
2014
červenec

12. - 13. 7. /sobota – neděle/ 2014 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
- IX. ročník.

12. 7. 2014 /sobota/ od 10:00 – 02:00 hodin:
- Kladenská Heligonka, - Bráchové,
- Klatovská heligonka, - Bráchové,
- Plzeňští heligonkáři, - Manželé Homolkovi,
- Kladenská Heligonka,
- Petr Patočka, Blanka Tůmová a Vlaďka Jakšlová,
- Jarmila Špedlová, Miroslav Špedl,
- Manželé Homolkovi, - Plzeňští heligonkáři,
- Pepeto.

13. 7. 2014 /neděle/ od 10:00 – 16:00 hodin:
- Toulavá kapela, - Pavel Kodada a Jan Kopečný,
- Heligonka Aleše Rusňáka, - Toulavá kapela,
- Pavel Kodada a Jan Kopečný, - Heligonka Aleše

Rusňáka, - Mrákovští heligonkáři.

18. 7. 2014 /pátek/ HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
- „Martha a Tena Elefteriadu a jejich řečtí kamarádi“

19. 7. 2014 /sobota/ „50 LET BIGBÍTU NA ZÁPADĚ ČECH – TENTOKRÁT
V KLATOVECH“.

BRUTUS, ODYSSEA, FONTANA, KEČUP,
SIFON.

25. 7. 2014 /pátek/ HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
- „Ivan Audes trio a Marta Rezková“

Tradiční setkání heligonkářů a kapel. V programu
vystoupí
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Parkoviště před KD Klatovy. Občerstvení zajištěno.

, renesanční
dvorek Vídeňská ul., od 18:00 hodin.

V programu vystoupí
Klatovské lázně od 17:00 hodin. Občerstvení zajištěno.

, renesanční dvorek
Vídeňská ul., od 18:00 hodin.

26. 7. 2014 /sobota/ KLATOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ 2014
2. 7. /středa/ Úhlavanka
9. 7. /středa/ Relax; 16. 7. /středa/ M.H.S.; 23. 7. /středa/ Ungellerka;

30. 7. /středa/ F.R.C.

Do 8. 8. 2014 AUTORSKÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA - Pavel Polidar –
dřevěné plastiky.

– náměstí Míru
Klatovy, od 8:00 do 13:00 hodin. Prodej farmářských výrobků
a vlastních výpěstků.

- klatovské náměstí Míru

- nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží
Koncerty probíhají ve středu od 18:00 do 20:00 hodin.

Výstavu dřevěných plastik, reliéfů a šperků doplňují
obrazy výtvarnice Michaely Urbánkové. Otevřeno po – pá 9:00 – 17:00 hod.
Galerie Atrium KD.

VÝSTAVA:

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Předprodej: 376 370 922; 724 823 466 info@mksklatovy.cz, www.mksklatovy.cz

Kulturní dům, Domažlická 767,t el.: 376 370 911, 376 312 450,

Městské kulturní středisko v Klatovech přijímá přihlášky do KURZU
TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – PODZIM 2014

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

1. 8. 2014 /pátek/ Hudební pátky v renesančním dvorku – Přelet M. S.,

8. 8. 2014 /pátek/ Hudební pátky v renesančním dvorku – Euphorica,

10. 8. 2014 /neděle/ PETR KOLÁŘ od 19:30 hodin.
Předkapela – SNIKERS od 18:00 hodin.

15. 8. 2014 /pátek/ Hudební pátky v renesančním dvorku
– Radek Tomášek & František V. Zikmund,

16. 8. 2014 /sobota/ COUNTRY DEN,

22. 8. 2014 /pátek/ Hudební pátky v renesančním dvorku
– Swingová procházka,

Přihlášky přijímáme: osobně/elektronicky: tomankova@mksklatovy.cz
Informace: 376 370 919 pí Tománková.

MěKS přijímá přihlášky na podzimní lekce. Kurz bude zahájen v září 2014.

renesanční dvorek Vídeňská ul., od 18:00 hodin.

renesanční dvorek Vídeňská ul., od 18:00 hodin.
- rockový koncert

Erbenovo náměstí
v Klatovech. Občerstvení zajištěno.

renesanční dvorek
Vídeňská ul., od 18:00 hodin.

od 10:00 do 22:00 hodin, parkoviště
před KD Klatovy. Občerstvení zajištěno.

renesanční dvorek Vídeňská ul., od 18:00 hod.

PŘIPRAVUJEME:

Pro zasílání programů s předstihem napište svůj e-mail na adresu:
propagace@mksklatovy.cz. na FACEBOOKU, v TV FILMpro –
kabelová televize, na www.filmpro.cz., www.sumavanet.cz.

Najdete nás

1.7./úterý/ 20.00 – X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

2.-3.7./středa-čtvrtek/ 20.00 – TRANSFORMERS - ZÁNIK

4.7./pátek/ 20.00 - HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

4.7. od 22.15 – LOFT

5.7./sobota/ 17.00 – X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST

5.7./sobota/ 20.00 - RANHOJIČ

6.7./neděle/ 17.00 - JAK VYCVIČIT DRAKA 2

6.7./neděle/ 20.00 – HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

– USA, od 12 let, titulky,
120 minut, 100,- Kč.  X-Meni ve válce o přežití svého druhu. 2D verze s titulky. Opakování.

– USA, dabing,
přístupno, 140 minut, 110,- Kč. Čtvrtý díl populárního akčního sci-fi filmu. Opakování

– USA, titulky, od 12 let, 125 minut,
100,- Kč. Nejvtipnější smutně romantický příběh poslední doby. Opakování.

– Holandsko, titulky, od 15 let, 108 minut, 90,- Kč. Thriller. Pět
přátel nalezne v podkroví jejich bytu neznámou mrtvou ženu.

– USA, od 12 let, titulky,
120 minut, 100,- Kč. X-Meni ve válce o přežití svého druhu. 2D verze s titulky. Poslední
opakování.

– Německo, titulky, od 12 let, 150 minut, 80,- Kč.
Historické drama podle populárního románu Noaha Gordona. Opakování.

– USA, dabing, přístupno,
105 minut, 100,- Kč. Volné pokračování populárního dobrodružného animáku. Opakování.

– USA, titulky, od 12 let,
125 minut, 100,- Kč. Nejvtipnější smutně romantický příběh poslední doby. Opakování.

PÁTEČNÍ NOČNÍ FILM:

KINO ŠUMAVAKINO ŠUMAVA
E-mail: kino@klatovsko.cz, www.mksklatovy.cz, www.kinoklatovy.cz, tel. 376 311 342

7.-8.7./pondělí-úterý/ 20.00 – VŠIVÁCI

9.-10.7./středa-čtvrtek/ 20.00 – NA HRANĚ ZÍTŘKA

11.7./pátek/ 20.00 – MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

PÁTEČNÍ NOČNÍ FILM:
11.7. od 22.15 – CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

12.7./sobota/ 17.00 - MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

12.7./sobota/ 20.00 –

Přibližně od 21.00 – DIVOKÉ HISTORKY

13.7./neděle/ 17.00 – MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

13.-14.7./neděle-pondělí/ 20.00 – JOE

15.-16.7./úterý-středa/ 20.00 – LOVE SONG

17.7./čtvrtek/ 20.00 – CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

18.7./pátek/ 20.00 – LOVE SONG

18.7. od 22.15 – SEX, DROGY A DANĚ

19.7./sobota/ 17.00 – ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

19.-20.7./sobota od 20.00, neděle od 17.00 a 20.00/ – 22 JUMP STREET

21.7./pondělí/ 20.00 – ÚSVIT PLANETY OPIC

22.7./úterý/ 20.00 – ÚSVIT PLANETY OPIC (3D)

23.7./středa/ 20.00 – MAGICKÝ HLAS REBELKY

24.-26.7./čtvrtek-sobota/ 20.00 – ZEJTRA NAPOŘÁD

PÁTEČNÍ NOČNÍ FILM:
25.7. od 22.15 – ÚSVIT PLANETY OPIC

– ČR, od 12 let, 98 minut, 100,- Kč. Nové
české drama s Jiřím Langmajerem a Ondřejem Vetchým. Opakování.

– USA, titulky, od 12 let,
113 minut, 90,- Kč. Opakování sci-fi s Tomem Cruisem.

– Francie,
přístupno, dabing, 95 minut, 110,- Kč.  Rodinná komedie podle populární knižní předlohy.

– USA, titulky, od 15 let, 119 minut,
130,- Kč.   Krimihoror. Policista spolu se specialistou na vymítací rituály vyšetřují sérii
nevysvětlitelných zločinů

– Francie,
přístupno, dabing, 95 minut, 110,- Kč. Rodinná komedie podle populární knižní předlohy.

Přímý přenos závěrečného ceremoniálu karlovarského festivalu
+  zakončovací film „DIVOKÉ HISTORKY“, který půjde zároveň
v Karlových Varech a ve vybraných kinech.

– Argentina/Španělsko, titulky, od 15 let,
122 minut, 80,- Kč. Komedie/thriller. Povídkový film o lidech, kterým došla trpělivost.

– Francie,
přístupno, dabing, 95 minut, 110,- Kč. Rodinná komedie podle populární knižní předlohy.

– USA, titulky, od 15 let, 117 minut,
110,- Kč. Drsné drama o přátelství s Nicolasem Cagem v hlavní roli.

– USA, titulky, přístupno, 104 minut,
110,- Kč. Keira Knightley a Mark Ruffalo v hlavních rolích romantického hudebního filmu.

– USA, titulky, od 15 let,
119 minut, 130,- Kč. Krimihoror. Policista spolu se specialistou na vymítací rituály
vyšetřují sérii nevysvětlitelných zločinů.

– USA, titulky, přístupno, 104 minut, 110,- Kč.
Keira Knightley a Mark Ruffalo v hlavních rolích romantického hudebního filmu.

– Dánsko, titulky, od 15 let, 110 minut,
90,- Kč.  Film podle skutečné události o přátelství dvou rebelů z období hnutí Hippies.

– USA, dabing,
přístupno, 97 minut, 80,- Kč. Fantasy/pohádka. Příběh zlé královny (Angelina Jolie),
známé z pohádky Šípková Růženka. Opakování.

–
USA, titulky, od 12 let, 112 minut, 120,- Kč. Komedie. Dva čerství policejní důstojníci (Jonah
Hill, Channing Tatum) musí pracovat v utajení jako studenti na místní vysoké škole.

– USA, titulky, od 12 let,
130 minut, 120,- Kč. Sci-fi. Volné pokračování filmu „Zrození planety opic“.

– USA, titulky, od 12 let,
130 minut, 150,- Kč.  Sci-fi. Volné pokračování filmu „Zrození planety opic“. Ve 3D verzi.

– ČR, přístupno, 90 minut,
100,- Kč.   Dokumentární film o Martě Kubišové.

– ČR, od 12 let,
98 minut, 130,- Kč.  Drama/komedie. Nový český film. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes,
Filip Blažek, Jiří Lábus, Ruda z Ostravy a další.

– USA, titulky, od 12 let, 130 minut,
120,- Kč.  Sci-fi. Volné pokračování filmu „Zrození planety opic“.

.

Speciální večer k festivalu ve Varech:

PÁTEČNÍ NOČNÍ FILM:



1. 7. 2014 Zastupitelstvo města Klatov. Od 19:00 hodin. Malý sál KD.

Srdečně zveme všechny na Klatovskou pouť, která v letošním roce
proběhne od čtvrtku 10. 7. do neděle 13. 7. 2014. Co je pro Vás připraveno?

V prostoru náměstí Míru bude postaveno hlavní pódium XXI. ročníku
mezinárodního folklórního festivalu. V rámci MFF vystoupí taneční soubory
z České republiky, Slovenska, Ruska, Polska, Řecka, Thai-wanu, Toga,
Maroka a Kostariky. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek
od 17:00 hodin na hlavním pódiu na náměstí Míru. Festivalový galaprogram
se uskuteční v sobotu od 20:00 hodin rovněž na náměstí Míru. V neděli se
můžete těšit od 10:00 hodin na slavnostní průvod s ukázkami tanců
zúčastněných souborů v trase od budovy sokolovny Plzeňskou ul.,
přes Rybníčky, Pražskou ul. na náměstí Míru.
Na celé ploše náměstí Míru pro Vás bude připraven „Staročeský jarmark“,
kde můžete mimo jiné shlédnout i některé ukázky starých uměleckých
řemesel a zakoupit si občerstvení. Ostatní prodejní stánky budou od soboty
do neděle situovány po celé délce Plánické ulice a to až k areálu bývalých
kasáren. Po celou dobu pouti lze využít veřejné toalety na náměstí pod
Černou věží a v Hostašových sadech. Zdarma je možno použít mobilní WC,
která budou umístěna na náměstí Míru, podél Plánické ulice a na Erbenově
náměstí. V prostorách nádvoří bývalých kasáren budou umístěny pouťové
atrakce. Provoz atrakcí bude zahájen ve čtvrtek 10. 7. od 16:00 hodin,
ukončen bude v neděli ve 24:00 hodin.

Již ve čtvrtek 10. 7. od 10 do 13 hodin proběhne na náměstí Míru
kytarový recitál v rámci výletního autobusu Plzeň-hlavní město kultury 2015.
Dále od 16:30 hodin se uskuteční tzv. „Veselice na náměstí“, ve které se
představí na náměstí Míru různé Spolky a dobrovolná sdružení Klatov,
které potom společně vyrazí cca od 17:30 hodin průvodem do místa konání
pouťových atrakcí.

Na parkovišti u hlavního vchodu do kulturního domu si můžete zazpívat
při setkání heligonkářů s názvem KLATOVSKÉ POUŤOVÉ HELIGONKY,
které bude započao v sobotu od 10:00 hodin - předpoklad ukončení
ve 02:00 hod. ráno. V neděli od 10:00 cca do 16:00 hodin.

Klatovská pouť v roce 2014

KLUB SENIORŮMĚSTO KLATOVY

26.7./sobota/ 17.00 – LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI (3D)

27.7./neděle/ 17.00 – LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

27.-30.7./neděle-středa/ 20.00 – DÍRA U HANUŠOVIC

31.7./čtvrtek/ 20.00 – HERCULES

1.8./pátek/ 20.00 – HERCULES (3D)

PÁTEČNÍ NOČNÍ FILM:
1.8. od 22.15 – OČISTA: ANARCHIE

– USA,
dabing, přístupno, 85 minut, 150,- Kč. Volné pokračování populárního animovaného
filmu. Ve 3D.

– USA, dabing,
přístupno, 85 minut, 120,- Kč. Volné pokračování populárního animovaného filmu.

– ČR, od 15 let,
102 minut, 120,- Kč. Nová česká komedie s Tatianou Vilhelmovou a Ivanem Trojanem.

– USA, titulky, od 12 let, 120,- Kč. Akční
dobrodružný film. V hlavní roli Dwayne Johnson.

– USA, dabing, od 12 let, 150,- Kč. Akční
dobrodružný film. V hlavní roli Dwayne Johnson. Ve 3D.

– USA, titulky, od 15 let, 98 minut, 110,- Kč.
Drsný akční thriller.

V sobotu 12. 7. od 10:00 hodin se uskuteční bezplatná prohlídka
historického centra Klatov s průvodcem Mgr. Pavlem Kourou. Bude to
prohlídka pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého z historie
Klatov a navštívit běžně nepřístupná místa. Součástí bude film o proměnách
města v průběhu minulých staletí, promítaný v bývalém dominikánském
klášteře. Setkání zájemců bude na náměstí u Černé věže.

Ve výstavní zahradě u muzea se milovníci květin mohou těšit na
tradiční výstavu klatovských karafiátů, která bude otevřena za dobrého
počasí již od 4. 7. a potrvá podle počasí cca do 21. 7. (je možno si ověřit
zda je otevřeno na tel. 606 641 560 - p. Pošefka).

V areálu "Na Pazderně" za střední průmyslovou školou se uskuteční
tradiční výstava drobného zvířectva v pátek od 13:00 do 18:00 a v sobotu
od 08:00 do 16:00 hodin.

V sobotu 12. 7. v arciděkanském kostele začne program v 10:00 hodin
adorací a bude probíhat po celý den, od 15:00 hodin se uskuteční
Pontifikální poutní mše svatá spolu s průvodem městem s obrazem P. Marie
Klatovské. Průvod centrem města začne v 16:30 hodin. Od 18:30 hodin
vystoupí v kostele klatovská skupina ZEBEDEUS, která bude zpívat
spirituály a jiné folkové písně ve vícehlasých úpravách. Od 21:00 hodin se
uskuteční koncertní provedení: Sermo Jesum inter Magdalenum oratoria
F. X. Brixiho v podání Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy, pod vedením
Víta Aschenbrennera. Modlitba růžence i poutní mše svatá se uskuteční též
v neděli 13. 7. od 9:30 hodin v arciděkanském kostele.

V areálu firmy AUTO NEJDL Klatovy si fandové automobilů jistě
nenechají ujít akci s názvem “Motoristická pouť AUTO NEJDL“,
a to v sobotu 12. 7. od 8:00 do 17:00 hod. i v neděli 13. 7. od 8:00 do 16:00 hod.
V průběhu celého dne budou probíhat hry a soutěže pro děti a další atrakce:
Skákací hrady, skluzavky, elektroautíčka. Pro motoristy bude připraveno
představení automobilových novinek, ukázka celopolepu vozu a testovací
jízdy v terénu. Celou akci zpestří svým vystoupením soubory tanečních
skupin a folklorního festivalu.

Zájemci o výtvarné umění si mohou v kostele Sv. Vavřince v Plánické
ulici prohlédnout výstavu klatovských výtvarníků KT – ART a malířů
sdružených v Unii výtvarných umělců Plzeňské oblasti s názvem „Společné
cesty 2“. Otevřeno bude v dobách 10 - 12 a 13 - 17 hodin. V Galerii U
Bílého jednorožce na náměstí Míru se uskuteční výstava obrazů a soch
ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová u příležitosti 50. výročí založení galerie.
Otevřeno bude též v dobách 10 - 12 a 13 - 17 hodin.

V budově Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se kromě stálých výstav
mohou milovníci historie podívat i na výstavu s názvem „Zabili nám
Ferdinanda“- Klatované v rakouských uniformách na bojištích 1. světové
války.  Dále na výstavy „Josef Duspiva – obrazy“ – výběr z díla regionálního
malíře, „V páru se to lépe táhne“ a „Výtvarníci s láskou ke Klatovům
a Klatovsku“ – obě výstavy ze sbírek klatovského muzea. Otevírací doba
je 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin. Ve stejnou dobu bude otevřena
i Barokní lékárna U Bílého jednorožce, významná farmaceutická a kulturně-
historická památka v České republice. V přednáškovém sále muzea můžete
ocenit zručnost členek Krajkářského klubu Klatovy, které Vám předvedou
ukázky paličkování v sobotu 12. 7. od 10:00 do 16:00 hodin.

Pořádání klatovské pouti se opětovně dotkne i místní silniční dopravy.
Od pátku 11. 7. – 00:00 hodin bude uzavřena objízdná komunikace, včetně
parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou projíždět náměstím
pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.
Od soboty 12. 7. – 00:00 hodin do neděle 13. 7. cca do 24:00 hodin bude
pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí k Jiráskově
ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici.  Všechny ulice přilehlé
k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj, budou slepé.
Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi: Jiráskova –
Komenského – Hostašova – Studentská – Suvorovova - Plánická. Po dobu
uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové dopravy od soboty 6:00
hodin do neděle 24:00 hodin. Linka č. 4 MHD povede ve směru od ulice
Jiráskova ulicemi Komenského, Hostašova, Studentská, Suvorovova,
okružní křižovatka na Plánické, Studentská, Národních Mučedníků dále
směr Luby a zpět. Linka č. 1 zůstává na trase Rybníčky, náměstí Míru,
Vídeňská do Lub a zpět. U linkových autobusů bude autobusová zastávka
z Plánické ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající
zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště ty,
kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami silnic,
tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.
Podrobnější informace na jednotlivé akce je možno zjistit v informačním
centru města a na jednotlivých letácích.

VÝSTAVY:

Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna:

Oddělení pro děti a mládež:

Oddělení pro děti a mládež – pobočka ZŠ Tolstého:

Čítárna: Anna Kratochvílová – „Originální trika zn. Akra“

Galerie: Výstava prací dětí DDM Klatovy „Zátiší“

UPOZORNĚNÍ – PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
ČERVENEC – SRPEN

V době prázdnin uzavřena.

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny!

Pondělí 9-12 13-18
Úterý, čtvrtek, pátek 9-12 13-16
Středa 13-18

pondělí 8-12 13-17
úterý, čtvrtek, pátek 8-12 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1, tel./fax: 376 347 466, 376 347 462, 376 347 464, e-mail:reditel@knih-kt.cz

Stálá expozice
2. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea.
Základní vstupné: 30,-/15,- Kč; rodinné vstupné: 70,- Kč.

1. nadzemní podlaží hlavní budovy muzea.
Základní vstupné: 20,-/10,- Kč; rodinné vstupné: 40,- Kč (v rámci jedné
vstupenky všechny níže uvedené výstavy).

– Klatované v rakouských
uniformách na bojištích 1. světové války; výstavní sál muzea

– výběr z díla regionálního
malíře; přednáškový sál muzea

– výstava ze sbírek klatovského
muzea; vitríny ve vstupní hale muzea

– výstava ze sbírek klatovského muzea; schodiště mezi
1. a 2. nadzemním podlažím muzea

červenec: úterý – neděle 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin.
Mimo otevírací dobu lze návštěvu předem domluvit v pokladně nebo
s vedením muzea.

– ukázky paličkování členek Krajkářského
klubu Klatovy; přednáškový sál muzea, 10:00–16:00 hodin.

otevřeno celoročně: pondělí a středa 7:30–12:00 a 13:00–18:00 hodin,
telefon: 376 326 352, 376 326 353, 376 326 362.

Nám. Míru 149, Klatovy I; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: Martina Salvová.
Základní vstupné: 40,-/20,- Kč; rodinné vstupné: 80,- Kč.
Otevírací doba: červenec: úterý – neděle 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu
na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze skupiny nad 10 osob).

Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525, 721 721 908;
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz; kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Základní vstupné: 20,-/10,- Kč.
Otevírací doba: červenec: úterý – neděle 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu
na telefonním čísle: 721 721 908  (pouze skupiny nad 10 osob).

„HISTORIE KLATOVSKA”

Výstavy v hlavní budově muzea:

do 28. 9. 2014 „Zabili nám Ferdinanda“

do 7. 9. 2014 „Josef Duspiva – obrazy“

do 31. 8. 2014 „V páru se to lépe táhne“

do 31. 12. 2014 „Výtvarníci s láskou ke Klatovům a Klatovsku“

12. 7. 2014 „Krajkářský den“

Otevírací doba:

Příležitostná akce:

Knihovna – archiv – studovna v hlavní budově muzea

BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY V CHANOVICÍCH

Hostašova ul. č. 1, tel.: 376 326 362, 376 316 011 603 267 600, 737 061 235, e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz , www.muzeum.klatovynet.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM Dr.  HOSTAŠEVLASTIVĚDNÉ MUZEUM Dr.  HOSTAŠE



– Přehlídka řemeslných dovedností
Plzeňského kraje (prezentace řemeslné a podomácké výroby, prodej
výrobků, občerstvení, kulturní program); 12. ročník; zámecký areál
Chanovice a Expozice lidové architektury v Chanovicích; 10:00–18:00
hodin; vstupné: 50,- Kč/osoba.

Informace: Mgr. L. Smolík (tel.: 737 061 235, 376 316 011).

Akce s celorepublikovým dosahem:
5. 7. 2014 „Den řemesel 2014“

Pracovně-naučné pobyty pro mládež:
27. června – 12. července 2014

Nabídka kroužků DDM Klatovy na školní rok 2014 - 2015.
DDM Klatovy nabízí od září 2014 výběr ze 105 kroužků různého zaměření.

flétna, soubor, kytara.
angličtina.
aerobik, aikido, florbal, florbalový oddíl, sportovní
gymnastika, vodáci, parkour, plavání, stolní tenis,
sporťák, volejbal/míčové hry, scateboarding.

taneční skupiny- Mix dance, Pompon dance, Schow dance.

Letecký modelář, Počítače, Deskové hry, Rybáři.
Základní výtvarné techniky, malba, kresba,
keramika, výroba šperků, textilní a oděvní tvorba.

Pro nejmenší od půl roku do pěti let ,
(hudebně –

pohybový kroužek).

Hudební kroužky:
Jazykové kroužky:
Sportovní kroužky:

Taneční kroužky:
Společenský tanec.
Technické a ostatní kroužky:
Výtvarně-keramické kroužky:

BABY KLUB pro maminky s dětmi
Výtvarníček rodičů s dětmi Cvičení pro radost, Škatulata

Zápisy na příští školní rok budou probíhat  v DDM Klatovy:
1. 9. - 2. 9. 2014 8:30 – 17:30 hod.
3. 9. - 12. 9. 2014 12:30 – 17:00 hod.

DDM KLATOVY
www.ddm.klatovy.cz, e-mail: ddm@klatovy.cz, tel.:376 311 345, 376 310 357

STUDIO PAPRSEKSTUDIO PAPRSEK
Vídeňská 188, Klatovy, tel. 736 527 016, vitkova@studiopaprsek.eu www.studiopaprsek.eu,

NOVĚ „Léčebné kódy – Průvodce 12 kategorií“

David Šejna Dit Da medicina

Léčení s Kavirem

FasterEFT

- semináře – aktuální
termíny a všechny potřebné informace získáte na www.studiopaprsek.eu
nebo na tel. 736 527 016.

, žák Mistra Lam Chun Singa a jeho –
energetické a bylinné léčení zranění, chronických bolestí, onemocnění kloubů
i pohybového aparátu – objednejte se na tel. 736 527 016.

- zkušený alternativní masér Václav Kavir Negrea
odstraňuje speciální technikou bloky a bolesti ve fyzickém těle i v energetickém
systému člověka. Info a obj. na 736 527 016 nebo 604 672 572.

Terapie metodou – na objednávku.

Úterý 8. července
Poutní mše svatá

Sobota 12. července
Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní
Co možná nevíte o klatovském obrazu Panny Marie

Mariánská pobožnost
Chvíle pro soukromou modlitbu
POLEDNÍ PAUZA
Modlitba svatého růžence
Pontifikální mše svatá

Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské

Koncert klatovské skupiny Zebedeus

Koncertní provedení: Sermo Jesum inter Magdalenam
- oratoria F. X. Brixiho (1732 – 1771)

Neděle 13. července
Modlitba růžence
Poutní mše svatá

kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA

arciděkanský kostel

arciděkanský kostel

18:00 hod. - hlavní celebrant   J. M. Filip Zdeněk
Lobkowicz OPraem, opat tepelské kanonie.

10:00 hod.
10:30 hod.

- Mgr. Lukáš Kopecký
11:00 hod.
11:30 hod.

14:15 hod.
15:00 hod. hlavní celebrant Mons. František

Radkovský, biskup plzeňský
16:30 hod.

Setkání s poutníky z německých spřátelených farností.
Občerstvení poutníků v klášterní zahradě.

18:30 hod. - /spirituály a písně
ve vícehlasých úpravách/

21:00 hod.
v podání Kolegia pro

duchovní hudbu Klatovy, pod vedením  Víta Aschenbrennera

9:30 hod.
10:00 hod. - hlavní celebrant  Mons. František Václav

Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

KLATOVSKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ 2014

Pro koho: pro všechny mladé (12 až 26 let), máš-li chuť a čas přijít posedět,
popovídat, zahrát kulečník, fotbálek, šipky, internet vše bezplatně

.
Zajímá Tě fotbal, florbal, hra na kytaru, posilování, tanec nebo jiné zajímavé
aktivity, v Chapadle.

- obj. na tel.: 376 383 133.

v úterý
a ve středu od 14:00 – 19:30 hod

každé pondělí od 15:30 do 18:00 hod.
Umělá lezecká stěna

Akce Chapadla v červenci:
15. - 17. 7. 2014 Pobyt na faře ve Švihově
Výlet na rozhlednu sv. Markéta
Návštěva přírodovědné stanice a bazénu v Horažďovicích
Kreslení prstovými barvami
Turnaj v pingpongu

KLUB CHAPADLO
Denisova ulice v Klatovech, tel.: 376 383 133; 731 433 044; e-mail: chapadlo@charitakt.cz

KLUB SENIORŮZUŠ KLATOVY

K

Stálá divadelní scéna Klatovy přijímá přihlášky na všechny druhy
předplatného na sezonu 2014/2015. Předplatné divadel skupin B/1 a C/1,
koncertů, klubových pořadů a předplatné na dětská představení.
Bližší informace v kanceláři SDS - propagační oddělení,tel. 720 531 095,
376 311 261, www.divadlo.klatovynet.cz.

Hlavní partneři: "K & K "; Město Klatovy; Televizní studio FILMpro,  www.sumavanet.czTECHNOLOGY a.s.

STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA
www.divadlo.klatovynet.cz, předprodej tel. 376 320 043

Program:
Středa 9. července 2014 „Piknik“

Čtvrtek 10. července 2014
vystoupení souboru z Ruska a Kostariky v Sušici
"Folklor bez hranic”

Pátek 11. července 2014
vystoupení v penzionu Pod Hůrkou
vystoupení v penzionu Poklidného stáří
vystoupení v K&K (Slovensko)
"Vítejte u nás“

"Roztančené klatovské náměstí”

vystoupení v hotelu Centrál (Slovensko,Taiwan)

Sobota 12. července 2014
"Vítejte v Klatovech“

vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (Rusavjan)
"Když muzika pěkně hraje”
vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (Šumavánek)
"Tancujeme malí, velcí“
"Dostaveníčko pod Černou věží“
FESTIVALOVÝ GALAPROGRAM "KLATOVY 2014“

Neděle 13. července 2014
Slavnostní průvod účastníků festivalu městem
"Naši hosté se loučí”

vystoupení v areálu Auto Nejdl (Rusko)

od 17:00 hodin ve velkém parku v Klatovech

17:30 hodin
17:30 hodin předfestivalový večer, vystoupení

zahraničních souborů v hotelu Rozvoj

10:30 hodin
10:00 hodin
14:00 hodin
17:00 hodin (slavnostní zahájení festivalu, hlavní pódium

na náměstí)
19:30 hodin večer plný českého folkloru

věnovaný zakladatelce MMF Klatovy
20:00 hodin

9:30 hodin (přijetí zástupců souborů starostou
města Klatovy na radnici)

10:00 hodin
11:00 hodin vystoupení lidových hudeb na náměstí
13:00 hodin
14:00 hodin (dětský pořad na hlavním pódiu na náměstí)
17:00 hodin (hlavní pódium na náměstí)
20:00 hodin (náměstí)

9:30 hodin
10:30 hodin poslední setkání s lidovou písničkou

a muzikou na letošním festivalu, hlavní pódium na náměstí
14:00 hodin

XXI. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
„KLATOVY 2014“

Galerie Klenová

Zámek

Sýpka

Purkrabství

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: po – ne: 9-12, 12.30-18 hodin

- výstava ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
k 50. výročí založení galerie.

14:00 – 21:00 hodin / v rámci projektu Plzeň
Evropské hlavní město kultury.

– Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech -
v podání Jindřicha Bílka a Jindřicha Ptáčka

– Klenová –
doplněná koncertem

– Klenová –
– Klenová –

– Klenová –

– Klenová – – večerní iluminace hradu, koncert
barokních skladeb Orchestru studentů Konzervatoře v Plzni

od 19:00 hodin

tel. 376  312 049, e-mail: klatovy@gkk.cz
otevřeno: út -  ne  10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.

- výstava ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
k 50. výročí založení galerie.

Otevřeno: út –ne  10 – 12, 13 – 17 hodin

Společná prezentace výtvarníků z klatovské skupiny KT – ART a  Unie
výtvarných umělců plzeňské oblasti.

od 15:00 - vernisáž výstavy
(obrazy, sochy)

8. 6. – 31. 8. 2014 „50“

25. 5. – 27. 7. 2014    Nablízko a nadostřel 4

15. 6. – 17. 8. 2014    Václav Podestát /  Lidé a privátní příběhy
(fotografie)

10. 7. 2014 BAROKNÍ NOC

14:00 koncert barokní hudby

15:00 komentovaná prohlídka výstavy Nablízko a nadostřel
Václava Kořínka

16:00 performance TRAFIC DANCE ART
17:00 performance TRAFIC DANCE ART
15:00 – 18:00 interaktivní rodinná poznávací hra o pouti

Kryštofa Haranta do Svaté Země
20:00 Čekání na soumrak

19. 7. Koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného

8. 6. – 31. 8. 2014 „50“

15. 6. – 20. 7. 2014    Společné cesty

26. 7. 2014
Zuzana Čížková / Moje cesty

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
tel. 376  312 049, e-mail: klatovy@gkk.cz/ tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz

příspěvková organizace



KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA
Dr. Riegra 319/IV  tel.: 604 945 439, e-mail: kriz.arkada@gmail.com, www.kpk.klatovynet.cz,

ČLENSKÁ SCHŮZE
Čtvrtek 3. července

NA HŮRCE: Hudební vystoupení
Pátky 4. července a 11. července,

NA HŮRCE: Zatmění slunce v Číně
Pátek 18. července

DIVADLO NA HŮRCE: Rozmarýn
Sobota 19. července

NA HŮRCE: Letní Silvestr
Sobota 26. července

od 19:00 hodin - setkání zájemců o regionální dění
a historii v salonku restaurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech.
Vystoupení hosta večera. Srdečně mezi nás zveme další příznivce.

vždy od 18:00 hodin - vystoupení
kapely Astra Band, která bude hrát country písně i melodie z osmdesátých
let. Kapela pod vedením Jindřicha Suchého. Na vrcholu Hůrky bude
otevřeno občerstvení.

od 18:00 hodin – Druhý ročník akce „Poznáváme
hvězdy nad Klatovy“. Aktivní beseda ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň
Lumíra Honzíka a jeho kolegů. Přijďte sledovat hvězdy hvězdářským
dalekohledem a vyslechnout si povídání o různých astronomických
zajímavostech. Akce s názvem „Zatmění slunce v Číně“ se koná v upravené
zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce.

od 18:00 hodin. Ochotnický soubor Rozmarýn
z Dobřan zahraje v areálu upravené zříceniny kostela sv. Anny na Hůrce
svoji aktuální hru.

od 19:00 hodin – Tradiční oslava poloviny roku.
Účastníci, kteří přijdou v zimním oblečení, na lyžích, jsou vítáni. K tanci
a poslechu hraje Astra Band tak trochu jinak…

25. července St. Johhny Quartet

Francouzské filmové léto.
5. července - Muž z Ria, 19. července - Americká noc,
26. července - Svědek.

/pátek/ od 20:00 hod.
Koncert kapely, která se specializuje na 50's jump-blues, tedy úplné počátky
rock'n'rollu. Skupina se vyznačuje mimo jiné smyslem pro syrový autentický
zvuk a výraznými hráčskými kvalitami.

Promítáme ve dvoře po setmění (po 21:30 hod.).

Filmy v originálním znění s titulky.

Kompletní program akcí konaných v kavárně najdete na stránkách
www.cafejednorozec.cz/program.

CAFE JEDNOROŽEC
Náměstí Míru 149/I Klatovy, tel. 774 729 728, cafe@cafejednorozec.cz

1. 7. 2014 - PŘÁTELSKÉ SEZENÍ

5. 7. 2014 - SPOLEČENSNÁ AKCE

20. 7. 2014 - NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET –
„Letní putování Šumavou I – bez obav po hranicích“.

26. 7. 2014 - VÝLET NA KOLECH - „Komošínský a Kokšínský hrádek“.

Úterý - 18:30 hod. - restaurace KD. Pravidelné setkání lidí, které baví
a zajímá česká historie. Větší důraz se klade na historii a dění v regionu.
Na programu bude tradiční beseda s hostem. Tentokrát s Markem Vaníčkem
a Blaženou Maškovou ke 100. výročí skautingu v Klatovech.

Sobota - 9:00 - 10:00 hod. - každoroční účast na krásné akci, 12. ročníku
„Den řemesel“ konaném v zámeckém areálu v Chanovicích. Odjezd auty
individuálně, sraz na místě.

Neděle - 6:30 hod. - Třístoličník, Trojmezná - hraniční hřeben, Plechý -
nejvyšší česká šumavská hora, Plešné jezero, Schwarzenberský kanál -
unikátní technická památka, Jelení, Nové údolí - Pošumavská jižní dráha.
Pěší chůze - cca 25 km.  Doprava - autobus. Sraz v 6:15 hod. v  Jiráskově
ulici (za hradbami).

Sobota - 13:00 hod. - osvětová akce pro veřejnost je vhodná pro nenáročné
cyklistické cestování dříve narozených nebo rodin s dětmi. Sraz kolařů
na parkovišti u hlavní pošty. Sraz s pěšími na Sekrýtě ve 13:30 hod. Trasa -
Klatovy Švihov a zpět cca 20 km.

Republikové občanské sdružení, pobočka 01 Klatovy,  Vančurova ul.46/I,
e-mail: irubas@seznam.cz, www.prateleceskehistorie.estranky.cz, tel.: 723 431 137

PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE

BOWLE 09 - 1. pétanque klub Klatovyčlen České asociace pétanque klubů
Tel.: 728 955 837, e-mail: KTpetanque@seznam.cz, www.petanque-klatovy.cz

12. 7. - BOWLE CUP 2014

PRAVIDELNÝ PÉTANQUE V KLATOVECH:

- bulodrom u Lva, Klatovy, otevřený turnaj dvojic
"O pouťové koláče". Propozice na www.petanque-klatovy.cz.

bulodrom u Lva - každá první středa v měsíci od 17:00 hod.; Kolonáda -
každou středu (kromě první) od 17:00 hodin.
Vítáme nové zájemce o pétanque, do hry každého rádi zasvětíme, náčiní
zapůjčíme.

VESELÁ STONOŽKA
Dětské centrum KD Klatovy, tel.:737 644 838, www.vesela-stonozka.wz.cz

Otevřeno: 8:00 - 13:00 hodin.
- podle principů M. Montessori;
- v plně anglickém prostředí;
- v kurzech, individuálně.
Vchod od marketu Lidl - sál divadélka Brouček.

po - pá
hlídání dětí
úterý: angličtina pro nejmenší
výuka anglického jazyka

GALERIE ŠIWA, náměstí Míru 63/I Klatovy, tel.: 774 092 916
Do 13. 7. 2014 „Hudba v oku“probíhá v Galerii Šiwa prodejní výstava
z děl absolventů Estetického gymnázia Praha. Na plátnech můžete vidět
zpracované hudební skladby českých i světových autorů.

Posilovna, kondiční cvičení, aerobic-mix, břišní pekáč, jóga, masáže.
Prázdninová sleva permanentka rolletic  Těšíme se na Vás!

NEW LADY FITNESS, Randova, 112 Klatovy  www.newladyfitness.cz, .

- .

Modelářské letiště Bolešiny u Klatov, program pro veřejnost
19. 7. od 10:00 hod. RC modely všech kategorií, modelová rekonstrukce
letecké bitvy, soutěže pro děti. Občerstvení, zábava, ohňostroj.

RC MODEL SHOW 2014
19. - 20. 7. 2014

Klub výletníků
autobusový výlet 18. 7. 2014 do Německa –

Tirschenreuth Bärnau
přijímá Věra Křížová, tel.: 739 560 780.

Klub výletníků pořádá
– prohlídka města, – historický park. Přihlášky

Skautské středisko Královák Klatovy pořádá 2 druhy letních táborů
s jazykem otevřené všem dětem: pro děti
6 - 12 let. Termín: 7:00 – 17:00 denně, ranní
příchod možný do 8:30 hod. Možné také jen na dopoledne včetně oběda.

(stejný počet českých a německých dětí)
pro děti od 12 let , katastr obce Čachrov. Veškeré info
a přihláška na www.kralovak.cz.

Příměstský tábor s němčinou
po – pá 21. – 25. 7. 2014

Česko-německý zážitkový tábor
17. - 23. 8. 2014

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KRÁLOVÁK KLATOVY, www.kralovak.cz.

Šachklub Sokol Klatovy pořádá ve dnech v prostorách
Kulturního domu Klatovy -

Jedná se o tradiční mezinárodní šachový festival, kterého se každoročně
zúčastňuje okolo 200 hráčů všech věkových kategorií. Je zároveň přeborem
České obce sokolské a Župy Šumavské. Turnaj má mnoho zajímavých
doprovodných akcí. Bližší informace najdete na stránkách oddílu
www.sachy-klatovy.cz.

28. 6. 2014 - 6. 7. 2014,
22. ročník šachového turnaje

O pohár města Klatov 2014.

Šachklub Sokol Klatovy

Do poradny, kde poskytujeme psychosociální laickou podporu onkologickým
pacientům a pacientkám a jejich rodinám i blízkým při sdělení diagnózy
i v průběhu léčby a praktické rady na základě osobní zkušeností s nemocí,
je možné domluvit si schůzku o prázdninách individuálně po telefonu,
a to denně od 10:00 do 15:00 hod. Při nových akcích se na vás těšíme v září
a přejeme krásné a odpočinkové prázdniny.

SPOLEK BESEDA o. s. občanské sdružení pro onkologické pacienty a jejich přátele
www.spolekbeseda.cz,  tel.. 605 826 914, Pavilon "B" polikliniky,  3. patro, Dukelská ul., Klatovy.

POZVÁNKY

Přehled tanečních kroužků, kurzů a zájmových skupin
Městského kulturního střediska v Klatovech

Zpíváme a tancujeme

Mažoretky Modern

Taneční skupina MODERN

Baby disco dance
Orientální a břišní tance
Společenský tanec

TENNESSEE

BREAK DANCE/
Zdravotní cvičení

Fotoklub

Klub filatelistů
Klub numismatiků

Loutkový soubor BROUČEK

Kurz paličkování
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Zájemci o žcích se mohou hlásit do za
Zápisy

do kroužk

urz je určen pro nejmenší děti. Jeho cilem
je rozvíjet hudební a pohybovou výchovu dětí.

kurz je určen pro děti a mladistvé do 18 let.
Je rozdělen do 4 kategorií podle věku.

kupina se zabývá výrazovým tancem,
jazz dance a show dance.

taneční a pohybová průprava  pro kategorii 6-9 let.
-  kurz je určen všem, kteří tančí pro radost.

kupina se zabývá standardními a latinsko-
americkými tanci. Taneční páry jsou rozděleny na kategorie děti, junioři
a hlavní kategorie ve skupině A, B, C, D .

ájemci tančí latinsko-americké a standardní rytmy,
čtverylkové tance a klasické country.

ýukový kurz pro mladé
zahrnuje cviky při bolestech zad a kloubů,

uvolňovací a protahovací cviky, cvičení na velkých a malých míčích.,
lenové fotoklubu pořádají příležitostné výstavy svých prací

a zúčastňují se fotografických soutěží v celé ČR i v zahraničí
ento klub je určen pro děti i dospělé.

lenové klubu jsou členy České numismatické
společnosti.

skupina historického šermu vystupuje
s ukázkami historických bitev a událostí včetně ohňostrojů v regionu
i v celé ČR.

outkové divadlo již více než 20 let
hraje pro širokou veřejnost hlavně děti. Má vlastní loutky, marionety
a zvukovou aparaturu. Své hry hraje i v anglickém a německém jazyce.

Je určen pro začátečníky i pokročilé. Výuka různých
druhů technik.

ří na tel.
ů proběhnou v září, termíny sledujte v kulturním přehledu v září

a na stránkách

„ “

„ “

„ “

STREET DANCE

Šermdivadlo Clatonia

376 370 919, e-mail: tomankova@mksklatovy.cz.

www.mksklatovy.cz.
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činnost v jednotlivých krou čátku
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