobně znát nebudete. 
Byť „bezejmenní“ jsou pro nás ne-
smírně důležití. Jsou jasným důkazem 
toho, že zde vždy žili stateční lidé ne-
váhající se vzepřít příkoří. Utvrzují nás 
v tom, že můžeme být plným právem 
sebevědomým a hrdým národem.

Přeji Vám krásné letní dny plné no-
vých poznání a zážitků.

spěchu lidí, kteří krev (nebo také des-
tičky, krvinky, plazmu) potřebují. Jedni 
svým darem, druzí svými schopnostmi  
a uměním bezpochyby zachraňují 
životy jiných lidí. A protože náš život 
není jen práce, starosti, povinnosti, 
úkoly…, ale i radost, touha, láska, ne-
dávají dárci jen krev, ale život sám. 
Díky Vám, dámy a pánové! 

Začal jsem příměrem s vínem, vínem 
skončím – díky, klatovští „Rebelové“, 
dali jste nám ochutnat skvělé víno.   
Přeji Vám krásné léto. 

Vážení Klatované, vím, že Vaše myšlenky již směřují k nadcházejícím dovoleným nebo 
vypravování Vašich ratolestí na letní tábory s rozmanitou náplní, které mnohé spol-
ky a oddíly s nadšením chystají. S nadšením o to větším, že po dvou létech konečně 
nemusí řešit mnohá protiepidemická opatření a mohou se naplno soustředit na pří-
pravu jejich náplně, aby zážitky dětí byly co nejhezčí. Přesto si dovolím vrátit se na ná-
sledujících řádcích k důležitým událostem, při nichž jsem se s některými z Vás setkal. 
Mohly by totiž sloužit i jako „živá“ učebnice historie. A to nejen té naší pomístní.
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Letní  akce  v  Klatovech

Některé se už uskutečnily v červnu 
– jen namátkou akce Zdravého měs-
ta Klatovy Táhneme za jeden provaz 
a Avon pochod, Klatovské divadelní 
slavnosti, Barokní svatojánská noc. 
Nyní se můžete těšit na program 
klatovské pouti. Tradičně nás če-
kají dva letní koncerty na náměstí  
– 16. července kapela O5 a Radeček. 
Ta patří k nejžádanějším koncertním 
kapelám, která hraje dvacet pět let  
ve stejné sestavě. 

Hudební rocková skupina BSP vy-
stoupí na náměstí 27. srpna. Členové 
BSP jsou Ota Balage, Kamil Střihavka 
a Michal Pavlíček a můžete od nich 
znát hity jako „Země vzdálená“ nebo 
„Holka čapni draka“. Obě kapely začí-
nají hrát ve 20 hodin a přijít může jako 
vždy zdarma každý.

V létě se konají také koncerty  
na nádvoří jezuitské koleje. Tradice 
hudebních vystoupení začala na re-

nesančním dvorku, který je součástí 
městského domu čp. 66. Odtud se po-
stupně přesunuly na nádvoří jezuitské 
koleje, kde je přeci jen více prostoru.  
V budoucnu se ale možná na rene-
sanční dvorek ještě vrátíme s nějaký-
mi komornějšími akcemi. Od června 
jsou zde vystoupení vždy ve středu. 
Jen namátkou, 20. července zde bude 
Lukáš Pavlásek, o týden později bude 
koncertovat zpěvačka Lenka Dusilo-
vá, 3. srpna Jan Burian a 17. 8. Karel 
Plíhal. Rovněž se budou konat i dal-
ší menší akce, kdy budeme oživovat  
i méně tradiční místa.

Ve dnech 11., 12. a 13. srpna se budou 
konat večerní prohlídky městem s oži-
venými historickými obrazy „Za tajem-
stvím klatovských ulic“.  Letos se tato 
akce uskuteční už pošesté a tentokrát 
bude poprvé pro velký zájem ve třech 
dnech, prohlídky budou začínat vždy 
ve stejných časech, tedy od 18:00, 

19:00, 20:00 a 21:00 hodin. Účast-
níky čeká šest zastavení, ve kterých 
nahlédnou do různých dějů, jež se 
mohly v našem městě odehrát v prů-
běhu 19. století. Ve scénkách se objeví 
významní žáci a studenti klatovského 
gymnázia, chybět nebudou klatovští 
dragouni ani lidé z okraje společnosti. 
Akci město tradičně pořádá s ochot-
níky z divadelních spolků Za oponou 
a Divadlo Ryneks s Klubem přátel Kla-
tovska. Vstupenky na jednotlivé pro-
hlídky si můžete zakoupit v informač-
ním centru města od července.

Na další akce se můžete těšit i v září, 
kdy se budou konat například Dny ev-
ropského dědictví a Svatováclavské 
oslavy. Program těchto akcí jsme se 
snažili opět trochu vylepšit. Věřím, že 
Vás zaujme a že si návštěvu vystoupe-
ní užijete. 

Přeji Vám pohodové léto a příjemnou 
dovolenou.

Vážení občané, v letním období nás čeká řada zajímavých kulturních akcí, které pro 
Vás bude pořádat město Klatovy a jeho organizace. 
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I/22 Domažlická ulice – spoluinvestor 
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ředitelství silnic a dálnic ČR provádí 
optimalizaci šířkového uspořádání 
silnice I/22 v průtahu města Klatovy 
vybudováním ochranných ostrůvků  
ve vzdálenosti cca 100 m na každou 
stranu křižovatky „U Klatovského dvo-
ra“ a kompletně opravuje povrch ko-
munikace v celkové délce 830 m v úse-
ku od železničního viaduktu po konec 
města ve směru na Domažlice. Město 
Klatovy k celkové rekonstrukci přispě-
je zřízením světelného signalizačního 
zařízení křižovatky, rekonstrukcí VN  
a NN kabelu ČEZ, veřejného osvětle-
ní, novou pokládkou kabelu T-Mobile  
a metropolitní sítě, rekonstrukcí povr-
chu oboustranných chodníků.
Termín realizace: 1. 3.–15. 7.
Dopravní omezení a harmonogram 
prací:
• úplná uzavírka obou směrů včetně 

křižovatky „U Klatovského dvora“-
-provoz veden po objízdné trase: 
20. 6.–15. 7.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je 
vyznačena po silnicích tzv. „Severozá-
padního obchvatu“, např. od Domažlic 
kolem Kalu, Tajanova, ulic v lokalitě Pod 
Borem. Při jízdě do centra lze použít  
ul. Dr. Sedláka či Koldinova. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Vý-
chodní obchvat Klatov) – hlavní inves-
tor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní omezení související s vý-
stavbou:
• Cyklostezka Luby v úseku most „Be-

neš“ – vlakové nádraží – překop  
v místě přeložky plynovodu, výstav-
ba mostu přes stezku a potok – stav-
ba vyžaduje zvýšenou opatrnost,

• silnice č. III/11766 a železnice  
na Točník, silnice č. II/191 na Ostře-
tice, silnice č. III/19122 na Čertovku 
– výstavba mostů přes silnice – zú-
žení dotčených silnic, případně „ky-
vadlová“ doprava,

• účelová komunikace mezi zahrád-
kářskými koloniemi „Na Rozhrání“ 
a „U lomečku“ – výstavba přeložky 
silnice.

Zveme Vás na bezplatné prohlídky 
historického centra Klatov, určené ši-
roké veřejnosti.

Při prohlídkách uvidíte:
• zajímavý film o historii města  

a jeho památkách
• prostory bývalého dominikánské-

ho kláštera, farní kostel, refektář 
bývalé jezuitské koleje, středo-
věké opevnění

Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, nová pokládka vedení 
horkovodu, rekonstrukce povrchu 
chodníků a komunikace, nová poklád-
ka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Úsek Dukelská-Koldinova:
vodovod a kanalizace: dokončeno,
ostatní včetně povrchů: 20. 6.–15. 7.
Akce se provede za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích komunikace, pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem bude zabezpečen.
Investor staveb plynovodů je firma Gas-
Net. Zodpovědný pracovník za rekon-
strukci plynovodu firmy GASSPO 
- p. Steiner, tel. 725 277 798, 
steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce plynovodu v Lubech
– investor stavby GasNet.
úsek od autobazaru po viadukt:  
6. 6.–17. 6.
Práce se provedou za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabez-
pečen. Zodpovědný pracovník firmy 
GASSPO p. Benák, tel. 725 842 839, 
benak@gasspo.cz.

MK Tolstého
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu (investor firma GasNet), ulo-
žení sítě T-Mobile. Rekonstrukce povr-
chu vozovky a chodníků. Nová výstav-
ba parkovacího zálivu Kiss&Ride před 
základní školou.
Úsek Podhůrecká-Macharova:
vodovod + kanalizace: 20. 6.–31.07.,
plynovod: 22. 8.–11. 9.,
komunikace + T-Mobile: 12. 9.–22. 9.
Úsek Nerudova-Podhůrecká:
plynovod: 2. 8.–30. 8.,
vodovod + kanalizace: 21. 8.–18. 9.,
komunikace + T-Mobile: 12. 9.–22. 9.
Úsek Družstevní – Nerudova:
plynovod: 1. 7.–1. 8.,
vodovod + kanalizace: 1. 8.–21. 8.,
komunikace + T-Mobile: 15. 7.–22. 8.
Akce se provádí za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích komunikace, pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem bude zabezpečen. Investor staveb 
plynovodů je firma GasNet. Zodpo-
vědný pracovník za rekonstrukci ply-
novodu firmy GASSPO p. Steiner, tel. 
725 277 798, steiner@gasspo.cz.

Po prohlídce možnost návštěvy Pa-
vilonu skla (secesní sklo Lötz) za zvý-
hodněnou cenu.

Začátek prohlídky: každou sobotu od 
2. 7. do 27. 8. 2022 v 10 hod.

Místo setkání: renesanční dvorek Ko-
škovského domu (bílý rohový dům  
v horní části náměstí č.p. 66, budova 
infocentra)

Délka prohlídky: cca 80 min.

Prohlídky jsou zdarma! Věnovat se 
Vám bude místní profesionální prů-
vodce. Organizátor prohlídek: Město 
Klatovy, další informace: 724 092 224, 
www.klatovy.cz/icklatovy.

Pavel Koura

MK v lokalitě „U Slunce“
Celoplošná oprava povrchu spod-
ní části lokality U Slunce v Klatovech 
včetně prostoru před garážemi v na-
vazující boční slepé komunikaci. Sou-
částí stavby bude kompletní výměna 
vodovodního řadu a rekonstrukce ka-
belu ČEZ.
Termíny provedení:
 vodovod: 11. 7.–22. 7. 2022,
kabel ČEZ 10. 7.–31. 7. 2022,
komunikace: 1. 8.-31. 8. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

MK Luby-Lomec
Celoplošné odfrézování a přebalení 
tří nejvíce poškozených úseků silnice. 
Zbylé části budou vyspraveny meto-
dou JetPetcher.
Práce se provedou za částečného ome-
zení provozu v druhé polovině července.

Dále ve městě probíhá blokové čiště-
ní ulic a čištění uličních vpustí.

Bližší informace o prováděných akcích 
vám sdělí:
• 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, vodo-
vod, horkovod)

Vážení občané, děkujeme za pocho-
pení, se kterým přijímáte tato nutná 
dopravní omezení.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech Prohlídky Klatovy 2022

Pronájem kanceláří
ve Vídeňské ulici
Město Klatovy zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o. nabízí v Kla-
tovech k pronájmu samostatné kan-
celáře v objektu Vídeňská ulice č.p. 
9, Klatovy. Kanceláře jsou o velikosti 
cca 12 - 25 m2. 

Informace a možnost prohlídky neby-
tového prostoru na telefonu 376 310 
682, 775 190 130 p. Zíka, 
e-mail: pzika@snklatovy.cz, 
www.snklatovy.cz.

Ing. Jiřina Kurcová
ředitelka Správy nemovitostí Klatovy
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Kulturní přehled | červenec
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

8.  
pátek

17:00 | MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti.

8.  
pátek

20:00 | JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA, dabing, od 12 let, 147 minut, 140 Kč.
Závěr trilogie Jurský svět.

9.  
sobota

17:00 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

9.  
sobota

20:00 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, 100 minut, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní české komedie.

10.  
neděle

17:00 | MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti.

10.  
neděle

20:00 | PREZIDENTKA
ČR, česky, od 12 let, 97 minut, 140 Kč.
Romantická komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým.

LETNÍ KINO
w w w.mksklatov y.cz

1.  
pátek

21:30 | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

2.  
sobota

21:30 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, 100 minut, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní české komedie Párty 
Hárd.

3.  
neděle

21:30 | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

4.  
pondělí

21:30 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, 100 minut, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní české komedie.

5.  
úterý

21:30 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem.

6.  
středa

21:30 | CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
ČR, česky, přístupný, 97 minut, 100 Kč.
Hudební dokument.

7.  
čtvrtek

21:30 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem.

11.  
pondělí

21:30 | KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR, česky, od 12 let, 84 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie o dobrovolných hasičích.

12.  
úterý

21:30 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, česky, přístupno, 85 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.  

13.  
středa

21:30 | KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR, česky, od 12 let, 84 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie o dobrovolných hasičích.

14.  
čtvrtek

21:30 | HÁDKOVI
ČR, česky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od tvůrců úspěšné komedie Matky.

15.  
pátek

21:30 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, česky, přístupno, 85 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.  

16.  
sobota

21:30 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

17.  
neděle

21:30 | HÁDKOVI
ČR, česky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

18.  
pondělí

21:30 | ERUPCE LÁSKY
Kanada, titulky, přístupno, 93 minut, 100 Kč.
Dokument o (ne)skutečné love story dvou vulkanologů.

19.  
úterý

21:30 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční , dobrodružný, fantasy.

20.  
středa

21:30 | ČERNÝ TELEFON
USA, titulky, od 15 let, 102 minut, 140 Kč.
Horor.

21.  
čtvrtek

21:30 | VELKÁ PREMIÉRA
ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 130 Kč. 
Česká komedie.

22.  
pátek

21:30 | KNĚZ A SLOVAN
ČR, 130 Kč, krátkometrážní film.
 amatérského filmového spolku Clamor film.

23.  
sobota

21:30 | ČERNÝ TELEFON
USA, titulky, od 15 let, 102 minut, 140 Kč.
Horor.

24.  
neděle

21:30 | VELKÁ PREMIÉRA
ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 130 Kč. 
Komedie.

25.  
pondělí

21:30 | HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Velká Británie, titulky, od 15 let, 97 minut, 100 Kč.
Romantická komedie s Emmou Thompson v hlavní roli.

26.  
úterý

21:30 | VELKÁ PREMIÉRA
ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 130 Kč. 
Komedie.

27.  
středa

21:30 | HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Velká Británie, titulky, od 15 let, 97 minut, 100 Kč.
Romantická komedie s Emmou Thompson v hlavní roli.

28.  
čtvrtek

21:30 | VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
USA, titulky, od 15 let, 139 minut, 120 Kč.
Akční, sci-fi, fantasy s Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtisem.

29.  
pátek

21:30 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

30.  
sobota

21:30 | VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
USA, titulky, od 15 let, 139 minut, 120 Kč.
Akční, sci-fi, fantasy s Michelle Yeoh a Jamie Lee Curtisem.

31.  
neděle

21:30 | VELKÁ PREMIÉRA
ČR, česky, od 12 let, 90 minut, 130 Kč. 
Komedie.

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. 
Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God 
Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou 
ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné 
kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na ves-
mírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve 
než bude pozdě.

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ. 
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.

Jak chladit přehřátá města? 
Stromy a vodou

Řešení existuje: práce se zelení  
a dešťovou vodou

„V souvislosti s klimatickou změnou 
se předpokládá, že se bude přehří-
vání, sucho i lijáky projevovat častěji 
a intenzivněji. Neznamená to ale, že 
jsme v tomto ohledu bezmocní. Už  
v současné chvíli můžeme pracovat 
na tom, jak tyto problémy do budouc-
na mírnit,“ říká Martin Ander z Na-
dace Partnerství, která problematiku 
přehřívání měst řeší v projektu LIFE 
Tree Check. I z tohoto důvodu mno-
há města zpracovávají své adaptač-
ní strategie a adaptační plány, které 
konkrétními kroky přispějí ke zvýšení 
jejich odolnosti vůči klimatickým je-
vům. Soustředí se v nich především 
na rozšíření a doplnění zeleně i vod-
ních prvků. 

Proč právě zeleň a voda? Protože  
v horkých dnech díky přirozenému 
výparu ochlazují své okolí. Například 

dospělá bříza dokáže za den odpařit 
přibližně 70 litrů vody a v tropických 
dnech to může být až 400 litrů. Rozdí-
ly jsou mezi jednotlivými druhy stro-
mů, záleží také na jejich stáří, velikosti 
koruny i listové plochy. Zjistit, jak kon-
krétní strom ochlazuje, může pomoci 
například nová mobilní aplikace Tree 
Check, která je zdarma ke stažení na 
Google Play či App Store. Po vyfocení 
stromu rozpozná, o jaký druh stromu 
se jedná, změří jeho obvod kmene, 
určí charakteristické znaky. Následně 
pak vypočítá, kolik tento strom v létě 
vypaří vody, či jak velký stín svou listo-
vou plochou poskytuje.

Díky vhodnému umístění stromů, 
alejí či parků tak můžeme ovlivňovat 
teplotu v okolí domu, v ulici či celém 
městském bloku. V boji proti suchu 
a přehřívání však nesmíme opome-
nout také zasakování a zadržování 
dešťové vody, která se pak v horkých 
dnech postupně odpařuje. Tam, kde 

je to možné, nahraďme asfalt a beton 
propustnými či polopropustnými po-
vrchy – například zatravňovací dlaž-
bou či štěrkovými trávníky. Dešťovou 
vodu zadržujme pomocí zasakovacích 
pásů, dešťových záhonů, průlehů či 
sběrných jezírek. Velkou službu udělá 
i přerušovaný obrubník, který správ-
ným spádováním pomůže odvést deš-
ťovou vodu do rozsáhlejší travnaté 
plochy a z hlediska stavby nepřinese 
žádné vícenáklady. 

Do boje proti přehřívání měst se mo-
hou zapojit i sami obyvatelé

Efektivní plánování a rozvoj adaptač-
ních opatření na změnu klimatu vy-
žaduje nejen zapojení státu a obcí. 
Stranou by neměl zůstat ani sou-
kromý sektor, spolky, školy či širo-
ká veřejnost, která tímto způsobem 
sama může zlepšit svou kvalitu života  
a zdraví. Letní vlny veder s sebou totiž 
přináší nemalá zdravotní rizika, která 
ohrožují zejména dlouhodobě ne-
mocné (diabetiky, kardiaky), seniory 
a děti. 

„Své bydlení můžeme postavit či 
upravit tak, aby se v horkých dnech 
nepřehřívalo. Natřeme fasádu a stře-
chu světlou barvou, která odráží větší 
množství slunečního záření zpět do 
okolí. Okolí domu osázejme zelení, 
využijme popínavé rostliny nebo do-
konce zelenou střechu. Důležité je 
také stínit zvnějšku s využitím venkov-
ních žaluzií, okenic, pergol či markýz, 
nebo větrat v brzkých ranních a večer-
ních hodinách,” dodává Martin Ander 
a odkazuje na sadu doporučení pro 
veřejnost, které jsou volně ke stažení  
na www.lifetreecheck.eu.

Adéla Mráčková 
Nadace Partnerství

S nastupujícím létem opět přichází otázka veder, sucha, ale i přívalových srážek. Je 
běžné, že v teplých měsících roku je ve městech vyšší teplota než v okolní krajině, což 
souvisí zejména s velkým množstvím zpevněných ploch i fasád. Ty v horkých dnech 
zadržují teplo a vydávají ho i po setmění. Povrchové teploty ploch ve městech pak 
mohou dosahovat i 70 °C. Fenomén přehřívání a sucha se ale netýká jen velkých 
měst. Mohou jím trpět například i vybetonovaná centra malých obcí, kde chybí zeleň, 
nebo obce obklopené holými poli rozpalujícími se po sklizni.

Nová mobilní aplikace Tree Check.
Zdroj: Nadace Partnerství
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
w w w.muzeum.klatov ynet .cz

do 25. 9. výstavní sál, chodba I. NP a přednáškový sál 
HISTORIE SPORTU V KLATOVECH

do 25. 9. schodiště
SPORTOVCI VE FOTOGRAFII 

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

Půjčovna | BAREVNÝ OTISK V NÁS – putovní výstava, ve které budou 
prezentována výtvarná díla seniorů z janovického domova Clementas. 
Jedná se o tvorbu s arteterapeutickým přesahem. Rádi vás prostřednic-
tvím této ukázky „vtáhneme“ do barevného světa seniorů. Výstavu je 
možno zhlédnout na schodišti či v běžné otevírací době v oddělení pro 
dospělé do konce srpna.
Čítárna | ROČNÍ OBDOBÍ – přijďte zhlédnout první etapu výstavy, kte-
rá bude obsahovat fotografie a básně od členů klubu Křišťál. Celkem se 
chystají tři části, které budou probíhat v červenci, srpnu a září.
Galerie | ZÁMECKÁ ZAHRADA – výstava výrobků od dětí z Domu 
dětí a mládeže Klatovy je přístupná v otevírací době dětského oddělení  
a potrvá do 31. 8. 2022.
Oddělení pro děti a mládež | LINORYT – výstava prací z výtvarného 
kurzu pořádaného Městskou knihovnou Klatovy. Výstava je přístupná  
v otevírací době dětského oddělení a potrvá od 1. 7. do 31. 8. 2022.
Refektář | JAHRESKRIPPE/OBRAZY ZE ŽIVOTA KRISTA
Výstava je přístupná veřejnosti ve dnech od 29. května do 28. září 2022 
(včetně), vždy v pátek, sobotu, neděli v době od 10.00 do 16.00. Expozi-
ce je zapůjčena z biskupství Regensburg.

1. 7.
–31. 8.

oddělení pro děti | S KNÍŽKOU NA PRÁZDNINY – fo-
tografická soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2022. Jak tráví 
knížky prázdniny? Kam se všude dostanou? Jak daleko, vy-
soko či hluboko… To bychom rádi prostřednictvím vašich 
fotografií zjistili. Vyfoťte nám a pošlete své úlovky, kde  
a s jakou knihou trávíte své prázdniny. Podrobná pravidla 
soutěže najdete na našem webu www.knih-kt.cz nebo v od-
dělení pro děti a mládež.

7. 7.
čtvrtek

18.00 | refektář jezuitské koleje
O LIDOVÉ PÍSNI A HUDBĚ KLATOVSKA – Součástí Mezi-
národního folklorního festivalu je přednáška doc. PhDr. Lu-
bomíra Tyllnera, CSc., s ukázkami jedinečných historických 
dokumentů nejen písemných, ale i zvukových.

9. 7.
sobota

18.00 | refektář jezuitské koleje
SPIRITUÁLY V REFEKTÁŘI – Přijďte si poslechnout hu-
dební koncert v podání místní skupiny Elias. Toto uskupe-
ní se zaměřuje především na zpěv amerických spirituálů  
ve vícehlasých úpravách, a to jak v čistě vokální podobě, tak 
i s doprovodem nástrojů, jako je basová kytara, klarinet, 
saxofon, kytara a mandolína. Vstupné dobrovolné.

22.–24. 7. 
pá, so, ne

refektář jezuitské koleje
DENIVKY – Zveme vás na výstavu denivek, kterou zajišťuje 
p. Pavel Novák. V pátek bude přístupná od 14 do 18 hodin, 
v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.

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

7. 7.
čtvrtek

19.00 | ČLENSKÁ SCHŮZE
Setkání zájemců o regionální dění a historii v salonku re-
staurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. Srdečně mezi 
nás zveme další příznivce.

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
Pořádá MKS Klatov y  a  Městská  knihovna Klatov y. 
Vstupné  na  nádvoř í  dobrovolné!

6. 7. 
středa

18:00 | PŘEDFESTIVALOVÝ VEČER MFF KLATOVY
Dětský folklorní soubor Šumavánek, Národopisný soubor 
Postřekov 

13. 7. 
středa

19:00 | DRUMBAND
Kapela hrající na pochodové bicí nástroje skladby obsahu-
jící latinsko-americké a pochodové rytmy.

20. 7. 
středa

19:00 | LUKÁŠ PAVLÁSEK
One man show plná smíchu.

27. 7. 
středa

19:00 | LENKA DUSILOVÁ SÓLO
Mimořádný úkaz české hudební scény završí červencové 
letní středy.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

9.-10. 7. 
so, ne

letní kino | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
V sobotu vystoupí od 12:30 do 22:00 Mrákovští Heligon-
káři, Maniacs Accordions, Šumaváci, Veselé Heligonky, 
Šmrnc, Obšuka.
V neděli vystoupí od 12:30 do 18:00 Kůrovci, Heligonka 
Aleše  Rusňáka, Štreka Ppospo. Celý víkend bude mode-
rovat František Strnad.

16. 7. 
sobota

20:00 | náměstí Míru | O5 A RADEČEK
Kapela je označována jako synonymum vkusného českého 
popu. Patří k nejžádanějším koncertním kapelám. Vstup 
zdarma.

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

V červenci a srpnu bude Klub seniorů Klatovy uzavřen, ale můžete se 
zúčastnit výletů, které si naplánovali členové klubu.

7. 7. 
čtvrtek

VÝLET DO ALŽBĚTÍNA 
odjezd vlaku z vlakového nádraží v 8.40 hod.

14. 7. 
čtvrtek

PROCHÁZKA KLATOVY-ZAHRÁDKY 
sraz ve 13.00 hod. u „penzionu pro seniory“ v Podhůrčí

21. 7. 
čtvrtek

VÝLET DO NÝRSKA 
odjezd vlaku z vlakového nádraží v 10.40 hod.

27. 7. 
čtvrtek

PROCHÁZKA KLATOVSKOU HŮRKOU 
sraz ve 13.00 hod. u „penzionu pro seniory“ v Podhůrčí

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

9. 7. 
sobota

11:00, 14:00 | KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
stálé expozice s kurátorkou Jitkou Lněničkovou.

9. 7. 
sobota

20:30 | ZÁŘÍCÍ URANOVÉ SKLO 
komentovaná prohlídka s Jitkou Lněničkovou. Oblíbená ve-
černí prohlídka stálé expozice pavilonu zaměřená na skla 
barvená uranem, která pod UV paprsky ve tmě září.  

3. 6.
–12. 9.

FASCINACE SKLEM – PRÁCE ZE SKLÁŘSKÉ ŠKOLY VE 
ZWIESELU Představení významné německé střední sklář-
ské školy ze Zwieselu, jejíž žáci jsou budoucností nejen 
bavorského sklářství. V pavilonu, jeho zahradě a chodbě 
jezuitské koleje patří léto exponátům, z nichž přímo tryská 
kreativita a láska ke sklu. 

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

1. 7.  
pátek

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech | vernisáž
 ZÓNY - NULTÁ LÉTA ZE SBÍREK GKK
Výstava je věnovaná uměleckým dílům, která vznikla v roz-
mezí let 2000–2009. Ukazuje se, že si svůj význam ucho-
vávaly klasické výrazové prostředky jako malba, socha, 
kresba a grafika, ale že se v daleko větší míře uplatňovala 
fotografie, video či instalace. Nastupovala nová generace 
umělců, kteří se sice narodili ještě v závěru totalitního re-
žimu, ale vyrůstali již v nových podmínkách svobodné spo-
lečnosti. Kurátoři výstavy: Jiří Machalický, Michal Lazorčík a 
Petr Krátký. Výstava potrvá do 28. 8. 2022.

do 11. 9.  Galerie Klenová | HEBKÉ 
Vystavující umělkyně: Micha Wille (Rakousko), Ursula Susa-
nne Buchart (Německo), Anna Bürgermeisterová (Česko)
Výstava na klenovské sýpce představí tvorbu tří umělkyň, 
které studovaly mezi lety 2003 až 2014 na Akademii výtvar-
ných umění ve Vídni. Cílem výstavy je hlavně přes médium 
malby a instalace představit českému divákovi kontextuál-
ní tvorbu autorek, která je pomyslně spojuje. 

do 14. 8.  Galerie Klenová | MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKON-
TAKT II.  Vystavená díla jsou vytvořena kombinovanou kon-
taktní technikou na klasický barytový papír pomocí účinku 
světla skrze velkoformátové negativy, do kterých autor růz-
ným způsobem zasahuje (například rytím, broušením, ta-
vením). Vrstvením dalších materiálů (mj. pauzovací papír, 
potištěné fólie, foukané sklo) se ve fotogramech akcentuje 
hloubka obrazu. Kurátorka výstavy: Jolana Havelková
Výstava potrvá do 14. 8. 2022.

16. 7.  15:00 | zámek Klenová | vernisáž výstavy 
PETR FIALA A ZBYNĚK HRABA / MEZI ZÁTIŠÍM A KRA-
JINOU
Výstava prezentuje divákovi tvorbu dvou autorů, jejichž díla 
po obsahové stránce vyrůstají ze stejných kořenů a tradic 
české krajinomalby a – dalo by se říct – i symbolismu 19. a 
počátku 20. století. Do kompozic krajin nebo zátiší se někdy 
dostávají i jakési magické nebo fantaskní prvky. Kurátor 
výstavy: Michal Lazorčík. Výstava potrvá do 30. 10. 2022.

do 24. 7.  Kostel sv. Vavřince v Klatovech | SPOLEČNÉ CESTY 10
Jubilejní desáté pokračování přehlídky prací výtvarných 
umělců, kteří pocházejí z území Klatovska a Pošumaví, 
nebo zde aktuálně tvoří. Tak jako v loňském roce se i letos 
díla představí formou originální instalace, kterou přímo 
pro výstavu navrhne a připraví umělec a scénograf Matěj 
Kos, který dlouhodobě spolupracuje například na inovativ-
ních operních inscenacích. Výstavu připravuje Galerie Kla-
tovy/ Klenová p. o. pod záštitou města Klatovy.
Kurátor výstavy: Petr Krátký

29. 7.  18:00 | kostel sv. Vavřince Klatovech | vernisáž výstavy 
PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ / TUŠENÍ 
Rozhraní mezi sochou, instalací a závěsným obrazem ne-
boli objektem. Tematicky neuchopitelné směřování k cítě-
nému propojení člověka s přírodou nebo něčím – snad jen 
tušeným – kolem nás, co přesahuje klasické lidské chápání, 
je v její tvorbě neustále přítomné. Kurátor výstavy: Michal 
Lazorčík. Výstava potrvá do 30. 10. 2022.

do 10. 7.  Galerie Klenová| JAN HENDRYCH 85
Výstava s názvem „85“ sochaře Jana Hendrycha (*1936)  
v Galerii Klatovy/ Klenová je poctou umělci k jeho osmde-
sátému pátému výročí narození. Výstavní projekt má retro-
spektivní charakter a klade si za cíl postihnout a v ucelené 
formě představit dílo této mimořádné sochařské osobnosti. 
Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Ilona Víchová

do 31. 10.  SOCHY V ULICÍCH 
Festival současného umění ve veřejném prostoru města 
Klatovy.

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

12. 7.  
středa 

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 progra-
mu bude promítání speciálu z Českého ráje. 

17. 7.  
neděle 

6:30 | naučně poznávací výlet
ZAPOMENUTÁ ŠUMAVA –  ČESKÝ LES 
Altmugl – geografický střed Evropy, Muglbachské vodopá-
dy, Silberhütte – Křížový kámen, rozhledna Havran, Flo-
ssenbürg – zřícenina románského hradu. Pěší chůze 18 km. 
Pevnou obuv a jídlo s sebou. Doprava - autobus. Sraz v 6:15 
hod. v  Jiráskově ulici (za hradbami).

23. 7.  
sobota 

9:30 | oddechová vycházka
KOLEM KOZNÍKU
Pojedeme vlakem do Žichovic a následně pěšky přes Hej-
nou do Velkých Hydčic. Pěší túra cca 8 km. Sraz ve 9:20 hod. 
na vlakovém nádraží. Osvětová akce pro veřejnost. 

B I S T R O  V L A Š T O V K A
w w w.bistrovlastovka.cz

9. 7. 
sobota

20:00 | hudební zahrada
BT‘N‘J - KŘEST DISKOKOULE 
Největší album BTnJ vychází. Nese název DISKOKOULE  
a skrývá v sobě mnohé, ale třeba i hudební styl, v jehož 
duchu se celé odehrává. Přijďte na jeho křest, poslechněte 
si jej naživo, čekají vás zajisté i nějaká překvapení!

22. 7. 
pátek

20:00 | hudební zahrada
HARD TO FRAME
Příliv ambivalentní muziky, propracovaných a neústupných 
beatů ve spojení s éterickým zpěvem.

H R A D  O PÁ L K A
fb:  opalkahrad 

8. 7. 
pátek

21:00 | KABÁT WEST 
Revival známé kapely.

16. 7. 
sobota

19:00 |
LAST MOMENT, RADIATOR, AC/DC TRIBUTE

22. 7. 
sobota

RYTÍŘSKÝ PRŮVOD ze Strážova na hrad při loučích
22.00 |ONDŘEJ LUKEŠ – klasická kytara

23. 7. 
sobota

STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI a jezdecký turnaj na kolbišti 
na hradě Opálka
18.00 |ONDŘEJ LUKEŠ – klasická kytara
20.00 |GNOMUS A WHITESNAKE REVIVAL

24. 7. 
neděle

ANENSKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Přehledný kalendář akcí na WWW.KLATOVSKYZPRAVODAJ.CZ. 
Své akce můžete zasílat na akce@klatovskyzpravodaj.cz.
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HC Klatovy na Klatovské pouti

Prázdninový provoz školských 
zařízení v Klatovech

Rádi bychom Vás pozvali na Kla-
tovskou pouť 9. a 10. července, kde 
druhým rokem budeme mít pro děti 
připravený hokejový stánek. Děti se 
mohou seznámit se střelbou pukem 
na branku, s dětskou hokejovou vý-
strojí, pohybovými aktivitami a také 
vyzkouší přesnost hodu míčkem  
na terč.

Každý dětský návštěvník obdrží sladký 
dárek, předškoláci školní pomůcku.

Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ 
zajišťují o hlavních prázdninách pro-
voz tato zařízení:

Mateřská škola Klatovy, Studentská 
601, příspěvková organizace

V období od 1. 7. do 29. 7. 2022 budou 
v provozu pracoviště: 
• MŠ Koldinova - pro děti z MŠ Koldi-

nova  a MŠ Studentská   
• MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ 

Podhůrecká, MŠ Máchova, MŠ Kal  
a MŠ Karafiátová

• MŠ U Pošty - pro děti z MŠ U Pošty, 
MŠ Luby a MŠ Národních mučední-
ků 

V období od 1. 8. do 26. 8. 2022 budou 
v provozu pracoviště:
• MŠ Národních mučedníků - pro 

děti z MŠ Národních mučedníků, MŠ 
U Pošty, MŠ Studentská

• MŠ Luby - pro děti z MŠ Luby
• MŠ Karafiátová - pro děti z MŠ Kara-

fiátová a MŠ Kal  
• MŠ Máchova - pro děti z MŠ Má-

chova, MŠ Podhůrecká a MŠ Koldi-
nova 

Od 29. srpna 2022 budou otevřeny 
všechny mateřské školy v Klatovech.

Základní školy

V období od 1. července do 31. čer-
vence 2022 zajišťuje činnost školní 
družina Základní školy Klatovy, Čap-
kova ul. 126

V období od 1. srpna do 31. srpna 
2022 zajišťuje činnost školní družina 
Základní školy Klatovy, Plánická ul. 
194

Organizace školního roku 2022/2023
Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2022/2023 bude zahájeno 
ve všech základních školách, střed-
ních školách a základních uměleckých 
školách ve čtvrtek 1. září 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na středu 26. října a čtvrtek 27. října 
2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pátek 23. prosince 2022 a skončí  
v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování za-
čne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou stanoveny v Klatovech od 6. břez-
na 2023 do 12. března 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou  
na čtvrtek 6. dubna 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od  
1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Ing. Alena Kunešová 
vedoucí odboru kultury,  

školství a cestovního ruchu

Zároveň můžete získat veškeré infor-
mace, jak své dítě přihlásit do nejú-
spěšnější líhně talentů v našem okre-
se.

Poprvé budou veřejnosti představeny 
nové jednotné dresy pro hokejovou 
mládež!

Ing. Stanislav Kopáček
prezident klubu HC Klatovy z.s.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

FOTBALGOLF
2. 7.

sobota
9:00 | Mistrovství ČR | Hřiště Fotbalpark Klatovy
MISTROVSTVÍ ČR - SRAMBLE FOTBALGOLF DVOJIC

JEZDECTVÍ
9. 7.

sobota
9:00 | Jezdecký areál Luby
63. ROČNÍK CENY KLATOV

ŠACHY
2.-10. 7. Šachový turnaj | Kulturní dům Klatovy

O POHÁR MĚSTA KLATOV 2022

16. 7. 2022 | 20.00 
klatovy | náměstí míru  
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Obce Klatovska: Tupadly

Mnoho lidí se zajímá o to, jak název 
vesnice vlastně vznikl. Legenda říká, 
že kdysi dávno sbírala jedna babka  
v lese dříví a potom, co naplnila celou 
nůši, zjistila, že ji neunese. V rozčile-
ní vykřikla: „Aby mě čert vzal!” A v tu 
chvíli přiletěl čert, popadl stařenku  
a odnášel ji do pekla. Samozřejmě se 
jí tam nechtělo, proto se tak vzpou-
zela, až čertovi z pařátů vypadla. 
Čert rozčileně poletoval nad krajinou  
a stařenku hledal, dokonce si zavolal 
na pomoc s hledáním ostatní čerty  
z pekla a stále pokřikoval: „Tu padla! 
Tu padla!” Nikdy ji sice nenašli, ale ná-
zev vsi byl na světě.

První zmínka o Tupadlech je z roku 
1331, kdy patřily k Bezděkovu. Krát-
ce nato se stala majetkem Stojmí-
ra z Trubce a jeho syn ji vlastnil až  
do konce 14. století. Někdy v této 
době je předpokládaný vznik tvrze. 
Dodnes je zachováno tvrziště velké  
37 x 36 m, které je chráněné ze tří 
stran zachovalým valem s příkopem  
a ojedinělými zbytky hradební zdi.

Pravděpodobně nejvýznamnější pa-
mátkou, která z Tupadel dělá oblí-
benou turistickou zastávku, jsou Tu-
padelské skály. Je to velice magické 
místo, které inspirovalo například 
německého spisovatele Christiana 
Heinricha Spiesse, který je také pře-
zdívaný jako Básník hrůzy, k napsá-
ní několika detektivek, hororů nebo 
divadelních děl. Christian Heinrich 
Spiess byl národností Němec, narodil 
se v roce 1755 ve Freibergu. V pou-
hých 6 letech mu zemřel otec. Několik 
let studoval ve svém rodném městě, 
poté přešel Krušné hory a ocitl se  
u cisterciáků v Oseku, kde naoko pře-
stoupil na katolickou víru. Bylo mu po-
skytnuto vzdělání, dokonce byl poslán 
na další studia do Prahy. Když se měl 
ale stát duchovním a cisterciákům se 
tím odvděčit, zběhl ze studií ke ko-
čovné herecké společnosti, s níž ces-
toval po Evropě. Poznal zde krásnou 
a velmi talentovanou herečku Sophii 
Körnerovou, kterou velice obdivoval. 
Později oba přišli o práci, a tak dora-
zili v roce 1784 do Bezděkova nedale-

ko Tupadel k hraběti Küniglovi. Vznikl 
tak milostný čtyřúhelník, jelikož hrabě 
si začal se  Spiessovou láskou Sophií 
a naopak hraběnka Küniglová měla 
pletky se Spiessem. Později se Spiess 
přestěhoval do Tupadelských skal, kde 
si postavil příbytek. Za tmy pak psával 
díla s hororovou tématikou. Údajně si 
ke skalám do země zabodl i kříže ze 
dřeva, které měly připomínat hřbitov. 
Díla měla často detektivní zápletku, 
nebo se v nich snažil pochopit myšlení 
sebevrahů a příčiny šílenství. Samota 
a temnota skal mu v tom pomáhala.
Roku 1799 umírá pravděpodobně na 
břišní tyfus stejně jako hraběnka Kü-
niglová. Náhrobek Ch. H. Spiesse se 
nachází na hřbitově v Bezděkově jen 
několik kroků od náhrobku hraběnky 
Küniglové.

V dnešní době jsou Tupadly veselá 
vesnička a takové „srdce” této vesni-
ce (a také velice oblíbené místo všech) 
je hospoda Fořtovna. Ročně se v ní  
a okolí odehrává několik společen-
ských vesnických akcí.

Tupadly jsou menší vesnice, která se nachází přibližně 5 km na západ od Klatov.

Je třeba vyzdvihnout Hasičský spolek 
Tupadly. Je to sbor dobrovolných ha-
sičů, kteří se podílejí na akcích nejen 
pro děti, ale účastní se i několika sou-
těží. Jsou velice úspěšní a naši vesnici 
skvěle reprezentují. Mají výborné vý-
sledky a ze soutěží si přivážejí mnoho 
pohárů, které  jsou vystavené v místní 
hospodě. Loňský rok byl velmi úspěš-
ný. Mužský tým obsadil hned několik 
zlatých příček a nejlépe zaběhnutý 
čas všech závodů byl 23,66 sekund  
v Bystřici. I ženskému týmu se dařilo  
a obsadil taktéž několik prvních míst. 
Nejlepší čas ze všech závodů byl 28,85 
sekund, který ženy zaběhly v Nýrsku.

Funguje zde i myslivecký spolek, takže  
v zimě probíhají často úspěšné mysli-
vecké hony na lesní zvěř.

V Tupadlech je velká parta dětí, něko-
likrát do roka se připravují akce plné 
her a zábavy. O Velikonocích se už ně-
kolik let chodí řehtat, aby děti nahra-
dily cinkání zvonů, které odletěly do 
Říma. Dále je to třeba společné zdo-
bení májky a pálení čarodějnic. 

Na začátku června, ke Dni dětí, se  
s pomocí žáků literárně drama-
tického oboru ze ZUŠ Klatovy při-
praví pohádkový les a v něm děti 

mohou potkat ty nejrůznější pohád-
kové postavy - od zlých loupežní-
ků až po krásnou princeznu. Musí 
splnit několik úkolů na stanovištích 
a na konci lesa je čeká poklad.

Na konci října se vyřezávají dýně, 
které se pak odnesou ke zvoničce na 
náves a po tmě straší přijíždějící auta. 
Večer se jde velký lampionový průvod 
a všichni musí překonat svůj strach  
z čarodějnic, duchů, kostlivců a další-
ho nadpřirozena.

Na začátku prosince přijde děti za je-
jich hříchy potrestat Mikuláš s bandou 
čertů a krásný anděl jim pak něco na-
dělí pod podmínkou, že nebudou celý 
rok zlobit.

Vánoce jsou svátky klidu a míru, proto 
se i my vždy v době adventu sejdeme 
na návsi u stromečku, který společně 
zpěvem a hrou na flétnu žáků hudeb-
ního oboru rozsvítíme. Chodíme také 

zdobit voňavé a moc dobré perníčky, 
které šikovné ženy upečou.

Kdysi se chodilo každoročně v únoru 
na masopustní průvod, ale později 
tato tradice ustala. Letos se ale prů-
vod obnovil a nikdo nelitoval. Sešlo se 
spousta krásných masek,  všude kolem 
byla spousta dobré nálady a smíchu  
a celým průvodem nás provázela 
skvělá kapela opět ze ZUŠ v Klatovech. 
O pár týdnů později se všichni sešli  
na Fořtovně, kde se promítaly fotky  
a videa z průvodu. Dokonce jsme se 
podívali i na fotky staré třeba 40 let. 

Tupadly jsou taková pohádková ve-
snička plná skvělých lidí. Děti tvoří 
jednu velkou partu, která zažívá nej-
různější dobrodružství. Lidé si navzá-
jem pomáhají a snaží se vyjít ostatním 
vstříc. Všechny chvíle, kdy může být 
celá vesnice pospolu, si každý z nás 
moc užívá. 

Zkrátka, jsme všichni jedna velká par-
ta, která táhne za jeden provaz.

Poděkování by si zasloužil každý  
z Tupadel, protože je pro ně nějakým 
způsobem důležitý, takže jedno velké 
DÍKY všem, kteří se podílí na tom, aby-
chom byli všichni tak šťastní.

Hana Ungrová
Tupadly

Tupadelské skály
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Fascinující  práce bavorských 
středoškoláků v PASKu 

Letos se v Klatovech představuje ba-
vorská střední, učňovská a pokračo-
vací škola s výstavou nazvanou Fasci-
nace sklem – Práce ze sklářské školy 
ve Zwieselu, kterou zahájili 2. června 
společně místostarosta Klatov Václav 
Chroust a místostarosta Zwieselu Jens 
Schlüter. Ti také pokřtili katalog výsta-
vy. Slavnostní zahájení pak doprovo-
dila hudebně skupina KIDZ z klatov-
ské základní umělecké školy. 

Cesta zwieselské školy do Klatov byla 
poněkud klopotná. Výstava měla být 
již v roce 2020, ale komplikace spoje-
né s covidem jí nepřály, takže se moh-
la realizovat až letos. Projekt má nyní 
za sebou vlastně tři roky příprav, kdy 
se k němu už dvakrát schylovalo a ne-
vyšlo to. Ale možná výstavě ty tři roky 
pomohly k tomu, že speciálně pro ni 
byly vytvořeny další mimořádně zají-
mavé objekty, které teď můžeme vi-
dět v Klatovech.

Uvnitř pavilonu jsou umístěny drob-
nější plastiky a designy zhotovené čas-
to neobvyklými kombinacemi technik. 
Zajímavé jsou například exponáty 
vytvořené v rámci projektu Bavorsko-
-Čechy, při kterém žáci školy zpraco-

vávali mnoha způsoby téma přeshra-
ničních spojnic. Zajímavý je například 
projekt Michaela Exla, kde dvě sedící 
figury drží jedna české a druhá ba-
vorské pivo. Dále jsou tu práce zho-
tovené méně obvyklými technikami 
ze skleněných tyčinek nad kahanem, 
jejichž reprezentantem jsou třeba tři 
náročné zdobené poháry na víno vy-
tvořené v rámci projektu Secese. Ale 
to jsou jen některé z mnoha v pavilo-
nu vystavených prací žáků školy. 

V zahradě pavilonu pak návštěvníci 
najdou další objekty. Stojí tu například 
postava staročeského muzikanta v ži-
votní velikosti, vytvořená náročným 
způsobem rytí skla. O kousek dál se 
skrývá v záhonech dlouhý skleněný 
had a v trávě tu leží i dva polštářky 
zdobené mozaikami. Rozhodně se 
nevyplatí přehlédnout oválný rám  
z barevného foukaného skla, který 
není jen exponátem. Je to „photo-po-
int“, kde si můžete stoupnout a ne-
chat se někým vyfotografovat v krás-
ném skleněném rámu. Takže letos 
v létě se při cestě do zahrady PASKu 
vyplatí nezapomenout doma něco na 
fotografování. Ale zahradou výstava 
nekončí, protože v chodbě jezuitské 

koleje jsou vystaveny v panelech ještě 
návrhy žáků ze Zwieselu. 

Součástí celého projektu byly i Živé 
dílny v pátek 3. června, kde žáci a uči-
telé sklářské školy ze Zwieselu před-
váděli různé techniky, které si moh-
li návštěvníci sami také vyzkoušet.  
A večer pak následovala přednáška  
o historii a současnosti školy. Ten den 
se akcí v PASKu zúčastnilo kolem 400 
návštěvníků, zejména žákyň a žáků 
klatovských škol. Za přípravu výstavy 
i akcí patří dík vedení sklářské školy, 
zejména jejímu vedoucímu Guntheru 
Fruthovi a jeho zástupkyni Iris Has-
chekové. 

Letní výstavy sklářských škol vždy 
přinášejí do PASKu mladý elán a tvo-
řivost a jsou oživením prázdninové 
kulturní nabídky města. Tak je tomu 
i s touto již šestou v pořadí. A letos 
dělá výstava radost i vrabcům, kteří 
po dešti používají jeden exponát v za-
hradě (skleněnou mušli) jako velmi lu-
xusní koupelnu. Snad tu pro ně bude 
dostatek dešťové vody až do 12. září, 
kdy výstava končí.   

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla Klatovy

Projekt/Projekt Fascinace sklem – Práce 
ze sklářské školy ve Zwieselu / Faszinati-
on Glas – Arbeiten aus der Glasfachschule 
Zwiesel je spolufinancován Evropskou unií 
v rámci Dispozičního fondu / ist von der 
Europäischen Union im Rahmen des Dis-
positionsfonds kofinanziert.

Kdo v těchto dnech projde okolo zahrady u Pavilonu skla, nemůže přehlédnout, že 
zde stojí či visí rozměrné skleněné objekty. Jako tradičně vždy v létě se stala zahrada 
jedním z výstavních prostorů pro práce žáků a studentů středoevropských sklářských 
škol. 

Detail sochy českého muzikanta 
Fotografie: Karel Nováček 

Detail skleněného „photo-pointu“ 

STŘEDYletní

NA NÁDVOŘÍwww.turisturaj.cz

  LENKA
DUSILOVÁ
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Knihovna v „onlajnu“

Základem pro úspěšné plnění čte-
nářových požadavků je znát své při-
hlašovací údaje do online katalogu. 
Po přihlášení vstoupíte do vašeho 
čtenářského účtu, kde vidíte přehled  
o vašich výpůjčkách, objednávkách 
(rezervacích) a poplatcích. Líbí se vám 
některá kniha, a je půjčená? Zarezer-
vujte si ji. Je dostupná, ale bojíte se, 
že na vás nepočká? Zvolte variantu 
„odložení z poličky“. Nestihnete knihy 
vrátit v určeném termínu? Prodlužte 
si je. Nebudete mít čas dostavit se  
do knihovny v otevírací době? Využijte 
boxů na nádvoří. Potřebujete uhradit 
registrační poplatek, upomínku či co-
koli jiného? Můžete, a to prostřednic-
tvím GoPay brány.

Pokud hledáte pouze informaci, zda-
li konkrétní publikaci máme, či nikoli, 
přihlášení do elektronického katalogu 
dokumentů není potřebné. Tuto služ-
bu tedy využijí i prozatímní nečtenáři.

Dále můžete využít online výpůjčku 
e-knih. Pokud jste naším aktivním 
registrovaným čtenářem, e-knihu si 
lze v katalogu vyžádat. Tu si stáhnete  
do zařízení (čtečka, tablet, telefon), 
které musí být připojeno k internetu. 
Výpůjční doba u e-knih je 30 dní.

Pokud by se stalo, že byste v našem 
fondu požadovanou knihu nenalez-
li, prostřednictvím portálu knihovny.
cz se můžete podívat i do katalogu 
jiných knihoven. Publikaci poté může-
me objednat (meziknihovní výpůjční 
službou).

Online si můžete zarezervovat místo 
či koupit vstupenku na koncert, před-

nášku nebo jinou akci, kterou pořá-
dáme buď v městské knihovně, nebo  
v refektáři jezuitské koleje.

Na závěr bych ještě ráda připomněla 
přístup do Národní digitální knihov-
ny (NDK), kde si můžete prohlížet 
tzv. díla nedostupná na trhu (DNNT). 
Jedná se o digitalizované plné texty 
dokumentů do roku 2002, chráněné 
knihy autorským právem (tj. neuply-
nulo 70 let od smrti autora) a o časo-
pisy/noviny, které vyšly alespoň před  
10 lety, a které nejsou současně do-
stupné v obchodní síti. Na tyto stránky 
se připojíte odkudkoli, podmínkou je 
být pouze naším čtenářem. K novějším 
dílům (z období 2003–2007) budete 
mít přístup přímo a jen z knihovny, a to 
ze speciálního terminálu. Jeho zřízení  
a zprovoznění se teprve chystá.

A pokud čtenářem Městské knihovny 
Klatovy ještě nejste? Stačí málo. Udě-
lat si na našich webových stránkách 
předregistraci online. Přejeme krásné 
prázdniny plné pohody a sluníčka, na-
stavte mu své tváře a užívejte teplíčka.

Za celý tým knihovny
Bc. Jana Tomanová

Městská knihovna Klatovy

Prázdniny již vchází do dveří, z malého množství volného času se stalo množství ještě 
menší, a tak bychom rádi připomněli naše služby online, které můžete využít z po-
hodlí vašeho domova, a to klidně i o půlnoci.



středa  6. července
18:00 nádvoří jezuitské koleje

Letní středy na nádvoří
předfestivalový večer MFF Klatovy

čtvrtek  7. července
16.00-22.00 Erbenovo náměstí

Pouťové atrakce

18:00 Refektář jezuitské koleje
O lidové písni a hudbě Klatovska
přednáší doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

pátek  8. července
14.00-23.00 Erbenovo náměstí

Pouťové atrakce

13.00-20.00 náměstí Míru
Staročeský jarmark

16:30 Mercandinovy sady
Kolonáda ve folklorním rytmu
DFS Dratvárik

18:00 náměstí Míru
Vítejte u nás - slavnostní zahájení MFF

18.00     kaple Zjevení Panny Marie – Chaloupka
Poutní mše svatá
hlavní celebrant: J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz 
OPraem, opat tepelské kanonie

20:30 náměstí Míru
Od klasiky po folklor
Cimbálová muzika České filharmonie

sobota  9. července
8:30 – 17:00 areál Auto Nejdl

Motoristická pouť v AUTO NEJDL
zábava pro celou rodinu, vystoupení, Strongman, 
čtyřkolky, auto novinky a další...

10.00-24.00 Erbenovo náměstí
Pouťové atrakce

10.00 náměstí Míru
dechová hudba Skalanka 

9.00-20.00 Plánická ulice
Pouťové stánky

9.00-20.00 náměstí Míru
Staročeský jarmark

 9.30      arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Chvalme Pána
Společenství Koinonia Jan Křtitel Litice

10.30      arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Putujeme s Marií
P. Alvaro Grammatica Th.D.
Loretánské litanie - Chrámový sbor pod vedením 
Ing. Pavla Hřebce

11.00, 14.00 PASK
Komentované prohlídky stálé expozice  
s kurátorkou Jitkou Lněničkovou

12.30-22.00 letní kino
Klatovská pouťová heligonka

13:00 náměstí Míru
Kdo si hraje, nezlobí 
(DFS Holúbek a FS Mladost)

13.00 arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Modlitba svatého růžence 
společenství Mariiny Legie

14.00      arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Trubači vzdávají chválu Klatovské Madoně
trubači pražské hradní stráže 

14:45  náměstí Míru
Folklorní tančírna 
pod taktovkou Šumavánku

15.00      arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Poutní mše svatá - hlavní celebrant: Mons. Josef 
Nuzík, pomocný biskup olomoucký, generální vikář 
Průvod městem 
s obrazem Panny Marie Klatovské  

16:00 Nádvoří jezuitské koleje 
Nespi a nedřímej, pojď, víno nalejvej 
povídání o tom, jak v Klatovech vzniklo první 
moravské vinařství a degustace vín

16:30 náměstí Míru
Dostaveníčko pod Černou věží 
(DFS Dratvárik a FS Dyleň)

18:00 náměstí Míru
Když muzika pěkně hraje
pořad Konrádyho dudácké muziky

18:00 refektář jezuitské koleje
Elias “Spirituály v refektáři”
Americké spirituály a písně ve vícehlasých 
úpravách.

19:30 náměstí Míru
Festivalový galaprogram „MFF Klatovy 2022“
vyvrcholení folklorního festivalu

20.30 PASK
Zářící uranové sklo – komentovaná prohlídka 
s Jitkou Lněničkovou

22:00 náměstí Míru
Večer tanečného humoru 
slovenská skupina Všetečníci

neděle  10. července
9.00-19.00 náměstí Míru

Staročeský jarmark

9.00-17.00 Plánická ulice
Pouťové stánky

9.00 náměstí Míru
dechová hudba Úhlavanka

9.30     arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Modlitba růžence 
společenství Mariiny Legie 

10.00-21.00 Erbenovo náměstí
Pouťové atrakce

10.00     arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Poutní mše svatá 
hlavní celebrant: Mons. Josef Nuzík, pomocný 
biskup olomoucký, generální vikář

10:30 Sokolovna - Plzeňská ul. - Pražská ul.- náměstí
slavnostní průvod městem

12:00 náměstí Míru
Naši hosté se loučí

12.30-18.00 letní kino
Klatovská pouťová heligonka

15:00 náměstí Míru
skupina Inflagranti a Josef Vojtek

Klatovská pouť


