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Nový cykloprůvodce
Chodskem na kole

ročník 34

v

4

v

duben 2012

v

zdarma

Návštěvníci i naši občané se v letošní
nadcházející turistické sezoně mohou těšit
na nový projekt Chodskem na kole, což je
cyklobalíček tří výletů pro malé i velké.
Celý záměr z podnětu Svazku obcí Domažlicko připravila Radka Žáková ve spolupráci se zmíněnou organizací sdružující
většinu obcí našeho okresu, Plzeňským
krajem a Městským informačním centrem
Domažlice.
Projekt představuje propagační materiál, který obsahuje mapu a podrobný popis
tří tras. Názvy hovoří za vše: Za drakem,
Za Kozinou a jeho psem a K Dračí sluji.
První nabídne cyklistům pohodlnou cestu
po nové asfaltové cyklostezce z Domažlic
(pokračování na str. 15)

Čechomor v Domažlicích

Zimní období bálů tradičně zakončil 14. Chodský bál. Foto S. Antoš

Městskému kulturnímu středisku se podařilo zajistit vhodný termín pro koncert
známé skupiny Čechomor. Je jím pátek
17. srpna 2012, kdy vystoupí v letním kině
od dvaceti hodin. Od května bude zahájen
předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny
v Městském informačním centru.
mks

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na letošní rok

Zastupitelstvo města na své březnové
schůzi projednalo nejdůležitější dokument
– rozpočet na rok 2012. Z něj vyplývá,
jakým směrem se bude ubírat hospodaření Domažlic v běžných i investičních
výdajích.
„Rozpočet jsme přijali jako každoročně
v březnu po uzavření účetnictví a kontrolách města i jeho organizací,“ říká starosta
města ing. Miroslav Mach a vysvětluje
proč: „abychom mohli stanovit co nejpřesnější rozpočet.“
„Letošní rok je poznamenán změnami
v příjmech z loterijních společností, změnami ve státním rozpočtu, trvající krizi
ekonomiky v Evropské unii a očekávaným
poklesem příjmů měst a obcí v České republice,“ shrnuje starosta M. Mach hlavní
vlivy, které museli tvůrci rozpočtu vzít

v úvahu a pokračuje, „rozpočet v roce
2012 není rekordní oproti loňskému roku,
kdy výdaje činily 616 milionů korun. Příjmy a výdaje letošního roku jsou v plánu
413 milionů korun. Tento rozdíl je ovlivněn
tím, že loni byly vyšší investice v souvislosti s akcí Čistá Berounka.“
Zhruba polovinu rozpočtu představují
náklady na chod města a jeho organizace.
Pro představu tedy veškerá činnost s ohledem na čistotu a pořádek ve městě, provoz
veřejně prospěšných zařízení a další. K tomu starosta M. Mach říká: „Co je velmi
pozitivní, co se nám daří, je snižování
běžných výdajů na chod města. Proto nám
zbývá více prostředků na investování.“ Na
běžný chod města bude letos vydáno 238
milionů korun včetně patnáctimilionové

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 23. 4. 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 18. 4. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

rezervy. Tato částka je na úrovni roku
2008!
V rozpočtu města jsou také uvedeny
kolonky, které se týkají splácení úvěrů,
které město přijalo. „Město splácí úvěry,
které byly přijaty na výstavbu vodovodu
a kanalizace v Havlovicích. Zde zbývá
ještě splatit 13,5 milionu korun. Úroky
dotuje ministerstvo zemědělství z fondů
Evropské unie. Druhý úvěr činil původně
45 milionů korun na výstavbu domova
pro seniory od Evropské investiční banky.
Splatit zbývá 13,5 milionů korun, úrok je
1,3%. Kromě těchto závazků má město dva
kontokorentní úvěry, které využívá během
náročných investičních akcí,“ říká starosta
a na grafu dokládá, že toto zadlužení je již
za svým vrcholem a město se pomalu blíží
k plnému vyrovnání závazků.
Na investice bude vydáno 247 milionů
korun. „V rozpočtu bude z této částky
uhrazeno 11 mil. Kč na chráněnou dílnu
v bývalé kuchyni ve starých kasárnách, 60
mil. na bytové domy v lokalitě Na Bábě,
(pokračování na str. 3)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 29. schůzi
dne 14. 2. 2012:
- schválila nenavyšování roční výše nájemného u nebytových prostor a pozemků za rok 2011 o inflační nárůst u těch
nájemních smluv, u nichž by inflační
nárůst nájemného činil 10,– Kč ročně
a méně; toto opatření se vztahuje pouze
pro výpočet nájemného na rok 2012 a na
nájemní smlouvy spravované odborem
správy majetku, Domažlickou správou
nemovitostí spol. s r.o. a Městským
centrem sociálně rehabilitačních služeb
– domovem pro seniory, p.o.
- souhlasila s pokácením smrku nacházejícím se na pozemkové parcele č. 84/1
v k.ú. Babylon na náklady žadatele
- souhlasila s pokácením řady přerostlých
smrků nacházejících se na pozemkové
parcele č. 298/1 v k.ú. Domažlice na
severní straně bytového domu č.p. 182
v ul. Kosmonautů, Domažlice
- schválila zadání zakázky společnosti
Ateliér stavebního inženýrství, s.r.o., se
sídlem Krušnohorská 737/10, 360 05
Karlovy Vary na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby
„HAVLOVICE – rekonstrukce mostů ev.
č. M01, ev. č. M02 a ev. č. M12“ za cenu
163.500,– Kč bez DPH
- vzala na vědomí žádost MUDr. Borise
Vlka, Domažlice ze dne 5. 1. 2012 o zajištění zimní údržby místní komunikace
v ulici Dukelská, Domažlice k domu
č.p. 96

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: stanislav.antos@mks.mesto-domazlice.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.
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- vyhlásila 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. 4/2007 a č. 1/2008 výběrové řízení na použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území města Domažlice v roce 2012 dle
předloženého návrhu
- schválila změnu ceníku zimního stadionu pro rok 2012

lem Domažlice, Chrastavická 217, IČ
25217372 a uzavření kupní smlouvy dle
předloženého návrhu
- schválilo záměr prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu
č.p. 163 a 164 ve výši 5115/128969
a spoluvlastnický podíl na stavebních
parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve
výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 495.000,– Kč

Rada města na své 30. schůzi
dne 28. 2. 2012:
- vzala na vědomí žádost vlastníků domu
čp. 60 v ulici Msgre B. Staška, Domažlice o odstranění nebo o úpravu umístění
zpomalovacího prahu ve vozovce u domu č.p. 60 ze dne 26. 1. 2012
- schválila jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí
spol. s r.o. finanční plán společnosti na
rok 2012
- schválila finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2012 dle
předloženého návrhu s rozsahem oprav
(účet 511 – Opravy a udržování) dle položkového plánu oprav a rekonstrukcí ve
výši 12.236.000,– Kč
- uložila OF zařadit do návrhu rozpočtu
na rok 2012 finanční příspěvek ve výši
20.000,– Kč pro EPOCHÉ, o.s., Zábělská 43, Plzeň – Linky důvěry a psychologické pomoci v Plzni na zajištění
provozu v roce 2012
- vzala na vědomí oznámení o uzavření
Jeselského zařízení Domažlice ve dnech
30. 7.–17. 8. 2012

Nabídka občanům

Zastupitelstvo města na svém
15. zasedání dne 22. 2. 2012:
- schválilo záměr umístění výrobního
areálu společnosti MP Besitz- u. Vermietungs GmbH, Peterstalstrasse 152,
Graz v průmyslové zóně Za Kasárny dle
předloženého investičního záměru
- schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč se splatností 12
měsíců
- vydalo obecně závaznou vyhlášku města
Domažlice č. 3/2012, kterou se stanoví
čas a místa, na kterých lze provozovat
výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a technická hrací
zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
- schválilo prodej pozemkové parcely
č. 3798/4, k.ú. Domažlice společnosti
Plzeňská knihvazba spol. s r.o., se síd-

DTS Domažlice, p.o., (technické
služby) nabízejí pomoc a spolupráci těm
občanům města, kterým není lhostejné
v jakém prostředí žijí, a aktivně se podílejí
na zvelebování okolí svého bydliště. Tak
jako v předchozích letech naše organizace
ráda dodá okrasné keře a odborně poradí
při jejich výsadbě na veřejná prostranství.
Děkujeme tímto všem za jejich aktivní přístup a spolupráci při zlepšování prostředí,
ve kterém společně žijeme. Kontaktní tel.
č.: 379 722 394.
(jz)

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 na rok 2012. Poplatek je
splatný do 30. 4. 2012.
Bližší informace lze získat v obecně závazné vyhlášce č. 6/2010, v platném znění,
kterou lze nalézt na internetových stránkách města Domažlice v sekci samospráva
- vyhlášky a nařízení.
Úhradu poplatku lze provést přímo na
pokladnách (radnice, nám Míru 1, nebo
U Nemocnice 579) nebo bezhotovostním
převodem na účet města.
Finanční odbor MěÚ Domažlice
Dne 2. 4. 2012 proběhne 2. kolo
grantu „Reprezentace města“, vyhlášeného ZM na jeho 12. zasedání, dne
16. 11. 2011. Termín vyhlášení grantu: 2.
4. 2012. Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 16. 4. 2012.
Formuláře žádosti o grant Reprezentace města naleznete na webových
stránkách města Domažlice - www.domazlice.info v sekci Granty a dotace,
Granty města 2012.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na letošní rok

(dokončení ze str. 1)
32 mil. na Babylonský rybník, 7,6 milionů
do rozvoje obce Havlovice, 3 mil. na rekonstrukci chodníků v ulici Msgre B. Staš-

ka, 6 mil. využijeme na rekonstrukce chodníků a komunikací nedotčených přímo akcí
Čistá Berounka, 1,4 mil. k výměně zbylých
oken v ZŠ Komenského 17,9 mil. na infor-

mační technologii a 2,6 mil. na výstavbu
metropolitní sítě,“ vypočítává starosta
a dodává, že zbylých 28 mil. korun rozdělí
zastupitelstvo města na příští schůzi. (toš)

Rozpočet Města Domažlice
na rok 2012

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace -neinvestiční
v tom dotace na sociální dávky
ostatní provozní dotace
Přijaté dotace- investiční
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
běžné výdaje (neinvestiční)
neinv.příspěvky přísp.organizace
rozpočtová rezerva
Neinvestiční výdaje celkem
v tom výplata sociálních dávek
čerpání provozních dotací
odpočet DPH
Neinvestiční výdaje (odp. DPH)
Kapitálové výdaje
investiční rezerva rozpočtu
investiční příspěvek přísp.org.
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů

Investiční výdaje a přijaté
investiční dotace

v tis. Kč
Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

Rozpočet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

140 230,54 149 609,73 123 645,83
58 137,39
48 856,01
44 451,79
8 559,99
8 997,26
13 907,28
103 433,95 107 551,53 116 817,62
60 831,00
62 905,00
68 989,00
5 808,00
5 986,00
7 672,00
17 948,58
12 415,00
22 366,87
328 310,45 327 429,53 321 189,39
183 124,86
51 479,93

182 183,67
61 612,51

182 491,68
65 105,73

124 164,08 129 959,96
96 203,90 102 252,42
30 144,04 225 770,36
134 758,21 117 293,08
73 492,00
74 074,00
6 708,00
12 883,00
73 741,54
34 789,63
459 011,77 610 065,45

140 745,66 108,30
61 170,53 59,82
138 122,00 61,18
42 411,70 36,16
0,00
9 290,00
30 935,61 88,92
413 385,50 67,76

177 710,35
67 530,25

120 638,39
66 243,25
15 400,00
202 281,64
0,00
1 054,00
36 526,55
165 755,09
247 630,41
247 630,41
2 500,00
247 630,41
413 385,50
0,00

175 675,11
66 827,36

234 604,79
58 648,00
5 808,00

243 796,18 247 597,41 245 240,60 242 502,47
62 247,00
67 595,00
72 281,00
72 710,00
5 986,00
7 672,00
6 708,00
12 883,00
44 857,24
32 313,42

46 562,44

68 717,05 134 817,53 283 530,99 373 798,91

7 669,30
46 562,44
281 167,23
47 143,22

2 572,00
1 000,00
2 500,00
0,00
68 717,05 134 817,53 283 530,99 373 798,91
312 513,23 382 414,94 528 771,59 616 301,38
14 916,30 -61 225,55 -69 759,82
-6 235,93

Upravené příjmy a výdaje

Běžné příjmy a výdaje

Příjmy a výdaje celkem

Ro12/
Skut11
%

68,67
99,13
83,41

66,25
66,25
67,08
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Soutěž ve hře na bicí nástroje

Ve čtvrtek 8. března se v domažlickém MKS konalo krajské kolo soutěže Základních
uměleckých škol Plzeňského kraje – na bicí nástroje. Pořadatelem byla zdejší umělecká
škola, MKS Domažlice a KÚ Plzeňského kraje. Postup do celostátního kola získali čtyři
mladí muzikanti, z nichž dva jsou z Domažlic.
Akce se účistnila většina ZUŠ našeho kraje, které vyslaly 21 muzikantů. Počet postupů
do celostátního kola byl 3 + 1 náhradník. O vítězi rozhodovala porota ve složení Ivan
Audes - předseda poroty (přední český bubeník, člen skupin Milan Svoboda Quartet, Ivan
Audes Trio aj., pedagog na plzeňské konzervatoři), Radek Břicháč - přední český bubeník (účinkoval v kapelách Laura a její tygři, Skupina Davida Krause, nyní Stíny úsvitu
a Jazzmazec), člen Ústřední umělecké rady za Středočeský kraj, Zdeněk Koubek - člen
Ústřední umělecké rady za Jihočeský kraj (vyučující na ZUŠ v Českých Budějovicích),
Oto Jarka - pedagog na konzervatoři v Teplicích a Jan Kasal - student AMU v Praze.
Postup nakonec získali dva žáci z Plzně a dva ze ZUŠ Domažlic ze třídy Kamila Jindřicha. Absolutním vítězem soutěže se stal Petr Blahut ze třídy Kamila Jindřicha ze ZUŠ
Domažlice.
(toš)

duben 2012

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 2. 4. 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.

Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz

Porota soutěže ve hře na bicí nástroje

TTISKÁRNA MKS
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

P

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Petr Bílek – Staré štítky na hole

l

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Přednáška s promítáním: Josef Nejdl – Cestou Manky Římanky

Výstava fotografií:

Městské informační centrum

DOMAŽLICE
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Petra Bílka znají čtenáři Domažlického
deníku a dalšího regionálního tisku jako
horlivého propagátora turistiky, cykloturistiky a lyžování.
S turistikou je těsně spjatá i další záliba
Petra Bílka. Nakonec – není divu. Pochází
z rodiny, která je s turistikou a cyklistikou
spjata velice úzce. Tatínek - krajský přeborník v cyklokrosu - nyní působí jako
místopředseda Klubu turistů, pořadatel
a průvodce turistických výletů a procházek Chodskem.
Domažlická knihovna představí Petra Bílka jako sběratele. Ve vestibulu
knihovny budou moci návštěvníci zhlédnout výběr z jeho několikatisícové sbírky
starých štítků na hole. Záliba netradiční
a zajímavá. Štítky budou uspořádány do
tematických okruhů – Šumava, Chodsko
a Český les, Podkarpatská Rus a rozhledny
z celé republiky – do roku 1948. Protože
by chtěl Petr Bílek představit štítků co
nejvíce, v polovině měsíce bude výstava
obměněna.
Na plakátku se pak návštěvníci setkají
s výzvou o kontakt pro ty, kteří by vlastnili hole se štítky s motivy rozhleden,
horských a turistických chat, penzionů,
hradů, zámků a hor z oblasti Sudet v němčině, což je dalším tematickým okruhem
sběratelské činnosti Petra Bílka.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. dubna do 30. dubna 2012 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. dubna 2012 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům (zdarma).
Začátek v 8.00 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

V minulém roce vydalo Nakladatelství Českého lesa zajímavou publikaci - Marie Bílková: Manka Římanka – vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu a její pouť do Říma.
A právě s ním se budeme moci vydat prostřednictvím fotografií po stopách Marie Bílkové (1829–
1888), zvané „Manka Římanka“ při jejích dvou cestách do Říma.
Marie Bílková se narodila v Mrákově, a jak to bylo v pohraničí zvykem, na práci odcházela k sedlákům
do sousedního Bavorska. Ve svých 46 letech se vydala na svou první cestu za papežem, o tři roky později na druhou. Zážitky z obou cest, z práce u bavorských sedláků, postřehy o způsobu života se dlouho
uchovávaly v rodině Bílkových v ústním podání. Až její praneteř, známá učitelka ručních prací, švadlena
a vyšívačka chodských krojů, Marie Bílková, zaznamenala vzpomínky, a to dokonce dvakrát. Z první
verze pak jí vydaná knížka vychází.
Kdo se chcete o knížce o Mance Římance dozvědět, přijďte. Spolu s ní poputujeme díky fotografiím
Josefa Nejdla a jeho povídání přes Alpy, zavítáme do Assisi, rodiště sv. Františka, podíváme se do Říma
a Vatikánu.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně
zvou na další setkání a Josefem Nejdlem - a hlavně s Mankou Římankou, které se uskuteční – pozor
– tentokrát ve středu 18. dubna 2012 od 17. 00 v Galerii bratří Špillarů.

23. dubna připomínáme Světový den knihy a autorských práv!

UNESCO již v 17. ročníku vyhlašuje 23. duben jako Světový den knihy a autorských práv a snaží se
různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů.
Domažlická knihovna se rozhodla nabídnout v týdnu od 23. do 27. dubna 2012 návštěvníkům výstavu
faksimile kodexu Vyšehradského. Tato věrná kopie vzácné středověké památky (originál uložen v Národní knihovně) byla do fondu knihovny pořízena v osmdesátých letech a je zpřístupňována pouze při
významných příležitostech.
Jedná se o evangeliář, který vznikl pravděpodobně u příležitosti korunovace Vratislava II. na českého
krále (1085). Svými rozměry 415 x 340 mm patří kniha k největším ve fondu domažlické knihovny, svým
významem pak zcela jistě k těm nejvzácnějším.
Kodex obsahuje 108 pergamenových listů psaných starým latinským písmem, s malovanými a bohatě zdobenými iniciálami. Celostránkové iluminace zobrazují například čtyři u pultů píšící evangelisty,
motivy ze Starého zákona, ale i výjevy ze života Krista či vyobrazení Svatého Václava.
Vyšehradský kodex bude spolu s doprovodným materiálem, který návštěvníkům vzácný tisk přiblíží,
vystavený v čítárně knihovny v její provozní době.

Hledá se čtenář! Značka: Věrný

Jedním z výstupů letošního Března – měsíce čtenářů bylo ocenění tří nejvěrnějších čtenářů domažlické knihovny. Paní Marie Stodolové ze Stráže, Jiřího Průchy z Domažlic a Evy Molinkové z Pelech.
Těch věrných mezi téměř dvěma a půl tisíci čtenáři je daleko víc. A Městská knihovna Boženy Němcové by ráda o věrnosti svých věrných věděla více! Díky zavedení elektronického výpůjčního systému a novým požadavkům na předepsané údaje na tištěných přihláškách jsme přišli o přihlášky původní našich
dlouholetých čtenářů. Víme, že s některými čtenáři se kolegyně u výpůjčních pultů setkávají od svého
nástupu do knihovny. Víme, že někteří ze čtenářů pamatují ještě knihovnu starou na náměstí v prostorách
u kostela. Víme, že někteří z našich čtenářů si pamatují naše bývalé kolegyně – paní Koťanovou, Ircingovou, Skalovou a mnohé další. To vše nás zajímá. Kdyby to bylo i s rokem přihlášení nebo uchovávaným
starým čtenářským průkazem, byli bychom velice rádi.
Proto hledáme své věrné! Přihlaste se prosím se svými vzpomínkami na první návštěvu knihovny, na
tu „svou paní knihovnici“, na tu svou oblíbenou knížku, pro kterou jste si opakovaně do knihovny chodili.
Rádi bychom si založili takovou databázi vás věrných s vašimi vzpomínkami. Udělejte si pěknou chvilku,
zavzpomínejte, a pak se přijďte se svými vzpomínkami – ať již písemnými nebo ústními – podělit do
knihovny. V prvním patře v oddělení speciálních služeb se na vás budu těšit. Uvítáme i písemné údaje
typu – čtenářem domažlické knihovny jsem od roku…, které odevzdáte u výpůjčních pultů. Pokud se nám
společně tato akce podaří, uspořádáme v příštím roce v březnu setkání.
A moje první vzpomínka? Do knihovny mě brala jako hodně malou moje babička. Na hlavu si vždycky
uvázala kašmírový šátek se světlým okrajem – když šla na běžný nákup, nosila šátky tmavší. Ten světlý
byl sváteční. Knížky zabalila do balicího papíru, dala je do zvláštní tašky, kterou měla jen do knihovny,
vyslechla si od dědečka, co mu má přinést - a šly jsme. V knihovně půjčovala knížky z mého pohledu
stará paní knihovnice, která každého vyzpovídala, jak se mu knížky líbily. Mě se vždycky zeptala, která
pohádka byla ta nejhezčí, jakou umím novou básničku, co dělá kočka a jestli ji nezlobím. Druhá knihovnice byla mladá a moc hezká. Ta byla pořád mezi regály a knížky uklízela nebo je čtenářům pomáhala
vybírat. Hrozně jsem ji obdivovala, jak všechno zná a co toho musela přečíst. A jednou jsem dočista
zpychla, když se obrátila na babičku a řekla jí, že bych už mohla mít vlastní čtenářský průkaz, protože už
umím s knížkami hezky zacházet a po prázdninách začnu chodit do školy.
Tak taková je moje vzpomínka. A jaká je ta vaše?
Mgr. Hana Mlnáříková

v
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Restaurace CAFE BONJOUR
Vás zve do nově otevřené restaurace
- kulinářské speciality, dětský koutek

v

duben 2012
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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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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

POZOR BONUS při předložení tohoto inzerátu a objednávce
dvou hlavních jídel získáte 10% slevu na celý Váš účet.
Slevy nelze sčítat!

fecebook.com/cafebonjourdomazlice

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

DO
TÍ 012
A
PL 4. 2
.
30

Petr Spálený

MKS Domažlice a VMart production
oznamují zahájení předprodeje vstupenek
v MIC Domažlice na koncert PETR
SPÁLENÝ a APOLLO BAND, který se
uskuteční 22. června 2012 v zahradě pod
Chodským hradem (v případě nepříznivého počasí v sále MKS). Cena vstupenky
v předprodeji: 220,– Kč, děti do 10 let
zdarma. Na místě: 290,– Kč.
xx

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 4. Koncert Věry Martinové, 5. 4. Divadlo v rámci předplatného „Nebe?“, 6. 4. Prezentační akce, 10. 4.
III. abonentní koncert – České saxofonové kvarteto, 11. 4. Prodej, 12. 4. Prodej – kožené bundy, 14. 4.
Koncert Tři sestry, 15. 4. Divadlo v rámci předplatného „Opona nahoru!“, 17. 4. Členská schůze STP, 17.
4. Zábavný pořad „Všechnopartička“ - Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský, 18. 4. Zasedání zastupitelstva
města, 19. 4. Prodej, 20. 4. Prodej, 21. 4. Divadlo mimo předplatné – Divadelní soubor KOLOFANTÍ Koloveč „Katka a bude z ní matka“, 24. 4. Divadlo pro MS a ZŠ, 24. 4. Divadlo „Dívčí válka“, 25. 4. Prodej,
26. 4. Prezentační akce, 27. 4. Divadlo mimo předplatné – derniéra DĚS KAREL „O muži, jehož žena
prodávala květiny naproti pekařství Václava Marhoula“.

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

Americká romantická komedie s titulky

1.
Neděle

TOHLE JE VÁLKA!
Vstupné 60,– Kč 97 min.
Německé drama s titulky

4.–5.
Středa–čtvrtek

KDO, KDYŽ NE MY
Vstupné 80,– Kč 124 min.

6.–8.

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 20% DPH!

Pátek–neděle

PŘÍLIŠ MLADÁ NOC

8.

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění

Neděle

KOCOUR V BOTÁCH

začátek ve 14.00

11.–12.

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

Pátek–neděle

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

18.–19.

a jejich dopravu speciálními vozidly

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

Vstupné 70,– Kč 65 min.

Vstupné 65,– Kč 90 min.

Středa–čtvrtek

www.domazlice.info

Samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak
by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí
potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu
kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř.

MERUŇKOVÝ OSTROV
Vstupné 80,– Kč 102 min.
Polské drama s titulky

13.–15.

KŘTINY
Vstupné 75,– Kč 86 min.
Romantické drama s titulky

Středa–čtvrtek

PERFECT SENSE
Vstupné 80,– Kč 92 min.

Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film
odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do
víru vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které
dokáže přinést jen život.

Dva někdejší přátelé z malého městečka, kteří se chtěli dostat do velkého světa, se setkávají po
několika letech. Michalovi se to podařilo - žije v luxusním bytě ve Varšavě, podniká, má krásnou
ženu a novorozeného syna. Janek, jeho někdejší kumpán za ním přijíždí z vojny, aby se stal kmotrem jeho dítěte.
Neobyčejné skloubení melancholie a romantiky. Moderní love story. Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelné hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako by něco
ovlivňovalo jejich emoce. Je to proto, že jsou zamilovaní, nebo se svět citově rozpadá?

Americký akční krimi film s titulky
20.–22.
Pátek–neděle

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
Vstupné 60,– Kč 114 min.

Nikdo není v bezpečí. Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu. Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců
na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží
udržet naživu.

22.

Kino Čakan nejen pro děti v českém znění

Neděle

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

začátek ve 14.00

Vstupné 60,– Kč 107 min.

Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné
tajemství. Tintin, který je nevědomky vtažen do samého středu několik set let staré
záhady, se ocitá na mušce Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského padoucha, který
je přesvědčen, že Tintin ukradl vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirátem
zvaným Rudý Rackham.

PŘEDNÁŠKA

25.
Středa
začátek v 19.00

JAK SE ŽIJE NA STŘEŠE SVĚTA (MALÝ TIBET)
Přijďte zhlédnout fotografie a poslechnout si vyprávění nejen o životě uprostřed nejvyšších hor světa. Štěpán Pastula, cestovatel, horolezec a dobrodruh
trávil půl roku v indickém Himálaji jako dobrovolný učitel místních dětí a koordinátor českého projektu Sluneční škola.
Česká komedie

26.–29.
čtvrtek–neděle

OKRESNÍ PŘEBOR
- POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Vstupné 60,– Kč 104 min.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

Příběh filmu Příliš mladá noc vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů.

Slovenský romantický film

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připomíná, že žáci Základní umělecké školy v Domažlicích mají na koncerty vážné
hudby vstup zdarma. Proto, začínající hudebníci, využijte této příležitosti.
(mks)

l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to

Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. Dva špičkoví agenti CIA,
Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby,
než se oba zblázní do jedné a téže slečny - Lauren Scottové (Reese Witherspoon). Kariéristka
Lauren Scottová je sice ve svém pracovním životě úspěšná, ale její milostný život je jedna velká
katastrofa.
Natočeno podle emocionálně skutečného příběhu jedné explozivní éry. Na začátku 60. let se v dusné atmosféře provinčního Západního Německa do sebe vášnivě zamilují Bernward Vesper a Gudrun
Ensslinová, spolužáci z vysoké. Tito dva nadšení vyznavači psaného slova najdou vydavatelství,
jehož první publikací bylo, paradoxně, kontroverzní dílo Bernwardova ostrakizovaného otce, nechvalně známého nacistického autora.

Česko-slovinské drama

l Při opakování sleva – 10%

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

duben 2012

DUBEN 2012

v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

CAFE BONJOUR

v

číslo 4

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás
l Celá strana 18 x 25 cm

REZERVACE NA TEL. č. 379 482 901

v

Děj filmu se odehrává v časovém období, které těsně
předchází začátku stejnojmenného seriálu, který uvedla TV Nova v roce 2010. Ten začíná momentem, kdy
jeho hrdinové řeší, zda splní poslední přání zesnulého
trenéra Pepika Hnátka a vysypou jeho popel do středového kruhu houslického hřiště.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
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. ( 379 722 631, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

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.
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sobota 21. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné
Divadelní soubor KOLOFANTÍ Koloveč

Martin Volf: KATKA A BUDE Z NÍ MATKA
pondělí 2. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Agentrua Country DJ Aleš Trdla a Městské kulturní středisko Domažlice

VÌRA MARTINOVÁ se svou skupinou
čtvrtek 5. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
Nezávislé divadlo MALÉhRY se stálou scénou v Divadle Bolka Polívky

NEBE?

uvede divácky velmi oblíbené autorské představení
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Siedlová a Nikola Zbytovská
Tato divadelní inscenace inspirovaná skutečnými příběhy několika (ne)obyčejných žen vás přesvědčí o tom, že veselé životní trampoty vás neopustí ani po
smrti. O tom, že hodné holky jdou do nebíčka, nás přesvědčovaly už naše babičky. Nikdo nám ale neřekl, že poměry panující na onom místě mohou být místy
překvapivé. Že sebevražda není řešením problémů a že po smrti se toho vlastně ani moc nezmění, o tom vás přesvědčí příběhy tří žen - učitelky Marušky, herečky Simony a kadeřnice Ilči. Ústřední trojice se díky odlišnému vnímání světa a rozdílnému postoji k mužům dostává do nejednoho konfliktu, a to na místě, kde
bychom si měli užívat slastného nicnedělání – v Nebi. Máme se do Nebe těšit? Scénář autorského představení má pod taktovkou Daniela Zbytovská. Spolu s ní
se v hlavních rolích představí Barbora Siedlová a Nikola Zbytovská. Režie je potom výsledkem spolupráce trojice nadaných žen. Jelikož byly autorky divadelního
představení inspirovány reálnými příběhy a vyprávěním několika žen ze svého okolí, můžete se těšit, že vám hra bude mluvit z duše. Existuje snad lepší způsob
jak strávit večer než zjištěním, že po smrti netřeba čekat větší změny? Autentické herecké výkony hlavních představitelek vás přesvědčí o tom, že nikoli.
úterý 10. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
III. abonentní koncert

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací
je nejenom dlouhodobý zájem o tento hudební nástroj, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi
s klasickou i jazzovou hudbou. Za svou několikaletou existenci kvarteto odehrálo stovky koncertů a představení po celé České
republice, vystupovalo, mimo jiné, ve Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfina, Zrcadlové kapli Klementina a dalších proslulých koncertních
sálech. České saxofonové kvarteto se prezentuje několika typy programů, ve kterých v plné šíři uplatňuje žánrovou rozmanitost svého repertoáru. V obsazení
soprán, alt, tenor a baryton saxofon tak představuje tento nástroj v hudbě klasické, jazzové, ale netradičně i ve spojení se stepem nebo zpěvem.
Soubor založil v roce 2003 Roman Fojtíček, který prezentuje saxofon rovněž ve spojení s klavírem nebo varhanami a hostuje v řadě předních českých symfonických orchestrů. Radim Kvasnica, nejmladší člen, je sice absolventem ČVUT, ale hře na saxofon se intenzívně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou
praxi z mnoha pražských hudebních formací. Otakar Martinovský dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů, jako je např.
Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše. Zdenko Kašpar vedle koncertní činnosti vychoval ve své dlouholeté pedagogické
praxi řadu saxofonistů, aby se poté někteří z nich stali, pod jeho vedením, členy u nás ojedinělého hudebního uskupení.
sobota 14. dubna 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

TŘI SESTRY

Předkapela MZH. Předprodej v Městském informačním centru.

NEPŘEHLÉDNĚTE!! v náhradním termínu bude uvedeno březnové
divadelní představení v rámci předplatného
neděle 15. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER

Peter Quilter:

OPONA NAHORU!

Hrají: Jana Krausová, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Lucie Polišenská, Kateřina Buriánová / Jaroslava Obermaierová
Režie: David Prachař
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže – všechny po něm totiž zdědí divadlo. Ale nebyla by to anglická situační komedie,
kdyby nebožtík neměl jednu podmínku. Ženy musí divadlo samy provozovat a nesmějí ho prodat. Vzhledem k tomu, že každá z žen (dcera, dvě manželky,
matka, sekretářka) má pocit, že závěť dopadla v její neprospěch, vznikají velice komické situace. Slavnostního otevření divadla se má zúčastnit dokonce i samotná královna popu – Madonna. Ta však na poslední chvíli nemůže přijet a tak nezbývá, než aby se za ní jedna z dědiček převlékla
a zachránila tím vyprodané divadlo před skandálem… Zábava je zaručena!
úterý 17. dubna 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

KAREL ŠÍP A JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ-VŠECHNOPARTIČKA
Improvizovaná show volně navazuje na styl televizní ,,VŠECHNOPÁRTY“, která je nejsledovanějším pořadem
České televize. Předprodej v Městském informačním centru.

Svěží komedie z manželského života místy s erotickým nábojem. V hlavních rolích se představí Kristýna
Bláhová a Petr Hájek. Dále hrají: Anna Perglová, Jana Součková, Anna Behenská, Jana Bartáková, Karel Cozl, Pavel Souček,
Václav Pergl, Petra Křížová, Petr Behenský, Pavel Bouda, Marie Divišová, Pavel Kruml. Režie: Martin Volf.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky
úterý 24. dubna 2012 od 8.15 a 10.00 hodin ve velkém sále
divadelní představení pro MŠ a ZŠ
Divadlo KRAPET

VELRYBA LÍZINKA aneb dobrodružství v českých řekách
Hudba a texty písní: Marek Eben. Režie: Zdeněk Tomeš
pátek 27. dubna 2012 od 19.30 hodin – velký sál MKS

podle scénáře Květy Kuršové

divadelní představení mimo předplatné – derniéra
Ochotný divadelnický spolek ĎES KAREL (Divadelní Experimentální Studio) uvádí hru E. Hofmana:

O MUŽI, JEHOŽ ŽENA PRODÁVALA KVĚTINY NAPROTI PEKAŘSTVÍ VÁCLAVA MARHOULA

Komorní jednoaktovka vypráví o těžké životní situaci hlavního hrdiny a o tom, jak je důležité mít kolem sebe ty správné bližní,
jež jsou vždy nablízku. V různých situacích a alternacích v režii E. Hofmana se představí tito neherci: J. Janečková, J. Štastná,
V. Dojčarová, L. Hrušková, R. Ridel, K. Šmirkl, J. Chloupek, Z. Altmann.
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

čtvrtek 3. května 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného
DIVADLO METRO

DRAHÉ TETY A JÁ

Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava Obermaierová, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka, Jiří Čapka
nebo Ivan Vyskočil, Vojtěch Efler, Milada Vaňkátová. Komedie s detektivní zápletkou o dvou dějstvích
podle námětu Evy Jelínkové a filmového scénáře Zdeňka Podskalského. Divadelní adaptace: Gustav
Skála. Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny. Kdo by
k tak zapeklitému souběhu okolností nevolal policii? V této komedii s detektivní zápletkou je napětí vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu. Divadlo Metro uvádí poprvé komedii inspirovanou velice populárním filmem podle scénáře skvělého Zdeňka Podskalského. A když se k tomu všemu připočte výborné
herecké obsazení, určitě vás můžeme pozvat do divadla na dvě hodiny příjemné zábavy.
sobota 5. května 2012 na domažlickém náměstí
Město Domažlice a MKS Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ

KULTURNÍ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
10.00–13.30 hodin
pátek 11. května 2012 ve velkém sále MKS
MKS Domažlice a ZUŠ Domažlice

TANEČNÍ AKADEMIE VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ

Slovem provází: Tereza Mašlová
v dopoledních hodinách 2 uzavřená představení pro žáky ZŠ Domažlice
2 představení pro veřejnost: od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS Domažlice
čtvrtek 24. května 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

IV. ABONENTNÍ KONCERT

MARTINA BAČOVÁ – HOUSLE, ALEXANDR STARÝ – KLAVÍRNÍ DOPROVOD
Martina Bačová patří k nejvýraznějším představitelům nastupující umělecké generace. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží a absolventkou mistrovských kurzů. V dubnu 2011 dokončila svá studia Meisterklasse na Hochschule für Musik
C.M. von Webera, kde také získala Sächsisches Landesstipendium. Účastnila se mistrovských kurzů řady vynikajících peda(pokračování na str. 10)
gogických osobností (např. David Cerone, Philippe Graffin, Charles Neidich, James Buswell),

Domažlický zpravodaj - str. 10
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Co se dělo v Domažlicích před osmdesáti lety

(dokončení ze str. 9)
sólově vystupovala na prestižních festivalech v Čechách i v zahraničí (Pražské jaro, Svatováclavský hudební
festival, Mahlerova Jihlava, Festival de Megeve, Festival de Nancy, Festival de la Vezere, St. Gellert Festival aj.). Koncertovala rovněž
v Izraeli, Španělsku, Maďarsku, Holandsku, Německu, Polsku, Koreji, USA, ve Francii, na Slovensku. V červnu 2011 byla jediným
zahraničním interpretem zahajovacího koncertu jubilejního 50. ročníku Izraelského festivalu, kde vystoupila za doprovodu Jeruzalem
Philharmony Orchestra. Spolupracovala také se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy FOK, Pražskou komorní filharmonií a s komorními orchestry Camerata Janáček, Czech Virtuosi, St. Gellert Academy a dalšími.
Natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. Jejím debutem je CD Elegantní provokace (Mácha, Janáček, Enescu, Bartok). V září roku
2009 získala nahrávka Martiny Bačové ve Velké Británii prestižní ocenění International Record Review – Outstanding Recording časopisu International Record Review, kde se dostala i na titulní stranu, a velice pozitivně tuto nahrávku recenzoval i časopis Gramophone.
pátek 25. května 2012 od 19.30 hodin – velký sál MKS
divadelní představení mimo předplatné
Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Černoch“
uvede divadelní komedii plzeňského dramatika, herce a režiséra Antonína Procházky

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

POBYT U MOŘE S PROGRAMEM
Jóga u moře pro zdraví, krásu a pohodu.
Chorvatsko - Kvarnerská riviéra - SELCE
8.–17. 6. 2012
Bližší info 777 226 640
Srdečně Vás zve
Jana Konrádyová a Ivana Vavrochová
Pravidelné hodiny jógy: úterý od 18.30
pátek od 9.00
v Základní umělecké škole Domažlice.
Možnost soukromých hodin
pro jednotlivce.
Těším se na vás. Jana Konrádyová.

Akce ZUŠ

8. 3. se konalo v MKS Domažlice krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje.
Z 21 účastníků postoupili 3 a 1 náhradník
do celostátního kola. 2 postupy získala
ZUŠ Domažlice: Karel Kuneš - 5. kategorie
(náhradník) a Petr Blahut - 9. kategorie byl
vyhlášen absolutním vítězem soutěže. Oba
studenti jsou ze třídy Kamila Jindřicha.
10. 3. v ZUŠ B. Smetany v Plzni v krajském kole ve hře na klarinet si vyhrála
2. místo Barbora Beroušková ze třídy
Josefa Kuneše.
LDO se v dubnu chystá na soutěže
v kategorii nad 15 let: přednes - Klatovy
- 1 žákyně a Experimentální studentská
divadla-Plasy-část souboru Hyjta s přednesově pohybovým divadlem na motivy
Děti ze stanice ZOO: Zpověď Christiany.
Folklorní soubor, Chasnická muzika
a Študácká muzika se zúčastní 22. 4. Festiválku v Postřekově, Študácká muzika vystoupí 21. 4. na vernisáži „Bolfánek“. (je)

Energie budoucnosti

Soutěž Energie budoucnosti je určena
pro všechny, kdo chtějí tvořit a zamýšlet se
nad budoucností. Soutěžit mohou jednotlivci a kolektivy. Věk soutěžících, použité
techniky ani forma soutěžních děl nejsou
omezeny. Odborná porota zhodnotí nápad,
kvalitu zpracování i originalitu každého
díla. Vítězná a další vybraná díla budou od
1. do 15. 6. vystavena v prostorách Chodského hradu. Autoři vítězných děl budou
pozváni na slavnostní vyhlášení, kde jim
budou předány ceny.
Soutěžní díla s označením autora odevzdávajte do 30. 4. v Environementálním
informačním centru Domažlice, Žižkova
16.
Podrobné soutěžní podmínky najdete na
www.csoplibosvary.ecn.cz nebo www.envic.cz
(Envic)

Beseda o aromaterapii

Vladimíra Michlová nás seznámí
s bezpečným používáním éterických olejů
v praxi i s možnostmi aromaterapie v léčbě onemocnění horních cest dýchacích
a kožních onemocnění. Přijďte poznat
aromaterapeutickou kosmetiku vhodnou
nejen pro děti, ale pro každého z nás. Beseda se koná 4. dubna 2012 od 17 hodin
v jídelně domažlického gymnázia. Po akci
bude prostor pro vaše individuální dotazy. Vstup zdarma. Akce se koná v rámci
projektu Envic - Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských
center Plzeňského kraje, který je realizován za finanční podpory Státního fondu
životního prostředí, Ministerstva životního
prostředí a Plzeňského kraje.
(bv)

Dívčí válka

V úterý 24. dubna se od 19 hodin
v MKS koná divadelní představení
Dívčí válka od Františka Ringo Čecha.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Jeho atraktivnost se skrývá
především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hereckém obsazení. Hrají: Uršula Kluková,
F. R. Čech, Milan David, Jarosla Sypal,
Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha
Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich
Maruštík a další. Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru Domažlice.
(red)

Zhubněte do plavek zdravě a bez hladovění.
Nenabízím jen další dietu, ale
osvědčené programy založené
na správné výživě a odborném
vedení.
tel. 724 070 309
www.hubnete.cz/palma

I dnes pokračujeme ve vyprávění o událostech, které se v Domažlicích odehrály před 80 lety, ze záznamů starosty Václava
Pavlíka.
Dle statistiky lesního úřadu bylo za rok 1931 střeleno v honitbách města Domažlice 39 srnců, 18 srn, 528 zajíců, 33 bažantů,
219 koroptví, 1 kachna a 4 sluky.
Vodárna V Potocích (Řubřina) se dostavuje. Dosud postaveno
jest nad vyzděnou studnou čerpadlo o výkonu 14 litrů za vteřinu.
Druhé rezervní se zatím připravuje, takže do jara budou některé
práce hotovy a vodárna bude odevzdána veřejnému provozu.
21. došlo vyrozumění, že František Hruška, jenž se vracel do
Domažlic jakoby ze záhrobí, neboť byl na seznamu padlých na
desce u pomníku Svobody, jest příslušný do Prahy.
Babylonští zástupci pozvali městskou radu do společné schůze
dne 27. ledna, abychom se dohodli o přídělu rybníků. Naši jeli do
Babylonu, ale kdo nepřišel, byli Babylonští. Když naši odcházeli,
přijelo do Babylonu Schönbornovo auto. Z toho je vidět velká neupřímnost a úskočnost Babylonských. (Pozn. V textu V. P. mnohokrát hovoří o jednáních, která vedli zástupci Domažlic dokonce
i s ministerských předsedou Udrželem. Cílem bylo vyvlastnit
rozsáhlý majetek hraběti Schönbornovi ve prospěch města.)
Stavební komise konstatovala, že cesta vedoucí od silnice
k hrázi babylonského rybníka, není ve vlastnictví Kouta, ale patří
Domažlicím. Je to důležitý klíč k rybníku. V únoru přišla deputace z Babylonu a žádala hořejší rybník, hráz, Baštírnu, louky mezi
rybníky a pláž. Na radnici jim poradili, aby se zbytečně nezdržovali a neprovokovali.
Od obce Havlovice došla stížnost na tzv. Pensionát, tj. usedlost
na východním konci obce, kde bývalo mýto a hospoda u Tří Chodů, nyní tam bydlí chudina, která nenašla místo ve městě. Jsou tam
bohužel mezi nimi špatní lidé, násilníci a zloději, zejména jakýsi
Jokl. Perou se mezi sebou, Jokl rozbil okna i kamna sekerou, obtěžují obyvatele Havlovic, vyhrožují, žebrají, zastavují i auta. Havlovičtí žádají, aby si je město vzalo domů, už z toho důvodu, aby
nepřipadli někdy Havlovicům na obtíž jako příslušníci.
Začátkem února vypukla v Klenčí v Milotovic továrně na zboží
porcelánové stávka. Je to neobvyklý zjev v době, kdy je o práci
bída. Nešlo ani o mzdový spor, ale o to, aby továrník Milota přijal
znovu do služby 4 komunisty, kteří v továrně neustále vyvolávali
nepokoje. Milota si zaopatřil hojnost jiných dělníků v Domažlicích, ale tu došlo právě k rozjitření mezi stávkujícími, kteří ohrožovali domažlické dělníky na životě. Do Klenčí bylo proto svoláno
33 četníků, neboť se ke stávkujícím přidali komunisté z Postřekova
a různí nezaměstnaní, takže jejich počet vzrostl na 500. Proti četníkům vystoupili hrozivě, házeli kamení a byli ozbrojeni vidlemi
a klacky. Díky chladnokrevnosti četníků nedošlo ke krveprolití.
Naše nemocnice získala v poslední době řadu dobrého nářadí
operačního a zejména inventář obohacen byl velmi nutným přístrojem roentgenem, jenž bezvadně funguje.
Rentabilita Smrčna (dnes Bystřice) jest stále velmi slabá, výsledek hospodářský je vlastně pasivní. Je velkou otázkou, zda zde
pomůže meliorování luk. Projekt meliorační již byl zadán a ve
Smrčnu pracují a vyměřují inženýři.
V domě D.T.J. konala strana sociálně demokratická velkou protestní schůzi, v níž bylo útočeno proti obci, že nehledí vstříc veliké
nezaměstnanosti. Přítomni byli důvěrníci z Klatov, z Plzně, Žák
správce pojišťovny a pozváni byli zástupci okr. Úřadu a starosta
města V. Pavlík, jenž odrazil útoky namířené proti obci a prohlásil
veřejně, že to byli zástupci som. dem., kteří se kdysi v zastupitelstvu postavili proti zavedení dávky z daně převodní mezi živými
(10% srážka). Touto přirážkou měla totiž býti umožněna výpújčka

na stavbu kanalizace. Účel schůze byl ještě jiný, byli zde přítomni
stávkující z továrny J. Miloty z Klenčí a chtěli svým vystoupením
odstrašiti každého, kdo by přijal u Milotů práci za stejných podmínek jako dříve.
V městě se dějí přípravy k oslavě 82. narozenin pana prezidenta
T. G. Masaryka. Osvětový sbor má oslavu pro město i celý kraj
v zasedací síni radnice 6. března v neděli, vojenská posádka oslavuje narozeniny 7. 3. na nádvoří hraničářských kasáren č. 6. Slaví
i školy, Sokol, D.T.J., Českobratrský evangelický sbor aj. Sokolové hráli “Hrníček štěstí”. Tahle divadelní hra se příliš do rámce
oslav nehodí, třeba že je ze života legionářů. Právem se nad ní
pohoršovali hasiči, neboť jeden jejich příslušník tam vystupuje
ve stavu, tak podnapilém, jak zákon káže... I místní básník Jan
Peroutka napsal blahopřejnou básničku v Poslu od Čerchova.
Jan Peroutka je samouk nikdo mu neupře dobou vůli přispět svou
hřivnou při každé vhodné příležitosti.
Letos opět podala Lidové strana žádost, aby o Vzkříšení byla
osvětlena radnice. Městská rada žádosti nevyhověla.
25. března byla podána rezignace I. náměstka Jana Doubka ze
zdravotních důvodů. Byla přijata a bylo mu poděkováno za činnost
ve prospěch obce.
31. března 1882, tedy právě před 100 lety, se narodil v Domažlicích MUDr. Antonín Steidl, jenž se zasloužil o své rodiště.
Dr. A. Steidl dal kdysi popud k založení cukrovaru a sám přispěl
finančně, a ovšem i tím finančně utrpěl. Byl činným i politicky
jako zemský a říšský poslanec, zvolen byl i za okresního starostu.
Prvního dubna konalo se na náměstí před děkanským kostelem
slavnostní svěcení nových zvonů, zejména největšího z nich Václava, který jest o 3q těžší, než za války rekvírovaný zvon (Václav
861 kg). Pořízen byl z výtěžku sbírek a darů korporací, zvláště
Spořitelny. Ulit byl za 18 000 Kč v Budějovicích u firmy Pernerovy v roce 1932 za děkana Václava Nového a starosty Václava Pavlíka – jak hlásá nápis na zvonu. Po vykonaných pobožnostech byl
druhého dne zvon pomocí kladkostroje na věž vytažen a zavěšen.
Téhož dne o páté hodině bylo první zvonění na počest padlých vojínů ve světové válce. Současně při této příležitosti byly posvěceny
i nové zvony na klášteře: Augustin, Monika a Marie, které byly
rovněž pořízeny ze sbírek a dotací konventu (celkem asi 7000 Kč)
od Pernera v Budějovicích.
Dne 6. dubna konaly se odvody pro město Domažlice na
Střelnici. Odváděl plk. Dr. Baxa (bratr pražského primátora)
a pplk. Bělohlávek, velitel doplňovacího velitelství v Klatovech.
Odvody mají klidný průběh, v Domažlicích bylo odvedeno 32
branců, v celém okrese 145.
Pan radní Jan Solfronk, bývalý starosta, dožil se 18. dubna 70
let. Strana živnostenská připravila mu v Chodském domě oslavný
večer.
V měsíci dubnu stala se změna v úřadu okresního úřadu. Dosavadní hejtman E. Engelthaler byl přeložen do Semil a na jeho
místo jmenován vrchni rada Dr. Karel Kupka, známý samosprávní
pracovník z plzeňského okresu.
25. dubna přijel do Domažlic na visitaci budějovický biskup
Dr. Šimon Bárta a byl obyvatelstvem vřele přivítán, vykonal
v Domažlicích i v okolních farnostech sv. biřmování, navštívil
i školy a vykonal návštěvu na radnici, kde na památku dostal od
starosty výtisk Jindřichova Chodského zpěvníku.
26. dubna zemřel ve Staňkovech v požehnaném věku 78 let
řidící učitel v.v. Ferdinand Wenig, kdysi Baarův učitel v Klenčí
a senior učitelské rodiny v našem kraji všeobecně známé.
Z pozůstalosti přepsal Svatopluk Krejsa.
Pokračování příště
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Turistické akce v DUBNU
Neděle 1. 4.
Turistická vycházka po „Čertově naučné stezce okolím Babylonu“ (21 zastavení). Odjezd z nádraží ČD v 13.02 hod (ze
zastávky ČD v 13.05 hod.) do Havlovic.
Trasa: Havlovice, Babylon, viklan „Čertův
kámen“, náhon teplé Bystřice, Rašínův
kámen, Köglerovo zastavení, Sokolova
vyhlídka, Babylon (10 km). Návrat autobusem nebo vlakem. Vede A. Vorlíčková.
Sobota 14. 4.
Odemykání České studánky (20. ročník). Odjezd ze zastávky ČD v 8.32 hod
do České Kubice. Trasa: Česká Kubice,
Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká
studánka. Slavnostní odemykání v 10.30
hod. Vystoupí pěvecký soubor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem a trubači Okresního mysliveckého svazu z Domažlic.
Prodej suvenýrů a pamětní razítko. Návrat
přes Pec pod Čerchovem do Chodova
(12 km). V kulturním domě oběd a společné posezení. Odjezd vlakem z Trhanova
v 16.18 hod.
Neděle 15. 4.
Jarní setkání turistů Plzeňského kraje
v Újezdě nade Mží. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod. do Plzně. Z Plzně v 8.35
hod do zastávky Plešnice. Trasa: Plešnice,
Hracholuská přehrada, Újezd nade Mží
(4,5 km). Cíl v zámeckém statku. Startovné pro mládež a členy KČT 15 Kč, ostatní
20,– Kč. Odměnou pamětní list a samolepka. Pamětihodnosti: Žižkův dub, Zámecký
mlýn, vesnický zámek, farmářova stezka,
keltské oppidum, kříž usmíření. Od 12.30
hod hraje a zpívá Stanislav Kluzák. Návrat pěšky do Města Touškov a Kozolup
(6 km). Odjezd z Kozolup do Plzně v 15.10
hod nebo v 17.10 hod. Z Plzně do Domažlic odjezd v 16.18 hod. nebo v 18.09 hod.
Vede P. Matějka.
Sobota 21. 4.
Turistický pochod Gymnázia J. Š. Baara
Lenochod. Start od Gymnázia J. Š. Baara
v Pivovarské ulici od 7.30 hod do 9 hod.
Startovné: mládež 10,– Kč, ostatní 15,–
Kč. Trasa: Domažlice, Vavřinec, Zelenov,
základna Městských lesů Domažlice na
Zelenově (možnost opékání donesených
uzenin), Havlovice, Domažlice (10 km).
V cíli diplom a občerstvení.
Neděle 22. 4.
Výlet k pramenům Radbuzy (19.
ročník). Odjezd ze zastávky ČD v 7.54
hod do Nového Kramolína. Trasa: Nový
Kramolín, Valtířov, Skláře, Vranov, Herštýnské chalupy, prameny Radbuzy. Zde
zastávka. Dále na Závist, Bedřichov, Rybník (16 km). Zde oběd. Zpět autobusem
z Rybníku ve 14.46 hod. do Poběžovic.
Z Poběžovic vlakem do Domažlic v 15.56
hod. Vede K. Bílek.
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Neděle 29. 4.
Turistická vycházka. Sraz u kostela
U Všech svatých ve 14 hod. Trasa: Domažlice, Hvízdalka, Vlčí hrdlo, Špačkův
rybník, (Baldov) 6 km. Vede S. Doubek.
Připravujeme
Úterý 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (34.
ročník). Start v ZŠ Msgre B. Staška od
13.30 hod do 14.30 hod. Trasa: Domažlice, Svatá Anna, rozcestí pod Vavřincem,
louka u vodárny pod Vavřincem (4 km).
Zde cíl a možnost opékání donesených
uzenin. V cíli pamětní diplom. Akce KČT
Za toulavým náprstkem.
Neděle 19. 5.
Zájezd do šumavského podlesí. Odjezd
z autobusového nádraží v 8 hodin. Zastávky: hrad Rabí, tvrz a hradiště Frymburk,
selské muzeum Volenice, středověký mlýn
a rozhledna Hoslovice (pěšky do 5 km).
Oběd zajištěn ve Volenicích. Návrat
okolo 19. hod. Cena jízdného pro členy
KČT 220,– Kč, ostatní 270,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá do 12. 5. p. Marie
Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714.
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Akce na duben

V penzionu v Baldovské 638

se 4. 4. od 14 hodin koná přednáška p. Nováka - Cestování
14. 4. od 15 hodin koncert dechové hudby
Domažličanka k oslavě 15 let otevření
Městského centra služeb
na 18. 4. od 14 hodin je připravena přednáška MUDr. Steinbergerové - Diabetes

V penzionu v Břetislavově 84
se uskuteční 18. 4. od 14.30 hodin přednáška p. Hruškové - Pády
V domově pro seniory v ulici Prokopa
Velikého 689 bude sloužena 3. 4. od 15
hodin mše svatá.
(ap)

KOSMETIKA
NEHTY – LÍČENÍ

Jana Fričová, tel.: 776 11 44 24
profesionální vizážistka

STUDIO KRÁSY, nám. Míru 65
Domažlice, 2. patro

Upozorňujeme podnikatele z Domažlic a Domažlicka,
kteří v našem kalendáři dosud neinzerovali,
že Nakladatelství Českého lesa opět připravuje
„Kalendář podnikatelů a firem Domažlicka na rok
2013“. Firmy, které s námi na kalendáři již spolupracují,
oslovíme jako vždy sami.
Veškeré informace o reklamě do kalendáře získáte na e-mailu:
zdenek.prochazka@rzone.cz nebo na tel. 379722332,
případně na adrese Vodní 18, Domažlice.

www.frinet.cz

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

POŘÍDÍTE U SUKA

MICHAL NA HRANÍ

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
Michal umí běhat, umí stát, umí mlu- kamarád Michal. A proto odchází nejen
vit i tancovat. Kouzelný Michal je první nadšené a zabavené, ale nesou si v hlahračkou na světě, která si může vybrat, vičkách hodně zajímavých nápadů, ktekdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě
ré rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.
ty? Michal naučí děti pořádku ve svých
Přijďte si hrát! Michal bude vaší hračhračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou
(jb)
od začátku až do konce aktivně zapojeny kou!!
do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.
Dětské pořady Michala Nesvadby si
za dobu svého uvádění získaly velké
nabízí
množství nadšených a pravidelných
malířství, lakýrnictví a natěračství
diváků. Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru,
nátěry lepenkových a plechových střech
založenou na věcech, které děti denně
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
obklopují, které znají a jen udiveně sletel.: 724 501 626
dují, co a jak s nimi umí vymyslet jejich

PAVEL MIKULENKA

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN

čtvrtek 5. dubna – Velikonoční dílna - kraslice, zdobení perníčků, velikonoční dekorace od 9 do 12.30 hodin v domě
dětí
čtvrtek 12. dubna – zájezd pro druhé třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Křesadlo
17., 18., 19., 24. a 25. dubna – výukový program pro čtvrté třídy ZŠ Ilustrátoři dětských knih ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
středa

4. 4.

SOČ generálním partnerem SOČ je Česká spořitelna a.s.

v GJŠB

úterý

10. 4.

Biologická olympiáda D

v GJŠB

středa

11. 4.

Matematická olympiáda Z 6–8

v ZŠ Komenského 17

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
více informací a přihláška ke stažení na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
9. 7.–15. 7.

letní tábor Postřekov „Světem kolem dokola“ 1700 Kč

23. 7.–27. 7.

příměstský tábor „Cestománie“ 900 Kč

13. 8.–17. 8.

příměstský tábor „Chodské pohádkové království“ 750 Kč

Přednášky o Kongu a Himálaji

Štěpán Pastula na své cestě prošel rozličné destinace od vysokých himálajských hor po rovníkové pralesy. Vystudoval Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni. Již v době studií využíval možnosti poznávat jiné kultury a v rámci univerzitních programů vycestoval na studijní
pobyt do Francie a Číny. Po ukončení studií odchází na rok za prací a cestováním na Nový Zéland a do USA. Po návratu ze Států odjíždí
jako dobrovolník do indické Himálaje podílet se na českém projektu Sluneční škola. Krátce po návratu z Indie pak vyráží s organizací
Člověk v tísni do Demokratické republiky Kongo. Nyní se věnuje přednáškové činnosti, v jejímž rámci sdílí poznatky, jichž na cestě
nabyl.

Jak se žije na střeše Světa (Malý Tibet)
Středa 25. dubna 2012, od 19.00
kino Čakan

Přijďte zhlédnout fotografie a poslechnout si vyprávění nejen o životě uprostřed nejvyšších hor světa. Štěpán Pastula, cestovatel, horolezec a dobrodruh trávil
půl roku v indickém Himálaji jako dobrovolný učitel
místních dětí a koordinátor českého projektu Sluneční
škola. Jak se žije ve výšce 4200 m.n.m, v izolaci od
civilizace, s omezenými zdroji, v obklopení buddhistickou kulturou, jaké je to být učitelem zanskarských
dětí a ředitelem indických učitelů? Navštívíme místo,
kde materiální svět ustupuje duchovnímu a víra lidí
překonává nepřekonatelné. Objevíte odlehlý kout pro
nás nepoznaného, a přesto tolik přitažlivého světa,
zjistíte, proč a čím je pro nás tolik zajímavý.

DR Kongo, Diamant zářící až k nám.
Středa 2. 5. 2012, od 19.00, kino Čakan

Diashow, která vás zanese do rovníkové země,
plné pralesů, goril, ale též zlata, diamantů a zbraní.
Kongo pohledem účastníka mise, humanitárního pracovníka organizace Člověk v tísni na zemi postiženou
válkou. Co je denním chlebem obyčejných lidí? Jaká je
cena lidského života? Jak se žije v místní kultuře? Čím
vás tato zkušenost obohatí a co vám vezme?
Na tyto a další otázky vám odpoví Štěpán
Pastula, který čtyři měsíce na takové misi působil. Čeká nás dlouhá cesta do rovníkové Afriky.
www.vostudas.blogspot.com
xx
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V 1. lize naši šachisté vedou Nový cykloprůvodce

1. liga ml. dorostu se blíží ke svému závěru. V domácím prostředí přivítal domažlický
Sokol klatovské celky a v důležitém utkání o první příčku se mu vůbec nedařilo. Napínavý duel s klatovským áčkem se rozhodnul ve třetí hodině hry, kdy domácí pokazili své
lepší pozice na zadních šachovnicích. Násilný boj o celkovou remízu v zápase přivodil až
příliš krutou porážku, vůbec první v letošní sezoně. V odpoledním zápase si Domažlice
spravily chuť a poslední Klatovy B vysoko porazily.
Domažlice – Klatovy A 1.5 : 4.5 Klatovy B – Domažlice 0.5 : 5.5
Kopřiva
1/2 Jánská
Chaloupka
0-1 Kopřiva
Holub
0-1 Hurdzan
Koucha
0-1 Holub
Steinbach
0-1 Eret J.
Holý T.
0-1 Steinbach
Vašíček
1-0 Kalista
Vácha
0-1 Vašíček
Pelnář
0-1 Fürbacher
Petrová
1/2 Pelnář
Zítková
0-1 Eret M.
Schmidt
0-1 Zítková
V tomto nepovedeném dvoukole se přes 50% dostal pouze Tomáš Vašíček se dvěma
body a Martin Kopřiva, který ztratil jednu remízu. Zbytek týmu doplatil na nepovedené
utkání s klatovským áčkem.
1. liga mladšího dorostu - Tabulka po 8. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ Sokol Domažlice
ŠK Sokol Klatovy A
Chess Most B
Spartak Ústí n.Labem
ŠK Teplice
Sokol Buštěhrad
ŠK Tachov
ŠK Kralupy
TJ Spartak Chodov
Chess Most D
Chess Most C
ŠK Sokol Klatovy B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
6
6
5
3
3
2
1
1
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8

21
21
19
18
18
15
10
9
6
3
3
0

36˝
35˝
29˝
35˝
33
28
21˝
21
11˝
17˝
12
6˝

Přes porážku udržely Domažlice těsné vedení v soutěži. Protože hlavní favorit
Ústí n. L. prohrál s Mostem, o postup se pravděpodobně poperou pouze Domažlice a Klatovy. Klatovy mají lepší los, Domažlice zase o 1 bod lepší skore. Dubnové finále, které se
odehraje v Kralupech, slibuje velmi napínavou podívanou.
(mv)

Beach volejbal v Domažlicích

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice oddíl volejbalu zahájil provoz na beachových
kurtech, který potrvá až do 30. září. Pro veřejnost je zde otevřeno v pondělí a středu od
14 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 14 do 21 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do
21 hodin. Návštěva kurtů mimo tyto hodiny je možná po domluvě na telefonním čísle
731 108 913. Jeden kurt na jednu hodinu - 200 Kč, dva kurty na hodinu 350 Kč, permamentka na 10 návštěv 1500 Kč a zamluvená hodina na jednom kurtu na celou sezonu
3000 Kč.
DH

(dokončení ze str. 1)
do sousedního Furthu im Wald. Druhý
výlet zavede rodiny s dětmi na Hrádek.
V třetím případě na zájemce čeká prohlídka tajemné Salky nad Pasečnicí.
Samozřejmostí jsou i internetové odkazy, doporučené další publikace a kontakty.
Všechny tři trasy najdete také v internetovém provedení na regionálním informačním portále pro cyklisty www.plzenskonakole.cz
Stanislav Antoš

ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledáme ke koupi starý domek nebo
chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
l Prodám rodinný dům v Plánici
okr. Klatovy. Dispozice 5+1, velká
zahrada, klidné prostředí. Po celkové
rekonstrukci. Cena 2.900 000 Kč.
Tel.: 739 533 300.
l Prodám rodinný dům 2+1 se zahradou blízko Přeštic, půdní prostor, malá
dílna, kůlna, levně, cena 440 tis.,
tel. 721 004 299
l Přijmeme kuchaře/ku
379 779 086, 776 324 680
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345

AKCE PRO SENIORY

TJ Sokol Domažlice, Klub seniorů, zve
na pravidelné akce: v pondělí od 9–10
a od 17–18 cvičení seniorek, středa 9–12
ruční práce a hry, 13–15 otevřená sokolská
knihovna, čtvrtek 9–12 deskové hry a cvičení paměti.
(SD)

CVIČENÍ PILATES PRO ŽENY I MUŽE
Sportovní centrum Hojda:
Út od 20.15 hod,
Ne od 18.00 hod, od 19.00 hod

Sportovní hala Č. Kubice:
St od 19.00 hod
MOŽNOST SOUKROMÝCH HODIN
PRO JEDNOTLIVCE
Těší se Monika Lorencová,
tel. 724 230 842
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