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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Je více než přirozené, že každý z nás 
vyhledává jinou náplň svých dovolen-
kových dnů. Mnozí potřebují prostě 
jen vydechnout, oprostit se od každo-
denního shonu a užívají si „nicnedě-
lání“. Jiní se snaží využít každou chvíli 
k aktivnímu pohybu a zlepšování svojí 
zanedbané kondice. Rádi navštívíme 
i  rozmanité slavnosti či kulturní před-
stavení pod širým nebem. Ostatně 
vaše hojná účast na všech akcích spo-
jených s klatovskou poutí i na dalších 
letních představeních a koncertech  
moje slova jen potvrzuje. Zároveň 
je  tím nejhezčím poděkováním a po-
vzbuzením pro všechny organizátory, 
kteří pro vás dané programy připra-
vují. 

Všichni pak většinou přemýšlíme 
o  tom, že prázdniny jsou také příleži-
tostí k cestování a poznávání nových 
míst. Platí to dvojnásob především 
pro rodiny s dětmi, kde společně 
strávený čas je snad to nejcennější, 
co  můžeme svým dětem dát. 

Byť si to zejména v určitém věku neu-
vědomují a umí nám to dát i patřičně 
najevo. Avšak až jednou budou vzpo-
mínat, pravděpodobně si postesknou, 
že obdobně bezstarostné a krásné 
chvíle jsou nenávratně pryč. 

Ještě rychleji se bohužel stanou mi-
nulostí i letošní prázdninové dny. 
S  neúprosnou pravidelností je tomu 
tak vždy. Chvíle příjemné, chvíle, kdy 
můžeme a přitom nemusíme, prostě 
utíkají jako o závod. 

S blížícím se začátkem nového školní-
ho roku poté opět začneme řešit zá-
ležitosti běžného chodu domácností, 
které jsme během léta trochu upoza-
dili.  Na rovinu si přiznejme,

že to nebudeme mít úplně jedno-
duché. Válečný konflikt na Ukrajině 
významně zasáhl ekonomiky zemí 
v  celé Evropě. Nejsme výjimkou. Do-
pady v   podobě významného růstu 
cen energií či potravin se dotýkají nás 
všech. Zcela pochopitelně se promít-

nou i do nákladů spolků a sportovních 
klubů, jež mají zcela nezastupitelnou 
roli v   nabídce volnočasových akti-
vit pro děti a mládež. Proto si hodně 
považuji jednomyslného rozhodnutí 
klatovských zastupitelů, jímž podpo-
řili navýšení prostředků na zajištění 
činnosti místních spolků.   Na kulturní 
a   sportovní aktivity přidali význam-
nou částku ve výši 4,5 mil. Kč, z níž 
jsou 2 mil. Kč určeny na podporu pra-
videlné činnosti dětí a mládeže. Dali 
jim tím jistotu, že mohou svoji činnost 
nadále připravovat a rozvíjet. Pro ro-
diče to pak dozajista bude znamenat 
velkou úlevu při plánování svých vý-
dajů či rozhodování se, zda má jejich 
dítě v oblíbené činnosti pokračovat. 
2,5 mil. Kč pak umožní zabezpeče-
ní  řady kulturních projektů v rámci 
grantů, uspořádání významných akcí 
či pomohou soutěžícím, kteří díky 
svým výkonům reprezentují na re-
publikové či mezinárodní úrovni.

Za neméně podstatný považuji sou-
hlas zastupitelů s financováním vý-
stavby bytů v objektu bývalé vojenské 
ubytovny. Chceme tím posílit nabíd-
ku možností městského nájemního 
bydlení. 36 bytů spíše menší velikosti 
by mělo pomoci  s „vlastním“ bydle-
ním nejen mladší generaci, ale třeba 
i seniorům, kteří již třeba  větší byty 
nechtějí. 

Milí Klatované, přeji Vám hezkou 
druhou polovinu prázdnin, mnoho 
nových zážitků z navštívených míst či 
ze setkání s novými přáteli a hlavně: 
šťastnou cestu při návratu domů. 

Podpora volnočasov ých
aktivit  i  bydlení
Vážení Klatované, prázdninové měsíce jsou pravidelně obdobím, kdy se naše 
pozornost soustředí na to, abychom tak, jak pracovní povinnosti dovolí, využili 
příznivé počasí k odpočinku a doplnění sil.
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Revital izace  jezuitského
semináře

Zjednodušeně lze říci, že jezuitský 
areál v Klatovech představuje několik 
budov a prostranství mezi nimi: kos-
tel s přilehlou Divadelní ulicí, budova 
bývalého gymnázia (někdejší vchod 
do gymnázia s nápisem „gymnasi-
um“ je dnes vstupem do katakomb), 
jezuitská kolej (v níž sídlí nejen úřa-
dy města, ale i knihovna, refektář, 
městský ústav sociálních služeb) opět 
s  přilehlými dvorky a dvory, jezuitský 
seminář – poslední, neopravená bu-
dova jezuitského areálu s přilehlými 
parkány. Všechny tyto budovy vzni-
kaly postupně od poloviny 17. st., 
v  plnosti se  zaskvěly v celé své kráse 
okolo roku 1730. To je důležité si  při-
pomenout. Naši předci měli nejen 
schopnosti budovat krásné budovy, 
ale i trpělivost a určitou výdrž. Nejde-li 
něco hned, zkusíme to  znova! Což lze 
dokumentovat i na příkladu samotné-
ho jezuitského kostela.

Nedávno jsme rekonstrukcí refektá-
ře dokončili revitalizaci jezuitské ko-
leje. Refektář se stal živým místem, 
kam chodíme na koncerty, na před-
nášky, oddáváme tu novomanžele, 
konají se   zde jednání zastupitelstva, 
ale  i  velké komplexní akce charakte-
ru konferencí a sympozií. Akce orga-
nizuje buď refektář sám, nebo město 
a  refektář se  na nich podílí, ale před-
stavily se zde i jiné subjekty, využíva-
je genia loci, krásu místa. Často pat-
ří dík pracovníkům knihovny, neboť 
ta  refektář z pověření „města“ provo-
zuje. A právě refektář a úspěch jeho 
rozjezdu (ano, je to jen chvíle, co jej 
v této podobě máme) umocnily naše 
úvahy o jezuitském semináři.

Jsem rád, že rada města na svém jed-
nání 21. 6. projednala „záměr využití 
objektu čp. 58/I Klatovy, “- tj. jezuitské-
ho semináře -  a to rozhodnutím zadat 
architektonickou soutěž na   rekon-
strukci semináře s cílem vybudovat 
zde stálou expozici Galerie Klatovy/
Klenová. Chtěli bychom, aby stavba 
byla uvedena do (quasi) původního 
stavu z jezuitského období, aby byl 
interiér očištěn o nevhodné novotva-
ry, aby byla obnovena kaple, citlivě 
zpřístupněny sklepy bývalé sladovny, 
půda objektu, aby architekti neřešili 
jen interiéry, ale i přilehlá prostran-
ství, zejména parkánů.  Záměrem je, 
ve   spolupráci s Galerií Klatovy/Kle-
nová, umožnit zde nejen vznik stálé 
expozice této významné instituce (ga-
lerie má ve svém depozitáři více než 
4.000 položek, jež nemá kde a  jak vy-
stavit). Též bude mít k dispozici mul-
tifunkční společenské prostory i pro-
story pro workshopy. Chceme, aby 
galerie byla moderní, aby   cílila i na 
mladé návštěvníky (dětský koutek?), 
aby v areálu byla  možnost občers-
tvení a osvěžení se  a  samozřejmě i 
obchod s různými uměleckými a upo-
mínkovými předměty, jak je  ve světě 
běžné. Věříme ve vazbu na katakom-
by, do nichž ročně přijde 45-50 tisíc 
návštěvníků. Chceme využít synergie 
na refektář a Pavilon skla a samozřej-
mě na prostory GKK na klatovském 
náměstí. Věříme, že se   nám podaří 
nejen „definovat“ budoucí využití je-
zuitského semináře, ale zejména, že 
do něj vrátíme život. Že si zde svůj 
prostor najdou i místní a   regionální 
výtvarní umělci a nejen oni.  

Že se stane místem, se kterým bude-
me „počítat“ my všichni.

Tři poděkování:

A na závěr mně dovolte tři poděková-
ní, a to nejprve všem, kteří se zaslou-
žili o krásný průběh klatovské pouti, 
o program, stánky, atrakce, ale též 
o  úklid a péči v průběhu akcí. Povedlo 
se mnohé, folklorním festivalem počí-
naje a štěstím a radostí dětí ze zážitků 
na pouti konče. Všem patří velké díky. 
Ten druhý dík bych rád adresoval opět 
všem, kteří napomohli báječnému 
průběhu Barokní svatojánské noci. 
Vždy na začátku říkám účinkujícím 
i  divákům, že večer bude tak krásný, 
jak krásný si ho (společně) uděláme. 
I  letos tomu tak bylo, byl krásný, díky. 
A poslední poděkování mi dovolte 
„zaslat“ kolegyním z odboru kultury. 
Na   samý konec června si   „na sebe 
ušily“ náročný program, považte: akce 
Táhneme za jeden provaz, Barokní 
svatojánská noc, Avon pochod a hned 
poté počátkem července klatovská 
pouť!  Zvládly jej s  elegancí, díky za to.

Přeji Vám krásné léto, přeji nám všem, 
aby se postupně vyřešily všechny pro-
blémy, které nás nyní trápí.

Občas dostávám otázku, jaký je rozdíl mezi rekonstrukcí a revitalizací. Oba tyto 
termíny, když hovoříme o projektech města, čas od času používáme. Odpoví-
dám, že rekonstrukce je uvedení (zejména) stavby do původního stavu (ale určitě 
může být rekonstruována třeba i vláda), zatímco revitalizace je víc – je to  navrá-
cení života tam, kde nebyl nebo skomíral. Proto, zdá se mi, může rekonstrukce 
předcházet revitalizaci, ale v některých případech by byla rekonstrukce málo. 
Revitalizovali jsme Mercandinovy sady, revitalizovali jsme jezuitskou kolej a spo-
lu s církví postupně revitalizujeme celý jezuitský areál. A právě o poslední části 
této revitalizace bych chtěl nyní zmínit pár slov.

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Mariánská znamení                       
na  domech mají  své  kouzlo

Když se podíváme do minulosti, uvě-
domíme si, že základ klatovské pouti 
tkví v uznání zázraku Panny Marie 
Klatovské v chalupě chudého ševce 
Ondřeje Hirschbergera z 8. července 
1685. Tato událost byla opakovaně 
popsána a věřím, že je všem dostateč-
ně známa. Do srpnového čísla naše-
ho zpravodaje většinou píšu něco na 
odlehčení a tentokrát jsem si vybral 
téma zobrazování Panny Marie Kla-
tovské na domech ve městě. Ostatně 
po těchto místech si můžete udělat i 
malou procházku. 

Obliba kultu P. Marie v době baroka 
se promítala nejen do církevních sta-
veb, ale i na světských budovách. Zvyk 
dávat obrazy a sošky Panny Marie na 
fasády domů zejména ve městech - a 
posléze i na průčelí selských stavení - 
získával až nezvyklou oblibu. Z toho 
pak převzaly i některé domy do svých 
názvů (domovních znamení) marián-
ské téma. Panna Marie se tak stala 
jakousi ochránkyní domu, ke které se 
obyvatelé stavení modlili a prosili ji, 
aby je uchránila od všeho zlého.

Úctu k obrazu P. Marii Klatovské po-
volil pražský arcibiskup a říšský hra-
bě Jan Bedřich z Valdštejna, který dal 
zpodobnění Panny Marie Klatovské 
osadit také na fasádu Valdštejnského 
paláce v Praze, kde je k vidění dodnes. 

To svědčí o významu události a jejím 
dopadu na město. Zpráva o zázraku 
se rychle šířila a do města od té doby 
proudily davy poutníků věřících v zá-
zračnost obrazu. To pochopitelně při-
nášelo i užitek zdejším řemeslníkům, 
obchodníkům a hostinským. Mnozí z 
nich si také začali na své domy dávat 
obrazy P. Marie a tento zvyk se do-
choval v Klatovech prakticky do sou-
časnosti.

Byla na domech v centru i na před-
městích. Známe ji jednak ze starých 
fotografií na dnes už nestojících do-
mech a další si můžeme stále pro-
hlédnout. Některá z nich byla osazena 
i poměrně nedávno, což svědčí o tom, 
že zvyk starý několik století je stále 
živý. V Plánické ulici je jeden takový 
dům – čp. 69/I, kde byla podle obra-
zu pojmenována i trafika „U klatovské 
panenky“ (už neexistuje). Nejnovější 
je na domě čp. 164/I v Křížové ulici. 
Další je na fasádě zrekonstruovaného 
starého stavení čp. 87/IV ve Vídeňské 
ulici, kde je dnes lékárna U  Klatovské 
Madony. 

Barokní obrazy svatých byly zpodob-
ňovány ve štukových zrcadlech přímo 
na fasádě – jedno takové se nám do-
chovalo na domě čp. 62/III na Tylově 
nábřeží. Zde Madoně dělají po stra-
nách společnost sv. Václav a sv. Flo-

rián. Nedaleko odtud je na rozhraní 
s   Nádražní ulicí dům čp. 57/III, kde 
se  dříve nacházel hostinec U Pytlíků. 
Zde objevíme obraz P. Marie Klatov-
ské v drobné nice přímo ve štítu zará-

movaný pod sklem. Podobně je insta-
lován na domě čp. 370/II v Měchurově 
ulici či nedaleko na rodinném domě v 
Hammerschmiedtově ulici. Na fasádě 
domu ve Vídeňské ulici čp. 14/IV, kde 
byl dříve hostinec U Zeleného věnce, 
jsou vidět dvě zrezivělé plechové ta-
bulky, na kterých byla zpodobněna 
P. Marie hned ve dvou verzích. Ne-
daleko odtud, na rohu ulic Vídeňské 
a   Podbranské, je také na domě čp. 
32/IV.

Mariánské obrázky se také objevova-
ly i v okolní krajině - třeba jako svatý 
obrázek na stromě. Jedno takové mís-
to bývalo na okraji Výhořice při cestě 
z   Lub na Loretu (červeně značená 
turistická trasa) a před několika lety 
bylo pěkně obnoveno. Samostatnou 
kapitolu pak tvoří obrazy P. Marie 
Klatovské v kostelech v okolí Klatov 
a  četné mariánské obrazy s vedutou 
našeho města, které najdeme napří-
klad ve  sbírkách klatovského muzea.

Přeji Vám pohodový srpen a příjem-
nou dovolenou.

Vážení občané, nedávno se uskutečnila tradiční klatovská pouť, letos už konečně 
bez nejrůznějších omezení. Konal se staročeský jarmark na náměstí, nechyběl 
folklor, heligonkáři, stánky ani pouťové atrakce či poutní mše. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Podpora zájmov ých aktivi t 
organizací  v  Klatovech 
Navýšení financí v programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území 
města Klatovy “ v roce 2022.
Zastupitelstvo města na svém zase-
dání dne 29. 6. 2022 navýšilo finanč-
ní podporu pro dotační program 
„Podpora zájmových aktivit organiza-
cí na   území města Klatovy“ pro rok 
2022 o dalších 700.000 Kč.

Mimořádný termín pro podání žá-
dostí o dotace je stanoven na období 
15.  8.-15. 9. 2022.
V tomto termínu mohou organizace 
podat žádosti o dotace na své kon-
krétní projekty.

O poskytnutí dotace rozhodne rada 
města, příp. zastupitelstvo města 
na  základě doporučení komise.
Realizace těchto zájmových aktivit or-
ganizací bude ukončena k 31. březnu 
2023.

Zásady pro poskytování dotací v ob-
lasti kultury a sportu naleznete na  in-
ternetových stránkách Městského 
úřadu v Klatovech, kde jsou zároveň 
dostupné formuláře žádostí pro pí-
semné nebo elektronické podání. 

Žádosti v tištěné podobě je možné vy-
zvednout v sekretariátu místostarosty 
Ing. M. Kříže a na odboru školství, kul-
tury a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová
             vedoucí odboru školství, kultury 
           a cestovního ruchu  MěÚ Klatovy

Pronájem kancelář í 
ve  Vídeňské ul ic i
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 IV. Kanceláře jsou o velikosti 
cca 12 - 25 m². dále nabízí v Klatovech 
k pronájmu nebytový prostor vhodný 
pro provozování služeb v objektu Ví-
deňská ulice č.p. 6, Klatovy IV. Prostor 
je o velikosti 76,63 m² a bude volný od 
1. 9. 2022. 

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

www.snklatovy.cz

Ing. Jindřiška Kurcová
ředitelka Správy nemovitostí Klatovy 

s.r.o.
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Klub seniorů Klatov y

Jednou z prvních aktivit klubu, která 
se obnovila, bylo trénování paměti, 
o  které byl značný zájem. Do progra-
mu bylo opět zařazeno pravidelné 
sobotní plavání v plaveckém bazénu 
Klatovy, které probíhalo i během tří-
měsíční pauzy. Další obnovenou akti-
vitou byl kurz němčiny.

V letošním roce jsme od začátku 
března do konce června uspořádali 
mnoho zajímavých akcí a předná-
šek, jako například přednášku pana 
Ivana Rubáše na téma Staré Klatovy 
slovem i   obrazem a přednášku spi-
sovatelky Růženy Bauerové o svých 
knihách. Společnost Lva z Rožmitálu 
nám povyprávěla o  antickém a  sou-
časném Řecku a Bali. Paní Jana Dvor-
ská si   pro nás připravila povídání 
o  Tibetu. Ve  spolupráci s Organizací 
pro pomoc uprchlíkům jsme si s pa-
nem Ramehem Ibrahimem vyprá-
věli o   Sýrii. V květnu nás navštívila 
nprap. Dana Ladmanová z   oddělení 
tisku a  prevence Policie ČR s   téma-
tem Bezpečí seniorů. Město Klatovy, 
odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu, nás seznámilo s dalším zají-
mavým tématem, a to Zdraví a zdravý 
životní styl. Navštívili nás místostaros-
tové Ing. Václav Chroust a Ing. Martin 
Kříž s   velmi zajímavými vyprávěními 
o Klatovech.

V dubnu se uskutečnila dlouho oče-
kávaná Velikonoční výstava, která 
se  pyšnila spoustou krásných výrob-
ků. V březnu jsme se sešli na Výroční 
schůzi a oslavili MDŽ, kde nám zahrál 
na harmoniku pan Marval.

Každý měsíc proběhlo promítání filmu 
v Kině Šumava v Klatovech, kdy senio-
ři měli možnost zhlédnout filmy Láska 
na špičkách, Zátopek a Srdce na dlani. 
V červnu jsme uskutečnili výlet do  Vi-
notéky Bohemia Sekt ve Starém Pl-
zenci, kde nás čekala moc pěkná pro-
hlídka s degustací. 

Už více než 10 let udržujeme part-
nerství s podobnou seniorskou orga-
nizací v bavorském Chamu. V červnu 
se   nám, po dlouhé pauze, opět po-

vedlo domluvit setkání, kdy nás senio-
ři z Chamu navštívili v Klatovech. Bylo 
to moc příjemné setkání a už plánuje-
me na podzim naši návštěvu u nich.

První pololetí roku 2022 jsme zakon-
čili, jak se patří. V Bowling Baru v  Kla-
tovech jsme uspořádali posezení, kde 
jsme si opékali vuřty, pili a mlsali. At-
mosféru nám zpříjemnil pan Čada, 
který nám zahrál na harmoniku.

V červenci a srpnu je zvykem, že i naši 
senioři v klubu mají „prázdniny“. Vě-
řím, že se v září opět všichni ve zdraví 
sejdeme, rozrosteme se o nové členy 
a budeme se pravidelně a bez omeze-
ní setkávat a užívat si společně strá-
vený čas. 

Závěrem bych moc chtěla poděko-
vat našim členům za velmi početnou 
účast na akcích a aktivitách. Dále po-
děkování patří všem přednášejícím 
a  vystupujícím za  spolupráci, ochotu 
a jejich návštěvu.

Petra Jehlíková, DiS.
Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Klub seniorů stejně jako ostatní služby musel být uzavřen z důvodu pandemie 
covid-19. Postupné obnovení činnosti nastalo až v červnu 2021. V prosinci 2021 
se ale znovu zhoršila epidemiologická situace a došlo opět k uzavření klubu, kte-
ré trvalo naštěstí jen do konce února 2022. Po několika měsících, kdy se senioři 
nemohli setkávat a navštěvovat pravidelné aktivity a akce, byli za otevření klubu 
velmi rádi. Těšili se na společně strávený čas, jelikož udržení společných kontaktů 
a vazeb je jedním z důležitých aspektů v jejich životě.

babybox
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komunikační místnost

komunikační bedna

15.9.

19:00

„HUDEBNÍ CESTOPIS
18. STOLETÍ“ 

CONCERTO AVENTINO

Michaela Šrůmová - soprán
Jakub Kydlíček - barokní zobcová flétna

TENTO PROJEKT BYL USKUTECNEN ZA FINANCNÍ PODPORY PLZENSKÉHO KRAJEˇ ˇ ˇ ˇ

www.turisturaj.cz

Johann Adolph Hasse - Cantata per Flauto
Antonio Vivaldi - Kantáta All ́ombra di sospeto, RV 678
Guiseppe Sammartini - Sonáta e moll č. 3
Bernardo Storace - Ciaccona
Gerog Philipp Telemann - Kantáta „Deine Toten werden leben”, TWV 1:213
Arcangelo Corelli - Sonáta op. č. 5 č. 12 „La Follia”

22 2222..
ˇ̌

Město Klatovy pořádá

jezuitský kostel
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Univerzita třetího věku
ZČU v Klatovech

Elektronický zápis do kurzů (prostřed-
nictvím internetu) 25. - 28. srpna 2022
na internetové adrese http://au3v.
zcu.cz/rezervace

Prezenční zápis ke studiu 7. září 2022, 
13:00-15:00 hod.  a 8. září 2022, 8:00-
10:00 hod.

Místem konání prezenčního zápisu je: 
Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s. 

(bývalý Dominikánský klášter), Plánic-
ká 174, Klatovy, 1. patro 

K prezenčnímu zápisu se mohou do-
stavit i ti, kteří si žádný kurz elektro-
nicky nezapsali. Vybírat budou moci 
z  kurzů, ve kterých zbyla i po elektro-
nickém zápisu volná místa.

Další informace: 
Úhlava, o. p. s., www.uhlava.cz, www.

Nabídka pro akademický rok 2022/2023:

Dosavadní stav dětských hřišť v této 
lokalitě byl doslova tristní. Kromě 
nového hřiště se zde nachází pětice 
pískovišť, pár houpacích koníků a jed-
na skluzavka. Skladba těchto herních 
prvků má k dostatečné rozmanitosti 
rozvíjející dětské smysly hodně dale-
ko. Vybudovaným hřištěm se herní vy-
žití pro místní ratolesti rozšířilo. Nyní 
však bude důležité, aby byla ostatní 
stávající hřiště doplněna herními prv-
ky a došlo tak k větší herní rozmani-
tosti a nabídce v této lokalitě. Součástí 
žádosti o vybudování hřiště byla i sna-
ha o obnovu jednoho ze dvou hřišť 
pro míčové hry, případně nalezení ji-
ného vhodného využití těchto ploch. 

Doposud na to nebylo reagováno. 
Místa se nacházejí u domu č. p. 793 
v Mánesově ulici a u domu č.p. 749 
v  Zahradní ulici.

Na území města se nachází mnoho 
dalších dětských hřišť, která by měla 
být doplněna novými herními prvky, 
případně i lokalit, kde dětská hřiště 
zcela chybí. Je nutné se na ně zaměřit 
a tyto nedostatky napravit. V poslední 
době bylo na tuto situaci reflektová-
no. Vybudovalo se nové dětské hřiště 
na Plánickém předměstí, což je zejmé-
na k nárůstu bytových domů v této 
lokalitě celkem logickým a nezbytným 
krokem. Výstavba hřiště byla realizo-

Předmět / obor
Výše zápisného 

(za celý akad. rok)

Český jazyk a literatura – národní obrození 800 Kč
Dějiny náboženství a jeho odraz v Pošumaví a na Šumavě 800 Kč
Filosofie – od novověku do 20. století 800 Kč

Kouzelný svět bylinek 800 Kč

Moderní informační a komunikační technologie 900 Kč

Další informace:
Úhlava, o. p. s., www.uhlava.cz, www.
u3v.zcu.cz/klatovy
Ing. Pavel Vondráček, tel. 724 020 906, 
e-mail: vondracek@uhlava.cz
Program je realizován za finanční 
podpory města Klatovy.

Pavel Vondráček
Úhlava, o. p. s.

Nové dětské hřiště 
na Domažlickém předměstí
Na Domažlickém předměstí v Klatovech se mohou děti radovat z nově vybudo-
vaného dětského hřiště. Jeho výstavba byla realizována téměř po třech letech 
od   doby, kdy byla ukončena anketa, ve které si mohli místní obyvatelé zvolit 
vhodné místo pro jeho umístění a herní prvky, kterými bude hřiště tvořeno. Nové 
dětské hřiště financovalo město Klatovy v celkové částce 965 600 Kč.

vána v celkové částce 1 251 000 Kč 
(834 000 Kč KSK s.r.o., zbytek měs-
to Klatovy). Během května bylo také 
slavnostně otevřeno boulderové 
hřiště, které se nachází u cyklostez-
ky na výjezdu z Klatov na Luby. Toto 
hřiště vyšlo na 3 607 494 Kč (500 
000 Kč dotace Plzeňského kraje, zby-
tek město Klatovy). Věřme, že těchto 
lokalit pro volnočasové vyžití bude 
dále přibývat a i posléze jim bude 
věnována patřičná péče a údržba.
 

 Ing. Jiří Zavřel
zastupitel města
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I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat 
Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dál-
nic ČR
Dopravní omezení související s výstavbou:
•Cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakové-
mu nádraží – výstavba mostů přes železniční trať, cyklo-
stezku a Drnový potok – od 11. 07. 2022 je cyklostezka 
uzavřena, objízdná trasa pro cyklisty je vyznačena v teré-
nu, je možno použít i trasu MK Pod pilou-ul. 5. května-vla-
kové nádraží Luby
•silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 
na Ostřetice, silnice č. III/19122 na Čertovku – výstavba 
mostů přes silnice – zúžení dotčených silnic, případně 
„kyvadlová“ doprava
•účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi 
„Na  Rozhrání“ 
a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice – stavba vyžadu-
je zvýšenou opatrnost.

Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová po-
kládka vedení horkovodu, rekonstrukce povrchu chodníků 
a komunikace, nová pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Úsek Wolkerova-Vaňkova: 
Dokončen vodovod, kanalizace, horkovod a plynovod.
Ostatní sítě včetně povrchů komunikací: 23. 05.–10. 08. 
2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky, přístup pro pěší k sou-
sedním nemovitostem je zabezpečen.

Rekonstrukce MK Tolstého
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu (investor 
firma GasNet). Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. 
Nová výstavba parkovacího zálivu Kiss&Ride před základní 
školou.
Termíny provedení:
Úsek Podhůrecká-Macharova:
vodovod + kanalizace: 20. 06.–31. 07. 2022,
plynovod: 22. 08.–11. 09. 2022,
komunikace + T-Mobile: 12. 09.–22. 09. 2022.
Úsek Nerudova-Podhůrecká:

plynovod: 02. 08.–30. 08. 2022,
vodovod + kanalizace: 21. 08.–18. 09. 2022,
komunikace: 12. 09.–22. 09. 2022.
Úsek Družstevní – Nerudova:
plynovod: 01. 07.–01. 08. 2022,
vodovod + kanalizace: 01. 08.–21. 08. 2022,
komunikace + T-Mobile: 15. 07.–22. 08. 2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích 
komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 

je zabezpečen.
Investor staveb plynovodů je firma GasNet.
Zodpovědný pracovník za rekonstrukci plynovodu firmy 
GASSPO-p. Steiner, tel. 725 277 798, steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce MK v lokalitě „U slunce“
Celoplošná oprava povrchu spodní části lokality U Slunce 
v Klatovech včetně prostoru před garážemi v navazující 
boční slepé komunikaci. Součástí stavby bude kompletní 
výměna vodovodního řadu a rekonstrukce kabelu ČEZ.
Termíny provedení:
vodovod a kabel ČEZu je dokončen,
komunikace: 01. 08.-31. 08. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník v ulici Národních Mučedníků
Celoplošná oprava povrchu chodníku v úseku Hostašova-
-Bozděchova vpravo.
Termín provedení: do 30. 08. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup 
pro  pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Nasvětlení přechodu pro chodce u Drůbežářského zá-
vodu
Nasvětlení přechodu pro chodce samostatnými svítidly, 
pokládka kabelu veřejného osvětlení, překládka dlažby, 
celoplošné přebalení asfaltového chodníku.
Termín provedení: 08. 08.–31. 08. 2022
Akce se provede za částečné uzavírky přilehlých chodníků.

Rekonstrukce MK Bozděchova ulice
Rekonstrukce silnice, oboustranných chodníků a veřejné-
ho osvětlení v úseku Národních Mučedníků-Školní.
Termín provedení: 01. 09.–07. 10. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup 
pro  pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

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, 
vodovod, horkovod)

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijí-
máte tato nutná dopravní omezení.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech
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Dny

evropského 

dědictví

Město  Vás zve naKlatovy

European Heritage Days

2022

pátek 9. 9. - náměstí Míru

18:00 - VOJTA NEDVĚD & TIE BREAK - koncert

13:00 - Folklorní soubor Šumava a Šumavánek

15:00 - Vystoupení ZUŠ Klatovy

18:00 - AG FLEK - koncert 

Zvýhodněné vstupné - Černá věž, katakomby, Vlastivědné  muzeum Dr. Hostaše, barokní lékárna, PASK

Bohatý doprovodný program - ukázky sokolnictví, šerm a lukostřelba, řemeslné stánky, 

skákací hrad, malování na obličej, tvořivé dílny

8. - 10. 9. 

sobota 10. 9. - Vrchlického sady

14:30 - Cimbálová muzika M. Broučka

15:15 - Cimbálová muzika M. Broučka

19:30 - PELÍŠKOVÉ - koncert 

čtvrtek 8. 9. - sraz před Informačním centrem - náměstí Míru

18:00 - komentovaná prohlídka míst spojených s židovskou historií - Mgr. P. Koura

+ akci moderuje Jan Čenský

+ představení a prodej 

    moravských vín

+ občerstvení
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Obce Klatovska:  Otín

Tomuto kopci, který je součástí 
Švihovské vrchoviny, se zde ale odjak-
živa říkalo Ouhele a je z něj nádherný 
výhled na Klatovy vroubené na hori-
zontu šumavskými hvozdy s výraz-
nými vrcholy Ostrého, Jezerní hory 
a Můstku. Víska je to malá, jen s asi 
130 obyvateli, ale s poměrně bohatou 
historií sahající až do doby bronzové.  
Tehdy zde žil lid mohylový, který kolo-
nizoval území Klatovska na konci dru-
hého tisíciletí před naším letopočtem. 
Lišil se tím, že své mrtvé pohřbíval 

pod kuželovitými mohylami navršený-
mi z kamene.  Zbytky mohyl jsou do-
dnes patrné v   lese Špitále nedaleko 
Otína směrem k Točníku. Tito lidé byli 
asi ve 4. stol. před naším letopočtem 
porobeni bojovým keltským kmenem 
Laténců a   postupně s ním splynu-
li.  Z  našeho kraje zmizeli v polovině 
1.   století př. n. l. a až do příchodu 
Slovanů je osídlení našeho kraje za-
haleno rouškou tajemství.  V desátém 
století český národ sjednotili Přemy-
slovci a v roce 1260 zakládá Přemysl 
Otakar II. město Klatovy, které nepo-
chybně ovlivnilo život v širokém okolí 
a možná i v Otíně vzdáleném asi 6,5 
km od   bran města. První písemná 
zmínka o Otíně se datuje k roku 1379. 
Nejstarším známým panským sídlem 
v Otíně byla gotická tvrz zvaná Šabat, 
pravděpodobně z   druhé poloviny 
patnáctého století. Ta byla později na-
hrazena tvrzí renesanční a postupně 
přestavěna na zámek. Definitivní po-
dobu zámek a  celý areál získal až po 
jeho koupi pražským advokátem Ja-
nem Měchurou na počátku 19. století.  
Tehdy začalo pro Otín slavné období. 

Dcera majitele Tereza Měchurová zde 
totiž měla 16. září 1827 svatbu s Fran-
tiškem Palackým. Svatební průvod 
se   pěšky ubíral z otínského zámku 
nádhernou lipovou alejí do předslav-
ského kostela svatého Jakuba k od-
davkám. Letní prázdniny pak Franti-
šek Palacký trávil v Otíně převážně 
v  barokním glorietu v nejvýchodněj-
ším cípu zámeckého parku a údajně 
zde psal „Dějiny národu českého v Če-
chách a na Moravě“.  Sedával na pro-
stranství před glorietem s   krásným 

výhledem do kraje. Dodnes se zde za-
chovalo kamenné sedátko, jen výhled 
znemožňuje bujná dřevinná vegetace.  
Celý zámecký areál je od roku 1964 
chráněn jako kulturní památka. Jeho 
stav ale není nejlepší, zejména gloriet 
volá po kompletní rekonstrukci.  Ak-
tuálně je majitelem areálu společnost 
Simargland s.r.o., jejímž jediným jed-
natelem je  Daria Krstev. Otín ale není 
jen zámek, gloriet a zámecký park, 
ale hlavně navazující zástavba kolem 
něj.  Vesnička je však trochu jiná než 
ta z přelomu 19. a 20. století. Struktu-
ra sídla se z původní malé semknuté 
vesničky rozrostla směrem východ-
ním, kde v dobách ČSSR vyrostl roz-
sáhlý drůbežářský podnik, který byl 
v tehdejší době největším rozmnožo-
vacím chovem krůt v republice. Zahr-
noval nejen provozní budovy a chov-
né haly, ale i nově vystavěné domky 
pro zaměstnance. Podnik tehdy vý-
razně změnil ráz obce i život jejích 
obyvatel. Dnes je jeho provoz značně 
omezen a  cílen už jen na produkci ku-
řat.  K   severu se Otín v současnosti 
rozrůstá výstavbou rodinných domů 

vtěsnaných do nejvyšších míst obce 
s úžasným výhledem na panorama 
Šumavy. Ve   staré zástavbě dominu-
je vesnická náves s kaplí zasvěcenou 
sv. Janu Nepomuckému, takže otín-
ská pouť se slaví první neděli po 16. 
květnu. Nad střechou se tyčí zvonice 
se zvonem, který kdysi oznamoval 
obyvatelům denní čas, úmrtí i mimo-
řádné oslavy. Posledním, kdo ručně 
na zvon pravidelně zvonil, byla Anež-
ka Havlíčková bydlící v domku těsně 
u kapličky.  Dnes je pohon zvonu už 
elektrický a   zvonění řídí elektronika 
v pravidelném čase ráno, v poledne a 
večer. Otín se může pochlubit i  spor-
tovním areálem těsně pod návsí zná-
mým svými nohejbalovými turnaji. 
Postavena jsou zde dvě volejbalová 
hřiště, zastřešené společenské záze-
mí, ale i  dětské hřiště pod starými ja-
sany. Vše je doplněno rozptýlenou vý-
sadbou dřevin parkového charakteru.

Společenský život v Otíně není v sou-
časnosti nijak bohatý. Trochu zde fun-
gují hasiči, kteří se scházejí v hasičské 
klubovně na návsi, občas se sejdeme 
při stavění máje, rozsvěcení vánoční-
ho stromu či při nějaké sportovní akci 
na místním hřišti. Trápí nás i řada pro-
blémů, jako je špatný stav vodovodní 
sítě, chybějící kanalizace či nutnost re-
konstrukce budovy hasičské zbrojnice 

s klubovnou, která je jediným prosto-
rem, kde lze uskutečnit volby, schůze 
apod.  Nemáme tu restauraci ani pro-
dejnu potravin a sníme o zřístupnění  
zámeckého parku a posezení v   zá-
mecké krčmě.  Ale přes to všechno se 
tu žije krásně. 

Přijeďte se podívat!

                        Ing. Libuše Procházková

Vesnička Otín, ve starých mapách z 18. století označena jako Wottin, leží na jižním 
svahu kopce Úlehle v nadmořské výšce 450 až 500 m nad mořem. 
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Kulturní  přehled |  srpen 
LETNÍ KINO
w w w.mksklatov y.cz

1.  
pondělí

21:00 | HÁDKOVI
ČR, česky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od tvůrců úspěšné komedie Matky.

2.  
úterý 

21:00 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, česky, přístupno, 85 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.  

3.  
středa 

21:00 | HÁDKOVI
ČR, česky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od tvůrců úspěšné komedie Matky.

4.  
čtvrtek 

21:00  | STŘÍDAVKA
ČR, česky, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s J. Čvančarovou, M. Hoffmanem.   

5.  
pátek

21:00  | BULLET TRAIN
USA, titulky, od 15 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční  film s Bradem Pittem v hl. roli nájemného zabijáka.

6.  
sobota

21:00 | DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA, dabing, přístupný, 106 minut, 130 Kč.
Rodinný animovaný dobrodružný film.

7.  
neděle 

21:00  | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti.

8.  
pondělí 

21:00  | STŘÍDAVKA
ČR, česky, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s J. Čvančarovou, M. Hoffmanem.  

9.  
úterý

21:00  | HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ 
Velká Británie, titulky, od 15 let, 97 minut, 100 Kč.
Romantická komedie s Emmou Thompson v hlavní roli.

10.  
středa 

21:00 | MEN
Velká Británie, titulky, od 15 let, 100 minut, 100 Kč.
Horor.

11.  
čtvrtek 

21:00 | JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
ČR, česky, přístupný, 111 minut, 130 Kč.
Dokument. 

12.  
pátek 

21:00  | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti.

13.  
sobota 

21:00  | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem v hl. roli.

14.  
neděle 

21:00 | JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
ČR, česky, přístupný, 111 minut, 130 Kč.
Dokument.

15.  
pondělí 

21:00 | STŘÍDAVKA
ČR, česky, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s J. Čvančarovou, M. Hoffmanem.  

16.  
úterý 

21:00  | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

17.  
středa 

21:00  | MEN
Velká Británie, titulky, od 15 let, 100 minut, 100 Kč.
Horor.

18.  
čtvrtek 

21:00  | NENE
USA, titulky, od 15 let, 130 minut, 140 Kč.
Sci-fi, horor.

19.  
pátek 

21:00  | PRINCEZNA REBELKA
Francie, dabing, přístupný, 89 minut, 120 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

20.  
sobota 

21:00  | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti. 

21.  
neděle 

21:00 | NENE
USA, titulky, od 15 let, 130 minut, 140 Kč.
Sci-fi, horor.

22.  
pondělí 

21:00  | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.    

23.  
úterý 

21:00  | BULLET TRAIN
USA, titulky, od 15 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční  film s Bradem Pittem v hl. roli nájemného zabijáka..

24.  
středa 

21:00  | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 140 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

25.  
čtvrtek

21:00 | ARVÉD
ČR, SR, česky, od 12 let, 120 minut, 130 Kč. 
Mysteriózní psychologické drama.

26.  
pátek 

21:00  | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Animovaný film pro děti.

27.  
sobota 

21:00  | ARVÉD
ČR, SR, česky, od 12 let, 120 minut, 130 Kč. 
Mysteriózní psychologické drama. 

28.  
neděle

21:00  | ŘEKNI TO PSEM
ČR, česky, přístupno, 85 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

29.  
pondělí 

21:00 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem v hl. roli.

30.  
úterý 

21:00 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, česky, přístupno, 85 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

31.  
středa 

21:00  | STŘÍDAVKA
ČR, česky, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s J. Čvančarovou, M. Hoffmanem.  

BULLET TRAIN 
Bullet Train je americká akční komedie. Brad Pitt hraje ve filmu  ná-
jemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci 
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z ru-
kou a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, pro-
tože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa 
dostane do křížku se smrtícími protivníky.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby 
mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého čer-
novlasého chlapce, který vyrůstá jen se svou německou matkou. 
Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně změní život.
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M Ě S T S K Á  K N I H O V N A  K L AT O V Y
w w w.knih-kt .cz

do 31. 8.  oddělení pro děti
S knížkou na prázdniny
Fotografická soutěž probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2022. Jak tráví 
knížky prázdniny? Kam se všude dostanou? Jak daleko, vyso-
ko či hluboko… To bychom rádi prostřednictvím vašich foto-
grafií zjistili. Vyfoťte a pošlete nám své úlovky, kde a s  jakou 
knihou trávíte své prázdniny. Podrobná pravidla soutěže 
najdete na našem webu www.knih-kt.cz nebo v oddělení pro 
děti a mládež.

18. 8. 
čtvrtek

18:00 | refektář jezuitské koleje
Koncert studentského orchestru
Koncert studentů hudební akademie ve Švihově. Zazní sklad-
by např. Wolfganga Amadea Mozarta nebo Edvarda Griega. 
Studenti vystoupí spolu se svými učiteli (koncertní mistři Pl-
zeňské filharmonie Michal Sedláček a David Niederle) a šéf-
dirigentem Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasakim.

19. 8.
–21. 8.

refektář jezuitské koleje
Mečíky a jiřinky
Členové ČZS GLADIRIS a Městská knihovna Klatovy vás zvou 
na výstavu mečíků a jiřinek. V pátek bude přístupná od 14 
do 17 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Vystavují 
členové ČZS GLADIRIS. Vstupné 40/20 Kč. Zúčastnit se můžete 
bohaté tomboly. Během výstavy budou v prodeji i přebytky.

1. 9. 
čtvrtek

20:00 |nádvoří jezuitské koleje
Sen noci svatojánské
Ochotníci z divadelní společnosti Tyjátr nás hrou Sen noci 
svatojánské v jednom večeru přenesou hned do několika 
světů, které se magicky i komicky propojí. Dovolí nám na-
hlédnout do řady osudů. Mladí milenci, noblesní vládci 
Athén, směšní a snaživí řemeslníci i kouzelné bytosti světa 
elfů a víl se potkávají v prostoru kouzelného lesa a ve sváteč-
ním čase „středoletní noci“, ve kterém svět, který byl naruby, 
snad opět nabude řádu.
Je to nejen příběh opětované i neopětované lásky, planou-
cí i  vyhaslé touhy, žárlivosti a zloby, ale také břitké ironie, 
zlomyslnosti a vtipně neohrabané snahy uplatnit své chabé 
schopnosti a zalíbit se vrchnosti. Tedy všeho, co důvěrně zná-
me z  vlastních i cizích životů. Proto není divu, že Sen noci 
svatojánské patří k divácky nejoblíbenějším, a tudíž nejhra-
nějším titulům her Williama Shakespeara.

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
Pořádá MKS Klatov y a Městská knihovna Klatovy. Pořádá MKS Klatov y a Městská knihovna Klatovy. 
Vstupné na nádvoří dobrovolné!Vstupné na nádvoří dobrovolné!

3. 8. 
středa

19:00 | Jan Burian
Písničkář, spisovatel, dokumentarista a kulturní aktivista 
vystoupí první srpnovou středu na Nádvoří.

10. 8. 
středa

19:00 |Květy
Vystoupení kvartetové hudební skupiny.

24. 8. 
středa

19:00 | Crimson Town Players
Crimson Town je město, kde blues, jazz, rock a funk jdou 
ruku v ruce.

31. 8. 
středa

19:00 | Transitus Irregularis
Soubor pohybující se na rozhraní barokní a jazzové hud-
by, dvou světů, které jsou v mnohém spřízněné a vzájemně 
se  oslovují.

Refektář jezuitské koleje
17. 8. 

středa
19:00 | Karel Plíhal
Koncert českého kytaristy a zpěváka. Pořad není vhodný 
pro děti do 12 let. Vstup 200,- 

Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

6. 8. 
sobota

17:00 | Vrchlického sady Klatovy
Sadový podvečer
Multižánrový festival. Těšit se můžete na hudební i cirkuso-
vé vystoupení. 

DDM KLATOVY
w w w.ddm-klatov y.cz

1. 9. 
čtvrtek

15:00 | ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY
Přihlašování do kroužků pro školní rok 2022/2023 bude 
spuštěno 1. září od 15:00 na našich webových stránkách 
(ddm-klatovy.cz). Postup, ostatní informace a rozpis kroužků 
zveřejníme na webovkách, Facebooku a Instagramu.

M Ě S T O  K L AT O V Y
w w w.klatov y.cz

Za tajemstvím klatovských ulic 6 
Vydejte se s námi do 19. století.

Město Klatovy Vás zve spolu s divadelními spolky „Divadlo Rynek“ 
a  „Za oponou“ a Klubem přátel Klatovska na netradiční večerní pro-
hlídky městem s oživenými obrazy.
čtvrtek 11. 8.,  pátek 12. 8. a sobota 13. 8. 2022

Každý den budou prohlídky vždy: 18.00, 19:00, 20:00 a 21:00 hod.
Začátek prohlídek je před informačním centrem (budova čp. 66/I 
na  náměstí Míru).
Kapacita prohlídek je omezena. Prodej vstupenek zajišťuje informační 
centrum města. Cena vstupenek: dospělí 50 Kč, děti a mládež do 18 
let, senioři 20 Kč. 
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K L U B  S E N I O R Ů
V červenci a srpnu bude Klub seniorů Klatovy uzavřen, ale můžete se zú-V červenci a srpnu bude Klub seniorů Klatovy uzavřen, ale můžete se zú-
častnit výletů, které si naplánovali členové klubu.častnit výletů, které si naplánovali členové klubu.

4. 8.
čtvrtek

8:28 | výlet VODNÍ HRAD ŠVIHOV
odjezd vlaku z vlakového nádraží

10. 8.
středa

13:00 | procházka podél DRNOVÉHO POTOKA 
sraz před autobusovým nádražím Klatovy

18. 8.
čtvrtek 

8:10 | výlet do SUŠICE
odjezd autobusu z autobusového nádraží 

25. 8.
čtvrtek

13:30 | procházka PARK KOLONÁDA – LUBY
po stezce (odjezd MHD č. 1 ze zastávky nádraží ČD ve 13:15 
hod., příjezd k parku 13.25 hod.)

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

3. 6. 
- 12. 9.

Fascinace sklem – Práce ze sklářské školy ve Zwie-
selu / Faszination Glas – Arbeiten aus der Glasfach-
schule Zwiesel 
Další z letních výstav sklářských škol představuje letos vý-
znamnou německou střední sklářskou školu ze Zwieselu, je-
jíž žáci jsou budoucností nejen bavorského sklářství. V  pa-
vilonu, jeho zahradě a chodbě jezuitské koleje patří léto 
exponátům, z nichž přímo tryská kreativita a láska ke  sklu. 
A jeden z nich lze využít pro zhotovení krásných portrétů 
v  rámu z barevných skleněných květů. Více na www.pask-
-klatovy.cz, nebo se přijďte podívat do zahrady PASKu.   
Projekt je podporován z Dispozičního fondu EU Cíl EÚS 
2014-2020. 

 

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

4. 8.
čtvrtek

19:00 |restaurace u Radů
ČLENSKÁ SCHŮZE
Posezení zájemců o regionální dění a historii v salonku re-
staurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech.

19. 8.
pátek

18:00 | kostel sv. Anny na Hůrce
Přistání na Měsíci. Skutečnost, nebo podvod století?
Oblíbená každoroční beseda ředitele Hvězdárny a planetá-
ria Plzeň Lumíra Honzíka a jeho kolegů. Přijďte si vyslech-
nout povídání tentokrát na téma přistání na Měsíci. Akce 
se koná za každého počasí v upravené zřícenině kostela sv. 
Anny na Hůrce.

NA HŮRCE: Hudební pátky 
Srpnové pátky
Za dobrého počasí hraje vždy v pátek cca od 18 hodin v upravené zří-
cenině kostela sv. Anny na Hůrce skupina Astra band pod vedením 
pana Jindřicha Suchého.

NA HŮRCE: rozhledna a občerstvení
Na klatovské Hůrce je opět otevřeno občerstvení – od čtvrtka do nedě-
le (čt – 15:00 – 18:00 hod., pá – 15:00 – 19:00 hod., so – 14:00 – 19:00 
hod. a ne – 14:00 – 19:00 hod.). Podrobnosti najdete na: https://www.
facebook.com/Klatovskahurka/. Rozhledna je otevřena ve stejnou 
dobu jako provoz občerstvení.

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

2. 8. 
úterý

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 
půlroční zhodnocení činnosti.

14. 8. 
neděle

6:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET 
„Za Františkem do lázní“
Františkovy Lázně – kostel Povýšení Sv. Kříže, chrám kněžny 
sv. Olgy, městské muzeum, Aš Háj – Bismarckova rozhledna, 
Skalná – hrad Vildštejn. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd 
zajištěn. Doprava autobusem. Sraz v 6:15 hod. v  Jiráskově uli-
ci (za hradbami).

20. 8. 
sobota

9:30 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
„Osada Ahojky“
Pojedeme vlakem do Sušice a následně pěšky přes Čimice 
do  Žichovic. Pěší túra cca 9 km. Sraz v 9:15 hod. na vlakovém 
nádraží. Osvětová akce pro veřejnost.

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

do 
30. 10. 

Galerie Klenová
PETR FIALA A ZBYNĚK HRABA / MEZI ZÁTIŠÍM A KRA-
JINOU
Výstava Mezi zátiším a krajinou grafika Zbyňka Hraby a ma-
líře a grafika (který protentokrát vystavuje malířská plátna) 
Petra Fialy prezentuje divákovi tvorbu dvou autorů, jejichž 
díla po obsahové stránce vyrůstají ze stejných kořenů a tra-
dic české krajinomalby a – dalo by se říct – i  symbolismu 
19. a počátku 20. století. Přitom přinášejí nové postupy a 
podněty, které vycházejí z jejich vnitřních světů, které jsou 
(samozřejmě jako u všech) ovlivňovány vlastní zkušeností v 
kombinaci se současnými reáliemi.

do 11. 9. sýpka Klenová |výstava
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 kontextuální 
tvorbu autorek, která je pomyslně spojuje. 
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do 14. 8. Galerie Klenová 

MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKONTAKT II. 
Vystavená díla jsou vytvořena kombinovanou kontaktní 
technikou na klasický barytový papír pomocí účinku svět-
la skrze velkoformátové negativy, do kterých autor různým 
způsobem zasahuje (například rytím, broušením, tavením). 
Vrstvením dalších materiálů (mj. pauzovací papír, potiště-
né fólie, foukané sklo) se ve fotogramech akcentuje hloubka 
obrazu.

20. 8. 
sobota

16:00 | purkrabství hradu Klenová | vernisáž výstavy
EVA VÝBORNÁ / TVARY TICHA
Eva Výborná patří ke generaci, která vstoupila na scénu 
českého výtvarného umění v první polovině 90. let. Hlavní-
mi médii, která stojí v popředí jejího zájmu, jsou fotografie 
a malba. Ve svém výtvarném vyjádření autorka uplatňuje 
souhru geometrických forem, světla a barvy.

do 28. 8. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
ZÓNY - Nultá léta ze sbírek GKK
Výstava je věnovaná uměleckým dílům, která vznikla v  roz-
mezí let 2000–2009 a je již čtvrtou výstavou tohoto typu ma-
pující určité časové období. Před touto prezentací proběhly 
– ať už v prostorách GKK, nebo galeriích, které se  do  svého 
programu rozhodly zařadit reprízu naší výstavy – prezen-
tace sbírkových předmětů z 60., 70.–80. a 90. let. 20.  stole-
tí. Tentokrát je výstava (i připravovaný katalog) rozdělena 
především s ohledem na média, která tehdy umělci užívali.

do 31. 10. SOCHY V ULICÍCH
Festival současného umění ve veřejném prostoru města Kla-
tovy. 

13. 8. 
sobota

19:00 |hrad Klenová
Koncert Viktora Sodomy
Jedná se o jednoho z průkopníků české rockenrollové 
a  big  / beatové éry 60. let 20. století. Zpěvák skupin Fla-
mengo a The Matadors.

do 30. 10. kostel sv. Vavřince v Klatovech 
PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ / TUŠENÍ 
Pavla Voborník Kačírková (1985) se ve své umělecké tvorbě 
pohybuje na rozhraní mezi sochou, instalací a závěsným 
obrazem neboli objektem. Tematicky neuchopitelné směřo-
vání k cítěnému propojení člověka s přírodou nebo něčím – 
snad jen tušeným – kolem nás, co přesahuje klasické lidské 
chápání, je v její tvorbě neustále přítomné.

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  
výstava fotografií sportovců, starých plakátů a pozvánek 
ze  sportovních akcí.

2. 8.
úterý

17:00 | výstavní sál
Komentovaná prohlídka k výstavě Historie sportu v 
Klatovech
provází autorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 
60/30,- Kč.
Nutná rezervace předem do 30. 7. 2022

20. 8.
sobota

14:00 | výstavní sál
Komentovaná prohlídka k výstavě Historie sportu v 
Klatovech
provází autorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 
60/30,- Kč.
Nutná rezervace předem do 30. 7. 2022

EUROPE DIRECT KLATOVY
w w w.europedirect .cz

25. 8.
čtvrtek

17:00 |přednáška 
Evropa, dům na skále nebo na písku? Evropa, pra-
meny stále živé. Společné kulturní kořeny Evropy
Každé stabilní lidské společenství má budoucnost, pokud 
staví na společné kultuře, která se opírá o prověřené hod-
noty. Samotné slovo hodnoty je v současné době denně uží-
váno, aniž si běžný člověk dokáže představit jeho význam. 
Přitom jsou pro většinu Evropanů některé z hodnot zcela 
samozřejmé. Nejde o otázky náboženské nebo filozofické. 
Jde o to, co zajišťuje Evropě její biologické a kulturní přežití 
a pokračování.
Nina Nováková, středoškolská učitelka a poslankyně Par-
lamentu ČR

do 30. 9. Letní fotosoutěž o zajímavé ceny
Je vám mezi 12 - 30 lety? Vyfoťte nám během svých letních 
cest svou odpověď na otázku, jak se cítíte jako Evropané - 
Jak se vám studuje, cestuje, pracuje, zkrátka žije v Evropě?
Jaké příležitosti vnímáte jako dobré pro svůj život, rozvoj, 
plány do budoucna...?
Do soutěže budou přijímány fotografie, které byly poříze-
ny v ČR a v zemích, které jsou k termínu vyhlášení soutěže 
členskými státy EU.
Rok 2022 je Evropským rokem mládeže. Fotografie 
by měly zachytit situaci, kdy se cítíte být Evropany.
Pořizujte a posílejte své fotografie až do 30. září 
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První srpnovou nádvořní středu ote-
vře písničkář, spisovatel, dokumen-
tarista a kulturní aktivista Jan Burian, 
který odehrál od roku 1970 přes 5000 

koncertů. Kromě hudby se věnuje 
také psaní fejetonů. Podnítil i vznik 
Muzikálu třetího věku, který měl pre-
miéru v listopadu 2018. Od roku 2002 
je zakladatelem a dramaturgem sdru-
žení Osamělých písničkářů. Druhou 
středu v měsíci obsadí brněnská alter-

nativní skupina Květy. Co na nich oce-
ňují hudební publicisté, je především 
netradiční nástrojové vybavení a skla-
datelské postupy, mnohovýznamové 

texty, naléhavý zpěv a mimo jiné 
i  kontrastní používání akustických 
a elektronických ploch. 

Jediným placeným progra-
mem, který na Letních středách 
na  nádvoří můžete přijít navštívit, 
je koncert Karla Plíhala. Ten vy-
stoupí už 17. srpna od 19.00 ho-
din a jako jediný bude v Refektáři 
jezuitské koleje. Muzikant, hrající 
na mandolu, bude doprovázen ky-
taristou Petrem Fialou. Program 
je proložený básničkami, proto 
se  určitě nebudete ani chvíli nu-
dit. Tento pořad však není vhod-
ný pro děti do 12 let. Ve středu 
24. srpna zahraje kapela Crimson 
Town Players, která se popisuje 
takto: „Crimson Town, město, kde 
blues, jazz, rock a funk jdou ruku 
v ruce.“ Můžete je také znát z na-
šich streamů, které jsme natáčeli 
minulý rok. Zakončení letní scény 

v historickém centru města proběhne 
31. 8. se souborem Transitus Irregula-
ris, který se pohybuje na pomezí mezi 
barokní a jazzovou hudbou. Všech-
ny středy na Nádvoří připravujeme 
ve  spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy.

V sobotu 6. srpna proběhne multižán-
rový festival Sadový podvečer, kona-
ný v klatovských sadech a parcích. Vy-
stoupí zde například hudební skupina 
Čtvrt na smrt nebo Lazer Viking. Kro-
mě hudby zažijete i cirkusové vystou-
pení, kdy pomocí závěsné akrobacie 
gymnasti zahrají slavnou tragédii Ro-
meo a Julie.

Stejně jako v červenci se můžete i v sr-
pnu těšit na koncert na náměstí Míru. 
Tentokrát zde vystoupí hudební sku-
pina BSP, kterou založil v 90. letech 
Michal Pavlíček, Ota Baláž a Kamil 
Střihavka. Poslechnout si můžete hity 
jako Země vzdálená nebo Holka čapni 
draka.

Budeme se těšit na vaši účast při jaké-
koliv ze srpnových akcí. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Léto se pomalu blíží ke konci a s ním i projekt Nádvoří, který byl letos pojatý zcela 
odlišně od minulých let. Kromě Nádvoří je v srpnu nachystán i jiný kulturní pro-
gram, který vás zcela jistě také nadchne.

Kulturní  srpen v  Klatovech



S R P E N  2022 17

  



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J1 8

Z REGIONU… s  Janem Kavale 

Jan Kavale se narodil 24. června 1953 
nedaleko Sušice, a to v Žichovicích. Vy-
studoval SPŠ strojní v Klatovech. Aktivně 
se již během studia účastnil různých fo-
tografických soutěží a výstav. Začátkem 
90. let minulého století začal fotografovat 
pod firmou Fotorisk, kdy se od roku 1999 
autor zcela osamostatnil a pod stejným 
názvem začal vydávat i řadu knižních pu-
blikací, např. Vodstvo Šumavy; Šumava 
rozkvetlá; Šumava z ptačí perspektivy aj. 
Některé z jmenovaných jsou publikace 
pouze obrazové.

Dále v roce 2008 vydal v nakladatelství 
Karmášek České Budějovice svou prv-
ní knihu povídek – Zakázaná archeolo-
gie na   Šumavě. V psaní povídkových 
knih pokračoval a vychází ještě: Příběhy 
starých cest Šumavy; Příběhy kamenů 

a  skal Šumavy; Příběhy lidí a zvířat Šuma-
vy; Příběhy potoků a řek Šumavy a Příbě-
hy šumavského lesa.

Sepsat dohromady soubor povídek (ať 
už např. s tématem milostným či hrůzo-
strašným) není jen tak. Při každém svém 
putování vyhledává Jan Kavale stopy mi-
nulého života, pro lepší pochopení stu-
duje prameny a literaturu, navštěvuje 
muzea, hovoří s pamětníky a při každé 
příležitosti rád naslouchá starým bájím 
a  pověstem. Poté už záleží jen na autoro-
vě fantazii a čtenář občas stěží rozpozná-
vá, kde končí ověřená realita a kde začíná 
umělecká fikce.

Všechny povídky jsou doplněny krásnými 
fotografiemi. Ať se jedná o dechberoucí 
přírodní šumavské kouty nebo o místní 

památky, vždy to oči potěší a duši pohla-
dí.

Už samotné názvy povídek čtenáře upou-
tají, např. Poselství staré láhve; Senzibil; 
Smolaři; Kult duhy; Zapomenutý fotograf; 
Zaříkávač bouřkových mraků a mnoho 
dalších. 

Mě upoutala povídka Opice a lidská 
hloupost. Vzbudila ve mně zvědavost. 
Příběh sahá až do 15. století a najdeme 
jej i v evidenci osvíceného jezuity, člena 
Tovaryšstva Ježíšova, Bohuslava Balbína. 
Ale k povídce… Přesouváme se na hrad 
Rabí. Jeho tehdejším majitelem byl Půta 
Švihovský. Tento velmi vážený šlechtic 
si jednoho času přivezl z cest opici. Pro 
méně vzdělaný lid představovala tvora 
exotického až démonického. Jenže ejhle, 
opici se podařilo utéct. Uviděl ji až jeden 
dřevorubec na druhém břehu Otavy 
u  nedaleké obce Hejná. Doběhl do ves-
nice za spoluobčany s informací takovou, 
že po lese běhá čert. Úsilí obyvatel bylo 
obrovské, snaha lapit opici živou či mrt-
vou veliká. Avšak podařilo se, opice byla 
ulovena a utlučena. Hejenští na sebe byli 
pyšní a nabyli dojmu, že zbavili panství 
nebezpečného čerta. Když se o „mordu“ 
dozvěděl sám šlechtic Půta, chtěl obyva-
tele Hejné potrestat, ale nakonec se jen 
lidské hlouposti vysmál. Pochybení již 
vzniklo u hradního personálu, který byl 
za   hlídání zvířete zodpovědný. Dlouhé 
časy se pak Hejná označovala jako Ves 
Bláznů. Tedy můj závěr? Budou-li lidé, bu-
dou i chyby.

Přijďte a vyberte si leckterou z autorových 
publikací, které v našem fondu nabízíme, 
nasměrujte správným směrem vaše 
podvečerní lampičky, prožijte přečtením 
povídek nová dobrodružství a v mysli 
si  uchovejte ten nejhlubší zážitek.

„Šumava jen nerada vydává svá tajem-
ství. Jen kdo umí naslouchat, může je  po-
odhalit.“ (básník Šumavy – Adalbert Stif-
ter)

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy

S panem Sulanem a jeho povídkami jsem minule začala, povídkami budu i nadále 
pokračovat. Jan Kavale. Známější zde v okrese možná spíše jako fotograf, ale ráda 
bych tohoto talentovaného člověka představila i jako autora několika publikací.
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Výstava je podle odborníků na arte-
terapii výjimečná nejen svým rozsa-
hem, ale i množstvím klientů, kteří 
se na jejím vzniku podíleli, a také je-
jich velmi často vážným zdravotním 
stavem a s tím spojenou imobilitou.
Výstava se jmenuje Barevný otisk 
v nás (tvorba s arteterapeutickým 
přesahem). Její autorkou je zdej-
ší arteterapeutka Lenka Kindel-
mannová, odborným garantem 
arteterapeut Psychiatrické nemoc-
nice v Dobřanech Vladimír Blažek.
„Výstavy těchto marginálních skupin, 
v tomto případě jedinců s Alzheime-
rovou chorobou či handicapem, jsou 
poměrně vzácné. Pokud k nim do-
chází, pak na půdě daného zařízení 
- tato výstava je tedy výjimečná. My-

slím, že je to vhodná forma, jak   ve-
řejnost seznamovat s touto proble-
matikou a prezentovat svoji práci,“ 
okomentoval výstavu Blažek, který 
patří k největším odborníkům na da-
nou problematiku v Plzeňském kraji. 
Výtvory seniorů vznikaly během to-
hoto i minulého roku v  době pande-
mie nemoci covid-19. „Součástí  jsou  
také  díla klientů, kteří potřebují  in-
dividuální přístup a nechtějí tvořit 
ve skupině. Tvořili jsme na jejich po-
kojích, kam jsme s kolegyní dochá-
zely,“ uvedla Lenka Kindelmannová.
Na výstavě jsou díla složená z 29 témat 
s arteterapeutickým přesahem. „Sna-
žila jsem se je sestavit tak, aby si kli-
enti vyzkoušeli co nejvíce výtvarných 
technik. Nechybí ani keramika a Land 
art, tedy malování na kámen. Některé 
výtvory zdobí naši zahradu,“ doplnila.

Autoři uměleckých děl jsou čas-
to i ležící klienti, které autorka vý-
stavy Lenka Kindelmannová na-

vštěvovala na jejich pokojích, kde 
klienti upoutaní na lůžko tvořili.
Výstava se sem stěhovala z jano-
vického Domova pro seniory, kde 
měla vernisáž. Od 8. září bude ná-
sledně k vidění na klatovské základ-
ní škole v Čapkově ulici a v říjnu pak 
bude v kdyňském Muzeu příhraničí. 

Pavel Pechoušek
Clementas a.s.
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Výjimečná v ýstava 
v  klatovské knihovně 
V klatovské Městské knihovně je do konce prázdnin k vidění tematicky výjimečná 
a z hlediska oboru sociální práce také unikátní výstava, která představuje zhruba 
dvě stovky děl klientů z janovického Domova pro seniory Clementas.
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