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HUDBA
Klatovy – Varhanní koncert
studentů ZUŠ J. Kličky Klatovy a
ZUŠ T. Brzkové Plzeň. Divadlo,
postranní vchod z náměstí.

(úterý 29. 5., 18 h)

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Klatovy – Masaryk... proti všem
– obrazová a zvuková koláž s
použitím audiodokumentů –
opakování. Hifiklub.

(pondělí 28. 5., 19 h)
Klatovy – Drahé kameny v kle-
notnictví – soukromý sběratel
minerálů Libor Škubal. Muzeum.

(úterý 29. 5., 17 h)

OSTATNÍ AKCE
Horažďovice – Malý záchranář
– den integrovaného záchran-
ného systému. ZŠ Blatenská a
okolí požární stanice.

(úterý 29. 5., 8:30-13 h)

VÝSTAVY
Dobrá Voda – Králové Šumavy
– osudy kurýrů a převaděčů.
Muzeum Dr. Šimona Adlera.

(do 31. 10.)
Hartmanice – Jaroslav Hodek:
Paměť Davidovy hvězdy III. –
kresby synagog Čech a Moravy.
Horská synagoga. (do 14. 7.)
Chudenice – 777 kouzelných
medvědů a medvídků. Starý zá-
mek. (do 24. 6.)
Kašperské Hory – Sblížení: Lidé
a velké šelmy Šumavy. Muzeum
Šumavy. (do 31. 10.)
Kašperské Hory – Šumava a
Kašperské Hory – stálá výstava
obrazů Jaroslava Němce. Vý-
stavní místnost radnice.
Královská privilegia, městské
listiny a historické mapy – stálá
výstava výběru reprodukcí nej-
cennějších archivních památek
města Kašperské Hory. První
patro radnice.
Klatovy – Příběhy českých
sklářských atelierů. Pavilon skla.

(do 14. 6.)
Klatovy – Galerie U Bílého jed-
norožce. Zbyšek Sion – Obrazy
1959 – 2016. (do 3. 6.)
Klatovy – Kostel sv. Vavřince.
Olga Zimmelová – Volný pohled.

(do 10. 6.)

Klatovy – Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše: Šperk, ozdoba ženy.
Výstava ze sbírek klatovského
muzea, Jihočeského muzea v
Českých Budějovicích, Muzea
Karlovy Vary a Střední umělecké
školy v Turnově. (do 3. 6.)
Fochtle a voháňky. Výstava vě-
jířů ze sbírek klatovského mu-
zea. (do 3. 6.)
Drahé kameny v klenotnictví.
Ukázka kamenů užívaných v
klenotnictví ze sbírek muzeí a
soukromých subjektů. (do 3. 6.)
Klatovy – Kulturní dům, II. pa-
tro, chodba: Fotoklub Klatovy –
výstava fotografií. (do 30. 6.)
Kulturní dům, Galerie Atrium:
(prac. dny 9-16 h) Orel a lev na
perutích svobody – USAAF a
RAF. (prodlouženo do 9. 6.)
Klenová – Galerie Klatovy /
Klenová: Odměk – Šedesátá léta
ze sbírek GKK. Zámek.

(do 10. 6.)
Fotografky ze sbírek Galerie
Klatovy / Klenová. Purkrabství.

(do 24. 6.)
Cesta 2018 – práce žáků ZUŠ Pl-
zeňského kraje. Sýpka.

(do 10. 6.)
Sušice – Skautské středisko Vy-
dří stopa – 50 let od obnovení
Junáka v roce 1968. Muzeum
Šumavy. (do 30. 6.)
Švihov – Hrátky s drátky – vý-
stava drátování na hradě Švi-
hov. (do 29. 6.)
Žihobce – Muzeum Lamberská
stezka: Výstava kostýmních ná-
vrhů k filmům České televize
malířky a kostýmní výtvarnice
Aleny Schäferové. (do 20. 6.)
Anna Kratochvílová: Ráda fotím
starými sklíčky. Výstava foto-
grafií přírody a orchidejí.

(do 20. 6.)

TELEVIZE FILMPRO
Film týdne út – ne v 9, 13,
18:30 a 21:30 h. 29. 5. – 3. 6.
Balada pro banditu 1/2 – Sušice.
5. – 10. 6. Balada pro banditu
2/2 – Sušice. 12. – 17. 6. Oslava
70 let ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
1/2. 19. – 24. 6. Oslava 70 let
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 2/2. 26.
6. – 1. 7. Pohádka o líných stra-
šidlech – Divadlo Strašín 1/2.

Kulturní tipytipy z regionuregionu

Žáci se spřátelili se školou v Německu
Klatovy – Moderní město
Mainburg v Dolním Bavor-
sku, v jehož okolí se nachá-
zejí rozsáhlé chmelnice a
nově vybudovaný kampus
středních škol s neobvykle
architektonicky řešenou
budovou Staatliche Real-
schule Mainburg, se stalo
cílem cesty žáků a učitelů ze
ZŠ Klatovy, Čapkova ulice.
K setkání obou škol při-

spěla organizace Tandem
(Koordinační centrum česko
– německých výměn mlá-
deže), která pomohla s na-
vázáním prvního kontaktu.
Po řadě e-mailů a příprav
mezi organizátory spolu-
práce Lucií Lauber na ně-
mecké straně a Hanou
Rychtaříkovou ze ZŠ Klatovy,
Čapkova
Rychtaříkovou
Čapkova
Rychtaříkovou

ulice došlo k první
návštěvě. A přijetí bylo vře-
lé. „V aule školy přítomné
přivítal Bernhard Aschen-
brenner, což je ministerský
rada pro reálné školy Dolní-
ho Bavorska, který ve svém
pozdravu zdůraznil význam
spolupráce evropských zemí,
jednotlivých měst a přede-

vším lidí, kteří dokážou
mezi sebou budovat pevné
mosty přátelství. Přivítal nás
také Martin Neumeyer, kte-
rý je zemským radou okresu
Kelheim, a starosta Main-
burgu Josef Reiser, jenž vy-
slovil přání dlouhodobé
spolupráce mezi oběma
školami,“ uvedla ředitelka ZŠ
Klatovy, Čapkova ul. Dana
Martinková, která pozvala

německé přátele na pod-
zimní setkání v Klatovech.
Oficiální část programu byla
ukončena vystoupením pě-
veckého sboru mainburgské
školy.
Bezprostřednost všech

aktivit, společné hry a spor-
tování pomohly žákům pře-
konat ostych a německo-
anglicko-česká komunikace
položila základ novým přá-

telstvím. Také učitelé obou
škol si velmi rychle k sobě
našli cestu a vyměňovali si
pedagogické zkušenosti z
výuky na školách. Pro české
učitele byla neméně zají-
mavou zkušeností přítom-
nost přímo ve vyučování v
jednotlivých třídách. Ná-
vštěva byla zakončena ex-
kurzí na jedné z místních
chmelnic. (dl)

SPOLEČNÉFOTO spřátelených škol. Foto: archiv ZŠ Klatovy, Čapkova

Ulice Klatov zrůžověly
Ve městě Pod Černou věží
se konal sedmý ročník
Avon pochodu.

DANIELA LOUDOVÁ

Klatovy – Stovky lidí se v
Klatovech připojily k sed-
mému ročníku Avon po-
chodu, který prošel v sobotu
městem. Návštěvnost byla
opět velmi hojná.
„Součástí programu bylo

vystoupení tanečního oboru
a chlapeckého pěveckého
sboru Hroši při ZUŠ

pěveckého
ZUŠ
pěveckého

Klatovy.
Vrcholem bylo vystoupení
Ilony Csákové s kapelou.
Pochod šel známou trasou a
opět byl zasazen keř. Ne-
chybělo ani společné vy-
pouštění balonků při hudbě
Avon pochodu. Účast

při
Účast
při
byla

skvělá, jsme velmi spokoje-
ni. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří pochod pořádali,
a všem, kteří se na něj vy-
dali,“ uvedla vedoucí odboru
školství, kultury a cestovní-
ho ruchu klatovské radnice
Alena Kunešová.

NAKOUPILI DEŠTNÍKY
S účastí byla spojená i ob-
lastní manažerka Avonu
Lenka Nádvorníková, která
byla přichystaná i na dešťo-
vou variantu. „Lidé nás vel-
mi překvapili, přišlo jich
hodně. Jsme téměř bez tri-
ček, všechny jsme vyprodali.
Vydařilo se počasí, což má
na úspěchu akce také určitě
svůj podíl. Ve středu jsem
objednávala deštníky, pro-
tože hlásili, že bude pršet,
tak teď jich mám krabici a
jsou mi k ničemu,“ řekla
Nádvorníková a dodala:
„Jsme rádi, že chodí lidé
podpořit boj proti rakovině
prsu, protože jedno prodané
triko znamená jednu vyšet-
řenou pacientku, což je pro
nás to nejdůležitější.“

OSVĚTA JE DŮLEŽITÁ
Důležitost podobných akcí,
jako je Avon pochod, potvr-

dila i klatovská rodačka, lé-
kařka a zakladatelka mam-
mocenter v ČR Miroslava
Skovajsová, která je každo-
roční patronkou pochodu.
„Jsem nadšená, že je tady
tolik lidí. Přerušila jsem
školení na Vysočině a od
rána jsem jela sem, takže
kdybych tady byla sama,
byla bych smutná. U první-
ho ročníku, který byl hezký,
jsem si říkala, jestli nebyl
také posledním, takže jsem
moc ráda, že tady vznikla
takováto krásná tradice. Je
to totiž potřeba. Mluví se
tady hodně k mladým že-
nám, takže se jim snažím
říct, že Avon už není jen o
boji proti rakovině prsu, ale
i za zdravá prsa, což mi při-
padá hodně důležitá změ-
na,“ sdělila Skovajsová.

ZÁPLAVA BALONKŮ
Do Klatov každoročně při-
jíždí na pochod také hereč-
ka Veronika Freimanová,
která je rovněž patronkou
akce. Letos se těšila i na
novinky ve městě. „Je to
úžasné. Mě vždy dojímá zá-
plava růžových balonků a
mám pocit, že to má smysl.
Vždy se moc ráda potkám s
Mirkou, s vedením města a
lidmi tady v Klatovech. Je to
hezké shledání, na které se
těším každý rok. Těším se i

na pochod, protože vidím,
že se v Klatovech hodně
buduje, tak si to ráda bě-
hem cesty prohlédnu,“ řekla
Freimanová.
Smysl má pochod i pro

samotné účastníky. „Chodím
sem každý rok, protože mi
to přijde jako skvělá akce,
kde nejen podpořím dobrou
věc, ale také se toho hodně
dozvím. Je fajn, že přichází
stále více lidí,“ uvedla Ilona
Procházková, která se těšila
i koncert své jmenovkyně
Ilony Csákové.

ULICEKlatov zaplnila růžová.
Foto: Deník/Daniela Loudová

Sušice žila v uplynulých dnech slavnostmi

dokončení ze strany 1
„Hlavními hosty letošních
slavností byl Brutus, Vypsa-
ná Fixa, Cirkus Ponorka a
Zrní,“ poznamenal Sedlecký.
Jako tradičně nechyběl

ohňostroj na Andělíčku.
Návštěvníci program

chválili. „Je pěkné, že se vše
nekoná jen na náměstí. Byli
jsme se podívat i na Santo-
su, kde je to skvělé, a byl

tam i zajímavý program.
Strávili jsme tady příjemný
den,“ řekla Tereza Sedláková
z Klatov.
Spokojený byl i Sedlecký.

„Návštěvnost slavností byla
perfektní, počasí se povedlo.
V pátek trochu pršelo, ale
oproti předpovědi se to vy-
dařilo a sobota už byla
krásná slunečná,“ uvedl ře-
ditel.

Zahájení sezony vyvrcho-
lilo v neděli na Svatoboru,
kde zahrála již tradičně ka-
pela Štreka.
Tímto ale akce v Sušici

neskončily. Během léta se
můžete těšit na hudební
festivaly, které se budou
konat převážně na ostrově
Santos. Užijete si tam elek-
tronickou hudbu, metal i
klasickou rockovou muziku.

VYSTOUPENÍ skupin Zralé Blumy (snímek vlevo) a Power KašperskéHory. Foto: Deník/Daniela Loudová

U kostela posvětí
nové zvony

Dobrá Voda – U příležitosti
svatovintířské pouti se po
70 letech díky iniciativě
eremity Františka Anděla
Homoly do věže kostela sv.
Vintíře v Dobré Vodě na-
vrátí dva nové zvony. Budou
vysvěceny před poutní mší
svatou v neděli 3. června.
V 8 hodin je začátek pěší
pouti z Bavorska do Dobré
Vody a ve 13.30 hodin se
uskuteční svěcení zvonů
před kostelem sv. Vintíře,
následně bude poutní mše
celebrovaná Michalem Kap-
lánkem z Českých Budějo-
vic, farářem Janem Kulhán-
kem a paterem ze Spiegelau
Tobiasem Keilhoferem. (dl)
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