www.domazlice.info
DNES V LISTĚ:
Na str. 13 se dočtete, jaké investiční
akce plánují Domažlice. A také zjistíte,
že se na ně radnici už nyní podařilo vyjednat dotace ve výši přes 1/2 miliardy Kč.
Na str. 14 najdete plánek a informace
o zahájené rekonstrukci Husovy ulice.
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Koordinační dohoda mezi městem a policií

Pozvánka na
stavění májky

Každoroční událost stojící na prahu
pěkných dnů se uskuteční, jako vždy,
30. dubna. U kašny na náměstí se všichni
účastníci sejdou v 17 hodin, odkdy budou mít děti příležitost ozdobit pentlemi
májku. Čekání na její vztyčení zpříjemní
od 17.30 hodin skupina Combo ze ZUŠ
Domažlice. V 18 hodin pak domažličtí
hasiči za pomoci ženkrut, háků a žebříku
postaví tento symbol jara.
(toš)

VELOSPORT DOMAŽLICE
pořádá dne 9. 5. 2009 v rámci Becker
Cup a Pošumavské ligy MTB závod

VELKÁ CENA DOMAŽLIC.

Závod se uskuteční v lesoparku Škarman.
Start první kategorie 10:00 hod,
hlavní kategorie 14:00 hod.
Více informací na tel: 723 688 100

V obřadní síni domažlické radnice podepsal starosta města ing. Miroslav Mach se
zástupci policie – krajským ředitelem plk. JUDr. Miloslavem Mašterou a vedoucím
územního odboru plk. JUDr. Miloslavem Horou Koordinační dohodu prohlubující
spolupráci mezi Policií ČR a městem Domažlice.
Dokument podrobně popisuje vzájemný vztah těchto institucí, které chrání
veřejný pořádek, předcházejí protiprávním jednáním v nejrůznějších stupních a oblastech. Občan je v této dohodě definován jako zákazník obou složek. Pro něj obě
instituce připravily zejména novinku v podobě „vlastního“ strážníka či policisty
v daném okrsku. Domažlice jsou podle dokumentu rozděleny na sedm okrsků.
V městském centru jsou pak veřejnosti k dispozici za policii prap. V. Vejvodová
a nstržm. S. Rap a za strážníky František Gazdík (pozn. městská policie nepoužívá
hodnosti), na Hořejším předměstí nstržm. F. Šup a J. Bozděch + M. Volfík, v oblasti
mezi ulicemi 28. října, U Nemocnice a Benešova prap. G. Kůstová a R. Plšek +
V. Kouřík, mezi ulicemi Benešovou, Komenského a P. Velikého prap. Z. Kalousek
a P. Blacký + J. Hartl, část města, kde je sídliště Šumava a okolí, prap. A. Pabián a J.
Voják + K. Simkovič, Na Bezděkově pprap. Z. Barták a V. Ticháček + B. Slavevová
a Kavkaz s okolím prap. P. Špaček a M. Kabourek + V. Kubaň a nad Havlovicemi
bude bdít R. Šeba. Bližší informace, který strážník či policista má na starosti okrsek města, v němž žijete, můžete získat na strážnici Městské policie, případně tel.
č. 379 725 377.
Stanislav Antoš

SEKÁNÍ TRÁVY

Městská pokladna ušetřila převodem
Domažlických technických služeb z s.r.o.
na příspěvkovou organizaci sedm milionů
korun ročně. Na posledním zasedání zastupitelstva zazněl dotaz, zda na úsporu nemá
vliv snížení četnosti sekání trávy v sezoně.
Pravidla pro kosení trávy na městských
pozemcích zůstala stejná. „Proto budeme
v sezoně zveřejňovat, ve kterých dnech
a místech se tráva sekala a kolik metrů
čtverečních bylo pokoseno,“ říká starosta
ing. Miroslav Mach a zároveň vyzývá
občany, aby se v případě nesrovnalostí
přihlásili se svými poznatky.
(toš)

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 20. 4. 2009
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 15. 4. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O ČEM SE JEDNALO NA RADNICI
Rada města na své 76. schůzi konané 16. 2. 2009: schválila
uzavření smlouvy o dílo s firmou NEGEBU, s. r. o., na akci
„Restaurování Božích muk v Hanově parku v Domažlicích“.
Schválila finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na
rok 2009 a schválila položkový plán oprav městských bytových
a nebytových domů na rok 2009. Rada uložila jednatelům Správy
sportovních zařízení města Domažlice stanovit pevnou dobu pro
volné bruslení takto: Út, Čt 17–18,30, Ne 14–15,30. Radní vyhlásili v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice
č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004, č. 4/2007a č. 1/2008,
výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Domažlice v roce 2009. Vzali na vědomí
první část rozpracovaného projektu Na Bábě a schválili jeho podání pro územní řízení (jedná se o lokalitu pro rodinné domky).
Rada města na své 77. schůzi 20. 2. 2009 schválila poskytnutí
peněžitých darů ve výši 28.000,– Kč na akci „Sportovec roku
2008“ takto: jednotlivci dospělí 1.000,– Kč (4x), jednotlivci mládež 500,– Kč (6x), družstvo 5.000,– Kč (3x), trenéři 1.500,– Kč
(2x), olympionici 1.500,– Kč (2x).
Rada města na své 78. schůzi 2. 3. 2009 schválila smlouvu
o výpůjčce č. 11/2009 o dočasném užívání sbírkových předmětů
mezi Muzeem Chodska v Domažlicích a městem Domažlice.
Souhlasila s pokácením 1 kusu jasanu v Pelnářově ulici na
p. p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, naopak nesouhlasila s pokácením 2 bříz bělokorých na p. p. č. 2311/16 v katastrálním území
Domažlice v Kunešově ulici poblíž domu čp. 508. Radní nesouhlasili s odstraněním ořešáku na p. p. č. 2677/2 v k.ú. Domažlice
na západní straně domu čp. Hruškova 444 a 445 v Domažlicích.
Souhlasili s probírkou náletových dřevin a s pokácením vykloněné třešně na p.p. č. 3486/1 v k. ú. Domažlice ve svahu u garáží
nad pekárnou. Naopak souhlasili s pokácením 5 menších smrků,
s ponecháním ořešáku a vzrostlého smrku v Thomayerově ulici
na p. p. č. 1293/2 a 1293/3 v katastrálním území Domažlice. Při
této příležitosti vzali na vědomí dopis DTS Domažlice, p. o.,
týkající se lokalit výskytu nebezpečných a poškozených stromů
a ukládají DTS Domažlice, p. o. postupovat v souladu se zřizovací listinou a předem informovat RM o jejich krocích. Rada souhlasila s využitím
vily v areálu městského
stadionu
Střelnice TJ Jiskra
Domažlice
jako
skladu atletického
materiálu po dobu
Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

rekonstrukce tribuny s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Horšovský Týn a. s., Nad
Rybníčkem 40, Horšovský Týn, na akci „rekonstrukce Husovy
ulice v Domažlicích“. Schválila poskytnutí vybavení počítačové
učebny do výpůjčky Základní škole Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvková organizace, a uzavření smlouvy o výpůjčce.
Radní vzali na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení
Domažlice ve dnech 3.–14. srpna 2009. Schválili poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000,– Kč pro domažlický odbor KČT
na napájení hydrometeorologické stanice na Čerchově. Rada také
schválila nová Pravidla pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízejících služby v oblasti pohostinství.
Zastupitelstvo města na svém 29. zasedání 25. 2. schválilo
dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi
městem Domažlice a Plzeňským krajem
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve
výši 326.160,– Kč. Schválilo podmínky
Vyzýváme všechny podnikatele, kteří rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
mají zájem o uvedení svých doplňkových Integrovaného operačního programu „E-Government“ v obcích CzechPOINT na
akcí v době konání Chodských slavností
upgrade stávajícího pracoviště CzechPOa Vavřinecké pouti 2009 (hudební produkINT. Schválilo dohodu o poskytnutí dotace
ce, výstavy, atd.) na propagačních matena údržbu fotbalového hřiště, atletické
riálech vydávaných Městem Domažlice, dráhy a správu Městského stadionu Střelnechť se neprodleně obrátí na programové nice na rok 2009. Zastupitelé schválili Kooddělení Městského kulturního střediska ordinační dohodu o vzájemné spolupráci
Domažlice, telefon 379 722 631.
za účelem stanovení společného postupu
Uzávěrka sběru podkladů pro vydání při zabezpečování místních záležitostí vepropagačních materiálů na Chodské slav- řejného pořádku mezi městem Domažlice
nosti 2009 je 15. května 2009.
(mú) a Policií ČR.

Chcete, aby o vás návštěvníci
Chodských slavností věděli?
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Nové pasy s otisky prstů

Další novinka se chystá ve vydávání cestovních dokladů.
Od 1. dubna 2009 totiž budou mezi biometrickými údaji v pasových čipech zaneseny
i otisky prstů. Nejdříve vám sejmou otisk ukazováčku pravé ruky, potom levé. Když některý z otisků nedosáhne požadované kvality, přijdou na řadu postupně palec, prostředníček nebo prsteníček.
Také nové pasy (e-pasy) se strojově čitelnými údaji mají podobu knížky, barvy bordové. Datová stránka je karta všitá v klasické pasové knížce, jejíž součástí je i čip s digitální
fotografií a od 1. dubna i otisky prstů.
Úřady sice vydávají pasy s takzvanými biometrickými údaji od září 2006, na jejich
čipu byla ale zatím nahrána jen digitální fotografie.
Pasy s otisky prstů dostanou také děti starší šesti let. Nadále však platí, že děti mladší
10 let nemusí mít vlastní cestovní pas. Záleží na rodičích, jestli si je zapíší do svého cestovního pasu, nebo jim nechají udělat samostatný. Pokud budete chtít pas i pro dítě mladší
šesti let, zůstane povinný jen jeden biometrický prvek, tedy fotografie obličeje. Vzhled
malého dítěte se sice často mění, ale méně než otisky prstů.
Správní poplatek u vydání e-pasu dětem mladším patnácti let činí 100,– Kč, platnost
5 let a u vydání e-pasu občanům starším patnácti let 600,– Kč, platnost 10 let.
Otisky prstů jako povinnou součást pasů schválila Evropská unie. Cílem je účinnější
ochrana proti padělání. Všechny dosud vydané typy cestovních pasů zůstávají platné do
data, které je v těchto dokladech uvedeno. Není nutné měnit je dříve. Stejně tak se nemění
ani správní poplatek za vydání nového e-pasu s otisky prstů.
Jedinou výjimkou jsou zatím Spojené státy americké, kde k jejich návštěvě potřebujete
pas alespoň s jedním biometrickým údajem, tedy novější typ vydávaný od září 2006. Přesto doporučuji všem občanům, kteří cestují do různých destinací, aby si před odjezdem
ověřili na zastupitelských úřadech podmínky vstupu do cílové země. Pokud je podmínkou
cestovní doklad s biometrickým údajem, musí počítat při vyřízení pasu se třicetidenní
lhůtou.
Marie Buršíková, vedoucí správního odboru

OBČANÉ SE PTAJÍ STAROSTY

Otázka z internetové diskuse:
Dobrý den, docela mě zaujala fotka v jednom nejmenovaném deníku, jak pan starosta
sám nabídl nějakému bezdomovci byt a zároveň i práci u technických služeb. Nic proti
bezdomovcům, ale je tu spousta lidí s dětmi, kteří by byt potřebovali, čekají na byt už
několik let a byty stále nejsou, a pokud jsou, tak docela drahé. Je možné, že by se město
začalo starat také o rodiny s dětmi?
Odpověď:
Mohu Vás ujistit, že pan Cifra nedostal přidělen žádný „městský byt“. Panu Cifrovi byl
městskou radou přidělen jeden ze čtyř holobytů v Masarykově ulici. Tyto „byty“ byly vybudovány v minulosti pro možnost vystěhování neplatičů z „normálních“ bytů. Pro Vaši
informaci jde o jednu místnost 4x4m s betonovou podlahou a kamínky na tuhá paliva. Na
chodbě je společné sociální zařízení velmi sparťanského stylu. Nájemné v tomto holobytu
je asi 800,– Kč a je strháváno přímo ze sociálních dávek nájemce. Je zde i jiný právní režim ochrany nájemce. Tyto holobyty byly již dlouhou dobu prázdné a byly a jsou i nadále
nabízeny jako dočasná možnost řešení tíživé bytové situace „normálních“ občanů. Zatím
se však do takovéhoto bytu nikdo dobrovolně nenastěhoval.
Pan Cifra dlouhodobě vysedával na lavičce V Alejích, neustále popíjel alkohol a rozhodně libě nevoněl. V Bělé nad Radbuzou přijali vyhlášku o zákazu pití alkoholu na
veřejnosti, my jsme zkusili jinou cestu. Nabídli jsme bezdomovci možnost „slušného“
bydlení s možností základní hygieny. Nabídli jsme mu i „možnost“ zaměstnání u DTS.
Jistě víte, že v žádném zaměstnání dnes nelze konzumovat alkohol. Opravdu nestojí před
podnikem DTS mnoho zájemců o práci manuálního sběru odpadků. Zatím do této práce
nenastoupil. Projevil však zájem o protialkoholickou léčbu.
Nejsem idealista a nemyslím si, že pan Cifra se stane přidělením holobytu řádným
občanem.
Dostal však šanci. Na holobyt není právní nárok, a vrátí-li se pan Cifra na ulici a zase
bude „obtěžovat“ občany, bude mu možnost užívat holobyt odebrána. Uvidíte-li pana
Cifru znovu na ulici, svoji šanci nevyužil.
Víte-li o někom, kdo by měl zájem o holobyt v Masarykově ulici, odkažte ho prosím na
odbor majetku města Domažlice. Jistě mu bude vyhověno.
Miroslav Mach, starosta
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz
Pozvánka k zápisu do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Domažlice
srdečně zve rodiče a děti k zápisu do
mateřské školy.
Zápis se uskuteční v pondělí 20.
dubna 2009 od 8.00–16.00 hodin ve
všech odloučených pracovištích Mateřské školy Domažlice, příspěvkové
organizace (Zahradní 471, Benešova
282, Poděbradova 53, Palackého 224,
Michlova 565). Vezměte s sebou rodný
list dítěte, cizí státní příslušníci i cestovní pas. Zapsané děti budou navštěvovat
mateřskou školu od září 2009.
Zápis probíhá dle kritérií schválených
zřizovatelem (městem Domažlice).
Dle zákona 561/2004 Sb.jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
V současné době je výše stravného
stanovena dle věkových kategorií. Kategorie dětí 3–6 let – 27,– Kč na dítě a den,
kategorie dětí 7–10 let – 30,– Kč na dítě
a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na
děti s odkladem školní docházky).
Výše školného je 300,– Kč měsíčně.
Pokud máte nějaké dotazy, budou
vám zodpovězeny na tel. 379 724 565.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Anna Bauerová, ředitelka MŠ
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MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ

Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

ČČK DOMAŽLICE

l SNADNÁ PŮJČKA – 736 138 888
l Prodám veškeré stavební řezivo – prkna, trámy, latě 6x4 cm – 9 Kč/bm.
Tel. 604 686 981
l Prodám kuchyňskou linku - 2000,– Kč, sporák Mora komb. - 500,– Kč,
tel. 723 541 958
l Práce na PC!
www.cinnostdoma.cz/jobs1

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
6. dubna. Odběr je ve
Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní
pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy
mohou dávat krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry je 3 měsíce. U mužů se
v současné době rovněž doporučuje 4x do
roka.

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY,
PODNIKY, ORGANIZACE
ZA NEJNIŽŠÍ CENY OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(U MARKETU ALBERT ZA POLIKLINIKOU)

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Wolfgang Mader: Obrázky, miniatury
Po řadě výstav fotografií se budou moci
návštěvníci potěšit řadou obrázků a miniatur z díla německého autora – Wolfganga
Madera z Waldmünchenu. Výstava ve
vestibulu knihovny potrvá od 1. do 30.
dubna 2009 a přístupná bude v provozní
době knihovny.

Přednáška 16. dubna 2009:

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc:
Monumentalita v národním obrození
Třetí přednáška z cyklu o národním
obrození se zaměří především na monumentální díla takových autorů národního
obrození, jako byl například Ján Kollár.
I tento díl přinese mnohé zajímavé postřehy a souvislosti o vůdčích osobnostech
národního obrození, které jsou tak typické
pro pečlivě připravované přednášky profesora plzeňské Západočeské univerzity
- PhDr. Viktora Viktory, CSc.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie
bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny zájemce
ve čtvrtek 16. dubna v 17.00 hodin do Galerie bratří Špillarů

Školení pro veřejnost v internetové
studovně v dubnu
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 7. dubna 2009 školení
ZAČÍNÁME S INTERNETEM.
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

www.domazlice.info

( 379 722 522, 723 921 794
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Týden čtení - 9.–15. března

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!

v

Druhého ročníku této celostátní akce se domažlická knihovna zúčastnila poprvé. Cílem akce bylo získání dalších
nových čtenářů, především z řad dětí a mládeže, propagace čtení a čtenářství obecně.
Oddělení pro děti domažlické knihovny navštívili postupně žáci všech šesti 3. tříd základních škol Komenského 17
i Msgr. B. Staška. Společné hodiny byly věnovány čtení (paní knihovnice četla dětem z knížky Kaštánek spisovatelky
Vlasty Švejdové) i povídání o knížkách, jejich filmových podobách. Dostalo se i na povídání o Noci s Andersenem, která
se v knihovně uskutečnila 27. března – tedy o týden dřív, než byla oficiální akce. Na konci hodiny dostaly všechny třídy
úkol – vybrat společně v následující hodině českého jazyka nejkrásnější české knížky - beletrii - pro děti, které vyšly v roce
2008. Totéž absolvovaly i 2. třídy školní družiny školy Komenského 17. Součástí Týdne čtení byla i návštěva studentů
z SOU Domažlice v knihovně 9. března. V rámci Týdne čtení navštívilo knihovnu při těchto akcích víc jak 250 dětí a studentů a knihovna získala další nové čtenáře.
Na začátku Týdne knihoven byla zahájena ve všech odděleních anketní akce, která bude dlouhodobě zjišťovat, jaké
knihy čtenářům v domažlické knihovně chybí, o které knihy by měli zájem.
Týden čtení zahájil v knihovně i dvě další kampaně.

Magnesia Litera 2009
Jako každý rok se i letos domažlická knihovna účastní propagace soutěže Magnesia litera šířením i sběrem anketních lístků
do dílčí soutěže o nejlepší původní českou beletrii roku 2008. Návštěvníci knihovny budou mít k dispozici anketní lístky a budou
mít i možnost hlasovat pro nejlepší českou knihu v prostorách knihovny prostřednictvím webového formuláře na stránkách
http://www.magnesia-litera.cz/index_in.php?mm=1&sm=3. Přístup k webovému formuláři bude ve všech odděleních
knihovny, kde s jeho vyplněním a odesláním pomohou naše knihovnice a knihovníci. Hlasovat lze i prostřednictvím mailu
na adresu office@magnesia-litera.cz V hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného
čtenáře. To proto, že ze všech mailů, webových formulářů a anketních lístků bude vylosováno 1 000 čtenářů, kteří pak
poštou obdrží poukázku k odběru knih podle vlastního výběru. Seznam výherců bude uveden na webových stránkách
http://www.magnesia-litera.cz/, www.magazin.mattoni.cz a www.kanzelsberger.cz.
Slavnostní předávání cen včetně té čtenářské, kterou mohou naši čtenáři svým hlasováním ovlivnit – Kanzelsberger
Cena čtenářů, se uskuteční 18. dubna ve Stavovském divadle. Moderovat bude Anna Geislerová, pořad bude přenášet
ČT 2.

Kniha mého srdce

Velkoryse koncipovaná akce České televize a Českého rozhlasu, podporovaná Svazem knihovníků a informačních
pracovníků a více jak 700 dosud zaregistrovanými knihovnami je zaměřena na propagaci literatury, četby knih a rozvoj
čtenářství. Česká televize věnovala akci 4 sobotní večery od 4. dubna, kdy bude spuštěno první hlasování, až do října
tohoto roku, kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha českých čtenářů. Český rozhlas věnoval akci řadu pořadů typu
– Noc knihy mého srdce, kdo přečte z mé knížky? Zpráva čtenáře, Bitvy knih. Knihovny a domažlická knihovna se pak
budou podílet zejména na propagaci této akce a na distribuci hlasovacích kuponů. Co tedy domažlická knihovna nabídne? Hlasovací kupony, které bude nabízet čtenářům již od 9. března. Úvodní nominační hlasování je však možné až od
4. dubna a jen do 19. dubna. V této době bude nabízet i hlasování pomocí webového formuláře v prostorách knihovny
www.knihasrdce.cz.

Výsledky úvodního formuláře a představení TOP 100 nejoblíbenějších knih
V průběhu května pomoc při hlasování z TOP 100 nejoblíbenějších knih, v průběhu července až října pak z TOP 12.
Během celé akce bude knihovna informovat o průběhu soutěže, o TOP 30 nejpůjčovanějších knih měsíce v MěKBN
a o dalších doprovodných akcích.

Hlava spisovatele Ladislava Fukse aneb Nezapomínají na knihovnu

Kdo? Čtenáři a přátelé knihovny. Knihovna občas dostává dary. V převážné většině knižní. Jako bonusy od různých
nakladatelství, jako celé soubory knih, jako jednotlivé knížky. Tím posledním darem byla publikace Ekologie a včelařství
Antonína Roháčka, kterou vydal Český svaz včelařů a knihovně ji věnoval pan Vilém Frisch.
V březnu získala knihovna vzácný dar – sádrovou plastiku hlavy spisovatele Ladislava Fukse (1923–1994) od akademického sochaře Miloslava Hejného. Plastiku přinesl do knihovny sám sochař, který již několik let žije se svou manželkou,
paní Olgou Hejnou, v jednom z domažlických penzionů pro seniory.
Miloslav Hejný se s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů seznámil na koncertě syna Petra Hejného. Vzniklo
přátelství, při kterém se povídalo o knížkách, hrálo v kvartetu složeném ze členů Hejných rodiny a L. Fukse. Miloslav
Hejný vzpomíná na návštěvy v bytě spisovatele v Dejvicích, který byl plný stínů a ve kterém neustále zněla hudba
a operní árie.
Při jednom z četných setkání napadlo Miloslava Hejného vytvořit sádrovou plastiku hlavy. Vznikla prý za dvě sezení,
tak výrazná osobnost Ladislava Fukse to pro M. Hejného byla. Poslední setkání M. Hejného se spisovatelem Ladislavem
Fuksem se uskutečnilo v Maislově ulici na přednášce, kterou pořádala Židovská obec.
Městská knihovna Boženy Němcové děkuje za všechny knižní dary, které od svých příznivců dostala. Knihovna děkuje
za dar pana Miloslava Hejného. Daru si velice považuje, protože ví, jaké vzpomínky celé rodiny se k této plastice rodinného přítele váží.
Mgr. Hana Mlnáříková
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ZPRÁVA O CÍLECH SPOLEČNOSTI PRO PAMÁTNÍK BITVY U DOMAŽLIC
V sobotu 10. ledna 2009 byla v Domažlicích založena Společnost pro památník bitvy u Domažlic. Jednou z bezprostředních pohnutek bylo i úspěšné počínání předchozí Společnosti pro kašnu v Domažlicích, na kterou tato nová Společnost navazuje, která za velkorysé pomoci tehdejšího vedení města v srpnu 2005 slavnostně otevřela kašnu na náměstí.
Hlavní důvod k vybudování důstojného památníku bitvě u Domažlic spatřuje Společnost ve staletém dluhu tomuto
mimořádnému příběhu, který se udál 14. srpna 1431 v místech směrem od Baldova k zemským hranicím. V kontextu
evropských dějin se stala tato událost svým významem naprosto výjimečnou a na dlouhou dobu ovlivnila další vývoj ve
střední Evropě.
Dosud největším „památníkem“ této události je slavná Píseň o vítězství u Domažlic kronikáře Vavřince z Březové,
a právě proto vybudování památníku považuje Společnost za věc národní cti a hrdosti. Dalším nezanedbatelným důvodem k vybudování památníku je i výrazný příspěvek k dalšímu zviditelnění města a obohacení regionu o další místo
turisty vyhledávané a k návštěvě lákající, zvláště uvažujeme-li o případném spojení památníku s rozhlednou. Již v roce
1931 byl učiněn první krok k jeho vybudování položením „základních kamenů“ a světlo světa spatřily i návrhy podoby
budoucího památníku, ale jeho realizaci zhatila druhá světová válka. Na současnou konečnou podobu památníku bude
v letošním roce vypsáno výběrové řízení. Zatím existuje pilotní návrh, který nese podobu kalicha coby symbolu rovnosti
a snášenlivosti a který je vyobrazen v logu společnosti. Kalich se stane základem zadání pro výtvarnou a architektonickou
soutěž. Návrhy v této soutěži budou následně vyvěšeny na radnici a prezentovány v tisku.
Vážení občané a příznivci Domažlic, zatím vám předkládáme ideu, jejíž uskutečnění je přímo závislé na realizaci převodu pozemku na Baldově do vlastnictví města a na získání finančních prostředků na výstavbu jmenovaného památníku.
Členem Společnosti pro památník bitvy u Domažlic se již stal například ředitel Husitského muzea v Táboře p. PhDr. Miloš
Drda, CSc., děkan Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Jan B. Lášek a církevní historik prof. PhDr. Michal Flegl.
Společnost bude usilovat o získání dalších potenciálních příznivců z řad společenského, kulturního a vědeckého prostředí
i z řad občanů města. Přivítáme jakoukoli pomoc a názory na kontaktní adrese: vinci@citadela-praha.cz.
Mgr. Miloš Novotný, Ing. Eva Roubalová

Kontrola odhalila zpronevěru

Namátková vnitřní kontrola na Městském úřadě v Domažlicích odhalila zpronevěru,
které se měla dopustit jedna pracovnice matriky. S dotyčnou byl proto okamžitě rozvázán
pracovní poměr a věc byla předána policii k prošetření.

2. 4. III. abonentní koncert KPH – Gabriela Demeterová, 3. 4. Taneční pro dospělé,
3. 4. Prodej, 4. 4. Prodej, 4. 4. Pyžamový
bál, 6. 4. Prodej, 7. 4. Prodej, 8. 4. Divadlo
Járy Cimrmana – České nebe, 10. 4. Taneční pro dospělé, 14. 4. Prodej, 15. 4. Zasedání zastupitelstva města, 16. 4. Prodej,
17. 4. Projekt pro školy, 18. 4. Klubová
scéna – Laco Deczi, 20. 4. Divadlo v rámci předplatného – Novecento, 21. 4. Prodej, 22. 4. Módní přehlídka, 23. 4. Prodej,
24. 4. Taneční akademie Venduly Hruškové, 25. 4. Regionální konference zdravotních sester, 25. 4. Koncert Donovalová/
Junek, 27. 4. Prodej, 29. 4. Prodej.

Středa
1.
Čtvrtek–pátek

Americký horor s titulky

ONI
l Vstupné 65,- Kč 85 min.
Americký muzikál v českém znění

2.–3.

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
r Vstupné 70,- Kč 112 min.

Sobota–neděle

Americká komedie s titulky

4.–5.

RŮŽOVÝ PANTER 2
r Vstupné 75,- Kč 92 min.
Kino čakan pro dětí v českém znění

začátek ve 14:00

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
r Vstupné 75,- Kč 103 min.

Středa– čtvrtek

Americké drama s titulky

v Domažlickém zpravodaji

8.–9.

l Celá strana 18 x 25 cm

Pátek–sobota

Americké dobrodružné romantické fantasy s titulky

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!

10.–11.
Neděle 12.

Muzeum Chodska v Domažlicích,
Galerie bratří Špillarů, pořádá výstavu
Já a jiná lesní zvěř / II. Expozici můžete
navštívit až do 17. dubna v galerii v ulici
Msgre B. Staška 265 v Domažlicích.

CESTOVNÍ AGENTURA
JAROSLAVA REJCHRTOVÁ,
Švabinského 542, Domažlice,

č. tel. 728 342 884
– prodej zájezdů do celého světa

MĚSTO EMBER
r Vstupné 60,- Kč 96 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

zač. ve 14:00 hod.

SOBÍK NIKO
r Vstupné 45,- Kč 75 min.

Neděle

Příběh lásky a vášně

12.
Středa

HLÍDAČ Č. 47
l Vstupné 70,- Kč 108 min.
Americký hudební film s titulky

15.

DOKAŽ TO!
r Vstupné 65,- Kč 90 min.

Čtvrtek

Americké drama s titulky

16.

POCHYBY
m Vstupné 75,- Kč 104 min.

Pátek–sobota

Americké drama s titulky

17.–18.

VALKÝRA
m Vstupné 65,- Kč 120 min.

Neděle 19.

Kino Čakan pro děti v českém znění

zač. ve 14:00 hod.
Neděle

VÝSTAVA OBRAZŮ

duben 2009

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM
V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

NOUZOVÝ VÝCHOD
l Vstupné 60,- Kč 119 min.

(450 cm2) 5 940 Kč

v

DUBEN 2009

Neděle 5.

Inzerujte u nás

číslo 4

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

KOMPLIKACE S OBNOVOU ALEJÍ OBSAZENÍ PROSTOR MKS

Domažlické zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo (na základě stanovisek řady odborných posudků)
o kompletní obnově domažlických Alejí na horním konci náměstí. Jejich rychlou obnovu však zakázala
Česká inspekce životního prostředí. Sedm velkých jírovců, které svojí nestabilitou ohrožují chodce,
musíme nechat stát. V rozhodnutí ovšem ČIŽP neopomněla zdůraznit, že odpovědnost za ohrožení
zdraví či života chodců a škody na majetku nese výhradně majitel, tedy město Domažlice.
K rozhodnutí ČIŽP jsme se odvolali. Protože však musíme jednat a nepřipustit ohrožení občanů,
informovali jsme ČIŽP o bezodkladném provedení „poražení určených stromů a ošetření zbylých
jírovců přesně podle jediného posudku zpracovaného pro ČIŽP. Požádali jsme inspekci o účast inspektora ČIŽP při tomto ošetření, aby nemohla vzniknout sebemenší pochybnost o nesprávném postupu
„ošetření“.
Protože se blíží konec vegetačního klidu, provedeme tyto práce na „Aleji“ od úterý 31. 3. 2009.
Práce provede odborná firma a na prováděné práce bude dohlížet zpracovatel posudku, který jako
jediný doporučil zachování těchto nemocných stromů. Přijďte se podívat! Přestože nevěřím, že výsledek této „operace“ bude pro naše náměstí přínosem, rozhodli jsme se postupovat přesně v souladu
s nařízením inspekce. Výsledek uvidíme všichni v nejbližší době.
Osobně jsem se Alejím věnoval celý rok. Zjišťoval jsem názory odborníků na danou tématiku a musím odpovědně prohlásit, že se nenašel jediný (kromě zpracovatele posudku ČIŽP), který by při zvážení všech hledisek zvolil variantu zachování torza alejí. Osobně jsem přesvědčen, že rychlá obnova
aleje (místo 7 torz ořezaných kmenů 13 vzrostlých stromů) by byla daleko lepším řešením. Až budete
zbytkem alejí v létě procházet, vzpomeňte si prosím na rozhodnutí zastupitelstva města. Bude–li výsledek zásahu předepsaného ČIŽP ku prospěchu tohoto místa, rád to veřejně přiznám a budu rád, že
jsme před rokem nepostupovali podle předložených posudků a Aleje jsme vloni nepokáceli.
Poslední poznámka: neodborné ošetření aleje bylo provedeno asi v roce 1984, protože došlo k nebezpečnému pádu větví na veřejné prostranství. Znalosti tehdejších zahradníků nedosahovaly dnešní
úrovně, a proto byl proveden tento zásah tak, jak byl proveden. O nebezpečném stavu Alejí se ale ví
téměř deset let. Naše „funkční období“ trvá od listopadu 2006 a ihned po zjištění špatného stavu
Alejí (od února 2008) jsme začali problém řešit. Věřte mi, že bychom se raději věnovali zcela jiným
problémům, než rozhodovat o kácení či nekácení stromů. Ing. Miroslav Mach, starosta města

v

19.
Středa

POHÁDKY NA DOBROU NOC
r Vstupné 70,- Kč 99 min.
Rakousko-německé hudební drama s titulky

FALCO
m Vstupné 65,- Kč 102 min.
Z filmového klubu

22.

SEDMÉ NEBE
l Vstupné 60,- Kč 118 min.

Čtvrtek

Americká komedie s titulky

23.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
m Vstupné 65,- Kč 129 min.

Pátek–sobota

Americká komedie s titulky

24.–25.

MARLEY A JÁ
r Vstupné 60,- Kč 111 min.

Neděle 26.

Kino Čakan pro nejmenší pásmo pohádek

zač. ve 14:00 hod.
Neděle

„Muzikál ze střední 3“ nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty
rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve
kterém se pokusí zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze změn, jež budoucnost přináší.
Film Růžový panter 2 je pokračováním úspěšného hitu z roku 2006, v němž se Steve Martin poprvé ujal role neohroženého a neohrabaného
francouzského detektiva, inspektora Jacuese Clouseaua. Když začnou po celém světě mizet vzácné šperky včetně legendárního diamantu
Růžový panter, je šéfinspektor Dreyfus (John Cleese) nucen zapojit Clouseaua do vyšetřování jakožto člena mezinárodního týmu detektivů
a odborníků, pověřeného dopadením zloděje a navrácením odcizených šperků.
Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik - alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní
show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největší dobrodružství v životě - skutečnou
cestu po skutečném světě.
Řada zajímavých okolností doprovází uvedení filmu Nouzový východ. Poprvé od Titaniku, jednoho z nejúspěšnějších snímků všech dob,
se spolu před kamerou sešli jeho protagonisté Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Vůbec poprvé se britská herečka podvolovala režijním
pokynům svého manžela, oscarového Sama Mendese. Mnohem důležitější než tyto bulvární zkratky je ale očekávání Nouzového východu
jako jedné z klíčových události letošní filmové sezóny.
Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy podzemní gigantické město Ember. Nyní však stojí na pokraji zániku. Generátor, poskytující
jeho obyvatelům energii, která zajišťuje světlo, teplo a vzduch, dosluhuje a začíná selhávat. Obrovské sklady potravin jsou již téměř prázdné
a komplikují se i dodávky vody. Klesá morálka přeživších. A nikdo neví, co nastane, až se celé město ocitne v temnotě.
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé
letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent
nejmenší pochopení a děti se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec je mezinárodní hvězda.
KAREL RODEN V MILOSTNÉM PŘÍBĚHU O LÁSCE, VÁŠNI, SMRTI A TRESTU. Distribuční film České televize, který vznikl na motivy románu Josefa
Kopty. Scénář k filmu Hlídač č. 47 je poslední scenáristická práce známého televizního autora Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003.
Eduard Verner ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka, který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, doufá, že
ve svém dalším životě najde díky lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu.
Slyšíš hudbu, cítíš rytmus... Mladá Lauryn (Mary Elizabeth Winstead) pomáhá po předčasné smrti svých rodičů bratrovi Joelovi (John
Reardon) s provozem autoservisu, který jejich rodina vlastnila. Současně ale trénuje na zkoušky do taneční školy v Chicagu. Když je ale na
zkoušce odmítnuta, nedokáže se vrátit zpátky domů. Dana (Tessa Thompson), se kterou se seznámí, jí nabídne možnost ubytování a sežene
jí práci účetní v místním tanečním klubu.
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip Seymour Hoffman), se pokouší o jisté uvolnění přísných pravidel církevní školy
svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a krutá
ředitelka. Komunitou zmítají divoké politické změny a na školu byl přijat první černošský student, Donald Miller.
Dlouho očekávaný napínavý film Valkýra vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků
od moci.
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM SANDLER představí jako Skeeter Bronson, hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou pro vždy
změní, když pohádky na dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat. Pokouší se využít tohoto jevu a promítat své
ambice do jedné exotické pohádky za druhou. Ale to, co Skeeterův život obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí.
Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse Hölzela známého po celém svete pod jménem FALCO, který neodkrývá jen
zákulisí showbusinessu, ale nabízí i pohled na soukromý život této rakouské legendy. Příběh začíná a koncí 6. února 1998 ve Falcove aute
v Dominikánské republice. V několika posledních minutách před smrtí si Hans Hölzel znovu promítá svůj životní příběh.
Německé drama Sedmé nebe je nezvyklým filmem o různých podobách lásky. Inge žije již 30 let s manželem Wernerem. Přivydělává si
k důchodu jako krejčová. Aniž by po tom vědomě toužila, zamiluje se do svého zákazníka Karla. Vztahu se nejdříve brání, ale vzájemná
(nejen sexuální) přitažlivost je silnější.
Greg Behrendt a Liz Tuccillová, konzultant a scenáristka seriálu Sex ve městě, napsali knížku, která natvrdo a na rovinu podává pravdu
o mužích. Film Až tak moc tě nežere je natočený podle této knižní předlohy.
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Aniston) se rozhodnou,
že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šestikilového
labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto začíná film režiséra
Davida Frankela.

S KRTKEM DO POHÁDKY II.
r Vstupné 35,- Kč 67 min.

Krtek a raketa, Krtek a vejce, Broučci - Jak Skok a Kuk spadli, Co to bouchlo, Krtek a tranzistor, Člověk neandrtálský, Jak ulovit tygra.

Americké drama s titulky

Režisér Štěstí na dosah a oscarový Will Smith přinášejí poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit
své hříchy tím, že zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob. Jakmile se do toho pustí, nic ho nemůže odradit. Alespoň si to myslí.
Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení, že se do jedné z oněch osob zamiluje - a že právě ona ho začne měnit.
Komiks Alana Moorea Watchmen je považován za vůbec nejlepšího zástupce ve svém žánru. Natočit podle něj film proto byla obrovská
výzva. Hozenou rukavici nakonec zvedl Zack Snyder, muž který si vydobyl renomé režií adaptace komiksové verze řecké historie 300:
Bitva u Thermopyl. Vizuálně omračující styl, který zdobil i jeho předchozí hit, naordinoval i snímku Strážci-Watchmen. Přidejte k tomu temný mnohovrstevnatý příběh obývaný velmi netradičními postavami superhrdinů a najednou je tu jeden z nejzajímavějších filmů roku 2009.

26.

SEDM ŽIVOTŮ
m Vstupné 75,- Kč 123 min.

Středa–čtvrtek

Americké akční sci-fi s titulky

29.–30.

Film isnpirovaný skutečnou událostí. O tom, co se 11. února 2005 událo v chatě rodiny Hoytových, stále nemáme tak docela jasno. Pro
Kristen McKay (Liv Tyler z trilogie Pán prstenů) a Jamese Hoyta (Scott Speedman z filmu Underworld: Evolution) mělo jít o slavnostní večer
stranou od ostatních v opuštěném domě patřícím jeho rodičům.

STRÁŽCI - WATCHMEN
l Vstupné 65,- Kč 161 min.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU

Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

Výbor zahrádkářů zve na výroční členskou
schůzi, která se koná 20. dubna od 18 hodin v budově „Zahrádkáře“.
(red)

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC KVĚTEN 2009: Nenarození, Monstra versus vetřelci, Sex Drive, Vévodkyně, Příběh o Zoufálkovi,
Baader Meinhof Komplex, El passo, Milionář z chatrče.
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středa 22. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

Módní přehlídka Agentury DS MODELS

JARNÍ MÓDNÍ KOKTEJL II. - nechte se svést vůní jarní módy
GABRLIELA DEMETEROVÁ TOUR PRO NRVV (Nadace rakovina věc veřejná)
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice a Kruhem přátel hudby
pořádá ve čtvrtek 2. DUBNA 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS III. abonentní koncert

GABRIELA DEMETEROVÁ – housle, EVA BUBLOVÁ – varhanní pozitiv

Gabriela Demeterová je houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina
v Anglii. Je členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine…
Gabriela Demeterová hraje na housle od tří let. V České republice vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u prof. Nory Grumlíkové.
Během studií se pravidelně účastnila mistrovských interpretačních kurzů po celém světě. V roce 2000 navíc ukončila dvouleté postgraduální studium na Královské hudební akademii v Dánsku
u prof. Marty Líbalové. Specifické interpretační zásady konzultovala u specialistů na starou hudbu v Holandsku. Program: Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704) „Růžencové sonáty“ Sonáta
č. 5 A dur , Sonáta č. 6 c moll, Sonáta č. 7 F dur, Passacaglia – housle sólo, Sonáta č. 10 g moll, Sonáta č. 11 G dur, Sonáta č. 12 C dur
středa 8.dubna 2009 od 19.30 ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Divadlo Járy Cimrmana

ČESKÉ NEBE

Osoby a obsazení: J. A. Komenský: Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák; Praotec Čech: Jan Hraběta nebo Jan Kašpar; Svatý
Václav: Petr Brukner nebo Petr Reidinger; Jan Hus: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel; K. H. Borovský: Robert Bárta nebo
Genadij Rumlena; Babička: Miloň Čepelka nebo Marek Šimon; Maršál Radecký: Václav Kotek nebo Bořivoj Penc nebo Petr
Reidinger; Miroslav Tyrš: Zdeněk Škrdlant nebo Michal Weigel. Režie: Ladislav Smoljak. Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel.
Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na
zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J. A. Komenský se v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu. Hra je vhodná k oslavám 28. října, ale lze ji uvádět i jindy.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
sobota 18. dubna 2009 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

LACO DECZI & CELULA NEW YORK

Laco Deczi, trumpetista, skladatel a umělecký vedoucí skupiny Celula New York, se narodil v roce 1938 na Slovensku. Od roku 1960 byl členem
souboru SHQ Karla Velebného, jímž prošla většina naší jazzové špičky. V roce 1967 založil svůj vlastní soubor Jazz Celula. Od roku 1970 byl členem
Jazzového orchestru českého rozhlasu (JOČR) a v témže roce vydal rovněž své sólové album „Sentimental Trumpet“. Vystupoval také v duu s kytaristou Zdeňkem Sarkou Dvořákem a složil hudbu pro mnohé filmy a televizi. Od roku 1985 žije ve Spojených státech, kde sestavil soubor Celula New
York, a vystupuje po celých Spojených státech společně s nejlepšími jazzovými muzikanty, jako jsou např. Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook,
Dave Weckl, Sonny Costanzo aj. Laco Deczi ve své hudbě klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Přichází s množstvím
původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Velká módní show v podání nejkrásnějších Dívek Šumavy
Moderuje: Petr Berka (Rádio Impuls). Host: česká topmodelka HANA MAŠLÍKOVÁ

Program: Představení novinek jarních kolekcí módních návrhářek, konfekce, džínové a sportovní módy, plavek, luxusního prádla, svatebních šatů.
Představení finalistek IV. ročníku soutěže Dívka Šumavy ´09.
Již po druhé do Domažlic zavítá módní show s názvem „Jarní módní koktejl“ v podání nejkrásnějších dívek... nejen ze Šumavy! Nenechte si ujít...
představení nových finalistek IV. ročníku Dívka Šumavy´09, extravagantní kolekce módních návrhářek Ivy Šimandlové a Ivety Hrabětové, jarní trendy sportovních, společenských, svatebních
kolekcí, luxusních brýlí, džínové módy, spodního prádla a novinka - dětská kolekce - předvedou nejmenší a nejmladší DS MINI MODELS! Ještě před začátkem módní show si dámy budou moci
nechat odbornými poradkyněmi doporučit vhodnou péči o pleť a vyzkoušet značkovou kosmetiku Mary Kay či zhlédnout výrobky dovezené přímo z Afriky.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
pátek 24. dubna 2009 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky základní školy
15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost
MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice

TANEČNÍ AKADEMIE

Dance Team Venduly Brettschneiderové-Hruškové při Základní umělecké škole Domažlice.
Představí se všichni tanečníci od předškoláků po dospělé ...
Program: Hip hop dance, Jazz dance, Show dance, Street dance, břišní tance a balet.
neděle 25. dubna 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále

HOUSLOVÝ A KLAVÍRNÍ RECITÁL

ADÉLA DONOVALOVÁ – klavír
JAKUB JUNEK – housle

Adéla Donovalová se narodila roku 1987 v Praze a hraje na klavír od svých pěti let. Nejprve v ZUŠ Ilji Hurníka s Ivanou Vyšohlídovou, v letech 1999–2007 studovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením pod vedením prof. Jana Tůmy. Od roku 2007 je studentkou
Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde spolupracuje se dvěma předními českými pianisty. V minulém roce studovala ve
třídě prof. Ivana Moravce, od letošního roku je studentkou druhého ročníku u prof. Ivana Klánského.
Jakub Junek byl v roce 1999 přijat na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde hrál pod vedením Jiřího Nováka. V současné
době je studentem pražské konzervatoře ve třídě Pavla Kudeláska a zároveň studentem prvního ročníku Hudební fakulty AMU u Bohuslava
Matouška. Kromě sólové hry se intenzivně věnuje i hře orchestrální a komorní.

Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském
informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz,
www.chodskeslavnosti.cz

neděle 19. dubna 2009 od 14.00 a od 16.00 hodin – MKS I. patro

Loutkové divadlo při MKS Domažlice uvede loutkové představení

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - VYPRODÁNO

Vstupenky na další loutková představení pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč.
pondělí 20. dubna 2009 od 19.30 ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA, Divadelní představení pražské Violy

Alessandro Baricco NOVECENTO (MAGICKÉ PIÁNO)

Strhující příběh geniálního klavíristy. Hrají: David Prachař, Emil Viklický, režie: Lucie Bělohradská, překlad: Karina I. Havlů, Alessandro
Baricco – Novecento se odehrává na lodi, která pravidelně brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou. Novecento je jméno odloženého novorozeněte, jež námořníci objevili v podpalubí. V průběhu let se chlapec naučil hrát na piáno tak, „že i Bůh tančil, pokud se nikdo nedíval“.
David Prachař za hlavní roli získal cenu Thálie 2006. Radost ze hry, která se z vypravěče příběhu muzikanta Novecenta nakažlivě přenáší
na diváka, je nejen barvitá a barevná, ale je současně detailně propracovaným hereckým výkonem. „Hra NOVECENTO vypráví velký příběh
jednoho výjimečného lidského osudu. Setkáváme se v ní s mimořádným člověkem, tajemným „geniálním“ jazzovým klavíristou. Mám ráda
velké příběhy. Mám ráda výjimečné lidi. Mám ráda jazz. Mám ráda tuhle hru. Když jsem ji poprvé četla, už někde uprostřed se mi v mysli
zjevilo jméno Emila Viklického. Dávno jsem si přála se s ním setkat. A tohle byla výzva. Ještě než jsem hru dočetla, viděla jsem Davida
Prachaře. Taky jsem s ním nikdy nepracovala, ačkoliv se léta známe. Odnesla jsem text do Violy a oba muže oslovila. Nabídku přijali. Nikdy jsem nedělala na jevišti hru s živou hudbou. A v mém
věku je každé „poprvé“ krásné. A každé setkání nad zajímavým textem je cenné. Moc si ho vážím a těším se na společnou práci.“ Lucie Bělohradská.

úterý 5. 5. náměstí Míru
Město Domažlice – MKS Domažlice – ZUŠ Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ v odpoledních hodinách na domažlickém náměstí
pondělí 11. 5. od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

MARIUS A FANNY
pátek 15. 5. od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
IV. Abonentní koncert

LUDMILA PETERKOVÁ– klarinet a BENNEWITZ QUARTET
pátek 15. 5.–neděle 17. 5. ve velkém sále MKS

16. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KPH
neděle 31. 5. ve velkém sále MKS
Koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
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Evangelíci zvou na cyklus přednášek PhDr. Zdeňka Vyšohlída Turistické akce
V nově postaveném sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Domažlicích
přednese PhDr. Zdeněk Vyšohlíd své čtyři filosofické přednášky na téma Církevní rok.
PhDr. Zdeněk Vyšohlíd, učitel zdejšího Gymnázia J. Š. Baara, přednese u evangelíků
během tohoto roku čtyři své texty zamýšlející se nad průběhem a samotným významem
křesťanského církevního roku.
Tématem prvního setkání, které se uskuteční již 1. 4. 2009, budou Pašije. Název přednášky je více než lákavý: Händelův text Pašijí – strhující síla básnického slova.
Sám autor k tomu poznamenává: „Strohý text – a velkolepá hudební kompozice. Jak to
jde dohromady? Jak je to možné, že prostá jednoduchost textů Pašijí dokáže tak uchvátit
a strhnout mysl čtenáře?“ První z tohoto cyklu přednášek se tedy bude zamýšlet nad samotnou myslí člověka a nad strhující silou básnického vyjádření.
Druhá přednáška, konající se 27. 5. 2009, je nazvána Svatodušní zamyšlení nad pojmem
Ducha. Na jejím vzniku měly velký podíl rozhovory autora s Msgre Jiřím Reinsbergem.
Jedním z častých témat oněch rozhovorů byla láska. Co je vlastně láska? Jak ji chápat,
a hlavně, jak ji žít? Autor k tomu opět dodává: „Téma ducha, a také Ducha svatého, je tématem, které lze otevřít pojednáním o lásce. Duchovní struktura v životě vůbec – ne jako
něco vyhrazeného nedělní bohoslužbě, ale něco navýsost lidského – a k obrazu Stvořitele! To je těžké téma. Právě proto bych je chtěl podat způsobem co nejsrozumitelnějším.“
Přednáška v pořadí třetí nese název Trojice – inspirace pro moderní filosofii. Uskuteční
se 27. 9. 2009 a jak její název napovídá, bude věnována tématu Trojice. Znovu sám autor:
„Že je to dogma, ví každý. Že se ovšem jeho chápání z dob pradávných stalo inspirací pro
moderní filosofii, to už tak všeobecně známé není.“ Tušíme tedy, o co v této přednášce
půjde. Nezůstane pouze u snahy pochopit, co toto dnes pro většinu lidí „tajemné“ církevní učení znamená, ale půjde též o zamyšlení nad tím, jak nám téma Trojice může pomoci
k pochopení moderních filosofických i lingvistických teorií. Ty z něho totiž namnoze
vědomě vycházejí.
Čtvrtá a závěrečná přednáška se bude konat 25. 11. 2009 a ponese název Vánoce
– Advent jako završení. Jejím tématem bude adventní čas. Je to vlastně zarážející a provokativní. Adventem církevní rok začíná, u Zdeňka Vyšohlída Adventem a Vánocemi
jeho přednášky končí. „Vysvětlení, proč nezačínáme náš cyklus narozením Božího Syna?
Proč jsme začali ukřižováním? A jak se ta předchozí témata potkávají v čase radostného
očekávání? Právě toto by naše závěrečné setkání mělo objasnit, ale také ukázat, jakým
způsobem je tradice křesťanského - a to znamená: evropského – myšlení stále živá a filosoficky nosná a přínosná.“
Všechny čtyři přednášky s následnou diskusí se konají od 19:00 hodin v modlitebně
sborového domu Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, Tyršova 690. Vstupné je dobrovolné a všichni jsou srdečně zváni. Pro další informace o akcích evangelíků:
www.domazlice.evangnet.cz
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Placení místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme všechny občany města Domažlice - poplatníky místního poplatku za
komunální odpad, že v měsíci březnu byla zahájena distribuce poštovních poukázek
k úhradě místního poplatku za komunální odpad za rok 2009. Poplatek je splatný do 30.
dubna 2009.
Bližší informace lze získat v obecně závazné vyhlášce č. 12/2003, v platném znění,
kterou lze nalézt na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva-vyhlášky a nařízení.
Úhradu poplatku, abyste se vyhnuli frontám u pokladen, doporučujeme provést bezhotovostně převodem na účet města. Platit můžete i na pokladnách (radnice, nám. Míru 1,
nebo ve druhé budově města U Nemocnice 579).
Finanční odbor MěÚ Domažlice
Městské centrum služeb, Baldovská 638 pořádá v jídelně
8. 4. od 14.00 hodin přednášku Obezita, vliv na lidský organismus, jakých potravin
se vyvarovat – přednáší MUDr. M. Kubiska.
15. 4. od 14.00 hodin přednášku z oblasti neurologie – promluví MUDr. P. Zeman.
28. 4. od 14.00 hodin Zdobení velikonočních kraslic – v podání Marie Mužíkové
Městské centrum služeb, Břetislavova 84 pořádá ve společenské místnosti
23. 4. od 14.00 hodin přednášku První pomoc seniorům – na téma promluví Jitka
Wogelová.

v DUBNU

Sobota 4. 4.
Odmykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.30 hod do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek,
Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení
v 10.30 hod. Po skončení návrat do Chodova. Zde v kulturním domě oběd a společné
posezení. Odjezd z Trhanova v 16.17 hod.
Pondělí 13. 4.
Velikonoční vycházka. Odjezd z nádraží
ČD do Kdyně v 11.47 hod. Trasa: Kdyně,
Podzámčí, Příkopy, Nový Herštejn, Kdyně
(10 km). Vede S. Doubek.
Sobota 18. 4.
Turistika na Šumavě. Odjezd z nádraží
ČD v 6.03 hod do Železné Rudy – Alžbětína. Trasa: Alžbětín, Debrník, Ferdinandovo údolí, hraniční přechod, H. Schachter,
Hans Watzlik – Hain, Bayerische Eisenstein (možno navštívit železniční muzeum), Železná Ruda – Alžbětín (12 km).
Odjezd v 15.24 hod, návrat v 17.17 hod.
Vede P. Matějka.
Sobota 25. 4.
Gymnaziální pochod Lenochod. Start od
7 do 9 hodin. Startovné dospělí: 15,– Kč,
mládež: 10,– Kč.
Trasa 12 km: Gymnázium, Baldov, Týnský háj, Milavečské mohyly, Chrastavice,
Domažlice.
Trasa 20 km: k Milavečským mohylám
jako „12 km“, pak Milavče, Božkovy,
Radonice, Husmánkův mlýn, Zahořany,
Bořice, Domažlice. V cíli občerstvení
a pamětní list.
Neděle 26. 4.
Celodenní výlet k pramenům Radbuzy.
Odjezd ze zastávky ČD v 7.52 hod. do
Nového Kramolína. Trasa: Kramolín, Valtířov, Hora Svatého Václava. Návrat autobusem a vlakem. (17 km). Vede K. Bílek.
Připravujeme
Pátek 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi.
Akce KČT za toulavým náprstkem. Start
v 13.30–14.30 hod. od budovy Gymnázia
J. Š. Baara v Pivovarské ulici.
Trasa: Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem, vodárna pod Vavřincem (4 km).
V cíli pamětní list a možnost opékání donesených uzenin.
Pátek 1. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD do Kdyně v 11.47 hod. Trasa: Kdyně, Čepice, Ráj, Svatá Anna, Prapořiště
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 3. 5.
Turistika na Klatovsku. Odjezd z nádraží
ČD do Bezděkova. Trasa: Bezděkov, Tupadelské skály, Svatý Blažej, Poleň, Chudenice (15 km). Vede M. Senohrábková.
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Blahopřejeme žákům přijatým na konzervatoř - Ivaně Sazamové, Josefu Štefanovi - zpěv, Marcele Veberové - klavír, Štěpánu
Holoubkovi - bicí.
Úspěšná byla naše ZUŠ i v dosud probíhajících soutěžích.
Hudební obor: sbor DUHA v krajském kole získal Zlaté pásmo
a nominaci za Plzeňský kraj na červnový festival do Lidic – uděluje se nejlepšímu sboru v kraji, který byl v předešlém roce oceněn
v celostátním kole v Pardubicích (sbormistr J. Mentová, klavír
J. Eretová, flétna P. Popelková). Z okresního kola pěvecké soutěže
postoupili do kraje: D. Seidlová, H. Hradecký, J. Šmídová, A. Palacká (vyučující L. Kotlanová, klavír J. Eretová), J. Štefan,V. Dufek, J. Dolejš, V. Buršík (vyučující K. Jindřich, klavír M. Morysková). Do celostátního kola Karlovarského skřivánka se vyzpívali
H. Hradecký, I. Sazamová, A. Palacká, A. Černá-náhradník (ze
třídy L. Kotlanové).
7. 3. se konalo krajské kolo ve hře na žestě a bicí: 2. místo P. Janeš – tuba, 3. místo K. Šleisová – lesní roh (vyučující J. Huřťák,
klav. dopr. J. Eretová), 2. místa P. Blahut, Š. Holoubek – bicí (vyučující K. Jindřich). Literárně-dramatický obor (vyučující D. Žáková): z okresního kola recitační soutěže postoupily do krajského
kola 18. 4. v Plzni P. Melicharová, K. Machová, A. Bednářová. 3.–
5. 4. se uskuteční ve Stříbře Krajská divadelní soutěž TARTAS,
které se zúčastní žáci v oboru dětská divadla se hrou O soudci Ookovi a dětský recitační kolektiv s pásmem Magor dětem-na dobrou noc. 9.–11. 4. v Plzni předvedou žáci loutkový příběh Chlapec
a kachna v krajské loutkové soutěži PIMPRLENÍ.
Taneční obor vystoupí 17. 4. na RUBIKONU (pořádá DDM)
a 24. 4. na své Taneční akademii v MKS,v 9:00 a 11:00 pro školy,
v 15:30 a 17:30 pro veřejnost (vyučující V. Brettschneiderová).
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Výtvarný obor vystavuje v dubnu – Bosé nohy, ZUŠ Klenčí
(vyučující J. Šlechtová, H. Reinigerová, I. Šlechta).
1. 4. Interní koncert v 17:30 v sálku ZUŠ. 16. 4. koncert studentů konzervatoře v 18:00 v sálku ZUŠ. Hrají M. Svobodová – klavír a P. Vacek – akordeon. Zazní i dueto. 25. 4. se pořádá v ZUŠ
Domažlice Krajská soutěž smyčcových souborů s účastí i našeho
houslového souboru (vyučující J. Anton). Přijímací zkoušky a zápisy do ZUŠ: 28. 4. Literárnědramatický obor (pro děti 6–10 let)
ve 13:00 (1. patro č. 10). 29. 4. Literárnědramatický obor (10–18
let) v 15:00 (1.patro č. 10).
Hudební obor: 11. 5. od 15:00 (1. patro, koncertní sálek), náhradní termín 20. 5. od 15.00 do 17:00 (1. patro č. 16). Taneční
obor: 11.a 13. 5. (1. patro č. 14). Výtvarný obor: 22. 5. ve 14:30
(přízemí č. 28). Na detašovaném pracovišti v Klenčí: výtvarný
obor 5. 5. od 14:00 v ZUŠ, hudební obor 12. 5. od 14:00 do
17:00.
(je)

Kadeřnictví ČARODĚJKA
- péče o tělo
Petra DOČEKALOVÁ
- kadeřnictví tel. 728 472 685
Msgre. B. Staška 61
- prodlužování vlasů
344 01 Domažlice
- prodej výhradně kosmetiky Loreal
- nehtové studio
JARNÍ AKCE:
- masáže
tel. 720 292 971
k celkové masáži těla
- sportovní a rekondiční
obličej ZDARMA
- lymfatické (přístrojové)

LYMFOVEN – NEBALTE TO, ZABALTE SE!
LYMFOMASÁŽE A SKOŘICOVÉ ZÁBALY
zdravější a štíhlejší „JÁ“ do LÉTA
JARNÍ AKCE: 20% sleva
- vyhlazujte celulitidu
- zeštihluje objem problematických partií
- zpevňuje bříško, stehna, hýždě
- odbourává otoky, kruhy pod očima
DÁRKOVÉ
- zlepšuje stav pokožky
POUKAZY

PRODEJNÍ DEN
SE SLEVOU

neděle 26. dubna
9–17 hodin
syntetika, vlna, peří – čištění

STRÁŽ u Domažlic
( 379 768 318
malé občerstvení – srdečně Vás zveme!

Dobře fungující lymfatický systém pročišťuje
a omlazuje celé tělo i duši
Do lukrativního salonu přijmu kadeřnici a nehtovou designérku ve věku kolem 30 let. Po několika zkušenostech vím, že
hledám rovnocennou kolegyni se stejnou energií jako mám já.
Tel. 728 472 685.

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN

Sobota 4. dubna – VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI – velikonoční slepička a závěsný ptáček. Akce se koná společně
s Galerií bratří Špillarů. Zahájení v 8.45 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí, vlastní dílna
bude probíhat v Galerii bratří Špillarů.
3., 6., 7. a 8. dubna BAREVNÉ KAPKY. Interaktivní projekt pro 2. a 3. třídy ZŠ, proměny přírody, tradiční
svátky, lidová slovesnost, říkadla, pranostiky, praktická výroba. Od 10 do 11.30 hodin
v domě dětí.
Čtvrtek 9. dubna – VELIKONOČNÍ BARVÍNEK od 9 do 14 hodin v domě dětí.
Pátek 17. dubna – okresní kolo RUBIKON ve spolupráci s Městským kulturním střediskem od 10 hodin v MKS.
Sobota 25. dubna – dílna „Dárek pro maminku“ – dílna ke DNI MATEK. Od 9 do 12 hodin v domě dětí.
Pondělí 27. dubna–čtvrtek 30. dubna – CHODSKO A TRADICE NA OBRAZECH JAROSLAVA ŠPILLARA výukový program pro
žáky 4. a 5. tříd ZŠ ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii.
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Ke stažení.
Okresní kola soutěží

středa

1. 4.

Fyzikální olympiáda E, F

GJŠB

čtvrtek

2. 4.

SOČ – generálním partnerem SOČ je Česká spořitelna a.s.

GJŠB

středa

8. 4.

Matematická olympiáda Z 6–8

GJŠB

středa

15. 4.

Pythagoriáda I., II.

GJŠB

pátek

24. 4.

Biologická olympiáda C

GJŠB

středa

29. 4.

Biologická olympiáda D

GJŠB

DUDY A FLAŠINET
Bavorsko-české setkání se uskuteční v muzeu ve volné přírodě Horní Falcko, Neusath-Perschen v neděli 17. května
od 13 hodin. Více informací se zájemci mohou dozvědět na www.freilandmuseum.org.
(toš)

v
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Investice schválené v rozpočtu města na rok 2009
Domov pro seniory
Rek. Husovy ul.
Rek. Ladovy ul.
Tréninkové hřiště
Parkoviště u p. bazénu
Projekt. dokument.
Studie pivovar

dotace
38,423
8,027
2,995

Ob. zona Na Bábě
Zimní stadion
ZŠ Komenského
Odbahnění Babylonu
Varovný systém
Zelenov revitalizace
Alej k Vavřinečku
Beach hřiště
Dět. hřiště u bazenu
Parkoviště Mánesova
Cyklostez. Bystřice
Koordinace s ČEZ
Opr. chodníku Švabinského
Zkapacitnění Zubřiny
Praktická škola
Školka Poděbradova

6,424
0,192
4,320
0,300
0,300

7,534

duben 2009
dotace

vl. prostředky
0,250
0,150
0,250
1,500
0,750
2,500
0,500
1,000
0,010
0,006
2,500
8,000
0,060
0,250
138 558 928,–
68 481 176,–
70 077 751,–

1,000
0,122
2,633
0,713
0,046
0,670
0,033

SDH Domažlice-stříkačka
Jesle
Sřecha Střelnice
Havlovice kanal. vod.
Aleje nám.
Tribuna Střelnice
Střecha Švabinského
Tenis. kurty
Czech point-upgrade
Oprava Božích muk
Biometrické pracoviště
Plav. bazén
Dětské hřiště Paroubkova
Informační centrum MKS
Náklady na investice celkem
Poskytnuté dotace
Vlastní prostředky

2,225
2,260
1,329
1,124
0,480
1,600
0,130
1,100

Pozn. Uvedené částky neznamenají ve všech případech kompletní náklady na danou akci, ale jedná se i o pokrytí různých etap:
Penzion pro důchodce I.–III. etapa, odbahnění Babylonu I. část,
varovný systém pro obyvatelstvo I. část, stejně tak i revitalizace
Zelenova, revitalizace aleje na Vavřineček II. část a rekonstrukce
plaveckého bazénu II. etapa. V případě tréninkového hřiště se jedná o částku za již odvedené dílo (částky jsou uvedeny v mil Kč).
Z dolní tabulky vyplývá, že radnice byla v žádostech úspěšná. Již
nyní může počítat s dotací 555 milionů korun.
(red)

vl. prostředky
20,130
1,447
0,242
4,244
5,217
5,000
0,300

Návrh plánu investic na rok 2009

v

0,150

0,058
0,054

Na jaké akce požádalo město o dotace
Datum podání
Březen 08
Červen 08
Červenec 08
Červenec 08
Listopad 08
Listopad 08
Listopad 08
Listopad 08
Červen 07
Říjen 08
Říjen 08
Listopad 08
Leden 09
Leden 09
Duben 09
Duben 09
Duben 09
Březen 09
Únor 09
Únor 09
Únor 09
Březen 09
Duben 09
Duben 09
Duben 09
Květen 09
Květen 09

Název
Dům pro seniory
Čistá Berounka
Rekonstrukce ulice Husova
Rekonstrukce Ladovy ulice
Údržba běžeckých stop Čerchov
Odbahnění rybníka Babylon
Varovný a inf. sys. obyv. města Domažlice
I. etapa – Revitalizace území Zelenov
Zkapacitnění Zubřiny (PV)
Rekonstrukce Střelnice (šatny+tribuna) (TJ)
Rekonstrukce tenisových kurtů
Cyklostezka
Havlovice vodovod
Havlovice kanalizace
Cyklostezky-značení
Cyklostezky-vydání mapy
Mlýny v Domažlicích
Upgrade-czech point
Rekonstrukce povrchu tělocvičen
Víceúčelové hřiště
Boží muka
Cyklostezka Dom. - Luženice
Oprava budovy Radnice-fasáda+střecha
Rekonstrukce školy Kom. 17
Zateplení školy Msgre. Staška
Rekonstrukce pivovaru
Aquapark Domažlice
Přiznané dotace k dnešnímu dni
Podané žádosti o dotace
Plánované žádosti o dotace
Celkem

Poskytovatel
ROP-Jihozápad
3. výzva OPŽP
ROP-Jihozápad
ROP-Jihozápad
Cíl 3, DF
6. výzva OPŽP
6. výzva OPŽP
6. výzva OPŽP
Mze
MŠMT
MŠMT
Cíl 3, DF
Mze
Mze
disp. fond
disp. fond
disp. fond
IOP
KÚPK
KÚPK
MKČR
Cíl 3, DF
ROP-Jihozápad
ROP-Jihozápad
MŽP
ROP-Jihozápad
ROP-Jihozápad

Celková výše v mil. Kč Požadovaná dotace v mil. Kč
91,625
557,207
8,678
3,238
0,147
35,689
3,239
18,799
16,600
10,500
4,191
8,600
13,615
22,485
0,050
0,080
0,150
0,068
1,062
2,975
0,061
15,200
13,868
60,000
22,000
70,000
220,000
718,62257
80,437
401,068
1200,12757

60,125
432,130
8,027
2,995
0,121
32,120
2,915
16,919
15,100
8,000
2,095
7,310
10,892
14,615
0,041
0,040
0,075
0,058
0,743
2,083
0,054
12,920
12,765
55,500
19,800
59,500
190,000
555,352713
61,1055
350,485
966,943213

Podíl města
31,500
125,076
0,651
0,243
0,026
3,569
0,324
1,880
1,500
2,500
2,096
1,290
2,723
7,870
0,009
0,040
0,075
0,010
0,319
0,893
0,007
2,280
1,103
4,500
2,200
10,500
30,000
163,268857
19,3315
50,583
233,183357

v
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140 let domažlického Sokola
V letech 1922–1923 se přistoupilo k budování cvičiště na darovaném pozemku od bratra Hany. Byla vyhlášena pracovní povinnost
pro všechny členy. Celkem bylo přemístěno 4000 m3 zeminy a kamení (pole bylo svažité) a členové Sokola si odpracovali celkem 15670
hodin a od členů, kteří si svoji povinnost odpracovat nemohli, bylo vybráno 7500 Kč – za ně byli zaměstnáni nezaměstnaní města. I tak
si vybudování hřiště s kůlnou na nářadí vyžádalo ještě náklad 160 000 Kč. Nyní tedy konečně měl domažlický Sokol – ač zadlužený
– pevné zázemí, cvičiště, které užívali nejen sokolové, ale i žáci gymnázia, hasiči a armáda.
A nadšení pokračovalo, členů přibývalo a mohla se rozmnožovat činnost. Nelze zde popisovat všechna veřejná cvičení, slety, účasti
na závodech, zakládaly se nové oddíly – jezdecký, tenisový, lyžařský, turistický. Pořádaly se výlety, taneční zábavy, přednášky, koncerty (Sokol měl vlastní hudbu i trubačský sbor), tělocvičné akademie, divadelní představení. Zvláště oblíbené byly sokolské šibřinky
a silvestry. Na to již jeden výbor nestačil a tak se založily odbory: zábavní, divadelní, pořadatelský, sběratelský, biografický, stavební
a tiskový. Činnost všech odborů směřovala k cíli: shromažďování peněz pro stavební odbor na uhrazení dluhu a shromažďování základu
pro stavbu nové sokolovny, na jejíž čistě tělocvičný provoz by měl vydělávat Sokolský dům. Dobře to měli staří sokolové vymyšlené.
Tak to šlo až do roku 1934. Mezitím Sokol přikoupil pozemky nad hřištěm od města a českobratrské církve, takže areál už byl ucelený. Mohlo se tedy přistoupit k přípravě stavby sokolovny. V té době byl již starostou sokola Jan Krištof. Z podaných 39 návrhů byl
vybrán projekt ing. Lva Krči z Prahy. Ten pak vyprojektoval úpravu celého areálu s umístěním sokolovny. Nejprve bylo třeba rozšířit
hřiště. Hned po předání projekce v březnu 1935 začali sokolové budovat. Nejprve hřiště, neboť jednotě bylo stanoveno uspořádat v tomto
roce opět župní slet, a to na dny 5. a 6. července. A tak opět s chutí do práce. Byla zase stanovena pracovní povinnost pro členstvo. Dle
projektu bylo nutno přemístit a srovnat 4500 m3 zeminy a kamení (lámala se i skála). V této etapě odpracovali členové 16 019 hodin
a 4860 hodin bylo členy zaplaceno – peníze použity na práci nezaměstnaných. Pro zajímavost uvádíme, že nezaměstnaní tehdy dostávali
od města podporu 35 Kč na týden. Za práci na hřišti dostávali 1,50 Kč na hodinu + příspěvek 8 Kč za den, pokud odpracovali 8 hodin, od
ministerstva sociální péče (výkazy o práci se zasílaly příslušnému úřadu), vydělali si tak 20 Kč denně. Tak Sokol i ušetřil městu peníze
za podporu pro nezaměstnané.
(pokračování příště)
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Poděbradova ul.

Břetislavova ul.

Husova

Od prvého dubna je z části uzavřena Husova ulice
v Domažlicích. Jedná se o místní komunikaci od
východní brány k pomníku Svobody. Celková rekonstrukce bude stát 9,5 milionu korun, z toho 8 milionů
získalo město z fondů Evropské unie.
Celá ulice bude vydlážděna kostkami, protože
část se nachází v městské památkové rezervaci
a část v jejím prvním ochranném pásmu. Dělníci postupně po stranách vozovky vyrovnají velké žulový
desky na chodnících. Dokonce i v této zástavbou
sevřené části města přibude veřejné zeleně. Novinkou také budou tři přechody pro chodce v křižovatce
ulic Břetislavova, Husova, Poděbradova. Město tak
vychází vstříc obyvatelům nedalekého penzionu pro
důchodce, kteří o toto zvýšení bezpečnosti chodců
požádali.
Město děkuje podnikatelům a občanům v této
lokalitě za trpělivost po dobu výstavby.
(toš)

Oddíl plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice
pořádá každoroční sedmidenní soustředění
- letos od 17. 8. do 23. 8. 2009, jehož se mohou zúčastnit děti z oddílu plaveckých sportů
i mimo něj. Podmínkou je zvládnutí základů
jízdy na kole, protože obsahem soustředění je
cyklistika, hry v přírodě a v tělocvičně. Naším
cílem je zlepšení fyzické kondice domažlické
mládeže.
Děti budou rozděleny do skupin podle věku
a povedou je trenéři plaveckého oddílu.
Ubytování a stravování je zajištěno ve
zděné budově VÚ na Nových Domcích. Další informace podá paní Hojdová, tel. 606 642 443
nebo trenéři na bazénu v době tréninků – pondělí, úterý, středa, pátek od 17–19 hod. (kb)

ul.

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

pomník
Svobody

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!
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Martin Šimáček získal medvěda za nejlepší chlapecký výkon při MCCh
Domažlický plavecký bazén patřil v sobotu 14. 2.
2009 mladým plaveckým nadějím z Čech i Moravy.
Na 150 závodníků čekalo celkem 650 startů v osmnácti disciplinách. Z pořádajícího oddílu TJ jiskra
Domažlice se šestého ročníků Malé ceny Chodska
zúčastnilo celkem šestnáct plavců, zkušených i ne-

medaili (bronzovou) vybojovala Tereza Bozděchová,
další sadu medailí plus jednu stříbrnou vybojovala
Karolína Holubová, která si těmito výkony zajistila
3. místo ve čtyřboji. Kromě těchto závodníků se Malé
ceny zúčastnili i naši nováčci. Statečně sekundovali
svým zkušenějším kolegům a rovněž se prali o svá

dokázali vybojovat dobré výsledky. Nejvíce se z této
pětice dařilo Kateřině Benešové, když v disciplíně
100P „přeplavala“ i některé své zkušenější oddílové

Držitelé nejlepších časů: Domácí Martin
Šimáček a jihlavská Martina Dvořáková.
kolegyně. Po skončení sobotního závodu byli všichni
trenéři našeho oddílu s předvedenými výkony spokojeni. Zejména dobré výkony našich nováčků jsou
velkým příslibem do budoucna, i když zatím nebyly
korunovány medailemi. Pro své trenéry a rodiče jsou
nováčci přesto vítězi – zdatně se poprali s nástrahami a nervozitou prvního měření sil. Všichni už se
těší na další závody, kde znovu předvedou svoji sílu
a umění.
Kristina Bendová

OPRAVA HUSOVY ULICE TÁBOR POŘÁDANÝ PLAVCI

brána

v

Nováčci plaveckého oddílu Jiskry Domažlice.
zkušených. Mezi ostřílené závodníky patřili Martin
Šimáček, Kryštof Schröpfer, Karolína Holubová, Karolína Němcová, Pavlína Beberová, Aneta Müllerová
a Tereza Bozděchová. Ti hned v prvním letošním závodě prokázali svou zkušenost a připravenost. Martin
Šimáček a Kryštof Schröpfer dominovali v kategorii
žáků ročníků 1997–1998, kde si rozdělili všechna
první místa, a tudíž obsadili v hlavním závodě Malé
ceny, jímž je čtyřboj (100Z, 100P, 100M, 100Vz),
první dvě místa (Šimáček – 1., Schröpfer – 2.). Dominanci nad celým startovním polem žáků-plavců potvrdil Martin Šimáček i nejlepším chlapeckým výkonem
závodů, a to při 50 VZ, za nějž získal velkého plyšového medvěda. Ani děvčata nezůstala pozadu. Jednu

osobní maxima a umístění. A dařilo se jim také výborně. Nejvíce překvapení připravila čtveřice našich
nejmladších svěřenců, kteří dosáhli na dvě stříbrné
medaile v kategorii 1999. Veronika Němcová získala
medaili na trati 100P a v disciplínách 100Z a 100Pz
sahala po dalším cenném kovu, když obsadila nepopulární 4. místo. Druhou medaili vybojoval Martin Císler v disciplíně 100Z. Tuto dvojici skvěle doplňovaly
Alexandra de Sousa a Martina Kokaislová, které se
pohybovaly v první desítce. Zbylí nováčci již závodili
v kategorii 97–98, kde už stejně odhodlaně bojují jejich zkušení výše zmiňovaní kolegové z oddílu. I přes
takto tvrdou konkurenci Jindřich Baar, David Primus,
David Kuneš, Kateřina Benešová a Sabina Součková

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

ŠKOLA HROU NA ZŠ MSGRE B. STAŠKA

Učební látka podle přání žáků? Škola hrou? Módní butik, taneční sál či pitevna ve škole? Pouhých šestnáct dětí ve třídě, navíc
dobrovolně přítomných a dychtících po poznání? V české škole?
Utopie, řeknete si. Omyl! Tahle přání žáků i učitelů se alespoň na
jeden den splnila v ZŠ Msgre. B. Staška v Domažlicích.
20. března tu totiž uspořádali projektový Den České republiky.
Každý z učitelů 2. stupně připravil a vypsal zajímavé téma, z nichž
si žáci mohli podle svého zájmu jedno vybrat, a celé dopoledne se
mu věnovat. Nabídka inspirovaná proslulými českými osobnostmi
a tradicemi byla opravdu pestrá: od lidových zvyků (Chodsko,
polka) přes umění a kulturu (malířství, literatura, film, loutkové
divadlo, Matragi), kulinářství (Rettigová) a vědu (Komenský, Purkyně, Jesenius, daktyloskopie, kynologie) až po sport (desetiboj).

„Byl to skvělý způsob zpestření výuky i vzájemného poznávání
napříč třídami,“ ocenil akci ředitel ZŠ Mgr. L. Kuboň.
Stejné hodnocení bezesporu platí i pro školní kolo soutěže Rubikon, která učí děti, že dodržovat zákony je normální a potřebné,
a upozorňuje na sociálně patologické jevy, jako je toxikománie,
vandalismus či gamblerství. Družstva z 9. tříd soutěžila nejen
ve znalosti zákonů, ale při plnění dalších úkolů předvedla i svou
schopnost argumentovat, rychle a správně se rozhodnout, spolupracovat i improvizovat. Vše proběhlo 25. 3. za vydatné podpory
spolužáků v hledišti a pod dohledem poroty, v níž zasedli i starosta města ing. Miroslav Mach a místostarosta Pavel Wolf. Vítězové
změří své síly s týmy dalších pěti škol na oblastním kole, které
pořádá DDM Domino Domažlice v sále místního MKS dne 17.
4. v 10 hod.
(vš)
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ

ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE

nám. Míru 56, ( 379 722 290
Nabízí velký výběr:
cibule sazečka - semena
hnojiva - tekutá
granulovaná
tyčinková
postřiky, kadeřavost
dezinfekce půdy - skleník
zahrada
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

