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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

28. října jsme společně oslavili den, 
kdy se v roce 1918 začala psát no-
vodobá historie naší samostatné 
státnosti. Nejen vývoj na bojištích  
1. světové války a respekt, který si za 
svoji statečnost vysloužili naši legio-
náři, ale i vyjednávací obratnost po-
litiků v čele s T. G. Masarykem vedla  
k tomu, že se našim předkům vyplni-
ly jejich touhy. Po třech stoletích žití  
v rámci  Rakouska-Uherska si koneč-
ně mohli společně se Slováky rozho-
dovat o svém osudu samostatně. Bez 
ohledu na všechny drobné „šarvátky“ 
(především během 2. světové války), 

jež nakonec vyvrcholily mírumilov-
ným a civilizovaným rozchodem na-
šich národů 1. ledna 1993, můžeme 
být právem hrdi na cestu, kterou jsme  
za oněch 104 let urazili. Společně,  
i dnes každý sám. A přes všechny těž-
kosti, jež v posledních měsících silně 
pociťujeme, si troufnu tvrdit, že by-
chom se do podmínek života našich 
rodičů či prarodičů vracet určitě ne-
chtěli. Obávám se, že zejména těm, 
kteří prožívali válečné hrůzy během  
2. světové války, by naše současné 
těžkosti připadaly jen jako drobné ne-
pohodlí.

Jen málokdo si uměl ještě před pár 
měsíci představit, že se nedaleko nás 
může opět rozhořet vleklý válečný 
konflikt znamenající zkázu měst, ti-
síce padlých a spoustu žalu a bolesti 
pro jejich rodiny. Považuji za mimo-
řádně důležité, zejména v této době, 
kdy jsme takřka permanentně svíráni 
pochybnostmi, nejistotou a doslova 
„bombardováni“ protichůdnými in-
formacemi (často dezinformacemi), 
připomenout si kromě vzniku samo-
statného Československa ještě jeden 
významný den. 11. listopadu 1918 
bylo podepsáno příměří mezi znesvá-
řenými stranami, jež ve skutečnosti 
znamenalo ukončení 1. světové války. 
Lidstvo tehdy bylo šokováno brutali-
tou bojů a množstvím zbytečně vyhas-
lých životů. Jejich oběti si vyspělý svět 
pravidelně připomíná právě 11. listo-
padu jako Den veteránů. Postupně 
se stal připomínkou také vojáků, kteří 
padli v dalších válečných konfliktech  
v různých částech světa. Od roku 2004 
se k tomuto významnému dni hlásí  
i Česká republika. Ostatně rovněž 
mezi našimi vojáky je řada hrdinů, 
kteří položili při plnění úkolů v boji  
za svobodu a demokracii svoje životy.

11. listopad 2022 by pro nás neměl 
být jen dnem, kdy si na ně někteří 
vzpomenou díky informacím v mé-
diích či během vzpomínkových aktů. 
Měl by to být především den, který 
mezi ostatními ční jako vysoce zdviže-
ný prst varující nás, že války bohužel 
ani v naší civilizované společnosti ne-
jsou minulostí. Přeji nám všem, aby se 
aktuální ruská agrese na Ukrajině co 
nejrychleji stala minulostí a budoucí 
11. listopady jsme si nemuseli připo-
mínat další a další zmařené životy bě-
hem válečných konfliktů.

Úcta k životu...
Vážení Klatované, informuji Vás prostřednictvím těchto řádků téměř výhradně  o dění 
v našem městě. Dnes učiním výjimku a dovolím si vyzdvihnout události, jež by měly 
být závazkem a poselstvím pro všechny lidi zdravého rozumu.
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Ing. Václav Chroust
místostarosta

O sdílených daních jsem ve zpravodaji 
psal již mnohokrát. Jak víte, jsou zákla-
dem příjmů města, je to určitý malý 
podíl města na příjmech státu. Jak si 
stojíme ke konci září? Celkem jsme 
přijali 276 mil. Kč, je to o necelých 
21 mil. Kč více než v minulém roce. 
Největší podíl na našich příjmech má 
daň z přidané hodnoty (154 mil. Kč), 
poté daň z příjmu právnických osob 
(60 mil. Kč) a daň z příjmů „ze závislé 
činnosti“ (47 mil. Kč) atd. U většiny sdí-
lených daní vidíme meziroční nárůst, 
nejvýznamnější je právě u daně z při-
dané hodnoty – ten činí 24 mil. Kč. Jen  
u daně z příjmu právnických osob 
kvůli zářijovému „výpadku“ zazname-
náváme „propad“ ve výši 5 mil. Kč. 
Doufejme, že není signálem čehosi 
horšího. Vývoj u daně z přidané hod-

Dne 2. října 2022 uplynulo přesně 100 
let od založení klatovského filatelistic-
kého klubu. Krásné a významné výro-
čí! Zajímavá je číselná shoda – v roce 
1922 klub zakládalo 16 členů, dnes se 
pod patronací MKS v kulturním domě 
schází také 16 členů. Amatérských fi-
latelistů, zejména dětských, jsou ale v 
Klatovech jistě stovky. Kdo z nás nes-
nil o „modrém Mauriciovi,“ kdo z nás 
jako malý nesbíral krásné anglické 
královny?  Klatovští filatelisté si ve vý-

noty je sice „opticky“ hezký, je však 
způsoben, zřejmě z větší části, dra-
matickým nárůstem inflace. O co více 

roční den svého založení připomněli 
svoji bohatou historii. Vzpomněli, že  
z prvních členů vynikl zejména pro-
fesor klatovského gymnázia Zdeněk 
Řezníček. Ten v roce 1926 v Paříži za 
Československo podepsal zakládající 
listinu Mezinárodní filatelistické orga-
nizace (FIP)! Do 2. světové války pak 
jezdil na velké evropské výstavy, půso-
bil jako zahraniční tajemník Svazu čes-
koslovenských filatelistických spolků,  
a dokonce u nás v Klatovech uspořá-

platíme při nákupu zboží a služeb,  
o to více stát na DPH získá. 

dal i sjezd československých filatelis-
tů. Jeho další osud byl však smutný 
– pro neárijský původ své manželky 
trpěl za 2. světové války a poté, co 
jeho synové po roce 1948 emigrovali, 
musel opustit gymnázium a perzeku-
ce pokračovala. Za informace děkuji 
Bedřichu Helmovi a Iwanu Rubášovi 
(na stránkách Přátel české historie 
publikoval k osobě pana profesora 
Řezníčka zajímavý text).

Klatovský filatelistický klub je dru-
hým nejstarším klubem v západních 
Čechách (starší mají pouze v Plzni),  
v průběhu své historie se scházel 
např. i v rodném domě V. M. Krame-
ria. Dnes v jeho čele stojí pan MUDr. 
Bedřich Helm. Klatovským filatelistům 
přejeme do jejich „druhé stovky“ vše 
dobré, krásné známky i obálky, ať se 
Vám daří!  

Přeji Vám vše dobré.

Vývoj sdílených daní 
do 30. 9. 2022

Klatovské filatelii je 100 let
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Program adventních Klatov

Nový Průvodce sociálními a dopro-
vodnými službami na Klatovsku

Co konkrétně do betlému přibude, 
Vám však zatím neprozradím. Bude 
to překvapení.  Připomínám, že pro-
gram s  vystoupením pěveckého 
sboru Sedmikrásky začne v 17:45 h. 
 a vlastní rozsvícení stromu bude v 18 h. 
V neděli 27. listopadu město uspo-
řádá v sále Střední školy zemědělské  
a potravinářské v Klatovech už tradič-
ní „Voňavou adventní neděli“ s kultur-
ním programem a ukázkami různých 
pracovních postupů, které se hodí  
v domácnosti zejména v předvánoč-

Vážení Klatované, v červnovém zpra-
vodaji jsme vás informovali o ukonče-
ní projektu "Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na Klatovsku", jehož sou-
částí bylo rovněž zpracování nového 
katalogu poskytovatelů sociálních slu-
žeb na Klatovsku. Nový katalog je již  
k dispozici. Najdete jej  na webu měs-

ním čase (například zdobení perníčků 
apod.). Program bude začínat od 13 h.  
Hlavním hostem akce bude zpěvák 
Petr Rezek s kapelou, který vystoupí  
v 16 h.

V pondělí 5. prosince chystáme pod-
večerní akci „Nebeské náměstí aneb 
setkání Mikulášů, andělů a čertů“. 
V neděli 11. prosince se uskuteční 
12. ročník Klatovského klášterního 
bazaru, který organizujeme v rám-
ci projektu Zdravé město Klatovy  

ta v sekci „sociální služby", a to pod 
názvem „Průvodce sociálními a do-
provodnými službami na Klatovsku“. 
Zájemci  o tištěnou podobu si jej mo-
hou vyzvednout na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, v infocentru nebo 
knihovně.  Katalog obsahuje  kromě 
tísňových telefonních linek  také kon-
takty na místní úřady a především 

a ve spolupráci s Klatovským okrašlo-
vacím spolkem, Domem dětí a mlá-
deže Klatovy a Rotary klubem Klato-
vy. Tuto akci jsme řadu let pořádali  
na prostranství před bývalým domi-
nikánským klášterem v Plánické ulici. 
Odtud pocházel i její název. Minulé 
dva ročníky, kdy jsme byli svázáni co-
vidovými opatřeními, byl bazar sou-
částí adventního trhu na náměstí. Le-
tos přicházíme s novým místem. Bude 
se konat v době od 9 do 15 h. v pro-
storu Divadelní ulice u náměstí, kde je 
potřebné zázemí, příjemné prostředí 
a kde bude pro Vás připraven dopole-
dní program. Bazar tak bude v oddě-
leném prostoru, ale zároveň se stane  
součástí letošního prvního adventní-
ho trhu, který se bude konat v nedě-
li na náměstí. Zakoupením různých 
předmětů či pochutin opět přispějete  
na dobrou věc. Tentokrát půjde vý-
těžek obdržený z finančních darů  
a prodeje na pořízení rehabilitačních 
a aktivizačních pomůcek pro klien-
ty Domova pro seniory v Klatovech  
a v Újezdci a Domova se zvláštním 
režimem v Újezdci. Pokud chcete  
na tento účel finančně přispět, může-
te zaslat libovolnou částku na k tomu 
účelu zřízený bankovní účet 50032-
821048319/0800 vedený u České spo-
řitelny, a.s.

Jak jsem se již zmínil, první advent-
ní trh na náměstí proběhne v neděli  

podrobné informace o jednotlivých 
organizacích, které na Klatovsku po-
skytují sociální služby. U každé služ-
by jsou přehledně uvedeny kontakty,  
popis možné pomoci a také, zda se 
jedná o službu poskytovanou za úhra-
du či zdarma. 

Vážení občané, město chystá šňůru adventních akcí, kterou zahájíme v pátek 25. lis-
topadu rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Zároveň bude představen rozší-
řený klatovský betlém od řezbáře Petra Štýse. 
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

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, cyklostez-
ku a Drnový potok – od 11. 7. 2022 je 
cyklostezka uzavřena, objízdná trasa 
pro cyklisty je vyznačena v terénu, je 
možno použít i trasu MK Pod pilou-ul. 
5. května-vlakové nádraží 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  

• účelová komunikace mezi zahrád-
kářskými koloniemi „Na Rozhrání“ 
a „U lomečku“
– výstavba přeložky silnice – stavba vy-
žaduje zvýšenou opatrnost

Oprava povrchu části Šumavské ulice
Jedná se o úsek od Dragounské ulice 
po vjezd na parkoviště u OD Kaufland.
Termín provedení: 31. 10.–11. 11. 
2022.
Uvedený úsek bude plně uzavřen, ob-
jízdná trasa bude vedena ulicemi U Za-
stávky a Dragounská. Přístup pro pěší k 
sousedním nemovitostem bude zabez-
pečen.

Oprava povrchu MK v obci Čínov
Výstavba kanalizace, vodovodu a ply-
novodu, oprava povrchu silnice na 
návsi a dále na výjezdu z obce směr 
Lažánky.
Termíny provedení: 12. 9.–15. 11. 
2022.

Stavba se provádí za úplné uzavírky MK. 
Objízdná trasa je vedena po komuni-
kacích 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 
234, fkocfelda@mukt.cz, Tomáš Pope-
lík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

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

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech

Kanceláře a nebytové prostory
Město Klatovy zastoupené Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o. nabízí k 
pronájmu:

1. SAMOSTATNÉ KANCELÁŘE 
ve Vídeňské ulici č.p. 9, Klatovy.
Kanceláře jsou o velikosti cca 12 - 25 
m2. 
 
2. NEBYTOVÝ PROSTOR
vhodný pro provozování služeb v ob-
jektu Vídeňská ulice č.p. 6, Klatovy. 
Prostor je o velikosti 76,63 m2. 

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

11. prosince. Odpoledne bude jeho 
součástí doprovodný program "Puto-
vání s Ježíškem“. V následujících dnech 
– až do 23. prosince – bude adventní 
trh na náměstí každý den, odpoledne  
a večer s kulturním programem (ZUŠ, 
pěvecké sbory škol, hudební skupiny 
apod.). Například 22. prosince vystou-

pí Leona Machálková a Radim Schwab 
či 23. prosince Martin Chodúr.  
Ve středu 14. prosince se můžete těšit 
na „Zpívání koled s Českým rozhla-
sem“. Podrobnosti uveřejníme v dal-
ším čísle našeho zpravodaje a v kul-
turních přehledech. 
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80. výročí transportů
klatovských Židů
V tomto roce se na řadě míst v naší 
zemi konají vzpomínkové akce u příle-
žitosti 80. výročí transportů židovské-
ho obyvatelstva do koncentračního 
tábora Terezín. Rok 1942 byl v plánech 
nacistického Německa na vyvražďová-
ní evropských Židů přelomovým, ne-
boť na území tzv. Protektorátu Čechy 
a Morava bylo vytvořeno ghetto, kam 
byli zdejší Židé a také Židé z okupova-
ných částí Evropy hromadně sváženi, 
nejvíce právě v r. 1942. Terezín jako 
vojenské pevnostní město s kapacitou 
cca 7000 osob pojmul během krát-
ké doby cca 60.000 lidí, kteří zde žili  
ve velice stísněných podmínkách, když 
byli předtím okradeni o veškerý svůj 
majetek, zbaveni občanských práv  
a svobody. Terezínem prošlo cca 
140.000 lidí, z tohoto počtu zde ze-
mřelo na 35.000 z nich.

Jedním z míst, odkud transporty vy-
jížděly, byly i Klatovy, sídlo Oberlan-
dratu, zahrnující území přibližně od 
Tachova po Tábor. Z Klatov byly vy-
praveny 2 velké transporty: Cd 26. 11. 
1942 s 651 osobami, z nichž se konce 
války dožilo 37 lidí a Ce 30.11.1942 
s 619 osobami, z nichž přežilo 35 
lidí. Začátkem prosince byl ještě vy-
praven malý transport Ez 3.12.1942  
s 6 lidmi, přežili 3 z nich. Před nástu-
pem do transportů byli Židé soustře-
děni v budově dnešní Střední průmy-
slové školy, odkud ještě za tmy, aby 
nebudili nežádoucí pozornost obyva-
telstva, odcházeli na nedaleké vlakové 
nádraží k jednosměrné jízdě do Tere-
zína. Odtud pak byli postupně odváže-
ni do vyhlazovacích táborů, zejména 
Osvětimi, a to až do konce října 1944. 
Mnozí zemřeli přímo v Terezíně, ať už 
na časté nemoci nebo kruté zacházení 
ze strany německých dozorců.

Tyto strašné události chceme při-
pomenout i v Klatovech, a to přímo  
v místech, odkud nejen klatovští 
Židé odcházeli na svou posled-
ní cestu. V budově Střední prů-
myslové školy se bude od 1. 11.  
do 13. 12. 2022 konat výstava vě-
novaná transportům. Bude zaháje-
na vernisáží dne 1. 11. od 15 hodin  
a bude doplněna o 2 komentované  
a 6 nekomentovaných prohlídek.

Ve dnech 25. 11. a 30. 11 2022, které 
časově odpovídají vypravení trans-
portů z Klatov před 80 lety, bude 
možné přímo v autentických prosto-
rách tříd, kde byli Židé shromážděni, 
vyslechnout ve dvou termínech iden-
tickou přednášku, věnovanou něko-
lika židovským rodinám. Přednášku 
připravili členové spolku SYNAGOGA 
KLATOVY, z. s. a bude obsahovat řadu 
nových, dosud nepublikovaných zjiš-
tění. O rodině Pollakových z Velhartic 
promluví Pavel Koura, příběh zná-
mého klatovského fotografa Maxe 
Bermanna a jeho příbuzných z Klatov  
a Němčic představí Dana Škůrková. 
Tzv. smíšenému manželství Emila  
a Emilie Boldanových se bude věno-
vat František Škůrek. Přednášky bu-
dou uvedeny odborným výkladem 
Milana Strnada, autora knihy Židé  
v dějinách města Klatov.

Spolek SYNAGOGA KLATOVY, z. s. 
dále připomene 10. výročí odhalení 

pomníku Zmizelý svícen na souběhu 
ulic Randova a Denisova. U pomní-
ku proběhne dne 2. 12. ve 14. hodin 
vzpomínkové setkání nazvané Vrať-
me jménům tváře.  Autor pomníku, 
sochař Václav Fiala, vytvořil pro tuto 
příležitost instalaci fotografií zachycu-
jící tváře aspoň některých z 266 obětí 
holocaustu uvedených na pomníku. 
Fotografie budou umístěny na zdi na-
proti.

V souladu s židovskými tradicemi 
může každý položit k pomníku sym-
bolický kamínek. Chtěli bychom touto 
formou připomenout tváře lidí, kteří 
nemají nikde svůj hrob, u kterého by 
na ně mohli vzpomínat jejich blízcí. 
Nezapomenout je to jediné, co pro ně 
můžeme udělat.
 
Na pořádání uvedených akcí se podí-
lejí: Střední průmyslová škola Klatovy, 
Městské kulturní středisko Klatovy, 
Klub 3. armády v Klatovech, z.s., Vlas-
tivědné muzeum Dr. Hostaše v Klato-
vech, p.o. a spolek SYNAGOGA KLA-
TOVY, z.s.

synagoga-klatovy.webnode.cz

Mgr. František Škůrek
SYNAGOGA KLATOVY, z.s.
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Podzimní trh 
Design na Šumavě
V květnu letošního roku ožilo nádvo-
ří jezuitské koleje v Klatovech trhem  
s názvem Design na Šumavě, pořáda-
ným ve spolupráci s Mětským kultur-
ním střediskem Klatovy a Městskou 
knihovnou Klatovy. Kreativní trh pod-
porující malé české značky a tvůrce, 
jejichž tvorba je založena na kvalitě, 
udržitelnosti a tradičním řemeslu, 
navštívilo přes tisíc nadšených lidí. 
Protože se po akci objevila spous-
ta krásných ohlasů, rozhodli jsme se  
v letošním roce uspořádat i podzim-
ní variantu trhu Design na Šumavě. 
Bude se konat v sobotu 12. listopadu 
od 10.00 do 18.00. 

Na nádvoří bude tentokrát hlavně 
občerstvení, vystavující budou své 
výrobky prodávat uvnitř refektáře je-
zuitské koleje.

Těšit se můžete opět na řadu auten-
tických výrobků, kvalitních a zároveň 
originálních produktů všeho druhu, 
do nichž je dáno srdce a spousta vy-
naložené precizní práce. Účastnit se 
budou tvůrci, designéři a umělci nejen 

ze Šumavy, ale z celého Česka. Desítky 
stánků představí módu, šperky, papí-
renské výrobky, přírodní kosmetiku, 
hračky, keramiku a další. Celý den 
bude jedinečnou příležitostí obstarat 
originální vánoční dárky pro celou ro-
dinu na jednom místě.

Součástí podzimního trhu bude také 
skvělé občerstvení z foodtrucku „Má-
cova kára“, pivo z experimentálního 
pivovaru Proud, víno z vinařství Šter-
berg nebo výtečná káva z malé blovic-
ké kavárny Bylo Nebylo. Loutkové di-
vadlo pro děti zahraje Loutkoherecký 
spolek Dolaňáček. Načerpat inspiraci 
na Vánoce můžete při ukázce tvorby 
adventních věnců od „Prostě kytky“.  
V plánu jsou tentokrát i výstavy obra-
zů od místních umělců.

Prodejci byli na podzimní trh pečlivě 
vybráni tak, aby plně splňovali kon-

cept celého projektu. Přijďte se na ně 
12. listopadu podívat, bude to opět 
úžasné! Vstup na trh bude zdarma.

Kompletní seznam vystavujích, popis 
jejich produktů a harmonogram celého 
dne najdete na designnasumave.cz.

Tereza Topinková 
Zuzana Zachardová

Design na Šumavě
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Klatovy se v listopadu 
promění v město filmu
Sedm dnů se ponese ve jménu Filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2022.

Listopad se opět po roce stane svát-
kem filmů pro děti a mládež v šesti 
městech Plzeňského kraje. Od pátku 
4. listopadu do čtvrtka 10. listopadu 
proběhne již 15. ročník a letos se ro-
dina filmových měst rozšíří poprvé o 
Klatovy.

JUNIORFEST je filmový festival pro děti 
a mládež, který se v Plzeňském kraji 
koná pravidelně od roku 2008. Jedná 
se o soutěžní festival zaměřený nejen 
na hranou a animovanou filmovou 
tvorbu, ale od roku 2017 i na tvorbu 
dokumentární.

V uvedeném termínu se můžete těšit 
na dopolední, odpolední, podvečerní  
i večerní filmové projekce pro širokou 
veřejnost. Zapojí se i mateřské, zá-
kladní a střední školy a také družiny.
Kromě filmů jsme pro vás připravili 
také několik jedinečných filmových 
workshopů a zajímavých doprovod-
ných akcí.

Festival přináší šestidenní maraton 
filmových projekcí, které popularizují  
v Čechách stále opomíjený žánr 
dětského filmu a reflektují nejno-
vější trendy v oblasti dětské kine-
matografie. Jedinečnost festivalu pod-
trhuje počet měst, ve kterých se koná:  
v Plzni, Horšovském Týně, Dobřanech, 
Domažlicích, Přešticích a letos v pre-
miéře také v Klatovech.

Kina ve festivalových městech každo-
ročně navštěvuje přes 17 000 diváků, 

kterým festival nabízí bezmála 100 
filmových projekcí, širokou nabídku 
praktických workshopů a kreativních 
dílen, doprovodné akce a setkání  
s výjimečnými filmovými tvůrci a her-
ci.

JUNIORFEST přináší nejen projekce 
české a evropské filmové produkce, 
ale zároveň rozvíjí možnosti filmové-
ho vzdělávání prostřednictvím uni-
kátních aktivit, které podporují aktivní 
zapojení dětí a profesionálů. 

Festival od svého počátku také cílí  
na zprostředkování celoročních vzdě-
lávacích akcí pro žáky základních  
a studenty středních škol. Od roku 
2017 současně přinesl ucelený Indus-
try program pro filmové profesionály, 
který se koná vždy v termínu festivalu.

Jako hlavní ocenění za celoživotní 
tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro 
děti a mládež uděluje festivalová po-
rota Zlatou rafičku. Letos ji převezme 
herečka Veronika Freimanová.

Od roku 2012 se JUNIORFEST každo-
ročně na 3 dny přesouvá i do belgické-
ho hlavního města, do Bruselu.

Lístky na jednotlivé filmové projekce 
objednávejte na www.juniorfest.cz.

Přejeme příjemné kinematografické 
zážitky! 

Jana Kubíková
JUNIORFEST 2022

15. Mezinárodní fi lmový festival pro děti a mladé publikum

4. – 10. 11. 2022

Podrobnější informace o programu a vstupenkách najdete na  www.juniorfest.cz  nebo       MFF JUNIORFEST

10:30  Kino Šumava   KVÍK
Nizozemsko | 2022 | 72 minut | 3+ I český dabing | 60 Kč
Prasátko Kvík jako narozeninový dárek od utajovaného dědečka, který s sebou ale později přinese také jedno velké tajemství.

17:00  Kino Šumava   KULÍŠEK
Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
Malý Erik z dětského domova musí strávit Vánoce v cizí rodině s rozmazlenou dcerou Lučkou. Jeho nenávist k ní změní až společná cesta za pronásledováním Santy.

20:00   Kino Šumava   DEJ MI KŘÍDLA
Francie, Itálie | 2021 | 91 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
Thomas je floutek z bohaté rodiny a Marcus dvanáctiletý vážně nemocný kluk. Jejich společně strávený čas je od začátku složitý, ale postupně se jejich 
přátelství stmeluje a navždy jim změní život.

8:20   Kino Šumava   UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Belgie, Francie | 2022 | 92 min| 8+ | český dabing | 60 Kč
Zajíc s tělem kuřete Chicky se společně s parťáky vydává na nebezpečnou a dobrodružnou cestu vstříc záchraně trůnu před padouchem.

9:00    Refektář  INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO HERECTVÍ PRO DĚTI
V rámci kreativního workshopu filmového herectví si mohou všechny zvědavé děti a mládež na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to zajímavé ztvárnit filmovou 
postavu před kamerou. | ZDARMA

10:30   Kino Šumava   MALÁ VELKÁ BANDA
Francie | 2022 | 106 minut | 11+ | překlad do sálu | 60 Kč
Neočekávaná cesta dětí zničit toxickou továrnu, kde se černý humor spojuje se spoustou morálních rozhodnutí a také falešným kamarádstvím k jednomu
ze členů dětské party.

13:30   Kino Šumava   BLÁZNIVÁ RODINKA
Finsko | 2022 | 83 min | 7+ | překlad do sálu | 30 Kč
Jedna bláznivá rodina a záměna fenky za psa finské prezidentky dokáže zamávat s celou rodinou i s výletem do Helsinek

13:30   Refektář    KLATOVSKÉ FESTIVALOVÉ DESKOBRANÍ
Přijďte si vyzkoušet moderní deskové hry. | ZDARMA

8:20   Kino Šumava   TĚŽKÁ VOLBA
Estonsko | 2022 | 95 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
Rozpadající se továrnu hlídá starý podivín, který odsud neustále vyhání partu dětí. Jednoho dne stařík spadne do jámy a nemůže ven. Přizná parta svoji vinu 
nebo ne?

10:30   Kino Šumava   KULÍŠEK
Slovinsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko | 2022 | 86 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
Malý Erik z dětského domova musí strávit Vánoce v cizí rodině s rozmazlenou dcerou Lučkou. Jeho nenávist k ní změní až společná cesta za pronásledováním 
Santy.

13:30   Kino Šumava   YUKU A HIMALÁJSKÁ KVĚTINA
Belgie, Francie | 2022 | 62 minut| 6+ | překlad do sálu | 30 Kč
Malá myška Yuku se vydává na dobrodružnou cestu, aby své milované nemocné babičce přinesla květinu, která má schopnost nehasnoucího světla.

14:00   Refektář  LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ
Workshop seznámí malé i velké návštěvníky s prekinematografickými aparáty, které předznamenaly vznik filmu. Dozvědí se o základních principech, které 
umožňují film vnímat, a sami vytvoří krátké animované filmy. | ZDARMA

17:00   Kino Šumava   BOŽÍ FOTBALISTÉ
Španělsko | 2022 | 109 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
Možná poslední léto chlapecké školy změní příchod nové učitelky a její touha podpořit chlapce v jejich fotbalovém talentu a přípravě na zápas. Podaří se jí 
školu zachránit?

20:00   Kino Šumava   DEALER
Belgie | 2022 | 104 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč
Čtrnáctiletý drogový dealer Johnny žije v domově pro mládež. Když se dozví, že už nemůže o víkendech chodit domů, požádá jednoho ze svých zákazníků, slav-
ného a úspěšného herce Antonyho, aby se stal jeho víkendovým opatrovníkem.

8:20   Kino Šumava   DOUNIA A PRINCEZNA Z ALEPPA
Francie, Kanada | 2022 | 72 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
Magická semínka a vyprávěné mytologické pohádky pomohou Dounie a jejím prarodičům udělat únik z domova vinou války reálnější.

9:00   Refektář  INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO HERECTVÍ PRO DĚTI
V rámci kreativního workshopu filmového herectví si mohou všechny zvědavé děti a mládež na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to zajímavé ztvárnit filmovou 
postavu před kamerou. | ZDARMA

10:30   Kino Šumava   COMEDY QUEEN
Švédsko | 2022 | 94 minut  | 12+ | české titulky  | 60 Kč
Příběh třináctileté Sašy, která se namísto truchlení po své matce rozhodne svůj život změnit a stane se stand – up komičkou, aby rozveselila svého otce.

13:30   Kino Šumava   LAUŘINA HVĚZDIČKA
Německo | 2021 | 79 minut | 6+ | překlad do sálu | 30 Kč
Laura je v novém městě smutná a osamělá. Potká kouzelnou hvězdičku, která jí ukáže sílu přátelství.

14:30   Refektář  KLATOVSKÉ FESTIVALOVÉ DESKOBRANÍ
Přijďte si vyzkoušet moderní deskové hry. | ZDARMA

17:00   Kino Šumava   PERLIMPOVÉ
Brazílie | 2022 | 75 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
Claé a Bruó, tajní agenti ze znepřátelených království, musejí spojit síly, aby našli Perlimpy, kteří jako jediní dokáží vrátit mír do světa. Jenže ti jsou schovaní 
v lese plném obrů.

8:20   Kino Šumava   EVA A ADAM
Švédsko | 2021 | 82 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
První dětská láska se střetává s několika problémy spojenými s dodržením slibu nejlepším kamarádům.

10:30   Kino Šumava   TAK ZATRACENĚ SNADNÉ
Švédsko | 2022 | 90 minut | 14+ | české titulky | 60 Kč
Joanna trpí ADHD, ale došly jí zklidňující léky. Poradí si Joanna se svou neklidnou myslí,
do níž navíc znenadání vstupuje i láska k Audrey?

10:30   Kino Šumava  MALÝ ALLAN ANEB LIDSKÁ ANTÉNA
Dánsko | 2022 | 85 min | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Malý Allan se snaží v novém domově nalézt kamarády. Kdo by čekal, že jeho největší dobrodružství prožije s UFO posedlým sousedem a mimozemšťankou.

12:30   Kolonáda   NEDĚLNÍ FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE NA KOLONÁDĚ
Postavičky z Večerníčků v nadživotní velikosti, workshopy a hry pro děti i dospělé. | ZDARMA

15:00   Kino Šumava  MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Česká republika, Slovensko, Německo | 2021 | 82 minut | 8+ | 30 Kč
Martin a jeho kamarádka Liška jsou praví dětští hrdinové, kteří na rozdíl od nechápavých dospělých velmi brzy rozpoznají hrozící nebezpečí a odvážně se mu postaví.

18:00   Refektář  PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Česká republika | 2020 | 100 min | 11+ | 30 Kč
Před loňským hitem se můžete těšit na muzikálové vystoupení Princezna zakletá v čase v krásných kulisách v podání dětí z Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky.

20:00   Kino Šumava   MALÁ VLNA
Lotyšsko | 2022 | 102 minut | 16+ | české titulky | 60 Kč
Film zachycuje dva měsíce života Laine, vysokoškolačky z předměstí Rigy, jenž prožívá nelehké období. Objevuje technoparty a poznává dívku Gudrun, do které se zamiluje.

10:30   Kino Šumava   VINSKI A KOUZELNÝ PRÁŠEK
Finsko | 2021 | 84 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
Neviditelný prášek pomůže neoblíbenému Vinskimu odhalit, jaký muž randí s jeho matkou a jaké skrývá tajemství.

12:30   Kolonáda  SOBOTNÍ FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE NA KOLONÁDĚ
Postavičky z Večerníčků v nadživotní velikosti, workshopy a jedno velké překvapení v podobě zahraniční herecké hvězdy,která festival navštíví. | ZDARMA

15:00   Kino Šumava   ANDĚL PÁNĚ 2 
Česká republika, Slovensko | 2016 | 95 minut | 8+ | 30 Kč
Pokračování dobrodružství nešikovného anděla Petronela a lišáckého čerta Uriáše.

18:00   Refektář    AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Československo | 1977 | 80 minut | 8+ | 30 Kč
Před promítáním zrestaurované verze legendárního filmu se můžete těšit na muzikálové vystoupení Ať žijí duchové v krásných kulisách v podání dětí z Literárně 
dramatického oboru ZUŠ J. Kličky. 

20:00   Kino Šumava   TYGŘI
Švédsko, Itálie, Dánsko | 2020 | 116 minut | 15+ | české titulky | 60 Kč
Dospívající fotbalista Martin zažívá splněný sen poté, co ho koupí velký italský klub. Jenže přicházejí i nové úkoly.

PÁTEK  4. 11. 2022 ÚTERÝ  8. 11. 2022

STŘEDA  9. 11. 2022

ČTVRTEK  10. 11. 2022

SOBOTA  5. 11. 2022

NEDĚLE  6. 11. 2022

PONDĚLÍ  7. 11. 2022

V rámci kreativního workshopu filmového herectví si mohou všechny zvědavé děti a mládež na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to zajímavé ztvárnit filmovou 

Neočekávaná cesta dětí zničit toxickou továrnu, kde se černý humor spojuje se spoustou morálních rozhodnutí a také falešným kamarádstvím k jednomu

do níž navíc znenadání vstupuje i láska k Audrey?
Joanna trpí ADHD, ale došly jí zklidňující léky. Poradí si Joanna se svou neklidnou myslí,

Domažlice  |  Dobřany  |  Plzeň  |  Horšovský Týn  |  Přeštice  |  KLATOVY

w w w.juniorfest .cz
PÁTEK 4. 11. 2022
10:30 | KVÍK
Nizozemsko/Belgie, dabing, přístupno, 72 
minut, 60 Kč. 
Prasátko Kvík jako narozeninový dárek od 
utajovaného dědečka, který s sebou ale poz-
ději přinese také jedno velké tajemství. 
17:00 | KULÍŠEK
Slovinsko/Lucembursko/Chorvatsko/Sloven-
sko, od 6 let, překlad do sálu, 86 minut, 60 
Kč.
Malý Erik z dětského domova musí strávit 
Vánoce v cizí rodině s rozmazlenou dcerou 
Lučkou. Jeho nenávist k ní změní až společné 
pronásledování Santy. 
20:00 | DEJ MI KŘÍDLA
Francie/Itálie, titulky, od 12 let, 91 minut, 60 
Kč.
Thomas je floutek z bohaté rodiny a Marcus 
dvanáctiletý vážně nemocný kluk. Jejich 
společně strávený čas je od začátku složitý, 
ale postupně se jejich přátelství stmeluje a 
navždy jim změní život. 

SOBOTA 5. 11. 2022
10:30 | VINSKI A KOUZELNÝ PRÁŠEK
Finsko, od 7 let, překlad do sálu, 84 minut, 
60 Kč.
Neviditelný prášek pomůže neoblíbenému 
Vinskimu odhalit, jaký muž randí s jeho mat-
kou a jaké skrývá tajemství.
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12:00-13:00 | Festivalové odpoledne na 
Kolonádě
SEMIR Z KOBRY 11 V KLATOVECH!
Letošní hvězdou festivalu bude německý 
herec Erdogan Atalay, který se proslavil pře-
devším jako vrchní komisař Semir Gerkhan 
v seriálu Kobra 11. Na Kolonádě si budete 
moci koupit tričko s portrétem Semira. 
Milovníkům seriálu bude herec rozdávat 
během autogramiády podpisy. A protože 
přijede i s tlumočnicí, můžete se ptát, na 
co chcete. Setkáte se možná i s jeho dcerou 
Amirou, která po jeho boku hraje v Kobře 11 
jeho seriálovou dceru.
13:00-17:00 | Festivalové odpoledne na 
Kolonádě
PROMÍTÁNÍ FILMOVÝCH VEČERNÍČKŮ 
(pro nejmenší)
DEN S ČESKOU TELEVIZÍ – po celé odpole-
dne budou prostorem Kolonády procházet 
staří známí kamarádi z České televize, jako 
je Pat a Mat, Bob a Bobek, Večerníček, Jú a 
Hele nebo Maxipes Fík. Postavy v kostýmech 
z filmu Princezna zakletá v čase. OHNIVÁ 
ŠOU (artistické Trio Veletoč).
13:30 | Festivalové odpoledne na Kolo-
nádě
WORKSHOP SPOLEČNOSTI FREECINEMA 
- MALÍ FOTOGRAFOVÉ (pro děti od 7 do 12 
let) Děti budou zachycovat skrz objektiv fes-
tivalovou atmosféru. Jedinečnost analogové 
fotografie je v dnešní době pozapomenuta. 
Děti se naučí navíjet film do fotoaparátu, 
správné zaostřování, kompozici fotografie, 
jak poznat správné světlo a moment. Sezná-
mí se s alchymií vzniku samotné fotografie. 
15:00 | ANDĚL PÁNĚ 2
ČR, od 8 let, 96 minut, 60 Kč.
Pokračování dobrodružství nešikovného 
anděla Petronela a lišáckého čerta Uriáše.  
18:00 | Refektář jezuitské koleje
PROJEKCE FILMU AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - 
herecká delegace
Před filmem muzikálové vystoupení Ať žijí 
duchové (děti ze ZUŠ J. Kličky v Klatovech pod 
vedením Markéty Lukášové)
20:00 | TYGŘI
Švédsko/Itálie/Dánsko, titulky, od 15 let, 116 
minut, 60 Kč.
Dospívající fotbalista Martin zažívá splněný 
sen poté, co ho koupí velký italský klub. Jenže 
přicházejí i nové úkoly. 

NEDĚLE 6. 11. 2022
10:30 | MALÝ ALLAN ANEB LIDSKÁ 
ANTÉNA
Dánsko, od 7 let, překlad do sálu, 85 minut, 
60 Kč.
Malý Allan se snaží v novém domově nalézt 
kamarády. Kdo by čekal, že jeho největší dob-
rodružství prožije s UFO posedlým sousedem 
a mimozemšťankou. 
13:00-17:00 | Festivalové odpoledne na 
Kolonádě
PROMÍTÁNÍ FILMOVÝCH VEČERNÍČKŮ 
(pro nejmenší)
DEN S ČESKOU TELEVIZÍ – po celé odpole-
dne budou prostorem Kolonády procházet 
staří známí kamarádi z České televize, jako 
je Pat a Mat, Bob a Bobek, Večerníček, Jú a 
Hele nebo Maxipes Fík. Postavy v kostýmech 
z filmu Princezna zakletá v čase. OHNIVÁ 
ŠOU (artistické Trio Veletoč).
15:00 | MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
ČR, od 8 let, 82 minut, 60 Kč.
Martin a jeho kamarádka Liška jsou praví 
dětští hrdinové, kteří na rozdíl od nechápa-
vých dospělých velmi brzy rozpoznají hrozící 
nebezpečí a odvážně se mu postaví. 

18:00 | Refektář jezuitské koleje
PROJEKCE FILMU PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE - herecká delegace. Před filmem mu-
zikálové vystoupení Princezna zakletá v čase 
(děti ze ZUŠ J. Kličky v Klatovech pod vedením 
Vladimíra Kábrta) 
20:00 | MALÁ VLNA
Lotyšsko, titulky, od 16 let, 102 minut, 60 Kč.
Film zachycuje dva měsíce života Laine, 
vysokoškolačky z předměstí Rigy, jež prožívá 
nelehké období. Objevuje technoparty a po-
znává dívku Gudrun, do které se zamiluje.

PONDĚLÍ 7. 11. 2022
08:20 | UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Belgie/Francie, dabing, od 8 let, 92 minut, 
60 Kč.
Malý králík Chicky je od narození jiný než 
ostatní, je totiž napůl kuřetem a napůl 
zajícem. Chicky chce zapadnout mezi ostatní, 
jenže přes jeho odlišnost to není jednoduché. 
9:00 | Refektář jezuitské koleje
INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO 
HERECTVÍ PRO DĚTI (společnost Free Cine-
ma) Zvědavé děti a mládež si na vlastní kůži 
vyzkouší, jaké to je ztvárnit filmovou postavu 
před kamerou – ve filmovém kostýmu a s 
make-upem. 
10:30 | MALÁ VELKÁ BANDA
Francie, titulky, od 11 let, 106 minut, 60 Kč.
Neočekávaná cesta dětí zničit toxickou továr-
nu, kde se černý humor spojuje se spoustou 
morálních rozhodnutí a také falešným kama-
rádstvím k jednomu ze členů dětské party.  
13:30 | BLÁZNIVÁ RODINKA
Finsko, od 7 let, překlad do sálu, 83 minut, 
60 Kč.
Jedna bláznivá rodina a záměna fenky za psa 
finské prezidentky dokáže zamávat s celou 
rodinou i s výletem do Helsinek.
13:30 | Refektář jezuitské koleje
FESTIVALOVÉ DESKOHRANÍ „Život je jako 
hra, dokud hraješ, neprohraješ!“ (Kovy, český 
youtuber 1996) Moderní společenské hry 
jsou oddechové kousky trvající několik minut, 
ale i hry, nad kterými je třeba si sednout na 
hodinu a víc. Přijďte potrápit mozkové závity 
a vyzkoušet schopnost plánovat a předvídat 
tah soupeře.

ÚTERÝ 8. 11. 2022
08:20 | TĚŽKÁ VOLBA
Estonsko, titulky, od 13 let, 95 minut
Rozpadající se továrnu hlídá starý podivín, 
který odsud neustále vyhání partu dětí. Jed-
noho dne stařík spadne do jámy a nemůže 
ven. Přizná parta svoji vinu, nebo ne?
10:30 | KULÍŠEK
Slovinsko/Lucembursko/Chorvatsko/Sloven-
sko, od 6 let, překlad do sálu, 86 minut, 60 
Kč.
Malý Erik z dětského domova musí strávit 
Vánoce v cizí rodině s rozmazlenou dcerou 
Lučkou. Jeho nenávist k ní změní až společné 
pronásledování Santy. 
13:30 | YUKU A HIMALÁJSKÁ KVĚTINA
Belgie/Francie, od 6 let, překlad do sálu, 62 
minut
Malá myška Yuku se vydává na dobro-
družnou cestu, aby své milované nemocné 
babičce přinesla květinu, která má schopnost 
nehasnoucího světla. 
14:00 | Refektář jezuitské koleje
WORKSHOP LUNAPARK FILMOVÝCH 
VYNÁLEZŮ (společnost Free Cinema) V 
lunaparku filmových vynálezů se děti se-
známí s tím, jak vznikl film. A také si vytvoří 
vlastní krátké filmové příběhy. Ty budou 
potom sledovat za pomoci přístrojů, jako je 
třeba praxinoskop, zoetrop, ale i na plátně, 
prostřednictvím laterny magiky.

17:00 | BOŽÍ FOTBALISTÉ
Španělsko, titulky, od 13 let, 109 minut, 60 
Kč.
Možná poslední léto chlapecké školy změní 
příchod nové učitelky a její touha podpořit 
chlapce v jejich fotbalovém talentu a přípra-
vě na zápas. Podaří se jí školu zachránit? 
20:00 | DEALER
Belgie, titulky, od 16 let, 104 minut, 60 Kč.
Čtrnáctiletý drogový dealer Johnny žije v 
domově pro mládež. Když se dozví, že už 
nemůže o víkendech chodit domů, požádá 
jednoho ze svých zákazníků, slavného a 
úspěšného herce Antonyho, aby se stal jeho 
víkendovým opatrovníkem. 

STŘEDA 9. 11. 2022
8:20 | DOUNIA A PRINCEZNA Z ALEPPA
Francie/Kanada, od 9 let, překlad do sálu, 72 
minut, 60 Kč
Magická semínka a vyprávěné mytologické 
pohádky pomohou Dounie a jejím praro-
dičům udělat únik z domova vinou války 
reálnější.
9:00 | Refektář jezuitské koleje
INTENZIVNÍ WORKSHOP FILMOVÉHO 
HERECTVÍ PRO DĚTI (společnost Free Cine-
ma) Zvědavé děti a mládež si na vlastní kůži 
vyzkouší, jaké to je ztvárnit filmovou postavu 
před kamerou – ve filmovém kostýmu a s 
make-upem. 
10:30 | COMEDY QUEEN
Švédsko, titulky, od 12 let, 94 minut, 60 Kč
Příběh třináctileté Sašy, která se namísto 
truchlení po své matce rozhodne svůj život 
změnit a stane se stand-up komičkou, aby 
rozveselila svého otce.
13:30 | LAUŘINA HVĚZDIČKA
Německo, od 6 let, překlad do sálu, 79 minut, 
60 Kč
Laura je v novém městě smutná a osamělá. 
Potká kouzelnou hvězdičku, která jí ukáže sílu 
přátelství.
14:00 | Refektář jezuitské koleje
FESTIVALOVÉ DESKOHRANÍ „Život je jako 
hra, dokud hraješ, neprohraješ!“ (Kovy, český 
youtuber 1996) Moderní společenské hry 
jsou oddechové kousky trvající několik minut, 
ale i hry, nad kterými je třeba si sednout na 
hodinu a víc. Přijďte potrápit mozkové závity 
a vyzkoušet schopnost plánovat a předvídat 
tah soupeře.
17:00 | PERLIMPOVÉ
Brazílie, od 9 let, překlad do sálu, 75 minut, 
60 Kč
Animovaný. Claé a Bruó, tajní agenti ze 
znepřátelených království, musejí spojit síly, 
aby našli Perlimpy, kteří jako jediní dokáží 
vrátit mír do světa. Jenže ti jsou schovaní v 
lese plném obrů.  

ČTVRTEK  10. 11. 2022
8:20 | EVA A ADAM
Švédsko, od 9 let, překlad do sálu, 82 minut, 
60 Kč
První dětská láska se střetává s několika pro-
blémy spojenými s dodržením slibu nejlepším 
kamarádům.
10:30 | TAK ZATRACENĚ SNADNÉ
Švédsko, titulky, od 14 let, 90 minut, 60 Kč
Joanna trpí ADHD, ale došly jí zklidňující léky. 
Poradí si Joanna se svou neklidnou myslí, 
do níž navíc znenadání vstupuje i láska k 
Audrey? 
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Kulturní přehled | listopad
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

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. 

3.  
čtvrtek

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

7.  
pondělí

19:00 | LADISLAV ZIBURA - PRÁZDNINY V ČESKU
Zábavná diashow populárního cestovatele a spisovatele.
Vstupné 220 Kč.

9.  
středa

20:00 | VRAŽDA V LONDÝNĚ
USA, titulky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč
Kriminálka z divadelního prostředí.

10.  
čtvrtek

20:00 | CIRKUS MAXIMUM
ČR, přístupno, 120 Kč.
Nová česká rodinná komedie. 

11.  
pátek

17:00 | ZOUFALKY
Lotyšsko/ČR, dabing, od 12 let, 101 minut, 130 Kč.
Teenage komedie.

11.  
pátek

20:00 | BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
USA, dabing, od 12 let, 140 Kč
Black Panther se vrací.

12.  
sobota

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

12.  
sobota

20:00 | HRANICE LÁSKY
ČR, od 15 let, 95 minut, 120 Kč.
Erotická lovestory. Nový český film.

13.  
neděle

17:00 | WEBSTEROVI VE FILMU
ČR/Slovensko, přístupno, 65 minut, 120 Kč.
Animovaná dobrodružství veselé pavoučí rodinky.

13.  
neděle

20:00 | SPOLU
ČR, od 12 let, 118 minut, 120 Kč.
Drama/komedie s V. Žilkovou a Š. Kozubem.

14.  
pondělí

20:00 | BANGER.
ČR, od 15 let, 111 minut, 120 Kč.
Nový český film. Drama s Adamem Mišíkem v hlavní roli. 

15.  
úterý

19:00 | AŽ ZAŘVE LEV
ČR, od 12 let, 100 minut
Středověká road movie.

16.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: 
GHOST DOG: CESTA SAMURAJE
USA, titulky, od 15 let, 116 minut, 120 Kč
Východní filozofie, mafie a hip-hop? V klasice Jima Jar-
musche, která se letos na chvíli vrací na plátna kin, úplně 
samozřejmě.

17.  
čtvrtek

20:00 | GRAND PRIX
ČR, od 12 let, 107 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od Jana Prušinovského.

18.  
pátek

17:00 | MŮJ OTEC, KNÍŽE
ČR, přístupno, 88 minut, 100 Kč.
Dokument. Rozhovory dcery a otce Schwarzenberko-
vých.

18.  
pátek

20:00 | TJW
ČR, přístupno, 45 minut, 120 Kč.
První šumavský western, natočený filmovými nadšenci z 
Klatovska!!!

19.  
sobota

17:00 | PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
ČR, přístupno, 130 minut, 130 Kč.
Fantasy pohádka. Nové dobrodružství mladé alchymistky 
(Eliška Křenková).

19.  
sobota

20:00 | GRAND PRIX
ČR, od 12 let, 107 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od Jana Prušinovského.

20.  
neděle

17:00 | ŠOUMEN KROKODÝL
USA, dabing, přístupno, 107 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.

20.  
neděle

20:00 | MENU
USA, titulky, od 12 let, 106 minut, 130 Kč.
Anya Taylor-Joy v hlavní roli hororové komedie.

21.  
pondělí

20:00 | HRANICE LÁSKY
ČR, od 15 let, 95 minut, 120 Kč.
Erotická lovestory. Nový český film.

22.  
úterý

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

23.  
středa

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

24.  
čtvrtek

20:00 | MOONAGE DAYDREAM
USA, titulky, od 12 let, 140 minut, 130 Kč.
Hudební dokument o Davidu Bowiem.

25.  
pátek

17:00 | PLANETA PRAHA
ČR, přístupno, 83 minut, 120 Kč.
Dokument o zvířatech žijících uprostřed hlavního města.

25.  
pátek

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR, od 12 let, 118 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s hvězdným obsazením.

26.  
sobota

17:00 | NEJVĚTŠÍ DAR - předpremiéra filmu!!!
ČR, přístupno, 95 minut, 120 Kč.
Předpremiéra nové české pohádky.

26.  
sobota

20:00 | FABELMANOVI
USA, titulky, od 12 let, 150 minut, 130 Kč.
Drama. Nový film Stevena Spielberga.

27.  
neděle

17:00 | PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
ČR, přístupno, 130 minut, 130 Kč.
Fantasy pohádka. Nové dobrodružství mladé alchymistky 
(Eliška Křenková). 

27.  
neděle

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR, od 12 let, 118 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s hvězdným obsazením.

28.  
pondělí

20:00 | VRAŽDA V LONDÝNĚ
USA, titulky, od 12 let, 98 minut, 130 Kč.
Kriminálka z divadelního prostředí.

29.  
úterý

20:00 | GRAND PRIX
ČR, od 12 let, 107 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie od Jana Prušinovského.

30.  
středa

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR, od 12 let, 118 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s hvězdným obsazením.

1.  
čtvrtek

20:00 | BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
USA, dabing, od 12 let, 140 Kč
Black Panther se vrací. 

TJW
Westernový příběh o tom, co se může přihodit vinou jedné nepovedené 
oslavy, ale hlavně je to o partě šumavských kovbojů, kde slovo a čest 
má pořád svoje místo

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

Čítárna | BARVY PODZIMU A ZIMY – malované obrázky od Elišky 
Tesařové zahrnují různé techniky (olej, tempery, akvarel a další).
Schodiště | NEČTU! POSLOUCHÁM ANEB PRŮVODCE BÁJEČNÝM 
SVĚTEM AUDIOKNIH – Výstava obsahuje 13 závěsných panelů, na 
kterých uvidíte vtipné scénky ze života milovníků audioknih, audiokniž-
ních režisérů, herců, redaktorů, ale i recenzentů.
Galerie | ZROD A CESTY OBRAZŮ – Výstava obrazů Jany Dvorské. 
Vernisáž 8. listopadu od 18 hodin. Ve zpracování pomocí olejů a akva-
relů rozpoznáte nejen reálný pohled na detail, ale rovněž vás okouzlí i 
barevná zádumčivost. Výstava přístupná v otevírací době oddělení pro 
děti a mládež. 
Oddělení pro děti a mládež
NAMALUJ MI VÁNOCE  – výstava výkresů od malých čtenářů. 
BETLÉM – malá ukázka šitého betlému  Jany Vyskočilové.

9. 11. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
LINDA COGANOVÁ: HARMONIE ŽIVOTA
Koncert z cyklu August Fӧrster a jeho ženy. Program uvede 
Franz Schubert, po něm budou následovat tři autoři (Luboš 
Fišer, Leoš Janáček a Klement Slavický). Schubertova klavír-
ní sonáta vznikající krátce po skladatelově závažné nemoci, 
Luboš Fišer reagující skladbou na smrt svého přítele, vzdo-
rovitý, ale i poněkud introvertní Leoš Janáček v druhé řadě 
cyklu Po zarostlém chodníčku a nekonečně bohatá škála 
hudebních barev v rozsáhlém cyklu Klementa Slavického – 
to vše odhalí klavírní harmonie.

14. 11. 
pondělí

13.00-15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Zveme všechny, kteří rádi tvoří, lepí a malují, na knihovnic-
kou dílničku, na které se bude vyrábět svícen.

15. 11. 
úterý

18.00 | refektář jezuitské koleje
SEDM DNÍ V LAPONSKU ANEB CESTA ZA SÁMY A 
POLÁRNÍ ZÁŘÍ Parta dobrodruhů se ocitla za polárním 
kruhem ve Finsku odříznuta od okolního světa. Přijďte si 
poslechnout, jak žijí původní obyvatelé Sámové na severu 
Finska. Chcete vědět, jak vypadají současné zlatokopecké 
osady a jak se v nich žije? Co znamená, když se řekne ne-
konečné sněhové pláně? To a mnohem více se dozvíte na 
přednášce Mgr. Jaroslava Vágnera.

16. 11. 
středa

17.30-18.30 | společenský sál knihovny
TAJEMSTVÍ ZAMČENÉHO SÁLU
Chytré úkoly, kódy, hlavolamy a hry čekají na děti z 2.–3. 
tříd. Na akci je NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT – osobně v 
dětském oddělení, telefonicky na čísle 376 347 472 nebo 
e-mailem na detske@knih-kt.cz. Vstupné: 50 Kč.

23. 11. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
SILVIE BRADOVÁ Poslední jedinečné klavírní vystoupení z 
cyklu August Fӧrster a jeho ženy. V programu zazní skladby 
Sergejů Prokofjeva a Rachmaninova, Alexandra Skrjabina, 
Petra Iljiče Čajkovského, Vítězslava Nováka a sonatina op. 
100 pro housle a klavír Antonína Dvořáka, ve které jako 
host vystoupí vynikající houslistka Greti Kalčeva.

28. 11. 
pondělí

13.00–15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Zveme všechny, kteří rádi tvoří, lepí a malují, na knihovnic-
kou dílničku, na které se bude vyrábět betlém.

3. 12. 
sobota

refektář jezuitské koleje
VÝROČNÍ KONCERT OTEVŘENÍ REFEKTÁŘE
Aktuality k programu sledujte na webových stránkách 
www.refektar.eu.

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

do 1. 1. výstavní sál | RETROGAMING 
Interaktivní výstava o historických počítačích a starých 
hrách. 

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

do 1. 1. přednáškový sál | KLATOVY V OBRAZECH
Historické obrazy, pohlednice a fotografie ze sbírek muzea 
a fotografie Jiřího Straška, který zdokumentoval současný 
stav buvov.

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

17. 11. 
čtvrtek

17:11 | náměstí Míru/Divadelní ulice
17. LISTOPAD V KLATOVECH
Modlitba pro Martu, slovo starosty města, ZUŠ J. Kličky, 
vzpomínkové setkání u divadla.
18:00 | sál radnice
PETR SAMŠUK (PÍSNĚ KARLA KRYLA)

27. 11. 
neděle

13:00 | sál Střední školy zemědělské a potravinářské
VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Vystoupení MŠ Studentská - sbor Duha, Taneční vystoupení 
Diamond Dance Klatovy, Legenda o hvězdě - Eva Hrušková 
+ Zdeněk Rohlíček - vánoční povídání plné písní, Petr Rezek 
s kapelou Nop Band.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

4. 11. 
pátek

19:00 | kulturní dům
 7. PLES HANDICAPOVANÝCH
V rámci programu mimo jiné vystoupí SKV, Tanec na vozí-
ku, Marty Dance Klatovy, ZUŠ Rokycany.

12. 11. 
sobota

10:00 | refektář jezuitské koleje a nádvoří
DESIGN NA ŠUMAVĚ
Zavítejte na trh Designu na Šumavě, který bude mít skuteč-
ně podzimní nádech. Uvidíte originální šperky, keramiku, 
kreativní hračky, voňavé svíčky, přírodní kosmetiku a další. 
Samozřejmě nebude chybět ani skvělé občerstvení. Zkrátka 
na druhém „Designu“ nesmíte chybět! Ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Klatovy.

25. 11. 
pátek

18:00 | náměstí Míru
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Na akci si doneste zvonečky, jejichž zvoněním společně roz-
svítíme vánoční strom.

27. 11. 
neděle

19:00 | kulturní dům
JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TURNÉ
Letos se po pětadvacáté vydá Janek Ledecký s kapelou na 
turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní 
desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity.

30. 11. 
středa

17:00 | kulturní dům
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ S H. K. ŠEBESTOVOU 
Floristka Hana Kindelmannová Šebestová vám předvede 
inspiraci na adventní čas. Ukáže tvoření vánočních věnců 
a dekorací.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

4. 11.  
pátek

18:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
RYTMUS - vernisáž výstavy
Výstava se soustřeďuje na české umění od 60. let až do sou-
časnosti. Zahrnuje skoro tři desítky umělců, kteří vycházejí 
z proměnlivého stavu společnosti, z technického pokroku, z 
objevů v přírodních vědách i filozofii v souvislosti s vývojem 
výrazových prostředků. Vyjadřují se kresbou, koláží, mal-
bou, fotografií, objekty, instalacemi nebo videem. Kurátor 
výstavy: Jiří Machalický. Výstava potrvá do 15. 1. 2023

11. 11.  
pátek

18:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
PŘEDNÁŠKA MGR. ING. ARCH. PETRA KLÍMY: 
PĚSTUJ PROSTOR
Spolek Pěstuj prostor se zabývá množstvím rozmanitých ak-
tivit v městě Plzni. Jeho hlavní činností je zapojení obyvatel 
do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvýšení vzdělanosti v 
oblasti architektury, urbanismu a umění. O projektu, jeho 
fungování a dopadech pohovoří architekt Petr Klíma.

12. 11.  
sobota

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

26. 11.  
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
KREATIVNÍ DÍLNA
– VÝROBA ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ 
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

6. 11. 
neděle

15:00 | předplatné skupiny D
RARÁŠCI 
Hudebně zábavná show doprovázena krásnými velkoploš-
nými animacemi. Rarášci Michal a Eda se stejně jako vy, 
děti, učí spoustu nových věcí. Občas jim něco ještě úplně 
dobře nejde a na to tak trochu číhá raubíř Pepino. 

9. 11. 
středa

19:30 | předplatné skupiny K | ROMANTICKÝ RECITÁL 
JAROSLAV SVĚCENÝ A LUCIE TÓTH  
Koncert, který je doslova nabitý pozitivní energií! Roman-
ticky laděné skladby 19.-21. století jsou plné emocí a vir-
tuosity. Průvodní slovo Jaroslava Svěceného, který má 
mnohaleté moderátorské rozhlasové zkušenosti, navodí 
neopakovatelnou atmosféru. 

12. 11. 
sobota

19:30 | předplatné skupiny C
SMÍCH ZAKÁZÁN! - MIRO GAVRAN    
Komedie o netradičním milostném trojúhelníku. Osmačty-
řicetiletý muž po pět let podváděl svoji ženu s dvaatřicetile-
tou milenkou. Ta se s ním rozešla a s ním už není doma k 
vydržení. Manželka se tedy snaží milenku přinutit, manže-
lovi za zády, aby ho vzala zpátky. Vše se zdá být v pořádku, 
až do doby, než se milenka zamiluje do jiného muže a žádá 
manželku o radu.

22. 11. 
úterý

17:00 a 19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
VEČERNÍ DÉČKO ANEB MUZIKÁLOVÉ MELODIE  
Písně světoznámých muzikálů, hudebních filmů či divadel-
ních představení. Hostem hudební skupiny Sentiment bude 
tentokrát významná osobnost muzikálu Divadla J. K. Tyla 
Stanislava Topinková Fořtová, kterou mohou diváci spatřit 
v inscenacích Elisabeth, Billy Elliot Muzikál, My Fair Lady 
nebo Sunset Boulevard.

28. 11. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny B
PROSLOV - ANNA POLÍVKOVÁ  
Slavnostní večer, byla jí udělena cena. Měla by řečnit, říci 
něco opravdu důležitého, zásadního, ovlivnit svět, probu-
dit lidstvo… Ale jak? A je to vůbec možné? A máme se o to 
snažit? Anna Polívková se s humorem a sebeironií utkala se 
svým věčným dilematem – vyjadřovat se slovy má v popisu 
práce často, ale nebylo by lepší, kdyby mlčela? 

6. 12. 
úterý

19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
KYTICE - KAREL JAROMÍR ERBEN  
Balady skvostného českého klasika s originálními prvky 
loutkového bytového divadla (aneb) my dva a home made 
pupits.
Hrají: Štěpán Coufal, Jakub Špalek
Divadelní spolek Kašpar

7. 12. 
středa

19:30 | předplatné skupiny B
ÚVĚR - JORDI GALCERÁN  
Inteligentní komedie o tom, že do finančních záležitostí se 
nemá nikdy zatahovat žena. 
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Filip Blažek
Divadlo Metro

8. 12. 
čtvrtek

19:30 | předplatné skupiny K
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU KARLA VLACHA  
V klatovském divadle zazní nejznámější jak české, tak i svě-
tové vánoční písně, včetně slavných „swingovek“ z reperto-
áru legendárního orchestru Glenna Millera. 

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

8. 11.  
úterý

9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO "KVÍTEK" (11)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 

15. 11.  
úterý

19:00 | O POEZII VÁŽNĚ S HUMOREM 
Hravé představení plné básní, hudby a smíchu pro jednu 
(ne)herečku, jednoho (ne)herce a jednoho hráče, které Vás 
pobaví, přestože je o poezii, s použitím ukázek z knihy OR-
BIS POETICUS Evy Válkové a Milana Bauera. 
Účinkují: 
EVA VÁLKOVÁ, básnířka 
JAN IRVING, kytarový virtuos  
MIROSLAV MORÁVEK, nakladatel a autor pořadu. 

22. 11.  
úterý

18:00 | CÍRKEV (A MODLITBA)   
Přednáší JAN SATKE, farář Českobratrské církve evangelické 
Přeštice s následující diskusí. 
Druhá přednáška šestidílného cyklu České křesťanské aka-
demie v rámci ekumenických rozhovorů klatovských církví 
pod názvem „ROZUMÍME SI?“ o hlavních křesťanských po-
jmech a učení. 
Moderuje OLIN KADLEC, pastor Církve bratrské.

23. 11.  
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.

23. 11.  
středa

17:00 | "POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ" ANEB NĚCO  
Z VÝLETŮ PŘÁTEL ČESKÉ HISTORIE KLATOVY
29. společenský večer. Navštívenými památkami slovem i 
obrazem provede IVAN RUBÁŠ v pořadu připraveném ve 
spolupráci s Hifiklubem Klatovy. Je třeba si připomenout, 
co hezkého jsme zažili. Akce přístupná pro všechny milovní-
ky památek. Občerstvení v 17.30 hodin

24. 11.  
čtvrtek

18:00 | Z UKRAJINY MEZI NÁS… (2) 
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.

24. 11.  
čtvrtek

18:00 | Z UKRAJINY MEZI NÁS… (2) 
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.

26. 11.  
sobota

18:00 | „S O U Z N Ě N Í“ (3) 
Večer známých a populárních písní a melodií.
Účinkují:
IVETA SOUKUPOVÁ, zpěv
STANDA SOUKUP, člen orchestru Opery Divadla J. K. Tyla v 
Plzni, housle a klavír
MIROSLAV BARTKO, klavír
JAKUB SOUKUP, kytara

30. 11.  
středa

18:00 | LET DO NEZNÁMA
Hostem večera ONDŘEJ VACULÍK, český novinář, doku-
mentarista, fejetonista, komentátor a komunální politik, 
dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, autor stejno-
jmenné knihy letos vydané českým centrem Mezinárodního 
PEN klubu, syn významného českého spisovatele Ludvíka 
Vaculíka.

do 31. 12. Výstava  | TERAPIE LESEM fotografie Vlasty Romanové
v přísálí klubovny přístupné 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.

SYNAGOGA KLATOVY, z . s . 
synagoga-klatov y.webnode.cz

25., 30. 
11.  

pá, st

18:00 | Střední průmyslová škola v Klatovech
RŮZNÉ TVÁŘE – STEJNÝ OSUD
K příležitosti 80. výročí prvního transportu klatovských ži-
dovských občanů do táborů smrti vás seznámíme s osudy 
několika židovských rodin postižených holocaustem. 

2. 12.  
pátek

18:00 | Denisova ulice | VRAŤME JMÉNŮM TVÁŘE
Instalace fotografií v blízkosti pomníku holocaustu. Veřej-
nost může v souladu s židovskými tradicemi položit k po-
mníku symbolický kamínek.
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PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

30. 11. 
–12. 2.

KOUZELNÉ SVĚTLO VITRÁŽOVÝCH LAMP 
Do podzimních a zimních nocí zazáří v pavilonu lampy  
z barevných sklíček zhotovených v secesním stylu Tiffany. 
Ve spolupráci s firmou SKLOART – Richard Kanta z Lubence. 
Některé ze svítidel budou i na prodej. 

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.   

CYKLUS PŘEDNÁŠEK O HISTORII ČESKÉHO SKLÁŘSTVÍ 
13. 11. 
neděle

14.00 | JAK SE KDYSI VYRÁBĚLA ZRCADLA  
Regionální badatel a spisovatel Zdeněk Procházka bude 
vyprávět o starých sklárnách na výrobu plochého skla, o 
zušlechťování tabulí a podkládání zrcadel i o nově obje-
veném leštírenském stroji z klatovské strojírny Leopolda 
Schifauera.  

27. 11. 
úterý

14.00 | O ŠUMAVSKÝCH TABULÍCH A ZRCADLECH
Ředitel Muzea Šumavy Mgr. Josef Hais pohovoří o vzestupu 
sklářských podnikatelů z rodiny Zieglerů od malých manu-
faktur ukrytých v hlubokých lesích až k největší sklářské to-
várně v habsburské monarchii. 

PŘIPRAVUJEME:
3., 4. 12. 

so, ne
10.00-17.00 | ADVENTNÍ TRH ČESKÉHO SKLA 
O druhém adventním víkendu přijedou do PASKu čeští a 
zejména šumavští výrobci skla, aby zde představili a na-
bídli svoji produkci. Návštěvníci si tak budou moci koupit 
originální dárky přímo od jejich tvůrců. Pod stromeček tu 
najdou vázy, svícny nebo šperky a na stromeček vánoční 
ozdoby.

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

3. 11. 
čtvrtek

9.00 | Představení Programu přeshraniční spolupráce 
INTERREG BAVORSKO – ČESKO 2021–2027
Informace z Odboru fondů a programů Plzeňského kraje k 
aktuální výzvě k předkládání žádostí o dotaci zaměřených 
např. na kulturu, cestovní ruch, ochranu ŽP, vzdělávání či 
výzkum a přenos znalostí. Účast je bezplatná, registrace 
nutná.

23. 11. 
středa

18.00 | Beseda z cyklu „DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VE-
ČER“ S MGR. LUKÁŠEM KOPECKÝM, regionálním histo-
rikem. Klatovská Střední škola zemědělská a potravinářská 
letos slaví 150 let. Jejími řediteli v této dlouhé historii byly i 
dvě velké osobnosti. Františkové Machník a Švec. V zrcadle 
jejich životních osudů představí historik Lukáš Kopecký dě-
jiny školy v rámci Klatov i regionu.

26. 11. 
sobota

8.00-13.00 | POHOŠTĚNÍ PRO SLAVNOSTNÍ PŘÍLE-
ŽITOSTI (studená kuchyně). Slané minidezerty (vč. aspi-
kových), slaná těsta (např. nivové a slaninové šátečky,…), 
pomazánky, omáčky, chuťovky a chlebíčky. Co si při kurzu 
připravíte, to si s sebou odnesete. Cena kurzu: 1 900 Kč (v 
případě rodiče s jedním dítětem do 15 let je dítě zdarma). 

3. 12. 
sobota

8.00-13.00 | VÁNOČNÍ PEČENÍ
Příprava a tvarování těst, nepečené cukrovinky, trvanlivé 
náplně… Již tradiční předvánoční kurz, při kterém se nejen 
něco přiučíte, ale také si napečete vánoční cukroví. Cena 
kurzu: 1 800 Kč (v případě rodiče s jedním dítětem do 15 
let je dítě zdarma). 

OSTATNÍ
listopad/
prosinec

Galerie Šiwa na Náměstí Míru v Klatovech
EMANUEL VELÍŠEK Výstava obrazů od autora z našeho 
regionu. Olejomalby s tématy naší krásné Šumavy lze za-
koupit přímo na místě.

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

2. 11.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ŠUMAVA 
(přednáší pan Václav Vetiška)

9. 11.
středa

13:30 | Refektář jezuitské koleje Klatovy
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA REFEKTÁŘE 
spojená s novou expozicí Historie jezuitské koleje

16. 11.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA O ISLANDU (přednáší paní Helena Veselá)                                                                                    

23. 11.
středa

13:30 | kino Šumava Klatovy
promítání filmu STŘÍDAVKA

30. 11.
středa

13:30 | Bowling Bar Klatovy, Plánická 626
BOWLING

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.

1. 11. 
úterý

14:00 
BABINEC

8. 11. 
úterý

(akce mimo klubovnu)
PŘEDNÁŠKA MUDR. PETEROVÉ A NÁVŠTĚVA PRAHY 

15. 11. 
úterý

14:00 
ARTEDÍLNY – pojďte s námi vyrábět 1

22. 11. 
úterý

16:30 
POVÍDÁNÍ S TERKOU MIKEŠOVOU o jejím  měsíčním pu-
tování v horách a přechodu přes Pyreneje

29. 11. 
úterý

14:00 
ARTEDÍLNY – pojďte s námi vyrábět 2

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

1. 11. 
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 přednáška Tomáše Lebenharta. 

13. 11. 
neděle

8:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
ZA ŠVANDOVOU DOROTKOU
Strakonice – hrad - muzeum středního Pootaví, kostel sv. 
Markéty, Čestice -  zámek - muzeum, kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele, Kalvárie. Prohlídky s výkladem a tradiční oběd za-
jištěn. Doprava - bus. Sraz v 7:45 hod. v  Jiráskově ulici.

19. 11. 
sobota

12:30 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA 
ZA UMĚNÍM DO PLZNĚ 
Návštěva výstavy českých malířů z přelomu 19. a 20. století 
v Západočeské galerii. Odjezd vlakem, sraz na nádraží ve 
12:15 hod. Odjezd z Plzně individuálně.

23. 11. 
středa

18:00 | SPOLEČENSKÝ VEČER | klubovna Hifiklubu  
„POZNEJ KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ ANEB Z VÝLETŮ PŘÁTEL 
ČESKÉ HISTORIE“ 29. ČÁST. Je třeba si připomenout, co 
hezkého jsme zažili. Občerstvení v 17:30 hod.

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

3. 11.
čtvrtek

19.00 | ČLENSKÁ SCHŮZE - setkání zájemců o regionální 
dění a historii v restauraci U Radů. Prezentace o klatovské 
Hůrce. Srdečně mezi nás zveme další příznivce.

12. 11.
sobota

17:30 | Na Hůrce
SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Tradiční podzimní akce pro rodiny s dětmi. Sraz na parko-
višti nad sokolským stadionem. Odtud půjdeme na vrchol 
Hůrky. Pro zájemce bude připraven oheň k opečení vuřtů.
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Obce Klatovska – Křištín

Nachází se cca 7 km jihovýchodně od 
Klatov a prochází jím cyklotrasa čís-
lo 2285 a turistická červeně značená 
cesta z Klatov do Velhartic. V obci je 
26 popisných čísel a žije zde okolo 35 
trvale přihlášených obyvatel. Katastr 
obce zabírá plochu cca 1,6 km čtve-
rečních. 

V centru obce je svažitá náves, jíž 
dominuje kulturní památka kostel  
sv. Matouše. Kostel byl postaven v roce 
1361, má čtvercovou loď, která je spo-
jena raně gotickým portálem s užším 
presbytářem, vytvořeným pěti stra-
nami osmibokého hranolu s vnějšími 
opěráky. Jedná se o gotickou stavbu  
s žebrovou klenbou v presbytáři. V po-
lích této klenby je zachována velmi za-
jímavá výzdoba, kde na hvězdné oblo-
ze jsou vyobrazeni proroci se stuhami 
s nápisy, andělé a zvířata. V presbytáři 
je instalován oltář a na podlaze před 
ním jsou uloženy tři náhrobní kame-
ny. V západní části kostelní lodi je 
postaven dřevěný kůr, jemuž vévodí 
varhany. I loď kostela byla vyzdobena 
nástěnnými malbami, pravděpodob-
ně z počátku 16. století, jejichž frag-
menty lze spatřit před presbytářem, 
pod částečně odstraněnou omítkou.  
Další nástěnné malby jsou ukryty  
v podkroví na zdech nad sníženým 
stropem lodi kostela. Na hřebeni stře-

chy kostela v západní části je malá os-
miboká věž se dvěma zvony. 

Podle záznamů v obecní kronice byla  
v roce 1909 provedena důkladná 
oprava tohoto kostela vč. výměny var-
han. Další rozsáhlou opravu uskuteč-
nili svépomocnou formou místní ob-
čané v roce 1984. Byl vyklizen půdní 
prostor, zejména suť nad klenbami 
presbytáře, narušená konstrukce věže 
nad střechou byla rozebrána a nově 
zrekonstruována vč. nového ople-
chování a kostel byl opatřen novou 
fasádou. Před necelými 15 roky byla 
odbornou firmou opravena střecha 
kostela. Byla vyměněna část krovové 
konstrukce, která byla napadena hou-
bou dřevomorkou a na kompletně 
ošetřený krov položena nová krytina  
z pálených tašek bobrovek. Při této 
příležitosti byla také věž opatřena no-
vým nátěrem. 

Historická stavba kostela je zasaze-
na v centru dvora, který je obehnán 
kamennou zdí se zastřešenou bran-
kou. Tento uzavřený prostor původně 
sloužil jako hřbitov, a to až do doby, 
kdy nad východním cípem obce byl 
postaven hřbitov nový. Ten má ob-
délníkový půdorys, který je ohraničen 
masivní zdí z černého kamene. Upro-
střed hřbitova je postaven žulový kříž 

s deskou na podstavci s datem 24. 9. 
1944, upomínající jeho zbudování.

Výraznou dominantu na jihozápad-
ním výběžku obce představuje bu-
dova bývalé školy. Byla vystavěna  
v roce 1901 a svému účelu sloužila až 
do roku 1966. Pro zajímavost lze na-
příklad uvést, že ve školním roce 1939 
– 1940 navštěvovalo školu celkem 59 
žáků s převahou dívek anebo další po-
zoruhodnost, že v roce 1952 tato ško-
la získala první místo v krajské soutěži 
ve sběru padaného ovoce a jako od-
měnu obdržela promítací filmový pří-
stroj. Mnoho let po svém zrušení tato 
významná budova nenacházela účel-
né využití a až s přechodem obce pod 
klatovskou správu bylo rozhodnuto  
o jejím dalším využití, a to prodejem 
její menšinové části na bytovou jed-
notku. Většinovou část si na základě 
podnětu osadního výboru ponechalo 
město Klatovy. Tato část pak prošla 
několika vlnami postupné rekonstruk-
ce, na jejichž základě má obec nyní  
k dispozici velkou společenskou míst-
nost s vlastním zázemím. Pořádají 
se zde různorodé akce a setkání pro 
občany, jakými jsou veřejné schůze 
Osadního výboru Střeziměř a Křištín  
a výroční valné hromady místních 
sborů dobrovolných hasičů. Svého 
času nabízela i vhodné prostředí pro 
činnost kolektivu mladých hasičů, 
jako dobrý předpoklad pro rozvoj 
spolkové aktivity SDH Křištín.

Velmi známý je rovněž Hostinec  
u Mundlů na návsi v Křištíně, který 
bohužel již neslouží svému účelu, ale 
v době svého provozu se zde konaly 
vyhlášené hasičské plesy a veselice. 
V roce 1985 zde byl natočen televizní 
hudební pořad Růže, růže červená.

Křištín je malebná obec pod hřebenem kopce Babí hora (606 m n. m.), uprostřed po-
lozavřeného údolí, jímž protéká Srbický potok. 
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O historii a činnosti obce lze mnoho 
vyčíst z obecní kroniky, která byla za-
ložena roku 1925. Zde se dovídáme, 
že v roce 1900 čítal Křištín 19 domů  
a 107 obyvatel. Do roku 1903 byla 
obec Křištín součástí veleobce na-
zvané: Spojené obce Křištín, Střezi-
měř, Dobrá Voda, Srbice a Oujezdec. 
Úřední pečeť zněla na jméno Křištín  
a tak obec Křištín byla v popředí. Roku 
1902 byla podána žádost o rozloučení 
veleobce. Rozloučení bylo povoleno 
a tím byla rozdělena na dvě politic-
ké obce Křištín s osadami Střeziměř  
a Dobrá Voda a další politickou obec 
Srbice s osadou Oujezdec. První volby 
v politické obci Křištín byly provedeny 
v prosinci 1902 a volby představen-
stva v květnu 1903. Prvním starostou 
obce byl zvolen Josef Bejvančický - rol-
ník v Křištíně, který v této funkci půso-
bil až do 1. prosince 1912. V roce 1902 
byla v Křištíně zřízena obecní knihov-
na. V roce 1910 měl Křištín 130 oby-
vatel, Střeziměř 107 a Dobrá Voda 53 
obyvatel. Od 1. 7. 1985 je Křištín částí 
města Klatovy. 

Obci velmi prospívá občanská aktivita 
na základě dlouhodobé, oboustranně 
výhodné spolupráce místních spolků 
se samosprávou. Na tomto základě 
byla postavena nová hasičská zbroj-
nice v roce 1973 a jak již bylo dříve 
zmíněno, postupně byla kompletně 
zrekonstruována obecní část budovy 
bývalé školy a mimoto v roce 1984 
byla za aktivního přispění místních 
občanů opravena fasáda, věž a okolí 
kostela a o rok později i interiér kos-
tela sv. Matouše. Všechny tyto akce 
byly provedeny svépomocně místní-
mi občany, bez nároku na odměnu, 
za materiálního zabezpečení vlastní-
ka staveb. Aktivní a nezištné zapojení 
místních občanů do realizace těchto 
akcí rozhodující měrou umožnilo je-
jich uskutečnění. 

Vedoucí aktivitu v tomto směru vyví-
jí Sbor dobrovolných hasičů Křištín. 
Sbor byl založen  roce 1944. V době 

svého založení čítal 18 členů činných 
a několik přispívajících. Sbor byl sice 
založen, ale stříkačku ani jiné nářadí 
zpočátku neměl. Byly opatřeny pou-
ze pracovní obleky, helmy a sekyrky 
a proveden nejnutnější výcvik. V roce 
1946, po zrušení hasičského sboru  
v Červeném Dřevě, byla sboru přidě-
lena stříkačka FLADER 4 (vyrobena  
v r. 1935). Aby mohla být užívána při 
požárech v okolí, sbor opatřil dvou-
kolový americký vůz v ceně 7 tis. Kčs. 
Stříkačka FLADER byla využívána pro 
výcvik mužstva a při požárních soutě-
žích, a to až do pořízení stříkačky PS 8 
a později i PS 12. Dodnes ji můžeme 
plně funkční zhlédnout při ukázkách 
historické techniky při slavnostních 
příležitostech. 

Družstvo SDH Křištín se aktivně 
zúčastňovalo hasičských soutěží.  
Za nejúspěšnější můžeme pokládat 
rok 1969, kdy soutěžní družstvo po-
stoupilo z prvního místa okresního 
kola do krajského kola v Sušici. O ně-
kolik let později v soutěžích působilo 
také družstvo žen, složené z členek 
SDH Křištín a SDH Střeziměř. V dalších 
letech soutěžní činnost zaznamena-
la útlum a postupně se navracela až 
v 90. letech, kdy se každoročně zú-
častňovalo soutěžní družstvo mužů 
okrskových soutěží. V roce 2003 byl 
založen kolektiv mladých hasičů, slo-
žený z dětí od pěti do patnácti let. 
Kolektiv během let tvořily děti nejen  
z Křištína, ale také ze Střeziměře, Sr-
bic, Mochtína a Klatov. Práce s mláde-
ží byla intenzivní, náročná, ale i krásná 
a přinesla výsledky. Kolektiv mladých 
hasičů se pravidelně umisťoval v první 
desítce v rámci hry Plamen. V dnešní 
době je mnoho těchto členů již dospě-
lých a v "hasičině" se angažují i nadále, 
a to i v okolních sborech.  

V roce 2016 se díky nově přijatým 
členům podařilo sestavit soutěžní 
tým mužů, který postoupil z okrskové 
soutěže do dalšího vyřazovacího kola 
před okresní soutěží. Nově sestavený 

a motivovaný tým se rozhodl zúčast-
nit i Pošumavské hasičské ligy. Od té 
doby se družstvo mužů pravidelně 
zúčastňuje soutěží nejen v rámci PHL  
a soutěží v rámci oslav výročí sborů, 
ale také soutěží v rámci Chodské noční 
hasičské ligy. Nejvýznamnějším úspě-
chem je umístění na 4. místě v této 
soutěži zařazené do kategorie požár-
ního sportu. V roce 2021 se jeden člen 
SDH Křištín úspěšně zapojil do soutě-
že TFA (nejtvrdší hasič přežije), která je 
velmi fyzicky i psychicky náročná. Díky 
členům SDH Křištín probíhá každoroč-
ně několik kulturních akcí pro všechny 
věkové kategorie, jakými jsou dětský 
den, stavění májky, pouťové oslavy, 
vepřové hody, rozsvěcování vánoč-
ního stromečku apod. Sbor se podílí 
i na udržování příjemného prostředí  
v obci a jejím bezprostředním okolí.

Dalším spolkem, působícím na území 
obce, je Myslivecké sdružení Boudov-
ka, jehož činnost již byla zmíněna při 
představování obce Střeziměř.      

O tom, že Křištín je krásná vesnička, 
kde žijí lidé s dobrým srdcem, může-
me slyšet v písničkách Křištíne, Křiští-
ne nebo Křištínská polka či Křištínská 
hospoda a také v nejnovější písni Kři-
štínský hasičí. 

Na samý závěr bych chtěl za osadní 
výbor vyjádřit velké poděkování všem 
občanům Křištína a zejména členům 
místních spolků za vynikající spolu-
práci. 

Josef Holeček
předseda osadního výboru
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Radek Krs: „Dětské srdíčko si 
samo řekne, co miluje.“

Pro jaké děti pořádáte nábor a mo-
hou se jej zúčastnit i dívky?

Nábor pořádáme pro děti od tří let  
a samozřejmě není žádný problém, 
aby se přihlásily i dívky. V dnešní době 
je jich v týmu vlastně skoro polovina. 
Většina z nich má starší bratry nebo 
někoho v rodině, kdo hokej hrál a ti 
je přivedou a děvčata se dovedou za-
řadit úplně bez problémů. Ba naopak, 
jsou šikovnější, jelikož ta ženská po-
vaha je jiná – vnímavá a milimetrová. 
Rychleji se učí a jsou pečlivější.

Jaké předpoklady musí mít budoucí 
hokejista?

My jsme sice hokejový klub, ale neza-
kládáme si na tom, abychom vychova-
li budoucí hokejisty. Chceme je naučit 
hlavně bruslit. Dříve měl tuto doved-
nost skoro každý, kdo navštěvoval za-
mrzlé rybníky a učil se na nich bruslit. 
Takto to dnes ale není, a proto se my 
snažíme v první řadě udělat školičku 
bruslení. Naučíme děti základy a až 
poté se z nich snažíme vybrat ty, které 
mají nějaké předpoklady hrát hokej. 
Asi se nedá říct, s jakými předpoklady 

by mělo dítě přijít, protože se všechno 
ukáže až postupem času. Hokej je vel-
mi náročná věc a není pro každého. 
Ovšem každý si jej může vyzkoušet. 
Obnáší to však velké časové vytížení 
dětí i rodičů. Vozit děti na zimní sta-
dion, kde jsou tréninky v určitý čas, 
převléknout se do výstroje – všech-
no zabere dost času. Zapomeneme-li 
finanční stránku, je důležité mít čas  
a chuť sportovat. To jsou asi základní 
předpoklady budoucího hokejisty. 

Možná by předpokladem mohla být 
i dravost …

Určitě ano, ale kdybychom brali pou-
ze dravé děti, tak jich dnes bude asi 
málo. Pravda je, že v kolektivních 
sportech, jako je basketbal nebo ho-
kej, dravost vítězí. Těžko ale selekto-
vat. Chceme opravdu děti zprvu na-
učit bruslit, a aby si přisvojily morálku 
a trpělivost. 

Kdy se konají tréninky?

22. listopadu od 16:30 se bude konat 
velká náborová akce Pojď hrát ho-
kej, na kterou bychom chtěli pozvat 

všechny zájemce.  Tréninky přípravky 
jsou od začátku září do konce břez-
na každou sobotu a neděli zhruba  
od 8 do 9 hodin. 

Předpokládám, že se kroužek platí 
na sezónu, jaká je cena a co všechno 
zahrnuje?

Náklady jsou 4.200 korun na sezónu 
a je v tom zahrnuta kompletní péče 
- dva tréninky každý víkend, práce 
trenéra, šatna. Bohužel se muselo 
letos zdražit, ale přesto jeden tré-
nink vychází na několik desítek ko-
run, protože těch tréninků je 50 až 60  
za sezónu.

Jakou výstroj si s sebou na nábor 
mají zájemci přinést?

My jsme ochotni a schopni zapůjčit 
výstroj. Od bruslí po rukavice nebo 
přilbu. Ideální však je, když dítě má 
své brusle, helmu - může být jakákoliv 
(na kolo, lyže) a rukavice, aby byly kry-
té dlaně a prsty. Také je důležité mít 
ochranu kolen. Ostatní je možné na 
celou sezónu zapůjčit za malý popla-
tek v naší půjčovně, kde si děti mohou 
i měnit výstroj podle toho, jak porostou. 

Jakým způsobem mohou rodiče své 
děti do náboru přihlásit?

Možností je několik – telefonicky, 
přes web nebo osobně. Na webových 
stránkách (www.hc-klatovy.cz) jsou te-
lefonní čísla jak na mě, tak i na ostat-
ní trenéry, takže stačí zavolat. Další 
možnost přihlášení je přímo na webu. 
V sekci Nábor je sepsaný postup  
i s přihláškou. Pak stačí sledovat roz-
pis ledu, který rodiče naleznou také 
na stránkách. Stačí však, když o víken-
du rodiče s dítětem kdykoliv přijdou, 
protože my je samozřejmě neodmít-
neme a budeme rádi.

Radek Krs, hlavní trenér v přípravce hokeje je člověk, který opovrhuje bojem sportov-
ních klubů o děti. Domnívá se, že by si každý měl vyzkoušet více možností a poté se 
rozhodnout, co mu nejvíc vyhovuje. V rozhovoru se rozpovídal o hokejové přípravce 
pro děti narozené v letech 2014 až 2018, která bude probíhat každou sobotu a neděli  
na Zimním stadionu v Klatovech, a také o akci Pojď hrát hokej, která se koná již  
22. listopadu. 



L I S T O P A D  2022 17

Budou hokejisté rozřazeni do růz-
ných dovednostních skupin?

Máme tři dovednostní skupiny, do kte-
rých si děti rozdělíme postupně. Pro 
nejmenší je vše tvořeno formou her, 

kde se děti snažíme zapojit do kolekti-
vu tak, aby neměly strach z cizích lidí. 
Chceme dosáhnout toho, že budou 
mít trenéry jako kamarády a aby zů-
stávaly ve stejném kolektivu a chodily 
na tréninky rády.  Během sezóny si je 
rozdělujeme dál do skupin podle do-
vedností. Snažíme se i podle věku, ale 
může se samozřejmě stát, že v první 
skupině bude rozdíl 4-6 let. V posled-
ní skupině budeme děti rozřazovat  
do týmů, a aby nejen ony, ale i rodi-
če věděli, co to obnáší, mohou si vy-
zkoušet nějaké mistrovské zápasy za 
prvňáčky.

Doporučil byste něco rodičům před-
tím, než k vám své děti přihlásí?

Doporučil bych trpělivost a důvěru  
ve vlastní děti.  A aby si byli rodiče 
vědomi toho, co doma mají a jaké 
ratolesti vychovali. Vše jde pomalu  
a naučit dítě bruslit je jedna z nejtěž-
ších dovedností. Hlavně nic nesrovná-
vat, jelikož se všechno může během 
pár týdnů nebo měsíců změnit a pak 
se sami mohou divit, co vše v tom dí-
těti je. Také věřit a být šťastný, že tam 
potomek vůbec jde a vydrží. Dětské 
srdíčko si totiž samo řekne, co miluje. 

Bc. Michaela Kopidlanská 
MKS Klatovy

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

STOLNÍ TENIS
12. 11.
sobota

15:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - VYŠŠÍ BROD

12. 11.
sobota

9:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY A - NEZVĚSTICE 

12. 11.
sobota

15:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY A - HORNÍ BĚLÁ

12. 11.
sobota

9:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - HORAŽĎOVICE B

12. 11.
sobota

14:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - SK NEVID

26. 11.
sobota

10:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SLOVAN BOHNICE

26. 11.
sobota

15:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SPARTA PRAHA

26. 11.
sobota

9:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY A - SOKOL BŘASY

26. 11.
sobota

15:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY A - SOKOL LHŮTA

26. 11.
sobota

9:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - HRÁDEK

26. 11.
sobota

14:00 | Krajský přebor mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - SOKOL PLZEŇ V

BASKETBAL
5.11.

sobota
14:00 | Západočeská liga žen | SH BK  Klatovy
KLATOVY – KRASLICE

12.11.
sobota

14:00 | 2. liga mužů | SH BK Klatovy
KLATOVY – ROKYCANY

13.11.
neděle

10:00 | 2. liga mužů | SH BK Klatovy
KLATOVY - LOKO PLZEŇ B

HOKEJ
2. 11.

středa
18:00 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - KOBRA PRAHA

12. 11.
sobota

17:30 | 2. liga mužů| Zimní stadion Klatovy
KLATOVY – BENÁTKY

16. 11.
středa

18:00 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY – CHOMUTOV

19. 11.
sobota

17:30 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - ÚSTÍ NAD LABEM

30. 11.
středa

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

VOLEJBAL
12. 11.
sobota

10:00, 14:00 | Kraj. přebor I. tř. mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - USK SLAVIA B

12. 11.
sobota

9:00, 13:00 | Kraj. přebor I. tř. žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B - ROKYCANY

20. 11.
neděle

10:00, 14:00 | Kraj. přebor I. tř. žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B  - KLADRUBY

26. 11.
sobota

9:00, 13:00 | Kraj. přebor I. tř. žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY A - SKVRŇANY

26. 11.
sobota

10:00, 14:00 | Kraj. přebor I. tř. mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - SKVRŇANY
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Poslech je četba zítřka
Pojem audiokniha. Pro již znalého 
věc běžná, pro neznalého fenomén. 
Myslím si, že i audioknihy mají, nebo 
teprve budou mít své fanoušky. Zkrát-
ka každý se najde ve „svém“. Pokud 
to přirovnám třeba k piškotové bu-
chtě – někdo ji připravuje se sněhem, 
někdo bez. Někdo ji sype moučko-
vým cukrem, jiný ne. Stejně tak je to  
i s pocitem a „naplněním“ z audiokni-
hy. Kostra a dějová linie stejná, ale ve 
výsledku přeci jen jiný pocit?! Říkáte 
si, proč? Svedla bych to z největší čás-
ti na naši fantazii a svým způsobem  
i na zážitek.

První kontakt s knihou – očima – ZRAK. 
Vzít ji do ruky – HMAT. Vůně jednotli-
vých stránek z tiskárny – ČICH. To vše 
vybízí k výběru knihy. Celým obsahem 
pak čtenáře provází již zmiňovaná 
fantazie. Nenápadně, skromně, po-
tichu. Ale sehrává v naší mysli velmi 
důležitou součást celého prožitku. 
Sami si dotvoříme tu hnědou bar-
vu očí hlavního hrdiny, sami si pod 
slovem „u potoka“ vybavíme zrovna 
ten náš oblíbený a zároveň i jeho lo-
kalitu… Pod slovem láska si rovněž 
každý představí jiné priority. A v ta-
kovém výčtu bych mohla pokračovat 
dále a dále. Nic naši fantazii nenaruší.  
U audioknih je hlavním a pouhým 
smyslovým vjemem – SLUCH. Sou-
středit se na mluvené slovo – to chce 
přece cvik! Při poslechu jsme ovlivně-

ni hlasem předčítajícího. Avšak jedi-
né, co spojuje knihu i audioknihu, je 
CHUŤ. Chuť dozvědět se něco nového, 
chuť si obohatit slovní zásobu, chuť se 
vzdělávat, chuť se odreagovat, chuť 
jednotlivých písmenek a slov tvořících 
příběh, který se leckdy velmi podobá 
i tomu našemu. Vždyť právě příběhy 
utváří život.

I audioknihy nabízí svým čtenářům 
Městská knihovna v Klatovech. V od-
dělení čítárna a studovna jsou k dis-
pozici zvukové knihy s různými žánry 
– romány, historické romány, detek-
tivky, humorné povídky, životopisy. 
Při vyhledávání můžete využít elekt-
ronický katalog knihovny (pro vyselek-
tování zadejte klíčové slovo = mluve-
né slovo), či požádejte o radu tamní 
knihovnici. Ke správnému výběru pří-
mo v knihovně dopomohou i barevné 
štítky, které jednotlivé žánry odlišují.  
Z nabídky v čítárně může vybírat kte-
rýkoli registrovaný čtenář. Ve studov-
ně (do slepeckého oddělení) se regist-
rují lidé se zrakovým či jiným tělesným 
postižením (k registraci vyžadujeme 
potvrzení od lékaře). Nabídku zvuko-
vých knih stále rozšiřujeme a snažíme 
se vyhovět požadavkům čtenářů.

Zároveň bych ráda upozornila na pro-
bíhající výstavu Nečtu! Poslouchám 
(trvá do 31. 12. 2022). Výstava vychází 
z knižní předlohy „Nečtu! Poslouchám 

s podtitulem Průvodce báječným svě-
tem audioknih“ od Kláry Smolíkové  
a Lukáše Vavrečky. Dočtete se, kde 
knihy poslouchat a jak si je užít, co 
může rušit při jejich nahrávání či proč 
podporovat poslech audioknih u dětí. 
Za výtvarné komiksové zpracování pa-
tří dík Kačce Illnerové, která se spiso-
vateli při této činnosti spolupracovala.
Výstavu tvoří dvanáct závěsných 
panelů na schodišti před vstupem  
do půjčovny pro dospělé. Zhlédne-
te vtipné scénky ze života milovníků 
audioknih, audioknižních režisérů, 
herců, redaktorů, ale i recenzentů. Zá-
měrem komiksových panelů je rozšířit 
lidské povědomí o existenci audioknih 
a zároveň nabudit potenciál těchto 
„knih“ pro rozvoj čtenářství u dětí.

KAŽDÝ DEN JE ŠANCE PROŽÍT NOVÝ 
PŘÍBĚH. AŤ UŽ SVŮJ VLASTNÍ, NEBO 
TEN S KNIHOU (AUDIOKNIHOU).

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy
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PASK v listopadu 
a na počátku adventu 
Výstavy 
Do 27. 11. je v PASKu velice barevná 
výstava cenných skel z období bie-
dermeieru a druhého rokoka, která 
dokumentuje rozšiřování barevné 
palety českého skla v první polovině 
19. století. Od 30. 11. se otevře dlou-
ho odkládaná výstava Kouzelné světlo 
vitrážových lamp, kterou jsme připra-
vili ve spolupráci s firmou SKLOART 
– Richard Kanta z Lubence. Barevné 
lampy pak prozáří v PASKu zimní mě-
síce až do února. Některé z exponátů 
budou v pavilonu i na prodej. 

Přednášky
V listopadu bude v PASKu pokračovat 
podzimní cyklus přednášek o histo-
rii českého (a zejména šumavského) 
skla, který jsme připravili u příleži-
tosti Mezinárodního roku skla. Listo-
padové přednášky budou věnované 
plochému sklu – s historií a technika-
mi výroby zrcadel seznámí v neděli 
13. listopadu od 14 hodin regionální 
badatel a spisovatel Zdeněk Procház-
ka, který dokumentuje mimo jiné 
zaniklá stanoviště starých brusíren, 
leštíren a podkladáren zrcadel. O dva 
týdny později, v neděli 27. listopadu 
od 14 hodin, pak bude následovat 
přednáška ředitele Muzea Šumavy 
Josefa Haise, který pohovoří o vzestu-
pu sklářské podnikatelské rodiny Zie-
glerů, kteří se propracovali od malých 
manufaktur na Šumavě a v Českém 
lese až k největší sklářské továrně  
v habsburské monarchii. 

Adventní trh českého skla 
První předvánoční prodejní akce čes-
kého skla v loňském roce se setkala 
s dobrým ohlasem u návštěvníků  
i výrobců, a proto jsme se rozhodli ji 
v letošním roce zopakovat. O druhém 
adventním víkendu 3.-4. prosince si 
tak budou moci návštěvníci PASKu 
nejen prohlédnout stálou expozici 
a výstavu, ale také budou mít příle-
žitost nakoupit si skleněné vánoční 

Výstava Všechny barvy duhy – než se zavřely vitríny. Foto: autorka

dárky a výzdobu přímo od českých 
výrobců. Najdou tu vázy, misky a růz-
né ozdoby z hutního skla, dekorativní 
a nápojové sklo z broušeného skla, 
vánoční ozdoby a samozřejmě také 
šperky. Novinkou budou broušené  
i hutně tvarované zvonečky. Věříme, 
že i letos tato akce přispěje ke klatov-

ské předvánoční pohodě. Bližší infor-
mace se dočtete před koncem listopa-
du na našich webových stránkách. 

Jitka Lněničková 
kurátorka Pavilonu skla Klatovy  

Redakce: Ing. Milan Jarošík, Karel Kotěšovec, Jiří Tománek. Periodický tisk územního samosprávného celku. Ročník XIV. 
Kalendář sportovních akcí byl připraven ve spolupráci s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy. 
Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920 Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. 

Distribuováno zdarma.Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.



2 5 .  l i s t o p a d u  2 0 2 2 
1 8 . 0 0
n á m ě s t í  M í r u  K l a t o v y

N a  a k c i  s i  d o n e s t e  z v o n e č k y ,
j e j i c h ž  z v o n ě n í m  s p o l e č n ě 
r o z s v í t í m e  v á n o č n í  s t r o m .

S l a v n o s t n í  r o z s v í c e n í  z a h á j í 
s t a r o s t a  m ě s t a  M g r .  R u d o l f  S a l v e t r
a  f a r á ř  p .  J a r o s l a v  H ů l l e .

R o z s v í c e n í  d o p r o v o d í  o d  1 7 .  4 5 
p ě v e c k ý  s b o r  S e d m i k r á s k y 
z e  Z á k l a d n í  u m ě l e c k é  š k o l y 
J .  K l i č k y  K l a t o v y .

ozsvícení
ánocního
tromu


