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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované, v průběhu měsíce září jsme se při různých příležitostech pomalu 
loučili s letními dny, kdy mnohé z nich vyplňovaly kulturní akce pod širým nebem. 

Za všechny bych snad připomněl tra-
diční zapojení našeho města do celo-
evropského projektu „Dny evropské-
ho kulturního dědictví“. A tak druhý 
zářijový víkend byly naše klatovské pa-
mátky volně přístupné a zároveň v pří-
jemném prostředí Vrchlického sadů 
probíhal pestrý doprovodný program. 

Kulturní dědictví země nejsou jen vel-
ké a všeobecně známé památky. Jeho 
mozaiku tvoří rovněž menší památ-
ky či lidové tradice. Stejně tak i zcela 
„malé“ střípky v podobě kapliček či 
křížových cest rozesetých v krajině. To 
vše přispívá nejen ke zvelebení místa, 
v němž žijeme, ale také, a to zdůraz-
ňuji, k vytváření pevných vazeb právě  
s oním prostorem a generacemi na-
šich předků. V dané chvíli rozbouře-
ného světa kolem nás jde o hodnotu 
více než důležitou, možná k nezapla-
cení. 

Po čtyři roky přispívali svojí činností 
ke kultivaci našeho města i zastupite-
lé, jimž v těchto dnech vypršel man-
dát pro jeho spravování. Neprošli si 
lehkým obdobím. Jejich práci a plány 
ovlivnily naprosto neočekávatelné si-
tuace, se kterými jsme se v posledních 

desetiletích nesetkali. Místo investič-
ních záměrů a běžné správy města 
se museli vypořádat s epidemický-
mi opatřeními, jež výrazně zasáhla  
do činnosti námi zřizovaných orga-
nizací, škol či domovů pro senio-
ry. Urychlenou pomoc potřebovali 
také starší lidé, kteří žijí osamoceně  
ve svých domácnostech. I díky kvalitní 
spolupráci a rozumnému přístupu za-
stupitelů se podařilo pracovníkům na-
šich sociálních služeb nastalou situaci 
vyřešit se ctí. Nejinak tomu bylo letos 
na jaře, kdy se rozhořel válečný kon-
flikt na Ukrajině. Byť některé plánova-
né záměry v důsledku výše popsané-
ho nabraly zpoždění, jsou postupně 
dokončovány.

Dovolím si proto prostřednictvím 
těchto řádků všem zastupitelům, kte-
ří přistoupili ke službě městu se vší 
odpovědností, poděkovat za rozvahu  
a snahu o maximální efektivnost při 
řešení mnohdy nelehkých či nepří-
jemných záležitostí. Vždy s jedním 
cílem – pomoci svému městu, tudíž 
„Klatovanům“.

Velmi bych si přál, aby tomu tak bylo  
i v následujících letech. Aby také ti, 

kdo převezmou pomyslnou štafetu  
a budou se svým dílem na správě měs-
ta podílet, navázali na své předchůdce 
a měli na paměti, že město je „živý“ 
organismus.   Organismus, který se 
vyvíjí, který nezná čtyřletá období. Za-
slouží si péči přesahující onen krátký 
časový úsek. Realizace některých pro-
jektů není na první pohled viditelná 
vůbec, jiné vzhledem k své náročnosti 
trvají i desetiletí (obnova historického 
jádra). Mnohdy je přehlédneme nebo 
je bereme jako samozřejmost. Jedno 
však vím jistě. Kdybychom pominuli 
svoje předchůdce, neposouvali jejich 
nápady a nenavazovali na ně novými, 
žilo by se nám v Klatovech o mnoho 
smutněji. Stačí se podívat na fotogra-
fie staré pár desítek let. 

Přeji všem nově zvoleným zastupite-
lům hodně síly a radosti z práce pro 
Klatovy. 

Město je  „živ ý“ organismus. . .
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Dámy a pánové, vážení Klatované, rád bych poděkoval za Vaši podporu v komunál-
ních volbách. Výsledek mně udělal velkou radost. Vážím si každého hlasu - pro naši 
stranu i pro mě osobně. 

Vážím si všech odevzdaných hlasů. 
Gratuluji kolegům, (nově) zvoleným 
zastupitelům a věřím, že se nám po-
daří společně pracovat pro město Kla-
tovy. Město, které milujeme, které se 
nám stalo osudem.

Komunální volby skončily, mnozí  jsou 
ještě plni dojmů. Zhodnocení „jaké to 
byly volby“ je na vás všech. Zdá se, že 
jedno pozitivum převažuje:  všichni 
noví zastupitelé říkají, že chtějí praco-
vat pro město Klatovy. Skvěle. Dobrý 
závazek. Věřím jim. Dříve nebo poz-
ději se jistě podaří naplnit myšlenka 
latinsky napsaná nad dveřmi, jimiž se 
z jednací síně rady města vstupuje do 
kanceláře starosty. Ta říká, že vstu-
pujeme-li do jednání rady (města), 
měli bychom mít na zřeteli zájmy své 
obce/města před zájmy svými vlastní-

mi. Jinými slovy – že dobru obce musí 
ustoupit ambice a ego jednotlivců, 
aby se město rozvíjelo. Všichni víme, 
že nás nečekají lehké časy. Přesto je 
lépe nahlížet do budoucnosti s důvě-
rou, obavy dejme stranou. S důvěrou 
v to, že si dokážeme poradit, jakkoliv 
těžké budou zkoušky, které nás zřej-
mě čekají. Ve chvílích, kdy „nevidíme, 
co přijde“, je dobré ohlédnout se za 
tím, co bylo.  Mnohdy v minulosti na-
jdeme inspiraci. Dovolte mi nyní pou-
hé dva „pohledy.“

Tím prvním je založení našeho města. 
Prý to bylo okolo roku 1260 (a proč 
nepřipustit tu určitou nejistotu). Tak 
jako tak, město založil král železný  
a zlatý Přemysl Otakar II. Založil ho na 
vrcholu své moci. Právě zvítězil nad 
uherským králem Bélou IV. v bitvě  

u Kressenbrunnu a rozhodl tím i spor  
o rakouské země, který s ním vedl. 
Jeho říše se postupně rozprostře-
la do nebývalých rozměrů, dotýkala 
se moří. Mimochodem – ozvěnou 
věhlasu tohoto krále je i zmínka, 
kterou učinil Dante Alighieri ve své 
Božské komedii. A to je nějaká „re-
ference!“ Můžeme věřit, že město 
bylo založeno na základech kamen-
ných, železných a zlatých a že je naší 
povinností udržovat a rozvíjet ho  
v duchu staré královské tradice. 

Tím druhým pohledem je „okénko“ 
doprostřed nelehkého času – roku 
1636. Tehdy už 18 let sužovala téměř 
celou Evropu (později nazvaná) tři-
cetiletá válka. Několikrát se nehezky 
dotkla i našeho města. Trefně to popi-
sují historici. Přesto se v těžkém čase 
v okolí města a v městě samém našla 
skupina šlechticů (skoro bych řekl 
šlechetných lidí), která požádala jezui-
ty o to, aby přišli do města a založili tu 
latinské gymnázium. Aby „dítky naše 
byly vzdělány v kvalitní škole,“ možná 
tak by se dala parafrázovat jejich teh-
dejší snaha. Připadá mně, že jejich čin 
je dodnes nedoceněný. Kolik prozře-
telnosti, kolik prozíravosti a kolik lásky 
k místu a městu se v něm skrývalo. 
A pak také pohled do budoucnosti. 
V čase, kdy lidé kvůli běsnění války 
zapomínali žít, je myšlenka na gym-
názium myšlenkou velkolepou, myš-
lenkou do budoucnosti. I my bychom 
neměli „uprostřed cest“ zapomínat na 
to, kam chceme dojít. Neměli bychom 
zapomínat na budoucnost. Můžeme 
se lišit v názoru na to, co je (z hledis-
ka budoucího) důležité, musíme však 
hledat cesty a cíle. Musíme jít, nemů-
žeme stát.

Přeji Vám krásný podzim.

Krátké povolební  zamyšlení

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Výsledky voleb
do zastupitelstva  města
23. a 24. září si Klatované zvolili 27 členů zastupitelstva města. Podrobné výsledky 
voleb i rozdělení mandátů vám nyní přinášíme.

ANO 2011
+ ČSSD

KLATOVY21ODS NESTRANÍCI SPD PirátiSDRUŽENÍ
PRO KLATOVY
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Vážení občané, v letošním roce si připomínáme 30. výročí partnerství mezi Klatovy a 
městem Poligny ve Francii.

Smlouva o partnerství byla uzavřena 
v listopadu 1992. V září přijeli zástup-
ci partnerského města v čele s pa-
nem starostou Dominique Bonnetem 
na přátelskou návštěvu do Klatov. 
Prohlédli si u nás některé památky  
a zejména se zajímali o novinky, co se 
podařilo obnovit a postavit od jejich 
poslední návštěvy.

Setkání se zúčastnila také paní profe-
sorka Danuše Bělohlávková z Plzně, 
která stála u zrodu partnerství mezi 
oběma městy a je stále jeho dobrou 
duší. Za rozvoj vztahů s Francií ostatně 
obdržela vyznamenání Rytíř francouz-
ského státu. Za spolupráci musím po-
děkovat paní učitelce a překladatelce 
Ivaně Macháčkové, která již řadu let 
napomáhá s komunikací mezi našimi 
partnery. Myslím, že francouzská de-
legace odjížděla z Klatov s těmi nej-
lepšími dojmy a že se naše partnerství 
bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Hlasy pro volební strany (%)

Poligny s celou řadou památek na-
jdeme jižně od Besanconu v regio-
nu Franche-Comté. Naše města mají 
hodně podobností, obě ukrývají mno-
hé cenné památky i řeší obdobné pro-
blémy. Kromě francouzského města 
máme ještě jednoho zahraničního 
partnera a tím je Cham v sousedním 
Bavorsku. Vzhledem k blízkosti obou 
měst je tak spolupráce jednodušší  
a velice přátelská.

V polovině září se uskutečnila už po-
druhé v  městské knihovně verni-
sáž krajské výstavy Má vlast cestami 
proměn - Příběhy domova. Jedná se 
o celorepublikový projekt zapsané-
ho spolku Cestami proměn. Partne-
ry výstavy jsou kraje České republiky  
a spolupracuje řada dalších organi-
zací a institucí, která vedou k výměně 
zkušeností mezi zapojenými městy. 
Výstava pravidelně získává podporu  
a záštitu Ministerstva kultury, Minis-

terstva pro místní rozvoj a dalších in-
stitucí. Naše město Klatovy na výstavě 
každoročně prezentuje jednu promě-
nu, tentokrát je její součástí projekt 
revitalizace Divadelní ulice. 

V září se uskutečnily komunální volby, 
a tak mi dovolte, abych poblahopřál 
všem nově zvoleným zastupitelům 
města. Chtěl bych také poděkovat  
za dobrou spolupráci i všem dosavad-
ním zastupitelům. 

Přeji Vám pohodový podzim.

Tři  deset i let í  spolupráce
s  Pol igny



Ř Í J E N  2022 5

Mgr. Rudolf Salvetr

Ing. Václav Chroust

MUDr. Miloš Chroust

Mgr. Lukáš Kopecký

MUDr. Bohumil Kuneš

Petr Fiala

Bc. Pavel Strolený

Miloslava Šeflová

Ing. Jiří Pohanka

Ing. Petr Votípka

Stanislav Šafránek

Pavel Šefl

RNDr. Kateřina Vágnerová

Ing. Tomáš Nejdl

Doc. Otakar Čerba, Ph.D.

Ing. Luboš Nový, MBA

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

Ing. Martin Kříž

Peter Pošefka

Mgr. Jaroslav Pleticha

MUDr. Michal Janek

Ing. Marie Pošarová

Ing. Ján Ridzoň

Pavel Pošar

JUDr. Jiří ŠtanclMgr. Vítězslav Šklebený

Ing. Hana Kristová

Rozdělení mandátů a zvolení zastupitelé do Zastupitelstva města Klatov 2022-2026

č. okrsku sídlo okrsku počet voličů účast voličů účast (%)
1 Střední průmyslová škola 965 442 45,80
2 MŠ Koldinova 987 373 37,79
3 Střední průmyslová škola  (bývalá ISŠ) 941 382 40,60
4 MŠ U Pošty 1329 534 40,18
5 Tělocvična Vodojem 966 432 44,72
6 MŠ Studentská 1745 752 43,09
7 ZŠ Masarykova 1344 657 48,88
8 Gymnázium 387 143 36,95
9 Dragounská kasárna (HZS) 529 220 41,59
10 ZŠ Tolstého 900 396 44,00
11 MŠ Karafiátová 1139 548 48,11
12 Reg. centrum soc. integrace 1473 333 22,61
13 MŠ Máchova 1011 409 40,45
14 ZŠ Tolstého (Penzion pro seniory) 950 356 37,47
15 Hřiště TJ Luby 854 378 44,26
16 Statek Sobětice s.r.o. 241 95 39,42
17 MŠ Kal 99 43 43,43
18 OV Kydliny 78 31 39,74
19 SDH Habartice 81 32 39,51
20 KD Točník 223 123 55,16
21 SDH Štěpánovice 279 158 56,63
22 KD Dehtín 42 31 73,81
23 KD Vícenice 81 46 56,79
24 OV Otín 109 50 45,87
25 OV Tajanov 240 138 57,50
26 Myslivna, Tupadly 135 52 38,52
27 SDH Drslavice 116 43 37,07
28 OV Křištín 92 31 33,70

17336 7228 41,69
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1 Střední průmyslová škola 1391 508 15 811 2803 570 2000 351 1923
2 MŠ Koldinova 900 306 28 1448 2235 361 1160 564 1933
3 Střední průmyslová škola (bývalá ISŠ) 1084 245 13 1072 2505 396 1356 398 2308
4 MŠ U Pošty 2085 367 12 1662 2918 511 2297 365 2783
5 Tělocvična Vodojem 1524 274 27 1092 3001 455 1708 494 1889
6 MŠ Studentská 2366 435 36 1718 4250 871 3936 724 3937
7 ZŠ Masarykova 2464 693 17 1247 5024 814 2791 301 2418
8 Gymnázium 390 159 0 376 1047 73 581 64 795
9 Dragounská kasárna (HZS) 910 149 10 469 1650 73 822 294 915
10 ZŠ Tolstého 1545 514 5 679 3003 640 1772 235 1300
11 MŠ Karafiátová 1547 337 12 1414 3239 696 3041 623 2399
12 Reg. centrum soc. integrace 779 321 23 1346 1644 266 1708 233 1805
13 MŠ Máchova 1560 285 13 1100 1821 524 1637 720 2065
14 ZŠ Tolstého (Penzion pro seniory) 1209 218 14 881 2051 415 1014 546 2175
15 Hřiště TJ Luby 883 375 14 942 2981 259 1597 264 1586
16 Statek Sobětice s.r.o. 302 124 8 343 461 19 419 86 484
17 MŠ Kal 207 25 0 119 164 8 338 86 79
18 OV Kydliny 268 19 9 87 34 2 64 58 225
19 SDH Habartice 160 33 0 86 69 55 13 35 346
20 KD Točník 368 118 2 413 430 149 532 85 931
21 SDH Štěpánovice 459 111 7 276 1215 111 614 365 437
22 KD Dehtín 118 7 2 83 192 31 121 57 204
23 KD Vícenice 120 46 5 96 112 32 194 7 570
24 OV Otín 244 4 1 82 156 53 364 3 279
25 OV Tajanov 563 116 7 298 994 142 468 38 488
26 Myslivna, Tupadly 271 12 0 166 272 51 43 4 305
27 SDH Drslavice 167 20 1 147 233 38 139 82 247
28 OV Křištín 46 32 4 34 363 4 114 5 115

S 23930 5853 285 18487 44867 7619 30843 7087 34941
% 13,76 3,37 0,16 10,63 25,80 4,38 17,73 4,08 20,09

Počet hlasů pro jednotlivé strany podle volebních okrsků
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I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba 
(Východní obchvat Klatov) – hlavní in-
vestor akce Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Dopravní omezení související s vý-
stavbou:
• Cyklostezka Luby v úseku most 
„Beneš“ – MK k vlakovému nádraží – 
výstavba mostů přes železniční trať, 
cyklostezku a Drnový potok – od 11. 
7. 2022 je cyklostezka uzavřena, ob-
jízdná trasa pro cyklisty je vyznačena 
v terénu, je možno použít i trasu MK 

Pod pilou-ul. 5. května-vlakové nádra-
ží Luby
• silnice č. III/11766 a železnice na 
Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice, 
silnice č. III/19122 na Čertovku – vý-
stavba mostů přes silnice:  

• silnice II/191 – 6. 10. 2022 uzavírka 
silnice, objízdná trasa bude vyznače-
na po silnici III/19122
• účelová komunikace mezi zahrád-
kářskými koloniemi „Na Rozhrání“ 
a „U lomečku“ – výstavba přeložky sil-
nice – stavba vyžaduje zvýšenou opa-
trnost

Rekonstrukce MK Bozděchova ulice
Rekonstrukce silnice, oboustranných 
chodníků a veřejného osvětlení v úse-
ku Národních mučedníků-Školní.
Termín provedení: 1. 9.–7. 10. 2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem je zabezpečen.

Štěpánovice, prodloužení stezky pro 
chodce a cyklisty, Pod Borem
Výstavba nové stezky s jejím odvod-
něním, pokládka vodovodního řadu, 
pokládka chráničky pro budoucí ve-
řejné osvětlení a Metropolitní síť. 
Termín provedení: 1. 9.–31. 10. 2022
Stavba se provádí v zeleném pásu (pří-
kopu) podél silnic 1. a 2. třídy za částeč-
ného omezení provozu.

Voříškova ulice - stavební úpravy 
Úpravy šířkového uspořádání silni-
ce a chodníků v úseku Niederleho –  
U Plynárny, úprava železničního pře-
jezdu a křižovatek s ulicemi U Ply-
nárny a Čechova. Stavební vyznačení 
parkovacího pruhu v úseku od ulice 
U Plynárny po ulici Podhůrecká for-
mou vysazených ploch v křižovatkách.  
V celé délce bude upravena šířka vo-
zovky na 7 m a zřízen parkovací pruh.

Termín provedení: 26. 9.–30. 10. 2022
V době od 26. 9. do 23. 10. 2022 bude 
mezi ulicemi Jungmannova a Niederle-
ho jednosměrný provoz, a to ve směru  
od Jungmannovy ulice. Objízdná trasa 
pro opačný směr bude vedena po sou-
běžných komunikacích (Domažlická, 
Tolstého).
V době od 24. 10. do 30. 10. 2022 bude 
v tomto úseku úplná uzavírka z důvodu 
provádění konečné úpravy povrchů. Pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem bude zabezpečen.

Oprava povrchu MK za kostelem  
v obci Křištín
Termín provedení: 10. 10.–20. 10. 2022
Stavba bude provedena za úplné uza-
vírky komunikace. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabez-
pečen.

Oprava povrchu účelové komunika-
ce „ke mlýnu“ v obci Dehtín
Termín provedení: 30. 9.–10. 10. 2022
Stavba se provede za úplné uzavírky ko-
munikace.

Oprava povrchu MK v obci Čínov
Výstavba kanalizace, vodovodu  
a plynovodu, oprava povrchu silnice  
na návsi a dále na výjezdu z obce 
směr Lažánky.

Termíny provedení: 12. 9.–30. 10. 2022.
Stavba se provádí za úplné uzavírky 
MK. Objízdná trasa je vedena po komu-
nikacích 2. a 3. tříd přes obce Lažánky  
a Kydliny. Přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem je zabezpečen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění 
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)

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

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech

Pořízení obrázku: srp 2019 © 2022 Google

Street View – srp 2019

Klatovy, Plzeňský kraj

 Google

390 Čechova
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5.  
středa

POSLEDNÍ STŘIH 
Francie/Velká Británie/Japonsko
titulky, od 15 let, 100 minut, 
rež. Michel Hazanavicius

V opuštěné budově se rozpadá natáčení nízkorozpočtového 
zombie hororu. Protivný režisér svým nepříjemným chová-
ním tlačí herce a štáb na pokraj sil, když odhalí svůj plán, 
jak vnést do projektu energii a vzrušení: oživit skutečnou, 
prastarou zombie kletbu. Ve zběsilém jednorázovém zábě-
ru, kde létají části těl a tekutiny, bojují herci s nemrtvými  
a se svým režisérem o život, až film dospěje k šokujícímu 
závěru a začnou běžet titulky... je to ale celý příběh? Oscaro-
vý scenárista a režisér Michel Hazanavicius předkládá jeden  
z nejinovativnějších, nejradostnějších a nejzábavnějších mi-
lostných dopisů filmu a filmařině, jaký kdy uvidíte. Adaptace 
kultovního japonského kasovního trháku One Cut of The 
Dead od Chinichiro Uedy.

6.  
čtvrtek SVATÝ PAVOUK

Dánsko/Německo/Švédsko/Francie
titulky, od 15 let, 116 minut, 
rež. Ali Abbasi

V noci řádí v Mašhadu sériový vrah, který láká oběti do své 
sítě. Zabíjí ženy, prostitutky. Zatímco policie zločiny igno-
ruje, Rahim, novinářka z Teheránu, bloudí temnými čtvrtě-
mi svatého města a hledá pravdu. Holy Spider je natočen 
podle skutečné události, přičemž název filmu odkazuje  
na přezdívku sériového vraha. V roce 2001 Saeed Hanaei zabil  
ve městě Mašhad šestnáct prostitutek, protože je považoval 
za „nečisté“. Jeho soudní proces vyvolal v Íránu velký roz-
ruch, a to nejen kvůli hrůznosti toho, co se stalo, ale také 
proto, že některá média a konzervativní skupiny z něj udě-
laly hrdinu. 

7.  
pátek JFK NÁVRAT: ZA ZRCADLEM

USA, titulky, od 12 let, 118 minut,
rež. Oliver Stone, Ibrahim Hamdan

Třicet let po svém filmu „JFK“ bere režisér Oliver Stone di-
váky na cestu po nedávno odtajněných důkazech o atentá-
tu na prezidenta Kennedyho – nejzávažnější americké zá-
hadné vraždě dvacátého století. Stone předkládá společně  
s oscarovými vypravěči Whoopi Goldbergovou a Donaldem 
Sutherlandem a s vynikajícím týmem lékařských a balistic-
kých expertů, historiků a svědků přesvědčivé důkazy o tom, 
že v případě Kennedyho se z „konspirační teorie“ stala „kon-
spirační skutečnost“.

8.  
sobota NEUVĚŘITELNÉ, ALE PRAVDIVÉ

Francie/Belgie, titulky,
od 12 let, 74 minut, 
rež. Quentin Dupieux

Alain a Marie jsou na prohlídce domu na klidném předměs-
tí. Realitní makléř je varuje, že to, co se skrývá ve sklepě, jim 
obrátí život naruby. Manželé se ohromeni a nadšeni tím, co 
objeví, rozhodnou nemovitost koupit. Když k nim na večeři 
přijde Alainův drzý šéf a jeho přítelkyně, pokušení podělit 
se o neuvěřitelnou (ale pravdivou!) informaci je silné. Marie 
je však odhodlána udržet ji v tajnosti. Začne být sklepem 
posedlá a nemůže si pomoci, aby se tam nevydala... Quen-
tin Dupieux, jeden z nejexcentričtějších filmových tvůrců, má 
zdánlivě nevyčerpatelný zdroj bizarních nápadů, na nichž  
s komickou genialitou staví. Svým hercům opět velkoryse 
poskytl příležitost zahrát si nezapomenutelně bizarní po-
stavy. 

Be2Can v kině Šumava
Ve dnech 5.–12. 10. proběhne v kině Šumava mimořádná přehlídka vybraných filmů, 
uvedených na letošních největších festivalech  (Benátky, Cannes, Berlín).
Začátky představení vždy od 20.00, vstupné 130 Kč.

9.  
neděle UDÁLOST

Francie, titulky, od 15 let, 100 minut,
rež. Audrey Diwan

Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má 
před sebou slibnou budoucnost. Když však otěhotní, mož-
nost dokončit studium a vymanit se z omezení plynoucích 
z jejího sociálního původu se rozplyne. S blížícími se závě-
rečnými zkouškami a rostoucím břichem se Anne rozhodne 
jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, i kdyby kvůli tomu 
měla riskovat vězení...  

10.  
pondělí CASABLANCA BEATS

Maroko/Francie, titulky, od 12 let, 101 minut
rež. Nabil Ayouch

Bývalý rapper Anas získá práci v kulturním centru v dělnické 
čtvrti Casablanky. Povzbuzováni svým novým učitelem se 
jeho žáci pokusí osvobodit od tíhy určitých tradic, aby mohli 
žít své vášně, objevovat sami sebe a vyjádřit se prostřednic-
tvím hip hopu, to vše ve společnosti, kde hrozí nebezpečí 
svobody projevu. Nabil Ayouch proniká s filmem Casablan-
ca Beats do srdce městských kulturních center, aby dal hlas 
mladým lidem a vzdal hold těmto tvůrčím místům, která mu 
během jeho dospívání tolik dala. Anas působí v kulturním 
centru Sidi Moumen – prvním, které na předměstí Casablan-
ky vytvořila režisérova nadace. 

11.  
úterý RIMINI

Německo/Rakousko/Francie, 
titulky, od 18 let, 116 minut,
rež. Ulrich Seidl

Smrt matky přivádí Richieho Brava z adoptivního domova 
v Itálii zpět do jeho pokoje v rodném Dolním Rakousku. 
S kořalkou v ruce a sametovými melodiemi Wurlitzeru ve 
vzduchu se ve sklepě se svým „piccolo fratello“ loučí s rodi-
čovským domem. Jeho otec je v domově důchodců. Popo-
vá hvězda Richie vydělává peníze v Rimini. Tvrdí, že je stále 
„con molto amore“ – a je to právě trocha té sexuální vášně, 
kterou potřebuje, aby se oblékl do svého korzetu a „jac-
ketto“, což se rýmuje s „perfetto“, a pak se zápalem zpíval 
tklivé německé písničky ve strohých hotelových foyer. Tento 
rakouský gigolo oplývá smyslným šarmem a razí si cestu do 
myslí, těl a peněženek žen určitého věku. Seidlovo nové opus 
magnum je hluboce romantické až smutné. Bez ohledu  
na to, jak špinavý a perverzní je tento film na povrchu, za-
chycuje životní patos jako málokterý jiný. 

12.  
středa KRVAVÉ POMERANČE

Francie, titulky, od 15 let, 102 minut,
rež. Jean-Christophe Meurisse

Ve stejnou dobu se pár v důchodu, který je zatížen dluhy, 
snaží vyhrát taneční soutěž, ministr hospodářství je pode-
zřelý z daňových úniků, dospívající dívka se setkává se se-
xuálním maniakem a mladý právník se pokouší vyšplhat  
na společenském žebříčku. Jak lze očekávat, vítězem nemusí 
být nutně ten, na koho jsme sázeli. Takový výbušný koktejl 
postav rozehrává Jean-Christophe Meurisse ve svém dru-
hém celovečerním filmu. Snímek Krvavé pomeranče, uvede-
ný v rámci půlnočního promítání na festivalu v Cannes, staví 
mosty mezi dušemi žijícími v rozjitřené společnosti. 
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Kulturní přehled | říjen
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
sobota

17:00 | BANGER
ČR, od 15 let, 111 minut, 120 Kč.
Nový český film. Drama s Adamem Mišíkem v hlavní roli.

1.  
sobota

20:00 | BUKO
ČR, přístupno, 112 minut, 140 Kč.
Nový český film.

2.  
neděle

17:00 | AFTER: POUTO
USA, titulky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Čtvrté pokračování romantické ságy.  

2.  
neděle

20:00 | TO NIC, DRAHÁ
USA, titulky, od 15 let, 123 minut, 130 Kč.
Thriller s Harrym Stylesem v hlavní roli.

3.  
pondělí

20:00 | STŘÍDAVKA
ČR, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Česká komedie.

4.  
úterý

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 140 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

5.-12.10. BE2CAN 
Přehlídka vybraných filmů, uvedených na letošních největ-
ších festivalech (Benátky, Cannes, Berlín). Viz str. 8.

7.  
pátek

17:00 | BUKO
ČR, přístupno, 112 minut, 140 Kč.
Nový český film.

8.  
sobota

17:00 | PRINCEZNA REBELKA
Francie, dabing, přístupný, 89 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.  

9.  
neděle

17:00 | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Nejnavštěvovanější animovaný film.

13.  
čtvrtek

20:00 | HALLOWEEN KONČÍ
USA, titulky, od 15 let, 111 minut, 140 Kč. 
Horor.

14.  
pátek

17:00 | ÚSMĚV
USA, titulky, od 15 let, 117 minut, 140 Kč.
Horor.

14.  
pátek

20:00 | VÁLEČNICE
USA, titulky, od 12 let, 126 minut, 130 Kč.
Akční drama.

15.  
sobota

17:00 | JAN KOLLER
ČR, přístupno, 111 minut, 110 Kč.
Portrét slavného českého fotbalisty.

15.  
sobota

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 130 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

16.  
neděle

17:00 | DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA, dabing, přístupný, 106 minut, 130 Kč.
Příběh animovaných zvířecích superhrdinů.

16.  
neděle

20:00 | BULLET TRAIN
USA, titulky, od 15 let, 127 minut, 120 Kč.
Akční  film s Bradem Pittem v hlavní roli.

17.  
pondělí

20:00 | BĚŽNÁ SELHÁNÍ
ČR, od 15 let, 85 minut, 120 Kč.
Nový český film s Taťjanou Medveckou v hlavní roli.

18.  
úterý

20:00 | ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
Francie, dabing, od 12 let, 83 minut, 120 Kč. 
Komedie.

19.  
středa

18:00 | MARTIN LOEW – AMERICKÝ SEVEROZÁPAD
120 minut, 190 Kč.
Diashow populárního cestovatele.

20.  
čtvrtek

20:00 | INDIÁN
ČR, přístupno, 94 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s Karlem Rodenem v hlavní roli.

21.  
pátek

17:00 | BANGER
ČR, od 15 let, 111 minut, 120 Kč.
Nový český film. Drama s Adamem Mišíkem v hlavní roli.

21.  
pátek

20:00 | BLACK ADAM
USA, titulky, od 12 let, 125 minut, 130 Kč.
Akční fantasy s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli.

22.  
sobota

17:00 | CIRKUS MAXIMUM
ČR, přístupno, 130 Kč.
Nová česká rodinná komedie.

22.  
sobota

20:00 | ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR, od 12 let, 105 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s Hanou Vagnerovou v hlavní roli.

23.  
neděle

17:00 | RAKEŤÁK
USA, dabing, přístupno, 105 minut, 100 Kč.
Animovaný film s populárním Buzzem Rakeťákem.

23.  
neděle

20:00 | IL BOEMO
ČR/Itálie, od 15 let, 140 minut, 110 Kč.
Vojtěch Dyk v hlavní roli nového českého filmu.

24.  
pondělí

20:00 | ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR, od 12 let, 105 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s Hanou Vagnerovou v hlavní roli.

25.  
úterý

20:00 | TŘI TISÍCE LET TOUHY
Austrálie/USA, titulky, od 12 let, 108 minut, 120 Kč.
Fantasy.

26.  
středa

20:00 | ARVÉD
ČR, od 12 let, 120 minut, 130 Kč. 
Mysteriózní psychologické drama.

27.  
čtvrtek

20:00 | STŘÍDAVKA
ČR, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Česká komedie.

28.  
pátek

17:00 | ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE
ČR, přístupno, 80 minut, 100 Kč.
Portrét fenomenálního českého sportovce.

28.  
pátek

20:00 | ĎÁBLOVA KOŘIST
USA, titulky, od 15 let, 93 minut, 130 Kč.
Horor.

29.  
sobota

17:00 | ŠOUMEN KROKODÝL
USA, dabing, přístupno, 122 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.

29.  
sobota

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 130 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

30.  
neděle

17:00 | PRINC MAMÁNEK
ČR, přístupno, 100 minut, 120 Kč.
Pohádka s Janem Budařem v hlavní roli.

30.  
neděle

20:00 | ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR, od 12 let, 105 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie s Hanou Vagnerovou v hlavní roli.

31.  
pondělí

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 130 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

1.  
úterý

20:00 | IL BOEMO
ČR/Itálie, od 15 let, 140 minut, 110 Kč.
Vojtěch Dyk v hlavní roli nového českého filmu.

2.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: TROJÚHELNÍK SMUTKU
Švédsko, titulky, od 12 let, 147 minut, 120 Kč.
Komedie. Vítěz Zlaté palmy z letošního festivalu v Cannes.

MARTIN LOEW - AMERICKÝ SEVEROZÁPAD
Cestovatelská diashow: Příběh velké cesty americkým státem Washing-
ton. Z velkoměsta Seattle přes deštné pralesy národního parku Olympic 
ke štítům severního Kaskádového pohoří. Od velkolepých kaňonů řek 
ve vnitrozemí k zasněženým sopkám St. Helens, Rainier i Baker.
Bonus: Jak se cestuje a stanuje s dvouletým klukem?

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ. 
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

Půjčovna | POSTŘEHY (NEJEN) ZE ŠUMAVY SUCHÝM PASTELEM  – 
až do konce října si můžete prohlédnout výstavu obrazů od Ing. Lenky 
Kohoutové. Krajinu, zejména  Šumavu a okolí, autorka maluje nejraději.
Čítárna | HÁČKOVANÁ ZVÍŘÁTKA – ruční výrobky vystavuje Marie 
Hradecká.
Schodiště | NEČTU! POSLOUCHÁM ANEB PRŮVODCE BÁJEČNÝM 
SVĚTEM AUDIOKNIH – výstava do 31. 12. obsahuje 13 závěsných pa-
nelů, na kterých uvidíte vtipné scénky ze života milovníků audioknih, 
audioknižních režisérů, herců, redaktorů, ale i recenzentů.
Galerie | MILADA HYNKOVÁ: ARADECOR – tato moderní textilní 
technika byla vytvořena v závodě Elitex ve Kdyni na principu netka-
né textilie Arachné. Milada Hynková od roku 1965 působí jako tamní 
výtvarnice. Po smrti akademického malíře Františka Šlegla převzala 
i vedení ateliéru a v roce 1990 získala patent na „Způsob spojování 
vzorovaných propletených textilií“. Výstava potrvá do konce října.
Oddělení pro děti a mládež | SVĚT BAREV – autorská výstava ob-
rázků od bratrů Homolkových z Chudenic. DŘEVĚNÝ SVĚT – dřevěné 
misky Martina Kováříka.
Chodba k sálu | S KNÍŽKOU NA PRÁZDNINY – do letní soutěže se se-
šla celá řada fotografií z různých míst i zákoutí. Hlasování pro nejlepší  
z nich bylo již ukončeno, a proto můžete hledat i snímek vítězný. 

4. 10. 
úterý

18.00 | společenský sál
PŘÍRODNÍ ZAHRADY
V čem se přírodní zahrady liší od běžných? A jak umí po-
máhat svým majitelům i životnímu prostředí? Přijďte si 
poslechnout povídání Aleny Zelenkové z ukázkové přírodní 
zahrady U konipáska a načerpejte inspiraci i pro sebe.

13. 10. 
čtvrtek

18.00 | společenský sál
PAVEL KOURA: HISTORIE ŽIDOVSKÉ RODINY POLLA-
KOVÝCH Z VELHARTIC
Osudy velhartické továrnické rodiny ve světle nejnovějších 
historických poznatků. Přednáška naváže na loňskou před-
nášku o velhartické židovské komunitě, tentokrát se zaměří 
na továrnickou rodinu Pollakových a jejich osudy v době 
před 2. světovou válkou a po ní. Ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Klatovy pořádá spolek Synagoga Klatovy, z. s.

15. 10. 
sobota

10.00-15.00 | společenský sál
RODINNÉ TVOŘENÍ 
Malování na dřevěné dekorace, korálkování, plackování, 
dekorování, fimo, výroba mýdel a mnoho dalšího.

20. 10. 
čtvrtek

18.00 | refektář jezuitské koleje
JAKUB GRESCHL: AMERICKÝ SEN
Interaktivní fotograficko-cestovatelská přednáška. Uvidíte 
jedinečné snímky ze západního pobřeží USA a uslyšíte mo-
tivační slova od člověka, který i přes svůj handicap dokáže 
říct: „Nic není nemožné!“

26. 10. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
KONCERT UČITELŮ ZUŠ J. KLIČKY KLATOVY
V programu zazní díla od barokní hudby po současnou, 
konkrétně skladby J. J. Frobergera, W. A. Mozarta, Jaromíra 
Bažanta a dalších. Premiéra nového cembala. Účinkují: Jan 
Aschenbrenner, Jana Marcinková, Šárka Řehořková, Petra 
Bětáková, Jitka Šťastná ml., Jitka Šťastná st.

27. 10. 
čtvrtek

9.00-12.00 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Zveme všechny, kteří rádi tvoří na další dílničku. Tentokrát 
na téma Kočka s Natálií Vítovcovou. Cena 130 Kč.

31. 10. 
pondělí

13.00-15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Tvoření na téma: Fimo s Pavlou Škutovou.

23. 11. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
SILVIE BRADOVÁ Jedinečné klavírní vystoupení z cyklu Au-
gust Förster a jeho ženy. V programu zazní skladby Sergejů 
Prokofjeva a Rachmaninova, Alexandra Skrjabina, Fryde-
ryka Chopina, Petra Iljiče Čajkovského, Vítězslava Nováka, 
Ludwiga van Beethovena a Johanna Sebastiana Bacha. 
Jako host vystoupí vynikající houslistka Greti Kalčeva. Akce 
přesunuta z 19. 10. 

S P O L E K  B E S E D A  Z . S .
w w w.spolekbeseda.cz
Program je i pro veřejnost. Navštívit nás můžete každé úterý.

10:00
-15:00 

PORADNA pro psychosociální podporu onko pacientům  
a jejich rodinám -  individuální schůzky po tel. 605 826 914.

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

6. 10. 
čtvrtek

19:00 | sál radnice | XXII.ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU KOMORNÍ HUDBY
závěrečný koncert, Arie Antiche

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

8. 10. 
sobota

20:00 | kulturní dům
ZUŠKAPLES 2022
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy pořádá již 
druhý ročník ZUŠkaPLESu, společenské události, na které se 
setkají učitelé, žáci a příznivci školy. Letošní ročník se nese 
v retro stylu 60. a 70. let. Nouze nebude o kapely, orchestry 
a taneční vystoupení a pozornému návštěvníkovi neunik-
ne též bohatá tombola nebo předtančení pedagogů ZUŠ. 
K tanci, poslechu a zábavě hrají: Dance Band Plzeň, KUFR, 
Kaňky, Standard Time Orchestra, KIDZ. Moderují Aleš Ma-
tějka a Natálie Bláhová.

9. 10. 
neděle

15:00 | kulturní dům
ČIPERKOVÉ 
Populární dětská kapela. Zpívají písničky, které baví děti, 
rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat 
a zablbnout. Na vystoupení děti nemusí v klidu sedět, ale 
naopak můžou křičet a dovádět.

14. 10. 
pátek

20:00 | kulturní dům
KLADIVO NA PÝCHU
Derniéra úspěšné rockové opery autorů Miloše Bešty (hud-
ba) a Jana Petrička (libreto). Historický opus na motivy 
pověsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“ 
vás zavede na tvrz v Běšinech u Klatov, kde se na počátku  
16. století odehrál příběh o lásce, pýše a zradě, v kontextu 
tehdejší temné inkviziční doby. Opera o 22 skladbách dává 
prostor výhradně umělcům z Klatov a okolí a přináší ne-
všední hudební zážitek v tomto netradičním žánru.

22. 10. 
sobota

14:00, 16:00 | kulturní dům
LOUPEŽNICKÉ NAMLOUVÁNÍ
Veselá pohádka o tom, jak chtěli loupežníci pověsit svoje 
řemeslo na hřebík. Loutková scéna Brouček.

28. 10. 
pátek

19:00 | sál radnice
MIRIAM ČÍŽKOVÁ 
V koncertním programu Okouzlení nejen Antonínem Dvo-
řákem zazpívá s hudebním doprovodem Štěpána Slavíka. 

29. 10. 
sobota

20:00 | kulturní dům | OBRFEST 2022 - TRAUTENBERK, 
COCOTTE MINUTE, #ČERNÁ Podzimní oslavná šňůra ve-
selic k příležitosti vydání nové desky Vzpoura kanců.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

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

16. 10. 
neděle

15:00 | PŘEDNÁŠKA – EISNERŮV RECEPTÁŘ – POKLAD 
ŠUMAVSKÉHO SKLÁŘSTVÍ 
Jitka Lněničková, kurátorka PASKu, se bude věnovat vý-
znamnému dokumentu šumavského sklářství, receptáři  
z Podlesí u Kašperských Hor z 20. až 40. let 19. století  
a životním osudům jeho autora šumavského skelmistra Jo-
hanna Baptisty Eisnera.  

30. 10. 
neděle

14:00 | PŘEDNÁŠKA – JAK NAJÍT STARÉ SKLÁRNY?  
Archeolog a spisovatel Michal Gelnar pohovoří o zkušenos-
tech s hledáním lokalit zaniklých sklářských hutí, o tom, co 
nám mohou prozradit nálezy, i o dobrodružných zážitcích 
při pátrání.

do 27. 11. VŠECHNY BARVY DUHY – SKLO DOBY BIEDERMEIERU 
A DRUHÉHO ROKOKA
První polovina 19. století byla ve sklářství doslova explozí 
barev, barevné kontrasty pak zvýrazňovalo i několikaná-
sobné vrstvení. Zásluhu na rozvoji nových barevných sklo-
vin měli i v širokém evropském kontextu především šuma-
vští skláři. Výstava exponátů zapůjčených z českých muzeí  
a soukromých sbírek představuje pestrou přehlídku toho, 
co již tehdy skláři dokázali. Exponáty ze svých sbírek zapůj-
čily Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Muzeum 
Šumavy v Sušici a Prachatické muzeum.   
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

3. 10. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
DUBNIČKA LAHODA REVIVAL KABARET  
Melodické písničky a vtipné scénky známé autorské dvojice 
s kapelou. Pokladnice veselých písniček, komických scének 
a minimalistické poesie. Hrají: Vilém Dubnička, Zdeněk La-
hoda, David Vaňáč, Miroslav Lahoda, David Kovář, Štěpán 
Váňa 

4. 10. 
úterý

19:30 | MIKE OLDFIELD - TUBULAR TRIBUTE CZ
Ojedinělý hudební koncert, kde zazní nejslavnější skladby 
tohoto multiinstrumentalisty v podání vynikajících hudeb-
níků, doplněných komorním orchestrem a pěveckým sbo-
rem. Těšit se můžete na pop-rockové hity jako Moonlight 
Shadow nebo To France, stejně tak na výběr toho nejkrás-
nějšího z Mikeovy instrumentální tvorby. Účinkují: Tubular 
Tribute CZ Band, komorní orchestr a PS Fialky (ZUŠ Klatovy)

7. 10. 
pátek

19:30 | předplatné skupiny B
KAKTUSOVÝ KVĚT - ABE BURROWS  
Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem ženské krásy. 
Teď právě má poměr s lehce naivní Toni Simmonsovou. Ju-
lian se chce s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se musí 
sejít s jeho zatím platnou manželkou. Julian tedy přemluví 
svou upjatou kolegyni, zubní asistentku Stephanii, aby jeho 
manželku předstírala... A kolotoč bláznivých situací se roz-
jede naplno.

16. 10. 
neděle

15:00 předplatné skupiny D
ČERT A KÁČA  
Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spiso-
vatelka, Martina Drijverová zná dobře malé diváky. Před-
stavení je hravé, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolu-
pracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce i vstanou ze 
sedadel, tančí a stávají se součástí pohádky. Hudba: Zde-
něk Barták. Loutky: Jaroslav Doležal. Hrají: Eva Hrušková  
a Zdeněk Rohlíček. Divadlo nejen pro děti

19. 10. 
středa

19:30 | předplatné skupiny C
S PRAVDOU VEN - MATTHIEU DELAPORTE, ALEXAN-
DRE DE LA PATELLIÈRE  
Skvělá konverzační přestřelka, která srší vtipem i podněty 
k přemýšlení, která pobaví trefně pojmenovanými nešvary 
a zlozvyky politiků, platnými evidentně všude na světě bez 
ohledu na konkrétní politickou reprezentaci. Režie: Ondřej 
Rychlý. Hrají: Petr Rychlý, Luboš Veselý. Divadlo Kalich

25. 10. 
úterý

19:30 | CAVEMAN - ROB BECKER
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat  
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem  
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství  
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Režie: Patrik 
Hartl. Hrají: Jan Holík / Jakub Slach

K U LT U R N Í  C E N T R U M  FA L C O N
w w w.falconclub.cz

1. 10. 
sobota

20:00 | TORTHARRY + ANIMAL HATE + IN THE ABYSS
Konečně poctivý deathmetalový večírek!

8. 10. 
sobota

20:00 | FALCON 4. NAROZENINY W/ DMITRIEVNA
Ano skutečně, už 4 krásné i bolestivé roky Falcon bojuje  
v Klatovech! Přijďte nám poblahopřát i vy. 

14. 10. 
pátek

20:00 | HELLO MARCEL & SUPPORT
Duo, těžko umistitelné na bipólové taneční škále Swayzee 
vs. Brundibár - tohle bude masakr!

15. 10. 
sobota

20:00 | MUSICON - CO JSI OBJEVIL(A)?
Každý má 2 songy, pojďme se obohatit o nové objevy! Mu-
sicon je novinka v repertoáru Falconu!

19. 10. 
středa

17:30 | DÁL NIC - PROMÍTÁNÍ JEDEN SVĚT + DISKUSE 
Ani po sedmi letech se stavařům nedaří uvést do provozu 
pár zbývajících kilometrů dálnice D8.

21. 10. 
sobota

20:00 | E!E PUNKOVÝ VEČÍREK! 
E!E je česká punk rocková kapela původem z Příbrami hra-
jící od roku 1987.

26. 10. 
středa

17:30 | PROJEKT BABIČKA - PROMÍTÁNÍ JEDEN SVĚT 
Tři mladí filmaři se ve velmi osobním a hravém snímku sna-
ží oživit vzpomínky svých babiček. 

28. 10. 
pátek

20:00 | BLACK SPRING, GREGS, GENDER QUESTION 
ANANAS NA PIZZU PATŘÍ TOUR!

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

do 30. 10.  Galerie U Bílého jednorožce
SETKÁNÍ VE STROMOVCE
Vybraná díla téměř čtyřiceti absolventů intermediální školy 
prof. Milana Knížáka v průřezu jejího pětadvacetiletého pů-
sobení na pražské AVU. Kurátoři výstavy: Hana Šauerová, 
Petr Krátký a Jiří Machalický.

do 30. 10.  Galerie Klenová | PETR FIALA A ZBYNĚK HRABA / MEZI 
ZÁTIŠÍM A KRAJINOU
Výstava prezentuje tvorbu dvou autorů, jejichž díla po ob-
sahové stránce vyrůstají ze stejných kořenů a tradic české 
krajinomalby a symbolismu. Výstava je i jakási prezentace 
soukromých světů autorů, do nichž má divák možnost na-
hlédnout. Kurátor výstavy: Michal Lazorčík

1. 10.  
sobota

15:00 | Sýpka Klenová
ART DIALOG 2022 - MEZIPROSTORY
Jde o tvůrčí setkání pedagogů a studentů - absolventů ně-
kolika vysokých uměleckých škol. Tento rok přislíbili účast 
školy z USA, Norska, Slovenska a České republiky. Kurá-
toři výstavy: Adéla Matasová a Tom Kotik. Výstava potrvá  
do 30. 10. 2022.

do 30. 10.  Purkrabství hradu Klenová
EVA VÝBORNÁ / TVARY TICHA II.
Ve svém výtvarném vyjádření autorka uplatňuje souhru 
geometrických forem, světla a barvy. Pro práci s fotogra-
fií vytváří prostorové modely (převážně z plastů a papíru), 
které následně snímá, přičemž využívá různé nasvícení i ba-
revné filtry. Kurátor výstavy: Jolana Havelková.

7. 10.  
pátek

17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
Přednáška Mgr. Petra Kačírka a Mgr. Jiřího Zmrzlého: PŘÍ-
ČINY RUSKO-UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU Současný 
rusko-ukrajinský konflikt podle historiků nemá počátky  
v roce 2014, ale dále v minulosti. Historické souvislosti jsou 
důležitým aspektem pro vytvoření komplexního pohledu  
na aktuální dění a jsou zásadní pro jeho interpretaci. 

8. 10.  
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝSTAVĚ SETKÁNÍ VE 
STROMOVCE

8. 10.  
sobota

15:00 | kostel sv. Vavřince v Klatovech
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU PAVLA VO-
BORNÍK KAČÍRKOVÁ / TUŠENÍ S KURÁTOREM MICHA-
LEM LAZORČÍKEM

21. 10.  
pátek

18:00 | Galerie U Bílého jednorožce
PŘEDNÁŠKA ING. ARCH. LUKÁŠE SOUKUPA: MĚSTSKÝ 
ARCHITEKT JINDŘICHOVA HRADCE
Lukáš Soukup představí Jindřichův Hradec optikou měst-
ského architekta. Zhodnotí architektonicko-urbanistické 
kvality či negativa města a nastíní plány jeho rozvoje do 
budoucna. Zmíní též akce, které pořádá s místními obyva-
teli, pro zvýšení obecného zájmu o prostředí okolo nás.

28. 10.  
pátek

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
HALLOWENSKÁ VÝROBA STRAŠIDELNÝCH LUCERNI-
ČEK

do 30. 10.  Kostel sv. Vavřince v Klatovech
PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ / TUŠENÍ 
Autorka připravila minimalistickou instalaci Trojice, 
složenou ze tří letitých dřevěných trámů, které levitu-
jí na kovových lankách ve vzduchu. Další instalace Vlna  
a obrazy z litých kovů zobrazující abstrahované Madony  
a Madony se svatozáří, odkazující na křesťanství, nám ur-
čují hlavní linky výstavy. Kurátor výstavy: Michal Lazorčík.

Ú H L AVA , O . P. S . 
w w w.uhlava.cz

26. 10. 
středa

18:00 | přednáškový sál Vzdělávacího centra Úhlava
Dobrý, až velmi dobrý večer s MIROSLAVEM JIŘÍKEM 
(ZČU v Plzni, Univerzita Karlova) na téma NEURONOVÉ 
SÍTĚ A JEJICH VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ A CHIRURGII.
Významné milníky na poli strojového učení a počítačové-
ho vidění. Představíme úspěšné aplikace neuronových sítí, 
nejznámější selhání a proč pro účely výzkumu nakupujeme  
v řeznictví prasečí nožky.

E U R O P E  D I R E C T  K L AT O V Y
w w w.europedirect .cz

do 16. 10. JÁ, EVROPAN? ODPOVĚZ FOTKOU!
Je vám mezi 12-30 lety? Vyfoťte nám svou odpověď na otáz-
ku, jak se cítíte jako Evropané - Jak se vám studuje, cestuje, 
pracuje, zkrátka žije v Evropě? Pořizujte a posílejte své foto-
grafie a soutěžte o hodnotné ceny!
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K L U B  S E N I O R Ů
tel . :  376 347 107

každé 
pondělí

9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

každé 
pondělí

13:30 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY

každou 
sobotu

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

3. 10.
pondělí

15:30 | Klub seniorů Klatovy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. 10.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy | přednáška na téma
CO VÍ VĚDA O DLOUHOVĚKOSTI?
přednáší Ing. Zdenek Svoboda, CSc.

12. 10.
středa

13:30 | Kino Šumava Klatovy
promítání filmu PREZIDENTKA 

19. 10.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
přednáška o vlastních knihách P. ČEPICKÝ 

26. 10.
středa

13:30 | sraz před budovou
prohlídka KLATOVSKÉ KATAKOMBY 

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

1. 10. 
sobota

8:00 | PĚŠÍ ŠUMAVA
PODZIMNÍ OBLÍK
Navštívíme Zelenohorskou Huť, Oblík, a Tříjezerní slať. Pev-
nou obuv a jídlo s sebou. Chůze cca 15 km. Dle počtu aut 
se třeba nahlásit. Sraz účastníků s auty v 7:50 u hradeb.

4. 10. 
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 progra-
mu bude tradiční beseda s hostem. Tentokrát s Martinem 
Nejdlem.

9. 10. 
neděle

6:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET  
PERNŠTEJNSKÝ RENESANČNÍ SKVOST
Pardubice - zámek - muzeum, Zelená brána, kostel Zvěs-
tování P. Marie, art deco krematorium, muzeum letectví. 
Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěny. Sraz v 5:45, 
odjezd z Jiráskovy ulice (za hradbami).

16. 10. 
neděle

6:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET  
PERNŠTEJNSKÝ RENESANČNÍ SKVOST
Pardubice – repete pro druhou skupinu. Sraz v 5:45, odjezd 
z Jiráskovy ulice.

19. 10. 
středa

18:00 | SPOLEČENSKÝ VEČER | Hifiklub Klatovy
POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ ANEB Z VÝLETŮ PŘÁTEL 
ČESKÉ HISTORIE 28. ČÁST.
Je třeba si připomenout, co hezkého jsme zažili. Pořad je 
připraven ve spolupráci s Hifiklubem. Akce je přístupná pro 
všechny milovníky památek. Občerstvení v 17:30 hod.

22. 10. 
sobota

13:00 – ODDECHOVÁ VYCHÁZKA 
POŠUMAVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
Projdeme část Křižíkovy cesty v našem úžasném okolí. Sraz 
účastníků v 12:50 hod. u kašny na náměstí. 

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

7. 10. 
– 1. 1. 

výstavní sál
RETROGAMING 
Interaktivní výstava o historických počítačích a starých 
hrách. 

7. 10. 
– 1. 1. 

chodba 1. NP 
PEREGRINUS SILVA BOHEMICA 
3D modely barokních památek.

7. 10. 
– 1. 1. 

přednáškový sál 
KLATOVY V OBRAZECH

7. 10. 
– 1. 1. 

schodiště 
STARÉ KLATOVY V POHLEDNICÍCH

28. 10.  
pátek

DEN KRAJŮ 
V tento den je do všech výstav jednotné vstupné 28,- Kč.

1. 10.  
sobota

10:00–17:00 | skanzen Chanovice 
DEN MÍSTNÍ POTRAVINY 2022 - 15. ročník tradičního 
dne potravin s doprovodným programem.

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

26. 10.  
středa

9:00–23:30 | Praha
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Cena: 450 Kč (v ceně: jízdné a vstupné na představení a do 
Národního muzea) info: Ludmila Tomášková (608 170 986, 
608 519 501) Přihlášení: online na ddm-klatovy.cz

27. 10.  
čtvrtek

9:15–15:10 | Domažlice
LASERGAME DOMAŽLICE
cena: 250 Kč (v ceně: jízdné, vstupné, malé občerstvení), 
Simona Bořánková (simonaborankova@ddm-klatovy.cz)

27. 10.  
čtvrtek

19:00 / Hifi klub
VEČER MUZIKÁLOVÝCH PÍSNÍ
Vystoupení dětí z muzikálového kroužku DDM Klatovy v čele 
s Petrem Hromadou. Info: Ludmila Tomášková (608 170 
986, 608 519 501)

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

6. 10.  
čtvrtek

18:00 | NOVOU KLUBOVOU SEZONU 2022-2023 ZAHÁJÍ 
GOSPEL TIME koncertem stejnojmenného vokálně instru-
mentálního souboru Základní umělecké školy Josefa Kličky 
Klatovy  (sbormistr JAROSLAV PLETICHA) přinese melodie 
českých a zahraničních duchovních písní v nejrůznějších 
podobách a v mnohdy překvapivých aranžích.

11. 10.  
úterý

9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (10)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 

19. 10.  
středa

15:00-17:00 | NÁVRAT VINYLU 
Pravidelný klubový pořad pro zájemce o analogové na-
hrávky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 
a 45 ot./min.) na přístroji špičkové kvality s možností digi-
tálního přepisu na CD nebo USB flash disk.

19. 10.  
středa

18:00 | POZNEJ KRÁSY SVÉHO KRAJE
Aneb něco z výletů Přátel české historie Klatovy, 29. spole-
čenský večer. Navštívenými památkami slovem i obrazem 
provede IVAN RUBÁŠ v pořadu připraveném ve spolupráci 
s Hifiklubem Klatovy.

20. 10.  
čtvrtek

18:00 | Z UKRAJINY MEZI NÁS… 
Otevřená klubová náruč pro přátele, kteří byli nuceni opus-
tit svou domovinu pod tlakem ruské vojenské agrese, aneb 
nabídka k vzájemnému poznávání a sbližování ukrajinské 
minority s klatovskou veřejností za podpory Ukrajinského 
centra v Klatovech.

27. 10.  
čtvrtek

19:00 | VEČER MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
v provedení dětí z muzikálového kroužku Domu dětí a mlá-
deže Klatovy pod vedením LÍDY TOMÁŠKOVÉ 

do 31. 12. Výstava  | TERAPIE LESEM fotografie Vlasty Romanové
v přísálí klubovny přístupná veřejnosti během všech pořa-
dů.

POESIOMAT na nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží čeká i na Vás 
s nabídkou básní 19 autorů se vztahem k městu Klatovy.

OSTATNÍ
1. 10.

sobota
14:00 | Mercandinovy sady, u mola rybníčku 
KLATOVY - MERCANDINOVY SADY A DALŠÍ PLÁNY 
MĚSTA S architektem a autorem revitalizace Mercandino-
vých sadů Jakubem Chvojkou po stopách krajinářské archi-
tektury uprostřed královského města. O proměně parku i 
o tom, na jaké další proměny se v Klatovech můžeme těšit. 
Jakuba Chvojku doprovodí místní historik Lukáš Kopecký.

6. 10.
čtvrtek

17:00 | Kavárna u Bílé věže
V PĚSTOUNSKÉ RODINĚ JSEM DOMA 
Besedy jsou určeny všem, kdo se zajímají o situace dětí, 
které nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Na setkání 
budou diskutovat sociální pracovníci z oblasti náhradní ro-
dinné péče. Dozvíte se, kdo se může stát pěstounem a co je 
třeba promyslet před přijetím dítěte do rodiny. 

1. 11.
sobota

15.00 | Střední průmyslová škola Klatovy
VÝSTAVA K 80. VÝROČÍ TRANSPORTŮ ŽIDOVSKÝCH 
OBYVATEL Z KLATOV DO TEREZÍNA 
Vernisáž pro veřejnost. Výstavu připravuje Střední průmys-
lová škola v Klatovech ve spolupráci s Klubem 3. armády v 
Klatovech, spolkem Synagoga Klatovy a MKS Klatovy.Výsta-
va bude probíhat do 13. 12.

Přehledný kalendář akcí na WWW.KLATOVSKYZPRAVODAJ.CZ. 
Své akce můžete zasílat na akce@klatovskyzpravodaj.cz.
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

ATLETIKA
1.- 2.10.

so, ne
9:00 | Mistrovství PK | Atletický stadion Klatovy
MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE VE VÍCEBOJI

8.10.
sobota

9:00 | Atletický stadion Klatovy
BĚH KLATOVSKOU HŮRKOU 
11. ročník tradičního běhu klatovskou hůrkou

BASKETBAL
22.10.

sobota
18:00 | 2. liga mužů | SH BK Klatovy
KLATOVY - PÍSEK B

23.10.
neděle

11:00 | 2. liga mužů | SH BK Klatovy
KLATOVY - ČESKÉ BUDĚJOVICE

FLORBAL
26.-27. 

10.
st, čt

7:00 | tělocvična ZŠ Masarykova
FLORBALOVÝ TURNAJ DDM KLATOVY
Uzávěrka přihlášek 20. 10. 2022. Info: Pavla Vlčková (602 
810 599, vllckovapavla@seznam.cz). Přihlášení v kanceláři 
DDM Klatovy.

TANEC
22. 10.
sobota

12:00 | Kulturní dům Klatovy
DANCE CUP KLATOVY
Pohárová soutěž tanečních skupin.

FOTBAL
2. 10.

neděle
16:00 | 1. B třída | hřiště umělé trávy Klatovy
KLATOVY B - FK SVÉRADICE

8. 10.
sobota

16:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - SK SENCO DOUBRAVKA

16. 10.
neděle

15:30 | 1. B třída | hřiště umělé trávy Klatovy
KLATOVY B  - TJ DOBŘANY 

22. 10.
sobota

15:30 | Divize A  | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - FK KOMÁROV

29. 10.
sobota

14:30 | 1. B třída | hřiště umělé trávy Klatovy
KLATOVY B - FK HORAŽĎOVICE

FOTBALGOLF
1. 10.

sobota
9:00 | Hřiště Fotbalpark Klatovy
ACTIPACK CUP 
6. turnaj klatovské fotbalgolfové ligy

2. 10.
neděle

9:00 | Hřiště Fotbalpark Klatovy
KLATOVSKÉ JAMKY 2022 
Turnaj ve hře na jamky

HOKEJ
5. 10.

středa
18:00 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HC TÁBOR

8. 10.
sobota

17:30 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HRONOV

19. 10.
středa

18:00 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - IHC PÍSEK

22. 10.
sobota

17:30 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HC JABLONEC

sobota 
neděle

8:00 | Zimní stadion Klatovy
ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 
Školička je vhodná pro děti od 4 do 7 let. Pro úplné začá-
tečníky je první měsíc vyzkoušení zcela zdarma.
Rovněž je možno si zapůjčit kompletní vybavení.
Vedoucí trenér základny - Radek Krs tel. 603 788 446
Půjčovna výstroje - Bc. Pavel Čuban tel. 728 707 415
Sraz v 7:30 hod na zimním stadionu v Klatovech.

VOLEJBAL
16. 10.
neděle

14:00 | Krajský přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - SKVRŇANY

22. 10.
sobota

11:00 | Krajský přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY A - PLZEŇ C

22. 10.
sobota

13:00 | Krajský přebor I. třídy mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - USK SLAVIA C

29. 10.
sobota

10:00, 14:00 | Krajský přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY A - KLATOVY B

POPCORN 
GALLERY
Městské kulturní středisko připravilo od října malý bonus 
pro návštěvníky kina Šumava. Prostory v předsálí kina, dří-
ve nepravidelně využívané, se od října stanou stálou ga-
lerií, kde se budou střídat (převážně fotografické) výstavy 
autorů z celého světa. V říjnu a listopadu tu například bu-
dete moci zhlédnout snímky berlínského fotografa PETERA 
BREITMEIERA.
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Obce Klatovska – Kydliny 

Společně nahlédneme do místních 
kronik, abychom se něco málo do-
zvěděli o naší historii. Úvodem vás 
seznámím se zajímavou citací Kryš-
tofa Haranta z Polžic a Bezdružic  
z knihy Cesta do Svaté země vydané již  
v roce 1608. „Nejistota lidského života 
a nestálost světového dění vede k tomu, 
že všem lidem, zejména výše postave-
ným, je užitečné znát, co se kde stalo 
v minulosti, ať už jde o příklady dobré 
nebo varovné. Kdyby nebylo paměti, 
nebylo by zkušenosti; a tak od před-
ků můžeme získat mnohé poučení.“                                                                                                                            
Kryštof Harant, známý jako politik  
a jeden z aktérů stavovského povstá-
ní, jehož život tragicky končí roku 
1621 na popravišti. Jeho bratr žil v ne-
dalekých Habarticích.

V Kydlinech bývalo před dávnými 
věky zemanské sídlo s tvrzí. Tato ves 
je poprvé písemně připomínána již  
v r. 1352, jako součást klatovského dě-
kanátu. Takto popisují vesničku Kydli-
ny nedaleko Klatov některé knihy.

Každý z nás si však musí uvědomit, 
že historie obcí nezačíná datem je-
jich první písemné zmínky. Nyní spo-
lečně nahlédneme do 14. století, kdy 
začátkem jeho druhé poloviny je také 
datována právě první písemná zmín-
ka o Kydlinech. V té době byl držite-
lem české koruny Karel IV. Dne 2. září 
1347 mu pražský arcibiskup Arnošt  

z Pardubic při korunovaci na krále 
českého vsadil na hlavu svatováclav-
skou korunu. V Čechách tak navazo-
val Karel IV. téměř ve všech oblastech 
na přemyslovské dědictví. V Římě, dne  
5. dubna 1355 ve Svatopetrské basi-
lice, je Karel IV. korunován římským 
císařem. Je zřejmé, že právě tento pa-
novník věnoval Českému království, 
které považoval za jádro svého rodo-
vého panství, stěžejní pozornost. 

Jak tedy popisují Kydliny místní kro-
nikáři:

Farní kostel sv. VÁCLAVA v Kydlinech  
je jedním z nejstarších v děkanátu 
Klatovském. Jako farní se připomíná 
v letech 1352, 1360, 1375 a 1404. Je 
zasvěcen nejpřednějšímu ze svatých 
ochránců českého národa a české 
vlasti, sv. knížeti Václavu. TVRZ v Kydli-
nech – stávala východně od kostela na 
mírně se sklánějícím návrší při rybní-
ku. Později se na jejím místě rozkládal 
poplužní dvůr Obyteckého velkostat-
ku. 

Ves Kydliny byla rozdělená na tři ze-
manské statky. Jeden držel Otík, druhý 
Beneš a třetí Lev, který držel zároveň 
část Hoštic. Tito majitelé statku kydlin-
ského vykonávali k místnímu kostelu 
právo patronátní. Z nich druhý a třetí 
se připomínají již r. 1360 jako patro-
nové místního kostela.

V berničním rejstříku Plzeňského kra-
je z r. 1379 se uvádějí Kydliny jako ves 
patřící několika majitelům. Roku 1383 
se připomínají jako patronové místní-
ho kostela Léva z Kydlin, Beneš z Kru-
těnic, Kunrát z Kydlin a vdova Aluše.

V Kydlinech jednu část drželi toho času 
bratři Ondřej Donát, řečený z Újezdce 
(r. 1389 – 1418), a Jan (r. 1389), který 
se r. 1404 stal farářem v Kydlinech, 
a zůstával v tomto úřadě ještě roku 
1418. Druhou část a popluží Hoštické, 
drželi bratři Léva a Beneš z Kydlin. Tito 
bratři s Ondřejem Donátem a bratřími 
z Makalova zřídili r. 1404 ve zdejším 
kostele oltář svaté Máří. Bývalé sídlo 
zemanské s tvrzí rodu rytířského, kte-
rýž se odtud psal a v držení jeho byl až 
do polovice 15. stol.

Roku 1411 bratři Léva a Beneš z Ky-
dlin rozmnožili statky své a přikoupili 
společně Nedanice a Mečkov. Zboží 
Nedanické pak věnoval Léva na Ky-
dlinech manželce Markétě a Beneš  
na Nedanicích manželce Adličce. Be-
neš žil ještě v roce 1418 a Léva r. 1419, 
jsa v těch letech číšníkem královým. 
Jejich potomci drželi pak po drahnou 
dobu rodinný statek kydlinský.

V druhé polovině 16. století byly Ky-
dliny připojeny k obyteckému statku 
a při jeho dělení v r. 1543 mezi sedm 
synů Bohuslava z Obytec je získal  
v r. 1545 Vácslav Vyduna Obytecký 
z Obytec od svých starších i mlad-
ších bratří. Měl za manželku Annu ze 
Šťáhlav, jíž stejného roku 1545 zboží 
na Kydlinech věnoval. V držení rodu 
Vydunů z Obytec zůstaly Kydliny až do 
r. 1615, kdy je od nich koupila Anna 
Markéta Šléglovská z Vrtby snad jen 
na čas, poněvadž se týž prodej r. 1627 
opakuje.

Podle tak zvané berní ruly z r. 1654, 
byli v Kydlinech na panství Anny  
z Eberka usedlí 4 sedláci a 10 „za-
hradníků“ (drobných rolníků). Později 
k nim přibylo pět selských usedlostí. 
Podle zprávy kydlinského faráře z let  
1676-77 měl kostel dva zvony. Fara 
nebyla dosud dostavěna a duchovní 
(hlavně řádoví po Bílé Hoře) bydleli  
v Obytcích.

Východně od Klatov se nachází farní ves Kydliny. Tato vesnice leží pod Plánickým 
hřebenem.
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Od r. 1685 patří Kydliny ku statku 
Obytcům, který byl po dlouhou dobu 
v držení rodiny Koců z Dobrše. Na ro-
dinu Koců z Dobrše upomíná pěkný 
zvon v kapli obytecké, věnovaný sem 
r. 1651 Maxmiliánem Jiřím hr. Kocem 
z Dobrše a manželkou téhož, An-
nou Eliškou z Chudenic. Na přelomu  
17. a 18. století byla nová fara v Kyd-
linech hotova. Příslušelo k ní (r. 1700) 
devět vesnic, počet farníků starších 12 
let činil celkem přes 500 osob. V Obyt-
cích se v té době připomíná kaple sv. 
Barbory a hradní kaple sv. Vavřince; 
v Čestíně kaple Nejsvětější Trojice.  
V blízkosti kydlinské fary byla škola. 
Na konci 18. století měly Kydliny 32 
domů a na počátku 19. století již 45 
domů s 280 obyvateli.

Další zmínka ve farní kronice Kydlin 
je z roku 1871. Byl to smutný rok pro 
obec Kydliny. Dne 24. března vypukl 
požár v čísle 7, který byl podporován 
silným větrem, nabyl v okamžiku vel-
kých rozměrů. V krátkém čase čtvrt 
hodiny lehlo 16 čísel popelem a mezi 
nimi byla i fara, tehdy krytá pouze 
šindelem. Na faře tehdy shořel i farní 
archiv se starými matrikami od roku 
1560. Nynější zachovalé matriky počí-
nají až rokem 1790. Tehdejší patron, 
pan hrabě Kotulinský, ihned nařídil 
postavit novou faru a práce byla ještě 
téhož roku šťastně dokončena. V roce 
1876 byla v kostele pořízena nová 
křížová cesta z uměleckého ústavu  
p. Heindla z Vídně.

V neděli dne 11. září 1898, za účasti 
mnoha osadníků, byla slavnostně po-
svěcena kaple bolestné Panny Marie  
v Čínovci od dp. Františka Šípa.

V roce 1947 byla v obci provedena 
elektrifikace. Dne 30. listopadu večer 
byly Kydliny slavnostně osvětleny. Po-
čátek hasičského sboru v Kydlinech se 
datuje k roku 1913, kdy byl také zalo-
žen. V únoru 1956 bylo v Kydlinech za-
loženo jednotné zemědělské družstvo 
- JZD. 3. ledna 1960 jel poprvé autobus 
z Klatov do Kydlin a zpět. V roce 2011 
je zde evidováno 59 adres a trvale tu 
žilo 85 obyvatel. Kydliny mají nyní 97 
trvale žijících obyvatel. 

V roce 2019 byla vybudována Svato-
jakubská křížová cesta. Cesta vede po 
turistických značkách z Čínova přes 
Cihelnu do Kydlin a má 14 zastavení. 
V neděli 29. 9. 2019 byla křížová cesta 
slavnostně vysvěcena farářem Pavlem 
Vrbenským. Celé toto dílo financoval 
pan Miloslav Trefanec, umělecký ko-
vář z Čínova, a daroval to bezúplat-
ným převodem městu Klatovy. Patří 
mu určitě velký dík. Po rozhovoru  
s panem Trefancem jsem ale zjistil,  
že ho trápí ještě jedna věc, která se 
týká křížové cesty. Svěřil se mi, že již 
před 3 lety chtěl dokončit již zmíně-
nou křížovou cestu malou kapličkou 
na kopci nad posledním zastavením. 
Je zde nádherný výhled do okolí. Zde 
může poutník posedět a pozorovat 
nádhernou přírodu a v klidu přemýš-

let. Je jenom škoda, že se dokončení 
celého díla protahuje.

Výkres a návrhy zpracoval p. Václav 
Fiala. Kamenné dílce byly vyrobeny 
v Německu, sošky v zastaveních jsou 
původu českého.  
 

Snažil jsem se v článku popsat, nebo 
alespoň nastínit trochu z historie ves-
nice Kydlin. 

Na podzim vyjde v malém nákladu 
moje druhá kniha právě o farnosti 
kydlinské pod názvem „Pod Plánic-
kým hřebenem“, ze které jsem čerpal.  
V knize jsou podle obecních a far-
ních kronik záznamy o obcích, které 
spadají, nebo historicky spadaly pod 
farnost kydlinskou, kde na nedale-
kém hřbitově odpočívají jejich předci. 
Bude obsahovat přibližně 300 stránek  
o Kydlinech, Obytcích, Hošticích, Hoš-
tičkách, Bolešinech, Novém Čestíně, 
Mochtíně, Soběticích i dalších ves-
nicích. Kniha bude volně navazovat  
na moji první knihu, která vyšla  
v r. 2008 pod názvem „Pod Plánickým 
hřebenem – Habartice“.

Na požádání osadního
 výboru v Kydlinech sepsal 

Ondřej Vansa.

Pan Miloslav Trefanec z Čínova.

Kostel sv. Václava v Kydlinech.
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Rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů – podzim 2022
V období od 2. 10. 2022 do 22. 10. 2022 budou na území města a integrovaných obcí rozmístěny velkoobjemové kontej-
nery určené pro odkládaní objemných odpadů. 

Ing. Michael Skrbek,
 jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

2. 10.-8. 10. 2022 9. 10.-15. 10. 2022 16. 10.-22. 10. 2022
Lidická ul. Luby – u jezu Tajanov
Sídliště Plánická BMX Luby – Silnice a.s. Zahrádky za Lázněmi
Procházkova – hřiště (2 ks) Luby – sídliště Kal
Zahrádky za fotbalovým hřištěm Sobětice Beňovy
Čechova ul. Štěpánovice Tupadly
Kounicova ul. Zahrádky Štěpánovice vlevo Drslavice
Cibulkova ul. – Propan (2 ks) Zahrádky Markyta (2 ks) Věckovice
Domažlické předměstí Točník (2 ks) Kydliny (2 ks)
Pod nemocnicí Otín Habartice
Horažďovické předměstí Vícenice Vítkovice
Zahrádky Pod Hůrkou Dehtín Pihovice
Havlíčkova ul. Čínov Křištín

Chaloupky Střeziměř
Zahrádky k letišti Dobrá Voda
Zahrádky Plánické předměstí Lažánky, Kosmáčov



Ř Í J E N  2022 17

7. Ples handicapovaných

Ples handicapovaných je společen-
skou událostí, která má za úkol pre-
zentovat život a volnočasové aktivity 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Jde o šanci propojit v jeden večer svět 
handicapovaných a zdravých lidí.

Pro návštěvníky je připraven pestrý 
doprovodný program. Vystoupí lidé 
s handicapem i bez něj. Mezi účinku-
jícími se představí tanečníci z Marty 
Dance Klatovy, tanečníci na vozíku  
z SKV Praha v párovém tanci, zrakově 
handicapovaná flétnistka Anna Líško-
vá ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené 
a vady řeči v Plzni, tanečníci ze ZUŠ 
Rokycany a další. K poslechu zahraje 
skupina Orion. Součástí plesu budou 
ukázky florbalu na elektrických vo-
zících pro tělesně postižené. Chybět 
nebude ani oblíbená losovačka o hod-
notné ceny. Tradičně není vyžadován 
plesový oděv a návštěvníci si budou 
moci vyzkoušet strávit část plesu  
na mechanickém vozíku. 

Ples handicapovaných je součástí pro-
jektu „Pomáháme smíchem“, jehož 
základ byl položen v roce 2013. Jeho 
náplní je pořádání kulturních akcí  
v Klatovech. V současnosti jde o stand 
-upové představení „Na Stojáka“ (od 
roku 2012) a „Ples handicapovaných“ 
(od roku 2015). Účelem tohoto pro-

gramu je získávání peněžních pro-
středků na činnost sportovního klubu 
vozíčkářů SK Indians Plzeň. Dále pak 
jde o propagaci powerchair hockey, 
spolku Lenox a jeho partnerů. 

Spolek LENOX z.s. se sídlem v Plz-
ni funguje od roku 2012 a zajišťuje 
provoz sportovního klubu SK Indians 
Plzeň, jehož členové se věnují flor-
balu na elektrických vozících. Vznikl 
po vzoru známého plzeňského klu-
bu hokejistů. Působení týmu Indi-

ans má celonárodní přesah. Hráči 
se zúčastňují české ligové soutě-
že i turnajů mezinárodních. Kromě 
sportovní činnosti jsou realizovány 
také vzdělávací a osvětové akce. Jde  
například o projekt Asistent na zkouš-
ku a v praxi, cestovatelský projekt 
Electric Eccentric nebo účast na ak-
cích typu: Táhneme za jeden provaz, 
Sportmánie nebo Dny handicapované 
mládeže atd. Lenox se také od roku 
2020 věnuje obchodním aktivitám, při 
kterých se snaží vlastními silami vydě-
lávat na svůj chod.

Vstupenky budou k dispozici v před-
prodeji v MKS Klatovy, případně  
na stránkách www.lenoxos.cz. Cena 
vstupenky v předprodeji je 250 Kč,  
na místě 300 Kč. Výtěžek ze vstupné-
ho přímo podpoří sportovní florba-
lový klub vozíčkářů SK Indians Plzeň, 
který spolek LENOX z. s. zastřešuje.

Kontakt pro více informací: 
Ing. Lukáš Kroupa,
předseda LENOX z. s.,
lukas.kroupa@lenoxos.cz,
776 798 887

Nikol Emrová
LENOX z. s.

Spolek Lenox z.s. společně s Městským kulturním střediskem Klatovy připravuje  
7. ročník Plesu handicapovaných. Jde o benefiční akci, která se uskuteční v pátek  
4. listopadu 2022 od 19:00 hodin v prostorách klatovského Kulturního domu. 
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Skla všech barev duhy 

Zatímco kolem roku 1815 si muse-
li výrobci skla vystačit jen s několika 
málo barvami, v roce 1860 již měli 
podle svých možností a schopností 
na výběr z desítek odstínů různých 
barev, které násobili vrstvením do 
stovek dalších kombinací. K tomu 
se přidružily nové malířské barevné 
úpravy povrchů skla a to už šly vari-
anty výtvarných možností do tisíců.  
U skla ve stylu biedermeieru pak se-
hrálo významnou roli broušení. Ob-
jevily se bohatě broušené a hluboké 
plastické dekory s mnoha závěsy, vy-
stupujícími kameny, reliéfními listy 
apod. Sklo druhého rokoka pak dalo 
vyniknout více malovaným dekorům.  

Čeští skláři a zušlechťovatelé skla se 
zhruba mezi léty 1815/20 až 1860 
předháněli v nejrůznějších inovacích. 
Každý chtěl uvést na trh něco nového 
a neobvyklého. Vzájemná soutěživost 

přinesla nejen rychlé napodobování 
novinek, ale také jejich zdokonalová-
ní, vylepšování a překonávání konku-
rence. A tady je na místě otázka, proč 
se rozpoutal tento až neuvěřitelný 
kvas nejrůznějších objevů. Odpověď 
je celkem jednoduchá. Čeští skláři byli 
po celé 18. století zvyklí na to, že bez-
konkurenčně vládnou světovým tr-
hům. V posledním desetiletí 18. století 
a na počátku 19. století se ale z něko-
lika vnějších i vnitřních příčin dostali 
postupně do velmi hluboké a zhruba 
čtvrt století trvající odbytové krize. 
Odpovědí na hospodářské problémy 
se staly technické inovace, výtvarné 
inovace a inovace v obchodní politice, 
které opět vynesly české sklo na před-
ní světovou pozici. 

Až neuvěřitelná kreativita, technolo-
gické zkušenosti a nakonec i nemalá 
dávka odvahy pustit se do úplně no-

vých věcí daly vzniknout nádherným 
a komplikovaně vyráběným sklům, 
které překvapují množstvím barev-
ných kombinací a variant. V omeze-
ném prostoru výstavních vitrín v PAS-
Ku není možné představit tato skla  
ve všech jejich podobách. Snažili jsme 
se ale postihnout základní typy s vět-
ším přihlédnutím k oblasti Šumavy.

Je to dvě stě let starý příběh o mimo-
řádně úspěšné cestě z hluboké krize, 
který může být v mnohém inspirací  
i pro současnost. Přijďte se s ním o sy-
chravých podzimních dnech seznámit 
do Pavilonu skla na výstavě Všechny 
barvy duhy – Sklo doby biedermeieru 
a druhého rokoka.

Jitka Lněničková
PASK 

Podzimní výstava v PASKu mapuje dobu, která přinesla do českého a následně ev-
ropského luxusního dutého skla zcela novou barevnou paletu. 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Klub seniorů Klatovy 
(Plánická 208, Klatovy)
pondělí 3. 10. 9:00–15:30 hod.

představení služeb:
• KLUB SENIORŮ
• PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
• PORADNA PRO RODINU, MAN-

ŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Domov pro seniory Klatovy 
(Podhůrecká 815, Klatovy)
úterý 4. 10. 9:00–18:00 hod.

program:
• prohlídka domova
• výstava výrobků klientů DpS a 

fotografií z kulturních akcí
• 9.45–10.45 hod. otevřená hodina 

skupinového cvičení s fyziotera-
peutkou pro klienty i veřejnost

• Od 15.00 hod. SETKÁNÍ S KLIEN-
TY A JEJICH RODINAMI ve spole-
čenské místnosti DpS. Hudba a 
občerstvení zajištěno.

Centrum denních služeb Klatovy 
(Podhůrecká 815, Klatovy)
úterý 4. 10. 9:00–15:30 hod.
program: prohlídka centra

Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem Újezdec 
(Újezdec 1, Klatovy)
středa 5. 10. 9:00–17:00 hod.

program:
• prohlídka domova a pohoštění
• dopolední kavárna s hudebním 

doprovodem
• video projekce
• fotogalerie domova 

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Újezdec
(Újezdec 14, Klatovy)
středa 5. 10.9:00–17:00 hod.

program:
• prohlídka domova a pohoštění
• výstava výrobků uživatelů

Služby Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. si v rámci Týdne sociálních 
služeb ČR připravily
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Říjnové akce 
v Kulturním domě

Druhou říjnovou sobotu se v Kultur-
ním domě v Klatovech bude konat 
ZUŠkaPLES 2022, kdy bude Základní 
umělecká škola Josefa Kličky Klatovy 
pořádat druhý ročník plesu. Jedná se 
o společenskou událost, kde se ve 
velkém sále sejdou učitelé, žáci i lidé 
se školou spojení. Tématem plesu 
budou 60. a 70. léta – neboli RETRO. 
Nebudou chybět kapely, orchestry  
i taneční vystoupení. Hosté se mohou 
těšit i na tombolu a předtančení pe-
dagogů ZUŠ. 

Následující den 9. 10. od 15.00 hodin 
se mohou děti těšit na dětské vystou-
pení Čiperkové. Zazní písničky, které 
baví děti, rodiče i prarodiče. Přijďte si 
s Čiperky zatancovat, zazpívat a užít si 
atmosféru nedělního odpoledne, na 
kterém děti nemusí sedět, ale mohou 
dovádět a hlasitě křičet. 

V pátek 14. října ve 20.00 hodin bude 
na prknech velkého sálu derniéra 
úspěšné rockové opery od autorů 
Miloše Bešty a Jana Petříčka - Kladivo 
na pýchu. Historické dílo na motivy 
pověsti „O jedné pošetilé lásce a jejím 
tragickém konci“ vás zavede na tvrz  
v Běšinech u Klatov. Tam se na počát-
ku 16. století odehrává příběh o lás-
ce, pýše a zradě, v kontextu tehdejší 
temné a přísné doby. Ve vystoupení 
uslyšíte 22 skladeb a uvidíte pouze 
umělce z Klatov a okolí. Jestliže chcete 
zažít nevšední hudební zážitek v tom-
to ne zcela tradičním žánru, neváhejte 
Kulturní dům navštívit.

Návštěvníci si tentokrát v kině kromě 
filmů mohou přijít poslechnout před-
nášku Martina Loewa, který přinese 
ve středu 19. října příběh velké ces-
ty americkým státem Washington. Z 
velkoměsta Seattle přes deštné pra-
lesy národního parku Olympic ke ští-

tům severního Kaskádového pohoří.  
Od velkolepých kaňonů řek ve vni-
trozemí k zasněženým sopkám 
St. Helens, Rainier i Baker. Kromě 
úchvatného povídání na vás čeká i pří-
jemný bonus -  Jak se cestuje a stanuje  
s dvouletým klukem? Loew o své ces-
tě k přednáškám řekl: „Tato diashow 
vznikla na základě dvou cest, při nichž 
jsem na americkém severozápadě 
pobyl téměř dva měsíce. První ces-
tu jsem podnikl během června, kdy  
v Kaskádovém pohoří ležely ještě 
mnohametrové vrstvy sněhu a výlet 
se stal nečekaně zimním zážitkem. 
Druhou cestu jsem proto naplánoval 
na začátek září. Tou dobou je starý 
sníh už samozřejmě pryč a nový ještě 
nepadá. Horské louky se barví do nád-
herných podzimních barev. Všechno 
září paletou tónů od žluté, přes jasně 
rudou až po fialovou. Nebe je blankyt-
ně modré, ledovce na vrcholcích hor 
křišťálově bílé a výhledy do dálek ne-
uvěřitelně čisté. Je to skutečná pastva 
pro oči i pro fotoaparát. Diashow by 
tak klidně mohla mít podtitul „Všech-
ny barvy hor“.

Zuš Klatovy si ve spolupráci s Měst-
ským kulturním střediskem připravila 
na 22. října taneční soutěž Dance cup. 
Jedná se o první ročník a bude to ote-
vřená taneční soutěž, kam bychom 
rádi pozvali všechny taneční kolekti-
vy z České republiky všech tanečních 
žánrů, věkových kategorií a výkonnos-
tí. Soutěž je určena nejen pro ty, kteří 
se chtějí utkat na tanečním parketu, 
ale hlavně pro ty, kteří se jen tak rádi 
setkávají s dalšími tanečními kolek-
tivy, mají chuť se inspirovat a získat 
nové zkušenosti. 

Poslední týden v říjnu jsou pro vás 
nachystané tři akce. První proběhne  
ve středu 26. 10. a bude to II. prodlou-

žená podzimního kurzu Tanečních 
pro mládež. Druhou akcí je koncert 
ke státnímu svátku, který proběhne  
28. 10. v sále radnice od 19.00 hodin  
s interpretkou Miriam Čížkovou. 

Poslední akcí, která bude opravdu 
„obr“, je Obrfest 2022. Koncert pro-
běhne v sobotu 29. října od 20.00 
hodin k příležitosti vydání nové desky 
Vzpoura kanců od skupiny Trauten-
berk. Nové album vychází po čtyřech 
letech a na koncertě vystoupí ještě 
Cocotte minute a #Černá, takže je se 
na co těšit. 

Všechny další informace se dozvíte  
na webových stránkách Městského 
kulturního střediska nebo na Face-
booku Městské kulturní středisko Kla-
tovy. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

Rok se s rokem sešel a kalendář opět hlásí podzim. Pro někoho to může být období 
pochmurné, pro jiné zas radostné, protože barevné listí je na každém kroku. Ať jste 
typ ten nebo onen, naše říjnová nabídka vám splní sen.



www.juniorfest.cz
MFF JUNIORFEST

15. mezinárodní fi lmový festival pro děti a mladé publikummezinárodní fi lmový festival pro děti a mladé publikum

4.—10. 11. 2022
POPRVÉ V KLATOVECH

Festivalové projekce v kině Šumava

Dopolední a odpolední fi lmové projekce
pro mateřské školy, ZŠ, SŠ a družiny

Workshopy, doprovodné akce, 
odborné semináře pro pedagogy

Rezervace vstupenek na webových
stránkách festivalu 

Víkendový program 5.— 6. 11. 2022

Městský park a Kolonáda
Promítání Večerníčků
Ohňová show tria Veletoč
Postavy z fi lmu Ať žijí duchové

Refektář jezuitské koleje
Projekce fi lmů Ať žijí duchové 
a Princezna zakletá v čase
Překvapení na místě

Vzniká ve spolupráci:


