
   

 

 

             

     

   

 

 
 

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM 18/11 
 
 

První seminářový večer si Vás dovolujeme pozvat do klatovského divadla či do kina. 
 

DIVADLO – „KONCERT TÓNŮ A BAREV“  

Netradiční pořad, v němž dochází k propojení dvou uměleckých 

světů: hudby a výtvarného umění. Hlavní protagonisté, skladatel 

a klavírista Jiří Pazour a výtvarnice Olga Volfová, společně tvoří 

umělecké kreace – klavírní a obrazové imprese.  Díla jsou 

ovlivněná momentálním naladěním obou umělců, výběrem 

témat a atmosférou v sále. Pořad je proložen průvodním slovem 

obou tvůrců.   

       KLATOVSKÉ DIVADLO, 18. listopadu od 19.30 h, vstupné 140 Kč. 

Budova divadla se nachází na rohu ulice Kpt. Jaroše a Denisova. 

     (ulice Kpt. Jaroše vede z KD Družba na náměstí Míru, prodej vstupenek v pokladně divadla od 19 hod.)  

 

 

 

KINO – nový český film „POHÁDKÁŘ“ 

Milostný příběh muže (Jiří Macháček) osudově 

spojeného se dvěma krásnými ženami 

(Aňa Geislerová a top modelka Eva Herzigová).  

Příběh o vášni, touze, podvodu, lži a věčném 

odpouštění, natočil režisér Vladimír Michálek 

podle knihy Barbary Nesvadbové. 
http://www.csfd.cz/film/336747-pohadkar/videa/ 

 

Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová, Anna Linhartová, 
Jiří Dvořák, Mariana Kroftová, Matěj Hádek a další. 
 
KINO ŠUMAVA, 18. listopadu od 20.00 hodin, vstupné 130,- Kč. 
Budova kina se nachází v blízkosti náměstí, ulice Vídeňská 9 
(Vídeňská ulice vede z náměstí Míru ke kruhovému objezdu na výpadovku směr 
Železná Ruda, VSTUPENKY zakoupíte v pokladně kina před představením.  
Vzhledem k tomu, že se film hraje již třetí den, REZERVACE vstupenek NENÍ NUTNÁ. 

 
 

http://www.csfd.cz/film/336747-pohadkar/videa/


 

 

 
 
 
 
 

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM 19/11 
 

V rámci polední přestávky 2. den semináře nabízíme pro osvěžení mysli a těla procházku 

s kulturním zážitkem. Z časových důvodů je nutno vybrat jednu ze tří možností. 

Sraz zájemců je v 13.10 h u hlavního vchodu KD Družba. Oběd bude vydán po návratu. 

 

 

1. PAVILÓN SKLA (PASK)  

Milovníci skleněné krásy ocení 

výstavu historického skla Lötz.  

Vstupné: 30,- Kč pro skupiny  

Otevírací doba 10.00–16.00 h 

 

Zajímavá je i samotná budova - nově zrekonstruovaný 

výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše.   

Těm z vás, kteří si chtějí prohlédnout jak výstavu PASK, 

tak i zrenovované katakomby, doporučujeme návštěvu 

jednoho z objektů odložit na čas po ukončení semináře. 

 

 

2. KLATOVSKÉ KATAKOMBY   
Kdo dosud neviděl unikátní katakomby bývalého 

jezuitského kláštera, jako by ani nebyl v Klatovech. 

Pokud jste katakomby navštívili v minulosti, budete 

mile překvapeni jejich novým vzhledem.   
Otevírací doba ve všední dny: 11.00–16.00 
Vstupné: 90,- Kč 

 
 

3. BAROKNÍ LÉKÁRNA „U BÍLÉHO JEDNOROŽCE“ 
Unikátní lékárnické muzeum si prohlédnete v domě 

čp. 149 na náměstí Míru, kde lékárna fungovala až 

do roku 1966. Poutavý výklad, ukázka živých pijavic!   

Vstupné: 40,- Kč 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ PROGRAM VEČER 19/11 

 

KINO – nový český film „INTIMITY“  

Sedm příběhů o lásce, které se prolínají. 

Zamilované páry nám nechávají nahlédnout 

do svého soukromí v okamžiku, kdy řeší 

milostný problém. Všechny příběhy dospějí 

k řešení, které přináší pozitivní naději.  

Je to vlastně jeden příběh o lásce, na pozadí 

času vyměřeném pro jeden lidský život.  
 

Režie: Ivo Macharáček. Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, 

Tomáš Klus, Ondřej Vetchý a další.  Ukázka: http://www.csfd.cz/film/366040-intimity/videa/ 

 

KINO ŠUMAVA, Vídeňská 9; 19. listopadu od 20.00 hodin, vstupné 110,- Kč. VSTUPENKY 
DO KINA LZE REZERVOVAT večer přímo v kině, či telefonicky na 376 311 342, případně mailem 
na kino@klatovsko.cz. Další možností je rezervace v INFORMAČNÍM CENTRU na náměstí vedle radnice, 
které je v provozu od 9.00 do 17.00, tel. 376 347 250. 
 
 

 

 

Příjemný 
kulturní 
zážitek 

Vám přeje  
                         

Váš 
dodavatel 
mzdového 
programu 
AVENSIO. 

 

http://www.csfd.cz/film/366040-intimity/videa/
mailto:kino@klatovsko.cz

