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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Nepřijdeme o ně… 
Vážení Klatované, nejen období vánočních svátků, ale i takřka celá první polovina 
měsíce ledna připomínala průběhem svého počasí určitě více jiná roční období 
než právě aktuální zimu. Z čistě pragmatického hlediska nadprůměrné teploty 
pomáhají nejen firmám či veřejným institucím, ale i domácnostem šetřit náklady 
na vytápění. 
Umožňují také pokračování staveb-
ních prací na klatovském obchvatu, 
což s.s ohledem na rychle se blížící 
termín jeho dokončení (byť se závěr
roku 2024 zdá velmi daleko) je pro 
zhotovitele více než vítaný stav. S kaž-
dým dalším týdnem se výrazněji rýsuje  
v krajině. Některé jeho úseky jste prá-
vě v uplynulých volných dnech vyu-
žívali i pro svoje sváteční procházky. 
Přece jen zpevněný povrch budoucí 
silnice byl pro většinu z Vás na cho-
zení příjemnější než rozbahněné pol-
ní cesty. Podobně si jej užívaly i děti. 
Čerstvě položené asfaltové povrchy 
jim celkem logicky posloužily jako tes-
tovací plochy pro rozmanitá odrážed-
la, kola či čtyřkolky, které rozjasnily 
nejedny dětské oči o Štědrém dni. 

Kromě tělesa vozovky je již jasně pa-
trná i řada souvisejících stavebních 
objektů. Mostní konstrukce nebudou 
sloužit jen ke křížení obchvatu s jiný-
mi silnicemi nebo překonání Špalkov-
ských rybníků. Budou sloužit rovněž 

jako migrační trasy volně žijících živo-
čichů. Neméně důležité je, aby i pro 
nás zůstala dobře dostupná hezká 
krajina v těsném sousedství města. 
Myslím, že mi mnozí, kdo alespoň ob-
čas vyrážíte do blízkého okolí Klatov, 
dáte za pravdu, že by bylo velkou ško-
dou ztratit možnost byť krátkých, ale 
o to milejších vycházek. Opakovaně 
jste se na mne v posledních týdnech 
s touto obavou obraceli. Nepřijdeme 
o ně. Vzhledem k charakteru dopra-
vy na obchvatových komunikacích 
a s ohledem na bezpečnost řidičů i 
pěších bude z finančních prostředků 
města vybudována lávka, která bude 
sloužit jako přechod z Horažďovic-
kého předměstí do údolí směrem  
k Zaječímu vrchu. Bezpečně do vol-
né krajiny projdeme například též 
pod mostem právě u výše zmíněných 
Špalkovských rybníků či z kruhového 
objezdu nedaleko Čínova. Zde propojí 
tuto naši integrovanou obec a Klato-
vy i nová cyklostezka. Obdobně tomu 
bude i ve směru z Klatov na Sobětice  

a také mezi Soběticemi a Luby. Výraz-
ně se tak zvýší bezpečnost pohybu ne-
jen pro vyznavače cyklovýletů, ale pře-
devším pro všechny, kdo cyklostezky 
využívají ke každodenním cestám  
do škol či zaměstnání.

Jarní ráz počasí, jak jsem v předchá-
zejících řádcích zmínil, přináší doza-
jista řadu praktických výhod. Přesto 
si dovolím vyslovit přání, aby ho ale-
spoň na pár týdnů vystřídalo počasí 
ryze zimní. Kromě radosti milovníků 
zimních sportů by dozajista přineslo 
též úlevu a odpočinek přírodě a snad 
alespoň zčásti doplnilo tolik potřebné 
zásoby podzemních vod. Ale to už by 
bylo téma spíše skoro letní…
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Ing. Václav Chroust
místostarosta

Investice a investiční
zásobník
Vážení Klatované, čtenáři Klatovského zpravodaje, ve svém posledním příspěvku 
jsem Vás informoval o připraveném rozpočtu na rok 2023 a zmínil jsem, že až 
dostanete výtisk Klatovského zpravodaje do rukou, budeme již vědět, zda zastu-
pitelstvo rozpočet schválilo či ne. Nyní již víme.

Rozpočet byl schválen. Nicméně tím 
naše „rozpočtové činnosti“ nekončí. 
V této chvíli probíhá roční účetní zá-
věrka, ostatně jako ve všech jiných 
firmách, byť město „firmou není.“ 
Chystáme se zveřejnit tzv. zásobník 
investičních projektů, abychom o něm 
mohli vést diskusi, o jeho prioritách, 
o částkách, které hodláme jako měs-
to investovat. Chceme zároveň znát,  
a to nám závěrka odpoví, přesný stav 
rozpracovaných=nedokončených in-
vestic, které tzv. „přejdou z roku 2022 
do roku 2023“ – tj. investic, které byly 
v roce 2022 zahájeny, částečně uhra-
zeny a které budou v roce 2023 do-
končeny a doplaceny.

Nejprve bych rád připomněl, že v roz-
počtu starého roku jsme měli zahrnu-
ty investice v celkové výši 237 mil. Kč 
(koncem listopadu), s ohledem na 
jejich postupnou realizaci (a tudíž  
i postupné, měsíční placení) byly uhra-
zeny v celkové výši 121 mil. Kč. Při-
pomeňme si jen některé z nich: pro-
běhla další etapa regenerace sídliště 
Pod Hůrkou (vnitroblok Hlávkova, Ná-
dražní, Cibulkova, Podhůrecká),  bylo 
vybudováno tzv. boulderové hřiště, 
pumptrack, přispěli jsme na minihři-
ště v Lubech. Na podzim bylo zpro-
vozněno dopravní hřiště v „Podhůrčí.“  
V Tupadlech a ve Vícenicích byly rekon-
struovány požární nádrže. Významné 
byly i dopravní stavby – snad stačí 
připomenout rekonstrukci Domažlic-
ké ulice či tzv. průtah Štěpánovicemi. 
Obě stavby měly své problémy, z dů-
vodů na straně dodavatelské se posu-
nuly termíny jejich realizace, nicméně 
nakonec byly, přes všechna úskalí, 
úspěšně realizovány. Investovali jsme 
i do obnovy veřejného osvětlení (LED). 
Prodloužena byla cyklostezka ze Ště-
pánovic, pominout nelze úpravu že-
lezničního přejezdu ve Voříškově ulici 
a osvětlení přechodu na ulici 5. květ-
na u drůbežářských závodů. Investice 
směřovaly i do našich příspěvkových 

organizací, do rekonstrukce topných 
kanálů či do rozvoje skládky ve Štěpá-
novicích atd. Podrobný výčet investič-
ních akcí a výše výdajů na ně vynalo-
žených bude záhy k dispozici v rámci 
rozborů hospodaření.  

Bezpochyby k největší investici roku 
2023 bude patřit rekonstrukce budovy 
bývalé vojenské ubytovny. Zde vznik-
ne 36 nových malometrážních bytů. 
Včetně výdajů na rekonstrukci objek-
tové kotelny bude výše investované 
částky cca 80 mil. Kč. Na budově zá-
kladní školy v Tolstého ulici vznikne fo-
tovoltaická elektrárna (cca 8,5 mil. Kč), 
která bude naším pilotním projektem. 
Předpokládáme v následujících létech 
vybudovat obdobné FVE na dalších 
školách a školkách a také na budově 
v areálu sběrného dvora či na čističce 
odpadních vod. Významnou dopravní 
stavbou bude rekonstrukce Cibulko-
vy ulice (od železničního viaduktu ke 
kruhové křižovatce na Podhůrecké 
ulici cca 20 mil. Kč). V tomto roce by-
chom chtěli na „opravy a údržby“ vy-
naložit min. 45 mil. Kč na komunikace, 
chodníky, veřejné osvětlení, v rám-
ci svých investic pak min. 25 mil. Kč.  
V těchto částkách ale nejsou zahrnu-
ty cyklostezky (např. Puškinova ulice 

směr Horaždovice - cca 7 mil. Kč, ani 
rekonstrukce lávky na Domažlické uli-
ci (u kulturního domu) za cca 5 mil. Kč. 
Věříme, že budeme úspěšní v získání 
příspěvků a dotací a že budeme moci 
zahájit vybudování vodovodního při-
vaděče do Otína (za cca 10,5 mil. Kč), 
„dovybavíme“ naše jednotky dobro-
volných hasičů (nadějně se jeví získání 
nových cisteren pro jednotky v Kla-
tovech a Lubech či výstavba hasičské 
zbrojnice ve Štěpánovicích). Projektů, 
které obsahuje investiční zásobník, je 
samozřejmě mnohem více, četné se 
týkají infrastruktury města. Poté, co 
zásobník projednáme se zastupiteli, 
zveřejníme jej i na webových strán-
kách města, abychom všichni měli 
představu, do čeho by město mělo  
a mohlo investovat. Zásobník bude, 
věřím, „živým“ dokumentem, který se 
bude v průběhu času proměňovat.

Přeji Vám hezký den. 
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Bc. Pavel Strolený 
místostarosta

Klatovská nemocnice se 
připravuje na další  expanzi
Klatovská nemocnice a její vlastník Plzeňský kraj pokračují v rozvoji nemocničního 
areálu a jeho starších budov. Dlouhodobým záměrem stavebních investic je roz-
šiřovat zdravotní péči a zlepšit její dostupnost v rámci areálu. Na příští roky proto 
připravují investice v řádech stovek milionů korun. Prvních téměř 65 milionů pro-
staví nemocnice už letos.   
Na místě starších garáží a nepouží-
vané spalovny vzniká přímo za hlavní 
budovou nemocnice nový pavilon dia-
lýzy. V prosinci se uskutečnila demo-
lice původní stavby a nyní se dokon-
čují přípravné zemní práce. Po nich se 
stavební firma pustí do základů nové-
ho dvoupodlažního pavilonu, kde ve 
spodním podlaží bude technické zá-
zemí, například úpravna vody, kotelna 
nebo zázemí pro personál, a v patře 
zdravotnické prostory, tedy dialyzační 
pracoviště a nefrologická ambulance. 
Stavba má být dokončena v prosinci 
2023 a provoz dialýzy v ní začne v led-
nu příštího roku.  

Dalším investičním záměrem, za-
tím ve fázi projektových příprav, je 
dostavba monobloku, s níž souvisí 
i vybudování moderního pracoviště 
takzvaného urgentního příjmu. Nový 
urgentní příjem má vzniknout v ná-
vaznosti na zadní vchod. Nové křídlo 
pak bude západně od monobloku.  
I když se jedná o dvě lokace, tak stavby 
i péče v nich na sebe přímo navazují 
a jedná se proto o jeden projekt, kte-
rý umožní zefektivnit péči o pacienty  
v ohrožení života, ale také významně 
rozšíří lůžkovou péči. Nové křídlo by 
mělo mít sedm podlaží. Do suterénu 
se přesunou biochemická a mikrobio-
logická laboratoř, které dnes působí 

ve dvou starších objektech, z nichž je-
den je dokonce mimo areál. V přízemí 
budou ambulance a infuzní stacionář. 
A v nadzemních patrech pak vzniknou 
nové lůžkové stanice pro interní od-
dělení, ortopedii vč. návazných lůžek 
rehabilitačního oddělení a do přístav-
by monobloku se přestěhuje z vůbec 
nejstarší budovy areálu následná, 
resp. dlouhodobá ošetřovatelská in-
tenzivní péče. 

Nemocnice se také připravuje zapojit 
do probíhající reformy psychiatrické 
péče, jejímž cílem je rozmělnit část 
psychiatrických lůžek z obřích léčeben 
do středně velkých regionálních lůž-
kových zařízení. V plánu je proto po-
stavit nový pavilon psychiatrické péče. 
Stavba se zamýšlí v horní části areá-
lu vedle pavilonu sociálních lůžek. 
Jednalo by se o dvoupodlažní objekt,  

ve spodním podlaží budou ambulan-
ce, sklady, lékařské pokoje, kanceláře 
a technické zázemí a v horním patře 
lůžkové oddělení, které bude z části 
uzavřené. 

Všechny připravované záměry zvýší 
návštěvnost nemocnice, a tedy i náro-
ky na dopravu a parkování. V areálu 
se proto myslí i na výstavbu nového 
parkoviště. Stát bude v místě jedné  
z nejstarších budov, kde dříve působi-
lo rehabilitační oddělení. 

Možné investice města Klatovy v ob-
lasti Křesťanského vrchu

V majetku města Klatovy je budova 
bývalé porodnice, která v současnosti 
chátrá. Jednou z možností budoucího 
využití je vybudování „Alzheimer cen-
tra“. Na tento projekt je pamatováno 
v zásobníku investičních akcí města. 
Vzhledem k finanční náročnosti mi-
nimálně 160 mil. Kč je tento projekt 
připraven ve fázi projektové přípravy 
a vyčkává se na možné využití nějaké-
ho dotačního titulu. Velkým plusem je 
umístění této budovy s uvažovaným 
sociálním projektem vedle komplexu 
Klatovské nemocnice.
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Kam za kulturou…
Vážení občané, letos pro Vás město Klatovy opět připravuje řadu zajímavých kul-
turních a společenských akcí. Některé budou tradiční, jiné zcela nové.

V únoru máme tři výročí.  Dvě se tý-
kají osobností spojených s naším 
městem, další se vztahuje k veřejné 
budově. Uplyne 270 let od naroze-
ní jednoho z nejslavnějších rodáků 
našeho města, Václava Matěje Kra-
meria (1753–1808), dále 170 let od 
narození jednoho z nejznámějších 
studentů klatovského gymnázia, Emi-
la Frýdy (1853–1912), kterého známe 
spíše pod jeho literárním pseudo-
nymem jako Jaroslava Vrchlického. 
Oba velikány našich dějin a literatu-
ry připomenou přednášky a výstava  
v městské knihovně. Tento měsíc uply-
ne také 40 let od otevření klatovského 
kulturního domu. K tomu proběhne  
v jeho prostorách speciální program.

Jsme rádi, že se opět po dvou letech 
pauzy uskuteční v kulturním domě  

v sobotu 18. února městský bál. Tě-
šit se můžete v hlavním sále na Big 
Band, Pelíšky a na hlavního hosta  
- zpěváka Petra Koláře. V kavárně 
bude diskotéka a v malém sále zahra-
je cimbálová muzika Lália s tradičním 
prodejem moravského vína. Budu 
rád, pokud se na plese potkáme. Po-
slední volné vstupenky můžete zakou-
pit v informačním centru města.

V březnu Vás zveme do kina Šumava 
na festival „Jeden svět“. Ten přináší 
dokumentární filmy o lidských prá-
vech z celého světa.

Duben přinese řadu tradičních akcí, 
chystáme velikonoční trh s kulturním 
programem, 13. dubna Brány pamá-
tek dokořán s vystoupením zpěvačky 
Radky Fišarové či 20. dubna zahájení 

dalšího ročníku cyklu koncertů Mezi-
národního festivalu komorní hudby. 
Ve dnech 21.–22. dubna se uskuteční 
již 15. ročník konference Barokní je-
zuitské Klatovy.

Květen zahájíme připomenutím vý-
ročí osvobození našeho města ame-
rickou armádou a v sobotu 13. 5. nás 
čeká na náměstí kulturní program 
Zahájení turistické sezóny. Chystáme 
i jednu novinku. Jde o akci ve Vrchlic-
kého sadech zaměřenou na osvětu  
v zahradničení a také trochu na jeden 
ze symbolů našeho města, klatovský 
karafiát. Dozvíte se mimo jiné i něco  
o možnostech jeho pěstování.

Červen bude doslova nabitý kulturou. 
Na nádvoří jezuitské koleje se usku-
teční série koncertů a divadelní slav-
nosti. Závěr měsíce pak bude patřit 
Barokní svatojánské noci a programu 
Táhneme za jeden provaz, který zá-
bavnou formou propojuje svět zdra-
vých a handicapovaných. Akce druhé 
poloviny roku, počínaje klatovskou 
poutí, si nechám do některého z dal-
ších zpravodajů. Pochopitelně nebu-
dou chybět srpnové večerní prohlídky 
městem s oživenými historickými ob-
razy, zářijové Dny evropského dědic-
tví či Svatováclavské oslavy.

Tento výčet aktivit není samozřejmě 
úplný a zdaleka nezahrnuje vše. Jde 
spíše jen o malou ochutnávku pro-
gramu, na který se můžete letos těšit. 
Podrobnosti najdete v kulturních pře-
hledech.

Přeji Vám pohodový únor.
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Oprav y komunikací
I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Vý-
chodní obchvat Klatov) – hlavní inves-
tor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní omezení související s výstav-
bou:

 � Cyklostezka Luby v úseku most 
„Beneš“ – MK k vlakovému ná-
draží – výstavba mostů přes že-
lezniční trať, cyklostezku a Drnový 
potok – od 11. 7. 2022 je cyklo-
stezka uzavřena, objízdná 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 
Ostřetice – výstavba mostů přes 
silnice

 � účelová komunikace mezi 
zahrádkářskými koloniemi  
„Na Rozhrání“ a „U lomečku“ – 
výstavba přeložky silnice – stavba 
vyžaduje zvýšenou opatrnost

 � účelová komunikace mezi býva-
lými kasárnami v Plánické a sil. 
III/19122 na Ostřetice (panelka) 
– výstavba mostu – od 6. 2. 2023 
bude komunikace uzavřena.

Rekonstrukce lávky v Domažlické 
ulici
Jedná se o lávku na vtokové straně 
(blíže ke KD), která se nahradí novou 
ocelovou konstrukcí.
Stará lávka bude postupně odstra-
něna, dojde k podepření stávajících 
chrániček inženýrských sítí, budou 
zhotoveny nové podpěry a osazena 
nová konstrukce lávky včetně zábradlí 
a stěrkové povrchové úpravy.
Stavba si vyžádá celkovou uzavírku 
chodníku v místě lávky. Náhradní trasa 
pro pěší bude vyznačena v terénu.

Termín výstavby: 23. 1. až 30. 6. 2023.

Bližší informace o prováděných akcích 
vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234,
 fkocfelda@mukt.cz,
• Tomáš Popelík, 376 347 235, 
tpopelik@mukt.cz,
• Tomáš Denk, 376 347 230, 
tdenk@mukt.cz.

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

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
nabízí pracovní uplatnění

vodovodů a kanalizací, místo výkonu práce  -  Klatovy. 
Požadujeme: SŠ, VŠ - technického směru, praxe vítána     

( i pro absolventy), znalost MS Office, AutoCAD, 
ŘP skupiny B, schopnost samostatné práce.

Nabízíme: perspektivní práci na HPP, dobré finanční 
ohodnocení, firemní benefity.
Kontaktujte nás: Ing. Vlček,

e-mail: vlcek@svak.cz, tel.: 605 226 885

 PROJEKTANT/KA
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Osvobození poplatku za odpad
Zastupitelstvo města rozhodlo  
o osvobození poplatku za odpad všem 
občanům (poplatníkům) ve správním 
území města Klatov v období od 1. 1. 
do 31. 12. 2023. Prosíme tedy, neplať-
te poplatky za odpad za rok 2023. Po-
kud jste již zaplatili, tak Vám poplatek 
samozřejmě vrátíme.

Vyhláška však zůstává v platnosti, po-
kud tedy dochází ke změně údajů (tr-
valý pobyt, narození dítěte, změny ve 
vlastnictví nemovitosti apod.), infor-
mujte prosím MěÚ Klatovy, oddělení 
místních poplatků na tel. 376 347 300 
(301) nebo e-mailem: odpady@mukt.
cz.

Ing. Ivana Vyhnalová
vedoucí finančního odboru

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., přijme do svého kolektivu pracovníka na pozici

ÚČETNÍ SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)

Pracovní náplň:
• vedení kompletního účetnictví 

SVJ, příprava podkladů na schůze 
SVJ, případně účast na schůzích

Požadujeme: 
• min. středoškolské vzdělání nejlé-

pe ekonomického směru
• znalost podvojného účetnictví, 

praxe účetní 
• praxe účtování SVJ výhodou
• trestní a morální bezúhonnost
• dobré organizační a komunikační 

schopnosti, předpoklady pro tý-
movou práci

• aktivní přístup, flexibilitu, samo-
statnost, zodpovědnost, spolehli-
vost

• znalost práce na PC

K žádosti o pracovní místo připojte:
• strukturovaný životopis, ve kte-

rém uveďte údaje o dosavadních 
zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce.

• ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.

Předpokládané datum nástupu: 
dohodou.

Písemné žádosti doručte nejpozději 
do 15. 2. 2023 na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dob-
rovského 148/II, 339 01  Klatovy
k rukám jednatelky Ing. Jindřišky Kurco-
vé, tel: 376 314 697

Obálku s žádostí o místo označte 
„účetní SVJ“.
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Výstavba stezek pro pěší 
a cyklisty v Klatovech a okolí
Město Klatovy má ve svém dlouhodobém plánu investičních akcí výstavbu společných 
stezek pro pěší a cyklisty, které mimo jiné propojují Klatovy se sousedními obcemi.

Snahou města je odvést cyklistickou  
i pěší dopravu mimo silnice 1., 2. a 3. 
tříd do samostatných koridorů (ste-
zek). Tím bude zajištěna jejich bezpeč-
nost, protože chodci a cyklisté jsou  
v dopravě nejzranitelnější.

Realizace jednotlivých stezek se může 
jevit jako nesystémová, konečným cí-
lem ale je nejen zlepšení bezpečnos-
ti cyklistické dopravy v Klatovech, ale  
i její bezpečné propojení s nejbližšími 
obcemi. 

Například v roce 2017 byla v rámci 
rekonstrukce průtahu Soběticemi vy-
budována smíšená stezka v této obci. 
Její propojení s městem Klatovy bude 
zajištěno až v roce 2024, kdy dojde  
k vybudování stezky v rámci stavby 
Východního obchvatu Klatov. Zároveň 
dojde i k propojení mezi obcemi Luby 
a Sobětice. Při této stavbě bude mimo 
jiné pro stezku využit i koridor mostu 
budovaný v rámci obchvatu. A také se 
dočkáme stezky, která propojí Klatovy 
s Čínovem.

Ne každá stavba smíšené stezky je 
však závislá na obchvatu.

V roce 2020 vybudovalo město stez-
ku pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy. 
Byl přitom využit i koridor historické, 
ale již dříve rozorané cesty. Stezka je 
napojena na místní komunikaci v blíz-
kosti Beňov. I nadále je v plánu města 
provést společně s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR i stezku, která povede 
podél silnice 1. třídy přes Beňovy až  
k pískovně.

V roce 2022 byla v rámci rekonstrukce 
průtahu Štěpánovicemi postavena též 
smíšená stezka v této obci. Ta začíná  
na návsi a pokračuje podél silnice 1. 
třídy, vpravo ve směru na Klatovy. 
Na tu navázala ve stejném roce další 
část, která propojuje stezku ve Ště-
pánovicích se stezkou vybudovanou 
v roce 2011 v lokalitě Pod Borem. 
Cyklisté, ale i chodci, se dostanou  
po těchto stezkách až do Klatov (k pla-
veckému bazénu).

V současné době mají Klatovy vysta-
věno téměř 23 km samostatných ste-
zek, které leží většinou podél doprav-
ně vytížených silnic. 

Mnoho dalších stezek se projekčně 
připravuje. Zároveň hodlá město Kla-
tovy také obnovit tzv. „polní cesty“, 
které taktéž propojí Klatovy s okolními 
obcemi. Připravuje se například ces-
ta mezi zahrádkářskou kolonií Harfa  
a lokalitou Klášterka.

Takto zpevněné cesty mohou v bu-
doucnu sloužit též i cyklistům.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru
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Kulturní přehled | únor
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
středa

20:00 | M3GAN
USA, titulky, od 15 let, 101 minut, 140 Kč.
Horor, thriller.

2.  
čtvrtek

20:00 | OSTROV
ČR, od 12 let, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s J. Plodkovou a J. Langmajerem.  

3.  
pátek

20:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER (3D)
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 160 Kč.
Nejnavštěvovanější film poslední doby. 3D verze.

4.  
sobota

17:00 | ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Francie, dabing, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Rodinná dobrodružná komedie.

4.  
sobota

20:00 | OSTROV
ČR, od 12 let, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s J. Plodkovou a J. Langmajerem.  

5.  
neděle

17:00 | MUMIE
USA/Španělsko, dabing, přístupno, 89 minut, 130 Kč.
Animovaná rodinná komedie.

5.  
neděle

20:00 | MUŽ JMÉNEM OTTO
USA, titulky, přístupno, 122 minut, 130 Kč.
Tom Hanks v hlavní roli filmu podle knižního bestselleru.

6.  
pondělí

20:00 | PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
ČR, přístupno, 93 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

7.  
úterý

20:00 | LHÁŘ NA PLNÝ ÚVAZEK
Francie, dabing, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Komedie.

8.  
středa

18:00 | MARTIN LOEW – GRÓNSKO
120 minut, 200 Kč.
Diashow populárního cestovatele.

9.  
čtvrtek

20:00 | BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
USA, titulky, od 15 let, 107 minut, 130 Kč.
Komedie/drama. V hlavní roli Chaning Tatum.

10.  
pátek

17:00 | VE ZNAMENÍ BÝKA
USA, titulky, od 15 let, 98 minut, 120 Kč.
Drama.

10.  
pátek

20:00 | NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
USA, titulky, od 15 let, 102 minut, 140 Kč.
M. Night Shyamalan  a jeho nový thriller/horor.

11.  
sobota

17:00 | MUMIE
USA/Španělsko, dabing, přístupno, 89 minut, 130 Kč.
Animovaná rodinná komedie.

11.  
sobota

20:00 | TITANIC (3D)
USA, dabing, přístupno, 187 minut, 160 Kč.
Remasterovaná verze ve 3D!

12.  
neděle

17:00 | KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
USA, dabing, přístupno, 101 minut, 140 Kč.
Animovaná dobrodružná komedie. 

12.  
neděle

20:00 | OSTROV
ČR, od 12 let, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s J. Plodkovou a J. Langmajerem.  

13.  
pondělí

20:00 MUŽ JMÉNEM OTTO
USA, titulky, přístupno, 122 minut, 130 Kč.
Tom Hanks v hlavní roli filmu podle knižního bestselleru.

14.  
úterý

17:00 | UTEČ
USA, titulky, od 15 let, 106 minut, 120 Kč.
Horor.

15.  
středa

20:00 | VÍLY Z INISHERINU
USA, titulky, od 12 let, 114 minut, 130 Kč.
Drama. Vítězný film letošních Zlatých glóbů.

16.  
čtvrtek

20:00 | KORZET
Rakousko, titulky, od 12 let, 113 minut, 120 Kč.
Historické drama o císařovně Sissi.

17.  
pátek

17:00 | ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
USA, dabing, od 12 let, 120 minut, 140 Kč.
Komiksoví superhrdinové opět v akci.

17.  
pátek

20:00 | ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Francie, dabing, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Rodinná dobrodružná komedie.

18.  
sobota

15:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER 
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 150 Kč.
Nejnavštěvovanější film poslední doby. 

18.  
sobota

20:00 | BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
USA, titulky, od 15 let, 107 minut, 130 Kč.
Komedie/drama. V hlavní roli Chaning Tatum.

19.  
neděle

17:00 | FIMFÁRUM JANA WERICHA
ČR, přístupno, 97 minut, 100 Kč.
Nově zdigitalizované pásmo pohádek.

19.  
neděle

20:00 | OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE
USA, titulky, od 15 let, 114 minut, 130 Kč.
Akční komedie s Jasonem Stathamem. 

20.  
pondělí

20:00 | NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
USA, titulky, od 15 let, 102 minut, 140 Kč.
M. Night Shyamalan  a jeho nový thriller/horor.

21.  
úterý

20:00 | OSTROV
ČR, od 12 let, 100 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s J. Plodkovou a J. Langmajerem.  

22.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: JE MI ZE SEBE ŠPATNĚ
Norsko, titulky, od 15 let, 95 minut, 130 Kč.
Neromantická komedie.  

23.  
čtvrtek

20:00 | MEDVĚD NA KOKSU
USA, titulky, od 15 let, 95 minut, 140 Kč.
Komedie/thriller.

24.  
pátek

17:00 | DĚTI NAGANA
ČR, přístupno, 98 minut, 140 Kč.
Nový český film.

24.  
pátek

20:00 | ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
USA, dabing, od 12 let, 120 minut, 140 Kč.
Komiksoví superhrdinové opět v akci.

25.  
sobota

17:00 | ZOUBKOVÁ VÍLA
Německo, přístupno, 85 minut, 110 Kč.
Animovaná pohádka. 

25.  
sobota

20:00 | NEZVĚSTNÁ
USA, titulky, od 15 let, 111 minut, 130 Kč.
Mysteriózní thriller.

26.  
neděle

17:00 | ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Francie, dabing, přístupno, 111 minut, 130 Kč.
Rodinná dobrodružná komedie.

26.  
neděle

20:00 | DĚTI NAGANA
ČR, přístupno, 98 minut, 140 Kč.
Nový český film.

27.  
pondělí

20:00 | LÁSKA PODLE PLÁNU
Velká Británie, titulky, přístupno, 108 minut, 130 Kč.
Romantická komedie.

28.  
úterý

20:00 | POSEDLOST
Norsko, titulky, od 15 let, 104 minut, 130 Kč.
Horor. 

1.  
středa

20:00 | TÁR
USA, titulky, od 12 let, 157 minut, 140 Kč.
Drama s Cate Blanchettovou v hlavní roli.

2.  
čtvrtek

20:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER 
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 150 Kč.
Nejnavštěvovanější film poslední doby. 

3.  
pátek

17:00 | ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA (3D)
USA, dabing, od 12 let, 120 minut, 150 Kč.
Komiksoví superhrdinové opět v akci a ve 3D.

3.  
pátek

20:00 | MEDVĚD NA KOKSU
USA, titulky, od 15 let, 95 minut, 140 Kč.
Komedie/thriller.

MARTIN LOEW: GRÓNSKO - OSTROV HOR A LEDU (8. 2. 18.00)
Úchvatně divoká a liduprázdná krajina východního Grónska. Skály, 
fjordy, ledovce, velryby i obří plující ledové kry. Barevné vesničky 
Inuitů, kde polární lišky dávají dobrou noc. Diashow plná absolutní 
čistoty a neuvěřitelné krásy nedotčené a nekonečné přírody největšího 
ostrova světa.

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

1. 2.
středa

18.00 | společenský sál
ZAHRADA, KTERÁ ZDOBÍ CELÝ ROK
Které rostliny zajistí, že zahrada pokvete celou sezónu? Kte-
rou vybrat na slunce, nebo naopak do stínu? A jak jednot-
livé druhy zkombinovat, aby byl záhon krásný na pohled? 
Přijďte načerpat praktické tipy, které využijete i na své za-
hradě. Své zkušenosti sdílí Alena Zelenková, majitelka dvou 
ukázkových přírodních zahrad (U konipáska a Prvorepub-
likové zahrady).

3. 2.
pátek

9.00–11.00 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – PLACKOVÁNÍ

9. 2.
čtvrtek

18.00 | společenský sál 
KRAMERIUS 270 & VRCHLICKÝ 170
Dvě velká témata k připomenutí narození Václava Matěje 
Krameria a Jaroslava Vrchlického. Přednáška Mgr. Jiřího 
Hubáčka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy přiblíží 
Krameria nejen jako novináře. Příspěvky posluchače za-
vedou do doby na přelomu 18. a 19. století, kdy měla být 
česká literatura znovu probuzena k životu. Jak zároveň vy-
hovět konzervativcům i revolucionářům? Co znamená psát 
poučně, ale i zábavně? Druhá přednáška s názvem Jaroslav 
Vrchlický a literárně-historický význam jeho klatovské epi-
zody od Mgr. Michala Topora, Ph. D., z Institutu pro studi-
um literatury přiblíží tohoto spisovatele a básníka tak, jak 
ho možná ještě neznáte. Vstupné dobrovolné.

13. 2.
pondělí

13.30–15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – SRDÍČKO

21. 2.
úterý

18.00 | společenský sál
MAGDA RADOSTOVÁ: ROK TYGRA
Přednáška fotografky, cestovatelky a spisovatelky Magdy 
Radostové, která bude vyprávět o tygrovi – největší kočkovi-
té šelmě, kterou indičtí domorodci vnímají jako posla bohů, 
který chrání stromy. Tygr patří mezi predátory na vrcholu 
ekologické pyramidy, kdy reguluje populaci masožravých i 
býložravých savců. Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 
100 Kč.

22. 2.
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
GOSPEL TIME
Nenechte si ujít vystoupení dvacetičlenného souboru žáků 
a učitelů ze ZUŠ J. Kličky Klatovy, který představí duchovní 
písně v klasických i moderních úpravách pro pěvecký sbor a 
doprovodnou kapelu. Milým hostem večera bude zpěvačka 
Adriana Christovová. Vstupné dobrovolné.

27. 2.
pondělí

13.30–15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – PAPÍROVÉ KORÁLKY

ZEMĚ PŘÍBĚHŮ - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Dětské oddělení Městské knihovny Klatovy vyhlašuje na měsíc bře-
zen výtvarnou soutěž na téma ZEMĚ PŘÍBĚHŮ. Fantazii meze ne-
klademe – oblíbená postava, svět, knížka, zkrátka vše, co jen souvisí 
s knížkou a čtením.
Obrázky (A4 nebo A3) odevzdávejte do 28. února v dětském oddě-
lení. Na zadní stranu obrázku napište jméno autora, věk, kontakt 
a souhlas zákonného zástupce s vystavením práce. Na všechny vý-
tvarníky čeká sladká odměna. Tři vylosovaní dostanou dárek.
Připravujeme:

1. 3.
středa

18.00 | společenský sál
MÝTICKÁ KARÉLIE, ZEMĚ TISÍCŮ JEZER
S Liborem Drahoňovským virtuálně nahlédneme do auto-
nomní republiky na severu evropské části Ruska, do Karé-
lie. V průběhu besedy spatříme nejen tamní krásnou příro-
du plnou lesů, bažin, jezer, řek, potoků i balvanů, ale také 
kláštery, malebné venkovské chaloupky, dřevěné kostely a 
kaple. Dozvíme se všelijaké zajímavosti z bohaté historie i 
ze současnosti. Karélie je nejen krajem se zajímavou his-
torií a dochovanou lidovou architekturou, ale především 
regionem s přírodou, která umí být drsná i přívětivá, dep-
resivně ponurá i neskutečně krásná. Přijďte a přesvědčte se 
sami. Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

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

2. 2. 
čtvrtek

19.00 | restaurace U Radů 
ČLENSKÁ SCHŮZE
Setkání zájemců o regionální dění a historii. Tato schůze 
bude výroční a vyhodnotíme na ní činnost v uplynulém roce 
a představíme plán na ten letošní. Srdečně mezi nás zveme 
další příznivce.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

1. 2. 
středa

19.00 | KD Klatovy
TANČÍRNA
Taneční podvečer plný hudby za doprovodu tanečního mis-
tra Jiřího Hájka a partnerky Jany Peškové. Pro všechny, kteří 
milují tanec. 

9. 2. 
čtvrtek

18.00 | KD Klatovy | 40 LET KD DRUŽBA KLATOVY
KLATOVŠTÍ DRAGOUNI
Zahájení oslav vzpomínkou na kapelu, která svou historii 
začala psát v roce 1979. Program bude tvořit průřez z jejich 
odehraných písní. Večerem provede moderátor Jan Suda. 
Vstupné 83 Kč.

10. 2. 
pátek

18.00 | KD Klatovy | 40 LET KD DRUŽBA KLATOVY
M.T.O. UNIVERSAL PRAHA
Malý taneční orchestr Universal Praha - "Hudba, kterou 
jinde neuslyšíte – díky bohu…" Elvis Presley, Miro Žbirka, 
Boney M., Jana Kratochvílová, Tom Jones, Martin Maxa, Joe 
Cocker, Hana Zagorová, Rita Pavone a další a další… na 
jednom pódiu! Čtyři hodiny plné hvězd! Účinkují: František 
Skála, Aleš Najbrt, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, Jiří 
Fero Burda, Zdeněk Lhotský, Jiří Kulich Novotný, Roman Foj-
tíček, Luděk Polifka. Vstupné 83 Kč.

11. 2. 
sobota

14.00 | náměstí Míru | KD | 40 LET KD DRUŽBA 
VETŘELCI A VOLAVKY V KLATOVECH
Komentovaná prohlídka vybraných výtvarných realizací 
ve veřejném prostoru Klatov se sochařem Pavlem Karou-
sem. Sraz před Galerií Klatovy/Klenová na náměstí Míru. 
Prohlídka bude zakončena v Kulturním domě Družba, kde 
následně proběhne přednáška o architektuře a výzdobě 
kulturních domů v době reálného socialismu.

11. 2. 
sobota

20.00 | KD Klatovy | 40 LET KD DRUŽBA KLATOVY
DISKOTÉKA 80. LET + HOST STANDA HLOŽEK
Zakončení oslav retro diskotékou s hvězdou večera, ikonou 
80. let - Standou Hložkem, jehož největší hit „Holky z naší 
školky“ byl vydán v roce otevření KD Družba - 1983.. Vstup-
né 83 Kč.

11. 2. 
sobota

14.00 a 16.00 | KD Klatovy
POTRESTANÁ PÝCHA
Pohádka o tom, kterak pan král jednou dceru měl a vdát ji 
chtěl. Loutková scéna Brouček.

16. 2. 
čtvrtek

17.00 | KD Klatovy
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – VELKÁ OSLAVA
Úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava. A to 
si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně 
spatří světlo světa, bude jedna velká Paráda. 

18. 2. 
sobota

20:00 | KD Klatovy  
KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ BÁL
Vstupenky v předprodeji v informačním centru na náměstí.

25. 2. 
sobota

19.00 | KD Klatovy
RALLY PLES
Pořádá ŠKODAteam.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

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

do 12. 2. KOUZELNÉ SVĚTLO VITRÁŽOVÝCH LAMP 
Do zimních tmavých dnů září v pavilonu lampy z barevných 
sklíček zhotovených v secesním stylu Tiffany. Ve spolupráci 
s firmou SKLOART – Richard Kanta z Lubence.

Od pondělí 13. 2. do neděle 5. 3. 2023 bude Pavilon skla zcela uzavřen 
z důvodů úprav, úklidu a reinstalace stálé expozice.
Pavilon skla bude znovu otevřen v pondělí 6. 3. 2023, kdy zde budete 
moci vidět vedle reinstalované expozice také novou výstavu TĚŽÍTKA 
PESTRÉ KRÁSY. 
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GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

2.-3. 2. 
čt-pá

8:30 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech  
NOC V GALERII III.
Akce pro děti ve věku 7 – 11 let. Předchozí rezervace nutná.

18. 2. 
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech  
PÍSKOVÁNÍ II.
Akce pro děti od 3 let.

10. 2. 
pátek

18:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
PŘEDNÁŠKA ING. ARCH. JIŘÍHO ZÁBRANA Z ARCHI-
TEKTONICKÉHO ATELIÉRU PRO-STORY S.R.O. 
Architekt Jiří Zábran představí plzeňský ateliér PRO-STORY 
s.r.o., který se zabývá architekturou, urbanismem a další 
projekční činností. Prezentovány budou převážně rozma-
nité realizace bytových a rodinných domů nejen v blízké 
Plzni.

24. 2. 
pátek

17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
PŘEDNÁŠKA DOC. PHDR. LUKÁŠE NOVOTNÉHO, 
PH.D.: STÁTNÍ POLITIKA VŮČI PROSTITUCI V ČESKO-
SLOVENSKU VE 20. LETECH 20. STOLETÍ
Říká se, že prostituce je stará jako lidstvo samo. Je prav-
dou, že se z ní stalo někdy podporované, někdy trpěné a 
někdy pronásledované „řemeslo“, jež v minulosti provozo-
valy hlavně ženy. Od středověku se do moderní doby stří-
dala období, jež lze označit jako „zlatý věk“, s epochami, 
kdy se státní moc snažila tento fenomén nejprve dostat pod 
kontrolu a poté i trestat. Pokaždé se však ukázalo, že takto 
zvolený postup nemá naději na úspěch. Přednáška s ná-
zvem Státní politika vůči prostituci v Československu ve 20. 
letech 20. století se zaměří na pokusy první Československé 
republiky vyřešit problém prostituce a s ním spojené šíření 
pohlavních chorob ve 20. letech 20. století.

do 26. 3. Galerie Klenová
WEST POINT - SÓLO
PAVEL PŘÍKASKÝ / PURPUROVÉ MEMBRÁNY
Repetitivní projekt zaměřený na umělce, jejichž tvorbu for-
movalo prostředí západních Čech. V souladu s konceptem 
kolektivní vystoupení střídá prezentace některého z výraz-
ných autorů. Pavel Příkaský kontinuálně řeší zejména envi-
ronmentální témata, která zpracovává a diskutuje dlouho-
době zkoumanými mytologickými příběhy. Kombinovaný 
typ vizuality aktuální práce, pohybující se od figurativního 
zobrazení směrem k čisté abstrakci, se promítá čím dál 
častěji také do samotné malby a přetváří autorův rukopis. 
Do popředí se tak dostávají barevné hmoty, struktury nebo 
perforace. Nezřídka jsou doplněny dalšími materiály, jako 
jsou třásně, pasty nebo objemové gely, skrze které expan-
dují do prostoru mimo rámem ohraničenou plochu. 

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

do 28. 5.  chodba 1. NP | PEREGRINUS SILVA BOHEMICA
3D modely barokních památek

do 28. 5.  přednáškový sál, chodba 1.NP | KLATOVY V OBRAZECH 
Historické obrazy ze sbírek muzea a fotografie Jiřího Straš-
ka, který zdokumentoval současný stav budov.

do 28. 5.  výstavní sál | POKLADY Z PŮDY
Výstava o sběratelství; výstavní sál muzea.  

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

13:15 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY

každou 
sobotu

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

1. 2.  
středa

13:30 | Kino Šumava Klatovy
promítání filmu ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

8. 2.  
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
VÝROČNÍ SCHŮZE

15. 2.  
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA HZS 

22. 2.  
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA PERU (přednáší Jana Dvorská)

STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

4. 2. 
sobota

19.30
AFRICKÁ KRÁLOVNA - Cecil Scott Forester  
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže 
chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající 
se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře 
i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své půso-
bivosti.
Režie: Viktorie Čermáková, hrají: Linda Rybová, Hynek 
Čermák, divadlo Palace

8. 2. 
středa

19.30
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU - Arnošt Frauenberg  
Arnošt Frauenberg a jeho nový stand-up speciál.
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte z 
pořadů Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2.
Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem, 
který nemůžete vidět jinde než v této show.

9. 2. 
čtvrtek

19.30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI - Jan Venas ml.  
Zpěvák a multiinstrumentalista Jan Venas ml. hovoří 
o neuvěřitelné zkušenosti ze společných evropských 
koncertů s legendárním Ritchiem Blackmorem. Uslyšíte 
vlastní autorskou hudební tvorbu a historický repertoár.

14. 2. 
úterý

19.30 | předplatné skupiny B 
VESELÉ VELIKONOCE - JEAN POIRET  
Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu 
chybět titul Veselé Velikonoce. Slavná divadelní hra, která 
získala svou proslulost i díky filmovému zpracování, ve kte-
rém exceluje Jean-Paul Belmondo.
Jedná se o českou divadelní premiéru.
Režie: Miroslav Hanuš    
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanu-
šová / Anna Jiřina Daňhelová, Monika Zoubková, Jelena Juk-
lová, Jiří Wohanka, Filip Cíl / Tomáš Kůgel
Pantheon production

17. 2. 
pátek

19.30  předplatné skupiny K
OSUDOVÁ & PLZEŇSKÁ FILHARMONIE  
Proslulá Symfonie Ludwiga van Beethovena zazní v podá-
ní Plzeňské filharmonie pod taktovkou Chuhei Iwasakiho 
v klatovském divadle. Uslyšíte také skladby od Benjamina 
Brittena a György Ligetiho, spolu s orchestrem vystoupí i 
přední český tenorista Martin Šrejma a hornistka Zuzana 
Rzounková.

19. 2. 
neděle

15.00  předplatné skupiny D
NA KOUZELNÉM PALOUČKU - LOUTKOVÁ REVUE - PE-
TER ĎURICA, ERNEST VAL'KO  
Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a 
Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám 
rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky 
pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-dale-
ko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele.
Loutkoherecká skupina Loudadlo.

22. 2. 
středa

19.30  předplatné skupiny C
DÁMSKÁ ŠATNA - ARNOŠT GOLDFLAM 
Hra z prostředí divadelního zákulisí. Jestlipak víte, která 
místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější a kde se 
všechno probírá, ovlivňuje a rodí? Tím tajemným, mystic-
kým a vzrušujícím místem je dámská šatna. Právě tam na-
hlédneme do osudů čtyř hereček. Režie: Arnošt Goldflam, 
hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláko-
vá, Petra Tenorová, divadlo U Valšů.

26. 2. 
neděle

19.00
KONCERT KUFRU A DECHOVÉHO ORCHESTRU ŠVIHOV  
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se SDS Klatovy zve své 
příznivce na koncert, na kterém zazní klasické pochody, 
úpravy moderních skladeb nebo aranže melodií klasické 
hudby pro velký dechový orchestr. Obě tělesa navazují na 
úspěšné koncerty doma i v zahraničí a přinášejí na prkna 
klatovského divadla chvíle pohody, inspirace a vzájemné 
spolupráce. Účinkují: KUFR - dechový orchestr pod vedením 
Františka Kubaně a Dechový orchestr Švihov pod vedením 
Josefa Babky z Roupova. Pořadem provází Jaroslav Pleticha 
a Jan Šimůnek.

27. 2. 
pondělí

17.00 | NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2022 OKRE-
SU KLATOVY 
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s. ve 
spolupráci se společností SPORT ACTION s.r.o., SDS Kla-
tovy a pod záštitou starosty města Klatovy Vás zve na 
tradiční slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, 
trenérů, rozhodčích a sportovních kolektivů okresu Kla-
tovy za rok 2022. Vstup zdarma. Rezervace lístků u Jiřího 
Klouda (pssklatovy@seznam.cz)
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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

13. 2.  
pondělí

18.00 | DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Přijďte se podělit o recepty a doporučení zdravého a úspor-
ného životního stylu.

14. 2.  
úterý

9.00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO "KVÍTEK" (14)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář, tentokrát 
na téma „veselé příběhy“.

15. 2.  
středa

18.00 | ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ
Osmým večerem nevšedních zážitků z výprav Přátel české 
historie slovem i obrazem provede IVAN RUBÁŠ za technic-
ké podpory Hifiklubu.

21. 2.  
úterý

15.00-17.00 | NÁVRAT VINYLU 
Pravidelný klubový pořad pro zájemce o analogové na-
hrávky a o přehrávky vinylových gramofonových desek 
(33 a 45 otáček/min.) na přístroji špičkové kvality s mož-
ností digitálního přepisu na CD nebo USB flashdisk.

21. 2.  
úterý

18.00 | KŘÍŽ (A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ)
Pátá přednáška šestidílného cyklu České křesťanské aka-
demie v rámci ekumenických rozhovorů klatovských církví 
pod názvem „ROZUMÍME SI?“ o hlavních křesťanských poj-
mech a učení. Přednáší P. Mgr. MAREK HRIC, kaplan Církve 
římskokatolické Klatovy, moderuje OLIN KADLEC, pastor 
Církve bratrské.

24. 2.  
pátek

17.00 | Z UKRAJINY MEZI NÁS… (5) 
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.

28. 2.  
úterý

18.00 | ČÍNA TROCHU JINAK
Jedinečnou čínskou fyzioterapii DIT-DA představí a bojové 
umění KUNG-FU v ukázkách přiblíží Sifu DAVID ŠEJNA.

Výstava MILAN APFELBEK „KRÁSY KLATOV“ očima klienta denního 
stacionáře KVÍTEK pro osoby s postižením v přísálí klubovny přístupná 
veřejnosti během všech pořadů do 30. června 2023.
POESIOMAT na nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží čeká i na Vás 
s nabídkou básní 19 autorů se vztahem k městu Klatovy.

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.

7. 2. 
úterý

14.00
 ARTEDÍLNY 1 – vyrábíme 

14. 2. 
úterý

16.30 | POVÍDÁNÍ s Terkou Mikešovou o jejím měsíč-
ním putování v horách a přechodu přes Pyreneje.

20. 2. 
úterý

14.00
ARTEDÍLNY 2 – vyrábíme 

28. 2. 
úterý

14.00
BABINEC

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

3. 2. 
pátek

9.15–15.30 | Stardoms Domažlice 
LASERGAME DOMAŽLICE
Akční zábava plná adrenalinu pro děti od 6 let. 
Informace a přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce

2.-3. 2. 
čt-pá

19.00–15.30 | areál DDM (budova „E“)
AVENGERS – NOC A DEN SE SUPERHRDINY
Tematické přespání a den plný her, soutěží a vyrábění. 
Informace a přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce. 

3. 2. 
pátek

16.00–18.00 | sál DDM (Vídeňská ul. 24)
MAŠKARNÍ Kostýmy, tanec, hry, zábava a soutěže. Přijďte 
mezi nás v převleku a užijeme si spousty zábavy a legrace. 
Přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce

27. 2. 
pondělí

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY
Kompletní přehled letních táborů a informace k přihlašo-
vání naleznete na webových stránkách, Facebooku a Insta-
gramu.

6.-10. 3. 
po-čt

JARNÍ PRÁZDNINY S DÉDEEM
Chystáme pro Vás program na jarní prázdniny. Pojedeme 
na výlet, zahrajeme si lasergame, budeme tvořit, sportovat, 
hrát si a užívat si společných dobrodružství.

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

7. 2. 
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 promítání „Akce v roce 2021“. 

12. 2. 
neděle

7:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
UNIKÁTNÍ VÝSTAVA ČESKÉHO VOJENSTVÍ
Praha Žižkov – po čtyřech letech rekonstrukce se otevřelo 
nové Armádní muzeum ve Vojenském historickém ústavu. 
Prohlídky individuální. Oběd zajištěn. Doprava - vlak. Sraz 
na vlakovém nádraží v 7:15 hod.  

15. 2. 
středa

18:00 | SPOLEČENSKÁ AKCE
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ 8
Hifiklub ve Vrchlického sadech. Promítání z našich nevšed-
ních výprav v minulém roce, kdy jsme navštívili místa kolem 
Mechova, Oblíku a z Českého lesa. Pořad ve spolupráci s 
Hifiklubem. Osvětová akce pro veřejnost. 

18. 2. 
sobota

13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
HISTORICKÁ EXPOZICE  
Opět malá procházka po městě doplněná návštěvou nové 
expozice v jezuitské koleji. Sraz u kašny na náměstí. Osvěto-
vá akce pro veřejnost.

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

3. 2. 
pátek

20:00 | THE GANGNAILS / GARAGE RATTLESNAKES
The Gangnails se za dvacet let své existence vypracovali v 
jednu z nejpopulárnějších žánrových kapel u nás. Na novin-
ce opět vystřihli osobitý energický mix punku, rockabilly a 
špinavého padesátkového rock’n’rollu.

11. 2. 
sobota

20:00 | WWF WARM UP TOUR - 17členný projekt WWF, 
divočáky ze Západu spojuje jedno a to láska k UNDER-
GROUND SHOWS & MUSIC!

18. 2. 
sobota

20:00 | BLACK SPRING, ZVÝŠENÝ RIZIKO, NEVER-
GREEN - Rock, alternativní punk-rock a pravý punk spo-
lečně přináší mladý svěží vítr do klatovské kultury! Doražte 
na inspekci!

24. 2. 
pátek

20:00 | MARKED AS AN ENEMY / HILLSIDE - České Bu-
dějovice a Ústí nad Labem předvedou to nejlepší z metalco-
rové sklizně! Hlavně tvrdě a melodicky!

25. 2. 
sobota

20:00 | MERIDIAN - PREMIÉRA VE FALCONU - Zveme 
vás na dlouho očekávanou klatovskou premiéru rockové 
kapely Meridian do klubu Falcon! Přijďte zapařit a osobně 
se poznat, následuje pořádná afterparty!

OSTATNÍ
25. 2. 

sobota
Úřad OS ČČK, Rozvoj 88/V, Klatovy
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Přihlášky na klatovy@cervenykriz.eu
Uzávěrka přihlášek 11. 2.

Vzpomínkové akce u příležitosti kulatých výročí klatovských osobností: 
270. výročí narození Václava Matěje Krameria a 170. výročí narození 
Jaroslava Vrchlického 

9. 2. 
čtvrtek

15.00 | Pamětní deska Jaroslava Vrchlického na Ob-
chodní akademii, pamětní deska Václava Matěje Krame-
ria na ZUŠ | PIETNÍ AKTY A POLOŽENÍ KVĚTIN
18.00 | Společenský sál Městské knihovny – přednášky
MGR. JIŘÍ HUBÁČEK (FF UK) - Václav Matěj Kramerius – 
rozhodně nejen novinář
MGR. MICHAL TOPOR, PH.D. (Institut pro studium lite-
ratury o.p.s.) - Biografie a dílo: Jaroslav Vrchlický a literár-
něhistorický význam jeho klatovské epizody

11. 2. 
sobota

13.00 | OLŠANSKÉ HŘBITOVY – pietní akt u hrobu Vác-
lava Matěje Krameria
15.00 | VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV – Slavín – pietní akt u 
hrobu Jaroslava Vrchlického 
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Družba slaví 40 let
9. února uplyne přesně 40 let od doby, kdy tehdejší představitelé kraje, okresu  
a města slavnostně přestřihli pásku před hlavním vchodem nového Domu kultury 
Družba a otevřeli tak nejvýznamnější klatovskou veřejnou stavbu poválečné doby.

K tomuto výročí si připravilo Městské 
kulturní středisko Klatovy oslavy, kte-
ré se budou konat od 9. do 11. února. 

Ve čtvrtek proběhne slavnostní zahá-
jení koncertem Klatovských Dragou-
nů. Ti se dali po 10 letech dohroma-
dy, aby mohli společně zavzpomínat  
na místo, se kterým jsou neodmy-
slitelně spjati. Program bude tvořit 
průřez z jejich odehraných písní k po-
slechu i tanci. Večerem provede mo-
derátor Jan Suda.

V pátek 10. února vystoupí v kulturním 
domě M.T.O Universal Praha. Malý 
taneční orchestr v čele s Františkem 
Skálou, Alešem Najbrtem, Lenkou Vy-
chodilovou a dalšími umělci zahraje 
písně českých i světových superhvězd.  
V osobitém podání a s nespočtem 
kostýmů zazní skladby Elvise Presley-
ho, Miro Žbirky, Boney M., Jany Kra-
tochvílové, Toma Jonese, Hany Zago-
rové, Rity Pavone a dalších.

V sobotu 11. února proběhne komen-
tovaná prohlídka vybraných výtvar-
ných realizací ve veřejném prostoru 
Klatov se sochařem Pavlem Karou-
sem. Ten se do povědomí veřejnosti 
dostal díky svému projektu Vetřelci 
a volavky, mapujícím normalizační 
umění v ČSSR. Na tento projekt v sou-
časnosti navázal i pořadem v České 
televizi s názvem Volavky a predátoři. 
Zhruba dvouhodinová prohlídka za-
čne ve 14 hodin před Galerií Klatovy/
Klenová na náměstí Míru. Prohlídka 
bude zakončena v kulturním domě, s 

následnou přednáškou o architektuře 
a výzdobě kulturních domů v době re-
álného socialismu. 

Oslavy zakončíme v sobotu opět  
ve velkém sále kulturního domu. Tě-
šit se zde můžete na retro diskotéku  
80. let s hostem večera – Standou Hlož-
kem. Ten právě v roce 1983, kdy byl 
kulturní dům otevřen, vydal společně  
s Petrem Kotvaldem album, na kte-
rém byla jedna z nejzásadnějších skla-
deb 80. let – Holky z naší školky. 

Po celou dobu oslav bude v atriu 
výstava vztahující se ke kulturnímu 
domu. K vidění budou nejen projek-
ty této stavby, ale i celého komplexu 
budov, který se měl dále rozkládat při 
Drnovém potoce a skládal se i z ho-

telu a velkokapacitního parkoviště. 
Co vše předcházelo výstavbě Družby 
počínaje prvními záměry od polovi-
ny 20. století, přes průběh samotné 
stavby, až po detailní prozkoumání 
jednotlivých částí budovy, které byly 
důmyslně promyšlené s ohledem  
na plánované využití stavby. K vidění 
budou i umělecká díla, se kterými se  
v kulturním domě opravdu nešetřilo,  
a také plány na kuriozní rekonstrukce 
z 90. let.

Vstupné na jednotlivé akce je sym-
bolických 83 korun. Prohlídka města 
a následná přednáška jsou zdarma, 
stejně tak vstup na výstavu. 

Josef Tikvart
MKS Klatovy
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Rozhovor s architektem KD 
Ing. arch. Petrem Leitlem
9. února přesně před 40 lety byl slavnostně otevřen Klatovský kulturní dům. V rozhovoru 
s architektem této budovy, která návštěvníkům slouží do dnešního dne, se dočtete nejen 
o tom, jakým způsobem byl projekt původně rozdělen a proč nakonec došlo pouze k 
vybudování první části.

Jak jste se dostal k projektu výstavby 
kulturního domu?

Výstavbě předcházela delší cesta, tak-
že bude lepší začít od začátku. Vyso-
kou školu jsem dokončil v roce 1966 
a poté jsem nastoupil do Obchodního 
projektu. To byla státní organizace  
a jednotlivé ateliéry byly v krajských 
městech. Po absolvování vojenského 
výcviku jsem nastoupil do Stavopro-
jektu v Plzni do střediska architekta 
Chrta, který byl pro Klatovy pomysl-
ný architektonický patron. Byl jsem 
vedoucí projektant a ke kulturnímu 
domu jsem se dostal až na konci 70. 
let. Velmi dlouho tady chyběla kultur-
ní infrastruktura a tehdejší Okresní 
národní výbor byl investorem tohoto 
projektu a dá se říci, že jsem měl štěs-
tí, že už předtím jsme spolu měli dob-
rou spolupráci. 

Co bylo nutné udělat jako první?

Nejdříve bylo nutné udělat studie, kde 
jsme si ověřovali kapacitu, umístění 
kulturního domu, vzhledem k urbani-
stickým plánům. Nakonec jsme došli 

ke kapacitě 800 osob na celý kulturní 
dům. Jsem rád, že jsme tomu věnovali 
tolik pozornosti a projekt se povedl. 

Jaký jste měli rozpočet na výstavbu?

Dalo by se říci, že finanční prostředky 
byly téměř neomezené, ale doba byla 
jiná a nedaly se použít třeba nějaké 
monolity a podobné moderní mate-
riály. Tehdy jsme použili montovaný 
skelet, bezprůvlakový MS 71. Realizaci 
prováděl Okresní stavební podnik v 
Klatovech, který si na tom dal velmi 
záležet, protože si chtěl pro své město 
udělat dobré jméno. My jsme jezdili 
na dozory minimálně jednou týdně, 
takže jsme řešili každý detail se stav-
byvedoucím, aby vše dopadlo dobře. 

Byly nějaké větší problémy při vý-
stavbě KD?

Žádné větší problémy nenastaly, už 
díky snaze Okresního stavebního 
podniku a našemu častému dozoru 
na stavbě. Co se ale týče materiálu, 
s tím ovšem v tehdejší době byly po-
měrně problémy. Například ality na 

obklady, ty jsme sehnali až z nějakého 
zbytku ze stavby v Košicích, i když se 
původně vyráběl v Horní Bříze. 

Konečná verze projektu byla rozdě-
lená do tří etap. Mohl byste je po-
psat?

První etapa je kulturní dům, další měla 
být dostavba lůžkové části hotelu  
a třetí část byly doprovodné stavby, 
které by doplnily celý blok mezi Dr-
novým potokem a průtahem města. 
Nakonec došlo k realizaci pouze prv-
ní etapy, naštěstí to již původně bylo 
projektováno tak, aby budova mohla 
fungovat i samostatně. 

Proč nedošlo k dalším etapám?

Nedošlo k nim, protože se mezitím 
změnila doba, přeci jen revoluce byla 
téměř za rohem a potom už byly jiné 
požadavky a nebylo vhodné bourat 
staré stavby.

Do roku 1992 se dávalo 1–4 % z roz-
počtu stavby na výtvarné řešení. 
Myslíte, že proto mají tyto budovy s 
odstupem času tak velkou hodnotu?

V tomto případě se dalo určitě více 
procent. Sám jsem to nepočítal, ale 
je tady velké množství výtvarných děl  
i z důvodu, že rozpočet na stavbu byl 
velký. Každopádně to určitě přispívá 
hodnotě, protože bez výtvarných děl 
je budova taková „slepá“.
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Jaká byla původní myšlenka atria  
a proč se od ní upustilo? 

Plán pro vnitřní zahradu, která původ-
ně v atriu byla, se neuskutečnil, tak se 
prostor zdál být stále nevyužitý. Aby 
nevznikl problém s vodou nebo se 
sněhem, tak se atrium zastřešilo. Pů-
vodní myšlenka tedy byla taková, že 
se kus přírody vsune doprostřed ob-
jektu. Bohužel se to nepodařilo. 

V budově najdeme mnoho netradič-
ních stavebních prvků a materiálů. 
Jaké zákoutí nebo detail je váš nej-
oblíbenější?

Asi se nedá říci, že by byl nějaký detail 
nebo prostor pro mě nejoblíbenější. 
Celkovým záměrem řešení jak exte-
riérů, tak i interiérů bylo, aby to bylo 
v jednotě, a o to jsem se také snažil. 
Nejvíc jsem se ale vyžíval v kavárně, 
takže možná, že ta byla mou favorit-
kou. 

Jak stavbu vnímáte s odstupem 
času?

Jsem rád, že oproti jiným stavbám vy-
držel KD tak dlouho a že slouží svému 
účelu a vyhovuje kapacitně. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům 
Klatovského zpravodaje a návštěvní-
kům kulturního domu?

Aby návštěvníkům sloužil kulturní 
dům alespoň ještě 100 let. 

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

10. benefiční stand-up comedy 
Na Stojáka v Klatovech
Do Klatovského kulturního domu se po roce znovu vrací trio komiků s představe-
ním Na Stojáka. 

Jde o originální komediální show zná-
mou z televizních obrazovek, kdy se 
na podiu sólově vystřídají tři známé 
osobnosti (tzv. stand-up komici), kteří  
ve stoje před publikem vypráví příběhy 
a monology ze života, na které obvykle 
navazují krátkými vtipy. Někdy mohou 
mluvit přímo k publiku a vtáhnout tak 
návštěvníka do děje pořadu. Vystou-
pení Na Stojáka live je naplánováno  
na 2. března od 19 hodin v KD Klato-
vy. Diváci se letos mohou těšit na Es-
ter Kočičkovou, Karla Hynka a Zbyňka 
Vičara. 

Letos půjde již o 10. ročník benefiční-
ho pořadu. Celá akce má za cíl pod-
pořit neziskovou organizaci Lenox, 
která se stará o chod sportovního 
klubu SK Indians Plzeň, kde se mohou 
vozíčkáři věnovat powerchair hoc-
key (florbal na elektrických vozících). 
Kromě soutěžní činnosti se Lenox 
věnuje i kultuře, vzdělávání a nově  
i v poskytování služeb. Pravidelnou 
akcí projektu Pomáháme smíchem, 
kam patří i Na Stojáka, je Ples han-
dicapovaných, nebo jde např. o letní 
prezentaci florbalu vozíčkářů pro děti  
na akci města Klatovy – Táhneme za 
jeden provaz. Mnozí nás mohou znát  
z akcí města Plzeň – Sportmánie či Festi-
valu sportu, dále ze Dnů handicapova-

né mládeže v Brně nebo NGO marketu  
v Praze. Lenox úspěšně pokraču-
je také v projektu pro studenty škol  
– Asistent v praxi. Zde spolupracuje-
me např. se Západočeskou univerzi-
tou, se Střední církevní školou v Plzni 
nebo Metropolitní univerzitou v Pra-
ze. V době pandemie covid 19 začal 
Lenox podnikat v oblasti poskytování 
služeb – jde např. o vytváření webů  
a administrativní činnosti. 

Vstupenky na vystoupení je možné 
zakoupit osobně na pokladně Kultur-
ního domu v Klatovech nebo na strán-
kách www.lenoxos.cz. Cena vstupenky 
v předprodeji je stanovena na 300 Kč,  
na místě pak 350 Kč.
 

Nikol Emrová
LENOX z. s., 

nikol.emrova@lenoxos.cz,
 725 380 803
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Obce Klatovska – Točník

Zástavbu tvoří rodinné domy, občan-
ská vybavenost a rekreační objekty. 
Ve vsi je v současné době 278 trvale 
žijících obyvatel. Obec leží v katastrál-
ním území Točník u Klatov o rozloze 
6,35 km2.

Pokud se budeme pídit, kde se vzal 
název obce, dočteme se pouze násle-
dující údaje:

V jednom prameni je popisován jako 
ves nad ohybem Točnického potoka. 
A právě možná ten ohyb dal vsi jmé-
no. Točník měl vzniknout od přídav-
ného jména točný a mělo to být sídlo, 
do něhož vedla cesta po zatáčkách, 
ovšem tak tomu je v případě hradu 
Točník na Berounsku. V našem přípa-
dě se tu zatáčí jak potok, tak silnice. 
Jiný další Točník u nás není.

Ves byla zapsána už v roce 1289 a la-
tinský záznam měl podobu Tochnik. 
Za osmdesát let se dočteme o Tocz-
niku a po změně pravopisu už je to 
Točník s výjimkou zápisů německých, 
v nichž se píše Točnik.

Před sto lety žilo v Točníku v 64 do-
mech 431 Čechů a 7 Němců. Byly tu 
poplužní dvory Annahof a Na Popel-
ně, dále k vsi patřila hájovna na Pokry-
vadlech a mlýny Pod Hrází a Ve Mlýně. 
Ač poměrně velký, patřil a patří Točník 
pod správu města Klatovy.

A jak se Točník časem měnil a roz-
víjel, bude následně popsáno, a to 
chronologicky, v následujících bo-
dech:

V letech 1873 až 1877 byla v těsné 
blízkosti obce vybudována železniční 
trať Plzeň – Železná Ruda. Tím získala 
obec Točník vlakové spojení s okol-
ním světem, protože zde byla zříze-
na železniční stanice s nádražím, kde 
stavěly všechny vlaky jedoucí v obou 
směrech. Asi nejslavnější cestující, 
který z točnické železniční stanice od-
tud odjížděl byl bezesporu náš první 
prezident T. G. Masaryk, který zde byl  
v květnu roku 1923 na vojenském 
cvičišti u Chaloupek, aby se účastnil 

vojenské přehlídky pluku dragounů  
z klatovských kasáren. Při té příleži-
tosti byl zde na nádraží vřele přivítán 
tehdejším starostou obce panem Vác-
lavem Čížkem spolu s občany Točníka. 
To by se asi dnes v roce 2023 pan pre-
zident podivil, kdyby zjistil, že v této 
stanici dnes téměř žádný vlak nesta-
ví, přesto se dnes tak důrazně klade 
zřetel na ekologii, místní musejí odtud 
cestovat automobilem nebo s ním as-
poň dojet k nejbližšímu nádraží, a to 

jsou většinou Klatovy, neboť Švihov je 
odtud přece jen dál.

Avšak i autobusová doprava se rozví-
jela v těchto končinách, a tak v květnu 
roku 1929 byla panem Hulcem zahá-
jena pravidelná linka Blovice – Letiny 
– Točník – Klatovy. Hned nato zahájila 
provoz další autobusová linka, provo-
zována panem Stelspalem, na trase 
Němčice – Točník – Klatovy.

Pro milovníky myslivosti je třeba se 
nyní zmínit i o založení Lovecké spo-
lečnosti Točník, a to v poválečném 
roce 1946 v měsíci prosinci, dne  
26. 12. toho roku. Společnost hospo-
dařila na rozloze 500 ha a měla sedm 
zakládajících členů. V roce 1957 se 
Lovecká společnost přejmenovala na 
Mysliveckou společnost Točník a teh-
dy měla 13 zakládajících členů a hos-
podařila na 685 ha pozemků. V roce 
1963 se Myslivecká společnost Točník 
rozšířila o obec Otín, a tak hospodaři-
la již na 889 ha pozemků. Nakonec se 
Myslivecká společnost Točník v roce 
1967 přejmenovala na Myslivecké 
sdružení Točník.

A protože na každé české vesnici ne-
smí také chybět Sbor dobrovolných 
hasičů, tak je třeba nyní napsat, že  
i v Točníku takový sbor byl založen. 
V březnu roku 1907 byla zakoupe-

Točník je první zastávka na trati Klatovy – Plzeň, která se nachází asi 4,5 km na sever  
od Klatov. 
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na od firmy A. R. Smékal na Smícho-
vě stříkačka. V roce 1951 byla sboru 
přidělena motorová stříkačka. Avšak 
až v roce 1973, kdy pan Josef Janda 
zakládá družstvo mladých požárníků 
a posléze i družstvo mužů, můžeme 
hovořit o nárůstu činnosti této organi-
zace v obci. V důsledku zvýšené aktivi-
ty družstva je v roce 1974 zakoupeno 
vozidlo Robur. A protože se ukázalo, 
že vozidlo není kde parkovat, je proto 
v následujícím roce zahájena stavba 
požární zbrojnice. Ta je slavnostně 
otevřena v roce 1976. V rámci emanci-
pace je nakonec v roce 1984 založeno 
i družstvo žen. Pak je sboru přiděleno 
další vozidlo DVS-12 Avie od sboru  
z Rejštejna.

Kulturní dům v Točníku, vystavěný 
svépomocí občany obce, byl slavnost-
ně otevřen v roce 1975. V současnosti 
je majetkem města Klatovy.

Rok 2005 byl ve znamení plynofikace 
obce.

V roce 2016 byl vybudován chodník 
od hlavní křižovatky směrem k nádra-
ží. Dále pak byla zahájena výstavba 
kanalizace a vodovodního přivaděče 
Klatovy – Točník. Tímto byla nahraze-
na čerpací stanice vody z dvacátých 

let minulého století pro městský vo-
dovod Klatovy nacházející se mezi 
Točníkem a Chaloupkami.

V současnosti jsou, po změně územ-
ního plánu pro výstavbu, postupně 
přeměňovány pole podél hlavní ko-
munikace probíhající obcí na staveb-
ní parcely, na kterých vyrůstají další 
a další rodinné domky. Pokud tento 
trend nezastaví nebo nezpomalí při-

cházející finanční krize, dá se očeká-
vat, i vzhledem k dostupnosti okresní-
ho města, nárůst obyvatel této vísky, 
jež dostala jméno podle meandrů 
potoka, které již, ze značné části, patří 
také už jen minulosti.

Petr Brabec
osadní výbor Točník

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

BASKETBAL
11. 2.

sobota
10:00 | Nadreg. liga kadetů U17 chlapci | SH BK Klatovy
KLATOVY - DOMAŽLICE

18. 2.
sobota

14:00 | Žákovská liga U15 chlapci | SH BK Klatovy
KLATOVY - KLADNO

18. 2.
sobota

10:00 | Krajský přebor U13 chlapci | SH BK Klatovy
KLATOVY - DOMAŽLICE

FLORBAL
5. 2.

neděle
9:00 | Liga starších žáků | SH ZŠ Čapkova
TURNAJ LIGY STARŠÍCH ŽÁKŮ

18. 2.
sobota

12:00 | Regionální liga mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - FBC PLZEŇ B

18. 2.
sobota

18:00 | Regionální liga mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - FBŠ GORILY PLZEŇ B

26. 2.
neděle

10:10 | 2. liga dorostenců | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - USK AKADEMIK CHEB

26. 2.
neděle

13:40 | 2. liga dorostenců | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - FLORBAL SOKOLOV

HOKEJ
1. 2.

středa
18:00 | 2. l. mužů - nadstavba | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - CHEB

8. 2.
středa

18:00 | 2. l. mužů - nadstavba | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - PÍSEK

15. 2.
středa

18:00 | 2. l. mužů - nadstavba | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - ŘISUTY

25. 2.
sobota

18:00 | 2. l. mužů - nadstavba | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HRONOV

VOLEJBAL
4. 2.

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

11.-12. 2.
so-ne

9:00| Český pohár kadetů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY 

21. 2.
sobota

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

21. 2.
sobota

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

22. 2.
neděle

11:00,15:00 | Kraj. přebor I. tř. mužů | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - DOMAŽLICE B

STOLNÍ TENIS
18. 2.

sobota
10:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - LITOMĚŘICE

18. 2.
sobota

15:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SOKOL STODŮLKY

18. 2.
sobota

9:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SKUŘ PLZEŇ C

18. 2.
sobota

15:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - UNION PLZEŇ B

18. 2.
sobota

9:00 | Krajský přebor 1. třídy mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - HORŠOVSKÝ TÝN A

18. 2.
sobota

14:00 | Kraj. přebor 1. třídy mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - STOD A

ŠACHY
5. 2.

neděle
10:00 | 2. liga dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY - LÍNĚ B

12. 2.
neděle

10:00 | Krajský přebor I dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY B - TACHOV A

26. 2.
neděle

10:00 | Kraj. přebor III dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY C - ŠK 64 D



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J1 8

Novinky v rámci útulku 
pro zatoulané a opuštěné psy

I přes to, že v rámci této kampaně bylo 
publikováno množství nepravdivých a 
nepodložených informací, objevily se 
i podněty, které byly založeny na re-
álných základech, a vedení útulku ve 
spolupráci s vedením TSMK na zákla-
dě těchto podnětů zavedlo v rámci 
činnosti některé změny, které by měly 
zkvalitnit provoz útulku.

Základním počinem je spuštění zcela 
nových webových stránek TSMK se sa-
mostatným oddílem určeným útulku. 
Na stránkách jsou přehledně zobraze-
ni všichni chovaní psi v útulku a pro-
klikem je možné otevřít facebookovou 
stránku s podrobnými informacemi k 
jednotlivým psům. Zde jsou poskytnu-
ty případným zájemcům o adopci psa 
veškeré potřebné informace.

Dalším krokem bylo zřízení trans-
parentního účtu, na který je možno 
zasílat finanční částky ve prospěch 
útulku. Transparentní účet je zřízen 
u Komerční banky a.s., jeho číslo je  
123-8953710227/0100.

Veškeré finance, zaslané na ten-
to účet, budou použity výhradně 
pro zkvalitnění péče o chované psy 
a k úhradám mimořádných vete-
rinárních zákroků. Přijaté finanční 
prostředky nelze využít pro nákup 
krmiva a ke standardním veterinár-
ním úkonům, které jsou obsaženy 
v ceníku služeb útulku. Nahlídnout 
do transparentního účtu je možné  
na https://www.kb.cz/cs/transparent-
ni-ucty/123-8953710227.

Od 1. 1. 2023 je pro zájemce umožně-
na tzv. „virtuální adopce“. Znamená 
to, že pokud by chtěl kdokoliv vlast-
nit pejska, který je chován v útulku, 
ale nemá vytvořeny podmínky pro 
jeho chov, lze takového pejska vir-
tuálně adoptovat a pravidelně při-
spívat dohodnutou finanční částkou 
na výše uvedený transparentní účet.  
V takovém případě budou poukázané 

finanční prostředky použity výhradně 
pro tohoto vybraného psa. 

Od 1. 1. 2023 vstupuje v platnost rov-
něž nový ceník služeb poskytovaných 
útulkem:

Jménem vedení TSMK děkuji touto 
cestou všem současným i budoucím 
dárcům, kterým není lhostejný osud 
psů, kteří byli svými majiteli odloženi, 
ponecháni bez potřebné péče, nebo 
jim byli z moci úřední odebráni pro 
zanedbání péče. TSMK, jako provo-
zovatel útulku, má dostatek finanč-

ních prostředků pro zajištění základní  
a standardní péče o tyto psy. Jakýko-
liv příspěvek z vaší strany znamená 
zlepšení standardní péče a vytvoření 
lepších podmínek pro psy. 

To nejlepší pro tyto pejsky však vždy 
bude, pokud se najde zájemce a odve-
de si pejska z útulku do svého domo-
va, kde se stane dalším členem jeho 
rodiny.

Ing. Libor Hošek 
ředitel TSMK

V loňském roce rozpoutala Unie práv zvířat, z.s. kampaň, která kritizovala způsob vedení 
útulku pro psy, jež je provozován Technickými službami města Klatov (TSMK).

Položka Sazba
1. Adopční poplatek při vydání psa novému majiteli 1.300,00 Kč
2. Vydání psa původnímu majiteli (v Kč/započatý den)
Střední a velká plemena
- první den 150,00 Kč
- další dny 120,00 Kč
Malá plemena
- první den 150,00 Kč
- další dny 90,00 Kč
3. Pro obce a další subjekty na základě uzavřené smlouvy smluvní
4. Mimořádné veterinární úkony dle skutečnosti
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Dotace poskytované městem 
Klatovy
Město Klatovy každoročně ze svého 
rozpočtu vyčleňuje nemalé finanč-
ní prostředky na podporu kultury  
a sportu. V roce 2023 se bude z pro-
gramu „Podpora zájmových aktivit 
organizací na území města Klatovy  
v roce 2023“ rozdělovat částka 
800.000 Kč, z programu „Podpora 
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 
18 let u kulturních a sportovních or-
ganizací“ celkem 3.000.000 Kč a dále 
budou poskytovány „Dotace na účel 
určený žadatelem v žádosti“ (tzv. mi-
mořádné dotace).

• Program „Podpora zájmových 
aktivit organizací na území měs-
ta Klatovy v roce 2023“

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace je od 1. února  do 28. února 
2023.

• Program „Podpora pravidelných 
aktivit dětí a mládeže do 18 let 
u kulturních a sportovních orga-
nizací“

Všechny kulturní a sportovní organi-
zace, které mají sídlo na území města 
a sdružují k činnosti děti a mládež do 
18 let, mohou v termínu od 1. břez-
na 2023 do 31. března 2023 žádat                      
o dotaci z výše uvedeného programu.

• „Dotace na účel určený žadate-
lem v žádosti“ (tzv. mimořádné 
dotace)

Žádosti o dotace z tohoto programu 
je možné průběžně podávat během 
celého roku. 

Zásady pro poskytování dotací v ob-
lasti kultury a sportu naleznete na 
internetových stránkách Městského 
úřadu v Klatovech, kde jsou uvedeny 
podmínky pro čerpání dotací z jed-
notlivých programů. Zde lze získat  
i formuláře žádostí pro písemné nebo 
elektronické podání. Žádosti v tištěné 
podobě je možno vyzvednout v se-
kretariátu místostarosty Ing. M. Kříže  
a na odboru školství, kultury a cestov-
ního ruchu.

Žadatele (právnické osoby) upozor-
ňujeme na nutnost přiložit k žádosti 
výpis z evidence skutečných majitelů 
(viz. zák. č. 37/2021 o evidenci skuteč-
ných majitelů).

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu  

Nepít je umění!
S tímto heslem startuje 11. ročník 
kampaně Suchej únor, kterou zná a 
má v oblibě již 84 % Čechů. Téměř po-
lovina účastníků díky kampani zmírní 
rizikovou konzumaci alkoholu (ale 
stále častěji i dalších libůstek) a každý 
ze Sušičů se stává i důležitou inspirací 
pro více jak 1 000 000 lidí, kteří jsou u 
nás na hraně rizikové konzumace. 

Letošní suché téma kampaně je: Ne-
pít je umění. 

Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na 
první dobrou jednoduše. Jenže ve 
skutečnosti je za tím odvaha zkusit 
něco nového, schopnost podívat se 
upřímně sám na sebe, síla vykročit ze 
zajetých kolejí a jít svou vlastní cestou. 
To všechno se dá říct také o umění: z 

dálky možná žádná velká práce, ale 
ve chvíli, kdy člověk sám čelí prázdné-
mu plátnu, světlu na jevišti nebo bílé 
stránce, chápe hodnotu díla úplně 
jinak. V Sucháči si myslíme, že svoje 
umění – a sebe v něm – může objevit 
každý.

Proto chceme  k vlastní tvorbě a k její-
mu sdílení inspirovat davy. Zapojte se 
i vy. Podpořte důležité téma a sdílejte 
svoje umění se světem. Protože #NE-
PITJEUMENI. 

Registrujte se do měsíční výzvy na 
www.suchejunor.cz 



VÝROČÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
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9. 2. 1983     

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Přestřižení pásky u hlavního vchodu za účasti 
představitelů kraje, okresu a města.
 

9. 2. 2023     18.00 

KLATOVŠTÍ DRAGOUNI
Zahájení oslav vzpomínkou na kapelu z roku 1978, 
neodmyslitelně spjatou s kulturním domem. Pro-
gram bude tvořit průřez jejich nejznámějších 
písní k tanci i poslechu a vzpomínky na dobu 
nejen let osmdesátých. Večerem provede moderá-
tor Jan Suda.

 10. 2. 2023    20.00

M.T.O. UNIVERSAL PRAHA
Malý Taneční Orchestr složen z pražských umělců 
(František Skála, Zdeněk Lhotský, Aleš Najbrt), 
umělců divadla Sklep (Lenka Vychodilová, Jana 
Hanáková, Jiří Fero Burda) a hudebních virtuo-
sů. Zahrají písně známých superhvězd (Pavel 
Liška, Hanička Zagorová, Drupi, Dušan Grůň, Ka-
rel Hála, Elvis Presley, Tom Jones, Frank Si-
natra a dalších...)

11. 2. 2023     14.00

VETŘELCI A VOLAVKY 
V KLATOVECH
Komentovaná prohlídka vybraných výtvarných re-
alizací ve veřejném prostoru Klatov se sochařem 
Pavlem Karousem. Sraz před Galerií Klatovy/Kle-
nová na Náměstí Míru. Prohlídka bude zakončena 
v Kulturním domě Družba, kde následně proběhne 
přednáška o architektuře a výzdobě kulturních 
domů v době reálného socialismu.

11. 2. 2023     20.00 

DISKOTÉKA 80. LET 
S HOSTEM STANDOU HLOŽKEM
Zakončení oslav retro diskotékou s hvězdou ve-
čera, ikonou 80. let - Standou Hložkem, jehož 
největší hit „Holky z naší školky“ byl vydán ve 
stejný rok jako KD Družba - 1983.

Součástí oslav bude výstava o historii kultur-
ního domu Družba, přístupná v atriu 9.-11. 2. 

Vstupné na jednotlivé akce je 83,-.

DRUŽBA


