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INFORMACE POŘADATELŮ 



NA ÚVOD 

Vážení hráči a šachoví přátelé,  

 Dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali na letošním mistrovství České 
Republiky mládeže v rapid šachu v Klatovech. Jsme velice poctěni 
pořádáním této vrcholné mládežnické akce a slibujeme, že se pokusíme 
uspořádat turnaj, na který budete rádi vzpomínat. Budeme se snažit, aby 
vše probíhalo bez problémů, a budeme doufat, že si odvezete jen samé 
příjemné zážitky.  

Po celou dobu konání bude v předsálí v provozu naše infocentrum, kde si 
budete moci zakoupit upomínkové předměty, informovat se o turnajovém 
dění, možnostech trávení volného času a o doprovodných akcích, které 
jsme pro Vás připravili.  

Na závěr bychom Vám chtěli popřát příjemný pobyt v našem městě a 
Vašim svěřencům co nejvíce úspěchů za šachovnicí a v případě, že to na 
medaili stačit nebude, tak vězte, že i účast na této vrcholné republikové 
akci je pro většinu dětí velkým úspěchem a jestliže to nevyšlo nyní, vyjde to 
příště. 

                        

Pořadatelský tým 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM 

PÁTEK 13.9. 

18.00 - 22.00  prezentace a ubytování 

18.30 - 21.00 večeře 

SOBOTA 14.9. 

07.00 - 08.30 snídaně 
08.00 - 09.00 prezentace 
09.30 - 09.45  slavnostní zahájení 
10.00 - 10.50   1.kolo 
11.00 - 11.50   2.kolo 
11.30 - 13.00  oběd 
13.00 - 13.50   3.kolo 
14.00 - 14.50    4.kolo 
15.00 - 15.50  5.kolo 
16.00 - 16.50  6.kolo 
17.00 - 18.30  večeře 
18.00 – 21.00  doprovodný program 

NEDĚLE 15.9. 

07.30 - 08.30  snídaně 
08.30 - 09.20  7.kolo 
09.30 - 10.20  8.kolo 
10.30 - 11.20  9.kolo 
11.00 – 12.30  oběd 
12.30   slavnostní zakončení  
 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
PÁTEK 

večeře  Smažené rybí filé se šťouchanými bramborami 

 

SOBOTA 

snídaně  Párky s hořčicí a pečivem 

oběd   Frankfurtská polévka 

   Vepřová kotleta ve smetanové kari omáčce s těstovinami 

večeře  Mexický guláš s hráškovou rýží 

 

NEDĚLE 

snídaně  Koláček, rohlík s máslem, šunkou a sýrem 

oběd   Hovězí vývar s masem a nudlemi 

   Smažený kuřecí řízek s bramborami 



DOPROVODNÉ AKCE 

 
FOTBAL „ČECHY vs. MORAVA“ 

V sobotu si od 18:00 do 19:30 můžete přijít zahrát fotbal na hřiště  

ZŠ Masarykova. Systém hry bude určen dle počtu přihlášených hráčů. Sraz 

společného odchodu na hřiště bude v 17:40 před vchodem do Kulturního domu. 

Zájemci nahlásí své jméno a tým, za který chtějí hrát, v infocentru do 17:00.  

 
PING -PONG  

V sobotu si také večer kdykoliv v době od 19:00 do 21:00 můžete  

přijít zahrát ping-pong do tělocvičny DDM Klatovy ve Vídeňské ulici.  

Pokud máte vlastní pálku, vezměte si ji s sebou, pálek k zapůjčení na místě 

máme omezený počet. 

 

KATAKOMBY 

Po celý víkend budete moci navštívit tuto známou historickou 

památku, v sobotu odpoledne bude pro účastníky MČR 

prodloužena otevírací doba do 19:30. Pro všechny účastníky, kteří se u vstupu 

prokáží průkazkou (děti i dospělí) platí snížené vstupné 30 Kč. Na 18:30 jsme 

pro zájemce zajistili v prostorách katakomb komentovanou prohlídku 

s průvodcem. Sraz v 18:30 na místě nebo v 18:10 společný odchod od 

Kulturního domu. (Žádáme účastníky, aby si připravili drobné 30 Kč). 

 

ČERNÁ VĚŽ 

Černá věž bude otevřena v sobotu až do 19:00, přičemž  

při předložení průkazu účastníka získáte slevu 50 %  

na vstupné. Platí pro děti i dospělé. 

 

ATRAKCE A HRY  

V případě hezkého počasí budeme před Kulturním domem nabízet dětem 

 malé rozptýlení mezi partiemi. DDM Klatovy nám zapůjčilo různé  

atrakce, koloběžky a hry, které budou dětem během dne k dispozici na hraní. 

 
KINO ŠUMAVA KLATOVY 
Pokud dohrajete 6. kolo dříve, můžete zavítat do našeho kina, kde 

 v sobotu od 17:00 promítají oblíbenou dětskou pohádku Šmoulové 2, 

bohužel taková je běžná promítací doba a čas začátku je neměnný. 



VÝZNAMNÉ PAMÁTKY KLATOV 
 

Do výše 81 metrů se tyčí Černá věž, dílo Antonia de Salla. Věž byla postavena 
v období let 1547 až 1557 z neomítnutých tesaných kvádrů. Tato 
nepřehlédnutelná dominanta měla být místem, z něhož by bylo možné 
přehlédnou a ovládat centrální město, chránit ho tak proti častým požárům i 
proti nepříteli. Na ochoz v pátém patře vede 226 schodů. Odměnou za namáhavý 
výstup je krásný výhled na okolí, za jasného počasí i na vzdálené šumavské 
vrchy. Majestátně působící barokní stavba jezuitského kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce s bohatě zdobeným 
dekorativním průčelím  a interiérem přitahuje už na první pohled. Stavbu 
započal architekt Carlo Lurago v roce 1656, později se na jejích úpravách podílel 
architekt Giovanni Domenico Orsi. Během staletí se několikrát rekonstruovala. 
Kostel je vystavěn na půdorysu latinského kříže s kupolí nad křížením ramen a 
zachovává tím tak klasickou koncepci jezuitských chrámů. Nejvýraznější vnějším 
prvkem jsou barokní portály, pocházející z dílny uznávaného architekta Kiliána 
Ignáce Dienzenhofera. Souběžně s kostelem byla v době působení Jezuitů 
v Klatovech započata i výstavba jezuitské koleje, která sloužila jejich záměrům 
pozvednout úroveň vzdělání obyvatelstva. Po zrušení Jezuitského řádu byla 
přestavěna na kasárna a seminář na pivovar. Od roku 1990 je objekt využíván 
jako nákupní centrum. Je také sídlem městské knihovny. 
Prohlídku města osvěží návštěva barokní lékárny „ U Bílého jednorožce“. 
Tato unikátní expozice lékárenství mapuje vývoj tohoto „řemesla“ od roku 1776 
až do roku 1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost. Svým interiérem a 
zařízením, z velké části nepostrádajícím prvky kuriozit pocházejících převážně 
z 18. století. 
Téměř každé město má svoji radnici. Odtud vycházela rozhodnutí a impulsy, 
které ovlivňovaly vývoj města a jeho okolí. Se stavbou klatovské radnice se 
započalo v roce 1557. Stavební úpravy během staletí změnily kompletně její 
podobu. Poslední její velká přestavba v novorenesančním slohu, na základě 
projektu architekta Josefa Fanty, se uskutečnila v letech 1923 – 1925. Budovu 
zdobí sochařská díla Č. Vosmíka a F. Rouse, malby jsou dílem L. Nováka a J. 
Čejky. V současnosti je sídlem Městského úřadu. 
Katakomby - tajemné podzemní prostory jezuitského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Ignáce navozují pocit posvátné úcty. 
V této kostelní kryptě byli pohřbíváni členové 
jezuitského řádu a významné osobnosti města. První 
zemřelí byli do katakomb ukládáni ještě před 
dokončením stavby od počátku 70. let 17. století. 
Pohřbívání v katakombách ukončily patenty císaře 
Josefa II. v roce 1783, které zakazovaly pohřby v kostelech.  Důmyslně řešený 
větrací systém umožňuje udržovat optimální teplotu vhodnou pro konzervaci 
mumifikovaných těl. Do dnešních dnů se jich zachovalo asi 38. 



Chvíli klidu a velebný zážitek nabízí gotický arciděkanský kostel  Panny Marie 
 situovaný v  jedné z přilehlých  uliček u náměstí. Tento nejstarší historický 
objekt ze 13. století byl několikrát přestavován a rozšiřován. Úpravy realizované 
počátkem 15. století zcela změnily jeho původní vzhled. Právě díky tomuto 
zásahu vznikl na svoji dobu ojedinělý síňový prostor, který vtiskl kostelu 
osobitou atmosféru, kterou si uchoval dodnes. V jeho prostorách je vystaven 
zázračný obraz Panny Marie Klatovské chovající na klíně malého Ježíše, která 
uzdravuje, a ke které se váže staletími udržovaná pověst prokazující nejen její 
zázračnost, ale i pravost lidské krve na jejím zraněném čele. Dochovala se také 
kaple Zjevení Panny Marie „Chaloupka“, postavená v roce 1696, na místě, kde 
stál původně domek, ve kterém byl zázračný obraz nějaký čas uchováván. 
Každoročně o klatovské pouti se koná velký církevní průvod ulicemi města 
k uctění památky tohoto obrazu.  
Osamoceně vedle chrámu stojí Bílá věž, původně zvonice postavená v roce 
1581. Po požáru v roce 1758 byla zvýšena a upravena do současné podoby. 
Portál na věži byl původně zasazený  v průčelí arciděkanského kostela.  
Za zmínku stojí i nedaleký dominikánský kostel sv. Vavřince, postavený 
v letech 1694 – 1709 a stejně jako všechny památky mnohokrát upravovaný. 
Stavbu kostela vedl klatovský stavitel italského původu  Marco Antonio Gilmetti. 
Svým jednoduchým a prostým stylem nasvědčuje tomu, že dominikáni nebyli tak 
majetní jako příslušníci jezuitského řádu. Kostel je veřejnosti 
nepřístupný.Výraznými památkami přitahujícími oko návštěvníka jsou i některé 
měšťanské domy se zachovalými fasádami a památné budovy. V historickém 
domě čp. 149, na náměstí, se nachází Galerie U Bílého jednorožce 
s působivými prostory pro výstavní účely moderního umění.Mezi mladší 
architektonicky působivé stavby patří i secesní budova Vlastivědného muzea 
Dr. Hostaše, přestavovaná v letech 1905 – 1907. Muzeum mapuje zajímavou 
formou prostřednictvím vystavovaných exponátů jednotlivé etapy vývoje města 
od pravěku až po současnost.Severně od středu města je umístěn židovský 
hřbitov ze 2. poloviny 19. století. Synagoga, upravovaná v letech 1966 – 1967, 
je v současnosti využívána pro jiné účely.Ochranu středověkých Klatov 

zajišťovaly dvojité kamenné hradby, budované při založení 
města. Byly vysoké 10-12 metrů, doplněné baštami a 
příkopy. Nejzachovalejší část hradeb se nachází na východní 
straně města, kde stojí dvě kruhové bašty. 
A už jsme na konci (i na začátku) poznávání historie Klatov.  
Ten, kdo chce jít po stopách jejich dávných časů a ponořit se 
do jejich dávné minulosti, musí zapátrat ve starých 
kronikách nebo v chytrých knihách, anebo si udělat výlet do 
Klatov. 

 
Informační centrum Klatovy 



O POHÁR MĚSTA KLATOV 2014 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční, v pořadí již 22. šachový turnaj „O pohár 

města Klatov 2014“, který se uskuteční v termínu 28.6. - 6.7. 2014.  Tento turnaj 

patří mezi největší šachové turnaje v České republice s bohatou účastí hráčů 

z různých koutů naší republiky a ciziny i s širokým zastoupením mládeže. Turnaj 

je rozdělen do dvou hlavních turnajů A a B, které se hrají švýcarským systémem 

na 9 kol v tempu 2 hodiny na partii + 30 sekund za každý tah. Během turnaje je 

zajištěný bohatý doprovodný program jako bleskový turnaj, turnaj v rapidu pro 

mládež a seniory, turnaj ve fotbale, ping-pongu a plážovém volejbale.  

Velmi by nás potěšilo, kdybychom v příštím roce mohli na turnaji přivítat nejen 

ty, kteří k nám jezdí pravidelně, ale samozřejmě také ty, kteří plánují na letní 

festival přijet poprvé. 

Každý účastník MČR mládeže v rapid šachu v Klatovech bude mít 

zajištěnou slevu na startovném v hodnotě 100,-Kč, medailisté z MČR 

mládeže v rapid šachu a MČR mládeže do 16 let pak startují zdarma. 

 

Těšíme se na Vás! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 


