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Letošní oslavy konce války si představitelé města spolu s reprezentanty společenských organizací a s občany připomenou v sobotu 5. května na následujících
místech:
10.00 hodin - položení kytic u hrobu
„V dáli“ na centrálním hřbitově, 10.30
hodin – položení kytic na židovském
hřbitově, 11.00 hodin – položení kytic
u pomníku Obětem nacismu na Chodském
náměstí, 12.00 hodin – položení kytic
a věnců u pamětní desky na radnici na
náměstí Míru a ve 14.00 hodin – položení
kytic u pomníku obětem světových válek
v Havlovicích.
(měú)

Řidiči POZOR!
Změna přednosti v jízdě!

Náš kraj na Střeše světa. Cestovatel Pavel Nový vztyčil vlajku upomínající na kraj
Chodů v Everest base campu, což je ve výšce přesahující náš Čerchov zhruba pětkrát.
Jeho cesta se tak stala nenápadnou prezentací našeho domova v daleké Asii. Foto pn

V květnu bude provedena změna
dopravního značení na křižovatce ulice
Školní a ulice Boženy Němcové. Jedná se
o křižovatku místních komunikací v centru města vedle Knihovny Boženy Němcové. Doposud řidiči jedoucí z náměstí Míru
směrem ke Kauflandu měli přednost před
vozidly vyjáždějícími z pravé strany z ulice Školní. Nově zde město nechalo změnit
pravidla s ohledem na zkušenosti. To
znamená, že nově vozy jedoucí z náměstí
musejí vozům ze Školní ulice dát přednost
zprava. Změna bude upravena novým dopravním značení.
(toš)

Blíží se uzávěrka Alobalové koule 2011/12

XIX. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“, pořádaný Městem Domažlice, se chýlí ke konci. Sebraný čistý obalový
hliník mohou pilní sběrači z Domažlicka
odevzdávat v týdnu od 14. do 18. května
2012 na Městském úřadě Domažlice, pracoviště U nemocnice (budova Komerční
banky).
Vyhlášeny jsou kategorie jednotlivců
a kolektivů. Soutěžící mohou z alobalu
vytvářet nejrůznější výtvory - fantazii se

meze nekladou, ale není to podmínkou.
Je možné se do soutěže zapojit shromažďováním alobalu jako takového. Vše musí
být při předání označeno u jednotlivců
těmito údaji: jméno, příjmení, věk, adresa,
u školou povinných škola a třída a u kolektivů těmito údaji: název, adresa, počet
sběratelů.
Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu
této soutěže na Domažlicku směrujte na
pana Petra Sladkého, pracoviště U Ne-

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 21. 5. 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 23. 5. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

mocnice 579, Domažlice, tel. 379 719 267,
mail: sladky@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního roku v obřadní síni radnice Města
Domažlic. Osobně pozváni budou nejlepší
jednotlivci i kolektivy. Všichni účastníci
budou odměněni diplomem a nejpilnější
sběrači pěknými cenami.
(ržp)

KONGO

Diashow, která vás zanese do rovníkové
země, plné pralesů, goril, ale též zlata, diamantů a zbraní. Kongo pohledem účastníka mise Štěpána Pastuly, humanitárního
pracovníka organizace Člověk v tísni.
Přednáška v kině Čakan, 2. 5. od 19 hod.
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 31. schůzi
dne 13. 3. 2012:
- schválila pronájem areálu stravovacího
centra před areálem koupaliště na Babyloně, tj. pozemkové parcely č. 12/2, části
pozemkové parcely č. 12/3 vymezené
situačním plánkem, stavebních parcel
č. st. 377, 378, 379, 380 a 381 a chatek
a zařízení WC na stavebních parcelách
č. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon za účelem provozování stravovacího centra společnosti VINIČKA s.r.o.,
se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00
Praha 6 – Břevnov a uzavření nájemní
smlouvy
- schválila pronájem objektu bez č.p./č.e.
nacházejícího se na stavební parcele
č. st. 450/3 a části pozemkové parcely
č. 5536, ostatní plocha, vše v k.ú. Domažlice za účelem provozování chráněného bydlení a sociálně terapeutické
dílny Diecézní Charitě Plzeň, se sídlem
sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00
a uzavření nájemní smlouvy
- souhlasila s pokácením topolu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 3495/
11, k.ú. Domažlice – SVJ Pelnářova 394,
Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu douglasky tisolisté (jako vánoční strom) a 2 kusů modřínů nacházejících se na pozemkové parcele č. 2586/35, k.ú. Domažlice
- Vojtěchova ulice
- souhlasila s pokácením 1 kusu třešně
nacházející se na pozemkové parcele

-

-

-

-
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č. 2311/53, k.ú. Domažlice - Kunešova
ulice
schválila výjimku z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení
na území městské památkové rezervace“
pro umístění reklamní cedule typu „A“
pro provozovnu restaurace Singapore
– Ludmila Řezníčková, Kostelní 104,
Domažlice na chodníku v ul. Kostelní
přiléhajícím k loubí měšťanského domu
č.p. 131 v Domažlicích v termínu do 31.
12. 2012
souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
5 t – na náměstí Míru v Domažlicích
ve dnech od 19. 3. 2012 do 31. 5. 2012,
pro druh vozidla – Avia A80-N – nosič
kontejnerů – DO 8858, Avia A75-L
– valník – DOE 0933, Tatra 815b – autodomíchávač – 4P5 2510, Tatra 815V
– autodomíchávač – 1P0 0789, Tatra
AD LCT – autojeřáb – DO 5257, Tatra
T815 – autojeřáb – 4P7 5595, Mercedez-Benz – čerpadlo betonu – 1P0 5056,
Mercedez-Benz Actros – čerpadlo betonu – 4P2 4789, z důvodu zásobování
staveniště
posoudila obsah Petice za změnu „Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor
v majetku města Domažlice – 2. vlna
prodeje“ podanou nájemci bytových
domů č.p. 502, 503, 504 v Kunešově
ul., Domažlice a nesouhlasila se změnou Zásad k prodeji bytů a nebytových
prostor v majetku města Domažlice
spočívající v rozšíření seznamu bytových domů určených k prodeji o bytový
dům č.p. 502, 503, 504 v Kunešově ul.,
Domažlice
vzala na vědomí informaci o termínu
koupací sezony na koupališti Babylon
od 30. května 2012 do 1. září 2012
schválila poskytnutí peněžitých darů
na akci „Sportovec roku 2011“ takto:
jednotlivci mládež 500,- Kč, jednotlivci
dospělí 1.000,– Kč, kolektivy mládež
3.000,– Kč, kolektivy dospělí 5.000,–
Kč, Rozhodčí 1.000,– Kč

Rada města na své 33. schůzi
dne 27. 3. 2012:
- souhlasila s bezúplatným užíváním
zahrady Chodského hradu za účelem
konání setkání občanů Domažlic a okolí
dne 1. 5. 2012 od 9:00 do 12:00 hodin
KSČM Domažlice za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do
původního stavu
- schválila zadání zakázky na organizační přípravu a zajištění soutěže o návrh
na řešení přestavby bývalého pivovaru
v Domažlicích
- vzala na vědomí informaci ředitele
příspěvkové organizace Plavecký ba-
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zén a ubytovna Domažlice o pohledávkách příspěvkové organizace za TJ
Jiskra Domažlice k 15. 3. 2012 ve výši
407.787,– Kč
Rada města na své 34. schůzi
dne 10. 4. 2012:
- vzala na vědomí žádost občanů bydlících
v ulici Vrbova v Domažlicích ze dne 26.
3. 2012 o doplnění veřejného osvětlení
ve střední části ulice Vrbova v Domažlicích a neschválila jeho doplnění
- vzala na vědomí žádost MUDr. Zdeňka
Šose, Rehabilitace Šos, s.r.o., Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn ze
dne 27. 2. 2012 týkající se provozu bazénu v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
a trvala na provozování bazénu
- schválila uzavření Smlouvy o dodávce
a montáži radarů IPR11a jejich pozáručním servisu se společností BÁRTEK
ROZHLASY, s.r.o., se sídlem Valašské
Meziříčí, Podlesí 418, PSČ 757 01
- uložila DTS Domažlice, příspěvkové
organizaci, zajistit technický dohled při
zajištění realizace zdravotní prořezávky
stromů veřejné zeleně v městských parcích – parku Antonína Příhody, Steidlově parku, Hanově parku, dále v ulici
Sadová a Sokolišti
- vzala na vědomí výsledky monitoringu
podzemních vod na bývalé skládce TKO
Havlovice za rok 2011
- schválila bezúplatné zapůjčení kabin
na koupališti Babylon příspěvkovou
organizací Plavecký bazén a ubytovna
Domažlice do 31. srpna 2020
- schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – kabiny na koupališti
Babylon
- schválila doplnění ceníku na zimním
stadionu o položku osvětlení ledové plochy nad běžný standard 75,– Kč/1 hodinu
bez DPH
- schválila kalkulaci příspěvku obcí na
úhradu neinvestičních nákladů za žáky
navštěvující školy zřizované městem
Domažlice na rok 2012
- schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB
čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem
konání akce „Hudba na náměstí“ ve
dnech 3. června 2012, 1. července 2012
a 5. srpna 2012, vždy od 13.00 hodin do
21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení,
města Domažlice a MKS Domažlice
Zastupitelstvo města na svém
16. zasedání dne 21. 3. 2012:
- schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 106.000,– Kč pro Hospic
sv. Lazara v Plzni na zajištění provozu
v roce 2012 z rozpočtu města
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- schválilo uzavření Dodatku č. 1/2012
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, IČ
70890366, kterým se poskytuje příspěvek 328.710,00 Kč
- schválilo rozpočet města Domažlice na rok 2012 jako vyrovnaný
s celkovými příjmy a výdaji ve výši
413.385.500,– Kč, s výší investiční rezervy 240.276.310,– Kč dle upraveného
návrhu včetně závazných ukazatelů
stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011
Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice
- schválilo čerpání investiční rezervy
rozpočtu ve výši 213.060.890,– Kč na
financování investičních akcí
- souhlasilo se Stanovami Společenství
měst s husitskou minulostí a tradicí
a členstvím ve Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí
- schválilo záměr prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 464/09, spoluvlastnický podíl na společných prostorech
domu č.p. 463, 464 ve výši 641/10979
a spoluvlastnický podíl na stavebních
parcelách č. st. 1481, č. st. 1482 ve výši
641/10979 v Domažlicích, Bezděkovské
předměstí dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 550.000,– Kč
– nabídka do 30. 6. 2012
- schválilo záměr prodat nemovitost – bytovou jednotku č. 394/07, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu
č.p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1326/1 a p. č. 3495/11 ve výši
5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 500.000,– Kč
– nabídka do 30. 6. 2012
- schválilo záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 393/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu
č.p. 393 ve výši 4856/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a p. č. 3495/12 ve výši
4856/60096 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 500.000,– Kč
– nabídka do 30. 6. 2012
- schválilo záměr prodat nemovitost bytovou jednotku č. 160/02, spoluvlastnický podíl na společných prostorech
domu č.p. 159, 160 ve výši 5480/137979
a spoluvlastnický podíl na stavebních
parcelách č. st. 1637, č. st. 1638 ve výši
5480/137979 v Domažlicích, Hořejší
předměstí dle předloženého návrhu
s minimální kupní cenou 600.000,– Kč
– nabídka do 30. 6. 2012

AUTOBUSEM NA ČERCHOV
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I v letošním roce bude jezdit autobus na nejvyšší horu Českého lesa - Čerchov.
Kromě toho se turisté bezpečně dopraví mezi Domažlicemi, Waldmünchenem a Furthem im Wald stejným autobusem. Výhodou je řada zastávek po trase, z nich mohou
příznivci nedotčené přírody našeho kraje vyrazit po příslušných stezkách. Novinkou
je fakt, že autobus bude přepravovat i jízdní kola (celkem sedm, větší počet je třeba
předem nahlásit dopravci).
Autobus se na cestu vydá poprvé 2. června, aby službu nabízel až do 30. září, vždy
v sobotu a v neděli. Kromě těchto dnů pak autobus pojede ještě ve státní svátky, což
znamená 5. a 6. července (Cyril a Metoděj i Jan Hus u nás) a 15. srpna (Nanebevzetí
Panny Marie, které si připomínají v Bavorsku). Celý projekt je totiž společným dílem
české a bavorské strany. Podílí se na něm Furth im Wald a Waldmünchen u sousedů,
u nás pak akci zaštiťuje Svazek obcí Domažlicko spolu s obcemi Babylonem, Domažlicemi a Klenčím pod Čerchovem. Finančně přispívá i Plzeňský kraj.
Při této příležitosti bude vydán česko-německý prospekt, který obsahuje informace o zmíněných obcích. Najdete v něm samozřejmě jízdní řád a navíc mapku
se zastávkami autobusu a s vyznačenými cyklotrasami a cyklostezkami. Součástí
prospektu je také upozornění na nejvýznamnější události v našem regionu. Všichni
jsou tak zváni například na divadelní představení Pandur Trenk před branami Waldmünchenu, které se koná od poloviny července do poloviny srpna. V Domažlicích
jsou to pochopitelně především Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť, v Klenčí pod
Čerchovem folklorní festival Výhledy, na Babyloně červencové Babylonské léto
a ve Furthu im Wald srpnová hra Skolení draka. Kromě toho si přečtete o několika
tipech na výlety po obou stranách hranice. Materiál s řadou informací, například
kdy je otevřena Kurzova věž na Čerchově, bude k dispozici v informačních centrech
zmíněných obcí koncem měsíce května.
Stanislav Antoš

Prodej ryb

Městské lesy Domažlice prodávají ryby
každý pátek od 12 do 15.30 hodin v rybárně v Hanově parku.
(red)

Výzva
pořadatelům
Vyzýváme všechny podnikatele, kteří
mají zájem o uvedení svých doplňkových
kulturních akcí v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2012
(hudební produkce, výstavy, atd.) na
propagačních materiálech vydávaných
městem Domažlice, nechť se neprodleně
obrátí na programové oddělení Městského
kulturního střediska Domažlice, telefon
379 722 631. Uzávěrka sběru podkladů
pro vydání propagačních materiálů na
Chodské slavnosti 2012 je 11. května
2012.
(měú)

Vítání ptačího zpěvu

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního
prostředí, vás zvou na 21. ročník „Vítání
ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne
6. 5. 2012 v 5.30 hod v areálu městského
parku u bývalé nemocnice v Domažlicích
před sochou Petra Hany. Akce se koná za
každého počasí, je vhodné se teple obléci
a vzít si s sebou dalekohled. Účastnící
obdrží i propagační materiály s tematikou
ochrany ptactva a dozví se několik zajímavostí o tetřevu hlušci, který je v letošním
roce vyhlášen ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce
proběhl v anglickém Birminghamu v roce
1984. Vznikla tak tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je
seznámit veřejnost se zajímavým světem
ptactva, jeho životními projevy, zvláště
zpěvem. Těšíme se na vaši účast.
ČSO a MÚ Domažlice,
odbor životního prostředí
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PŘEDPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU ZAHÁJEN! ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 7. 5. 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
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
l
l

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

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.)

číslo 5

v

květen 2012

Literární přednáška: Věra Kubová – Božena Němcová bez tajností

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava fotografií:
Dagmar Karlíková – Írán

Městské informační centrum

v

Ke koníčkům paní Dagmar Karlíkové patří cestování
a s tím související fotografování. Navštívila již spoustu
dalekých a zajímavých míst, v roce 2009 Írán. Podle svých
slov nejraději fotografuje náhodné záběry, na kterých zachycuje tváře i život obyčejných lidí. A takové fotografie vybrala
i do své kolekce, kterou představí v domažlické knihovně.
Výstava fotografií Dagmar Karlíkové ve vestibulu knihovny
potrvá od 1. do 31. května 2012 a přístupná bude v provozní
době knihovny.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 15. května 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

Otomar Hana a domažlická knihovna

Otomar Hana byl pro domažlické pojem. Ekonom, člen
pěveckého sboru Čerchovan, varhaník a posléze ředitel kůru
domažlického kostela. Autor publikace Dějiny kostelů a kaplí
domažlické farnosti, autor četných článků s regionální
problematikou.
Pana Otomara Hanu jsem poznala nejprve jako čtenáře.
Potom podle jeho vlastních slov jako „šťourala“, který mi
v dobách počátků vydávání tištěného Kalendária regionálních osobností nosil opravy a doplňky k osobnostem, které
jsme v Kalendáriu vzpomínali. Vždy s prameny, ze kterých
čerpal. A nebylo od věci, že si často zajel údaje ze své
kartotéky ověřit třeba na pražské hřbitovy, nebo v dobách,
kdy to ještě bylo možné, i na matriky. Postupem doby jsme
se dopracovali k tomu, že náhled kalendária dostával s předstihem, abychom tam mohli jeho doplňky včas zapracovat.
Díky němu jsem mohla doplnit naši databázi regionálních
osobností o všechny starosty a církevní hodnostáře, kteří
v Domažlicích působili.
Těšilo ho, když jsem se na něj obracela i s dotazy, které
k regionálním osobnostem vznášelo bibliografické oddělení
plzeňské vědecké knihovny. Jeho informace byly vždy přesné
a ověřené.
Začátkem srpna to bude 6 let, co nás nečekaně opustil.
Zůstalo po něm prázdné místo – a to nejen u stolku, u kterého při svých návštěvách knihovny sedával.
29. května by oslavil 85. narozeniny.
(HM)

Koncem ledna letošního roku jsme vzpomínali 150. výročí úmrtí po právu nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Spisovatelky, kolem jejíhož data narození i původu bylo vyřčeno nespočet
hypotéz i spekulací, publikováno několik desítek článků i napsáno několik knih (viz například: Helena
Sobková – Tajemství Barunky Panklové, Josef Polák – Dětství a mládí Boženy Němcové, tentýž autor - Tři
kapitolky o Barunce Panklové, Tomáš Němec – Tajemství původu Boženy Němcové, Petr Hořejš – Toulky
českou minulostí…).
Lektorka Matice české, středoškolská a vysokoškolská profesorka Věra Kubová zavítá do Domažlic
s přednáškou, kterou se pokusí dát do pořádku různé smyšlenky i teorie, které jsou vlastně ve vztahu
k myšlenkovému i literárnímu odkazu spisovatelky bezpředmětné a pro její tvorbu nepodstatné. To, co
je skutečně důležité a k čemu se celé generace vracejí a doufejme, i vracet budou, jsou zejména její
pohádky a nejznámější próza – Babička.
Věra Kubová se dotkne i problému společnému pro naše další velikány – jejich společenskému docenění v rodné zemi. No, a konečně – osobnost Boženy Němcové bude představena i v souvislosti s jejím
pobytem na Chodsku a vzpomínkami, které v chodských vesnicích i Domažlicích samých zanechala.
Připojte se i vy k četným návštěvníkům přednášky, kterou Věra Kubová přednesla pro Městskou
knihovnu Plzeň i její další pobočky, a přijďte. Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů
a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou na setkání s Boženou Němcovou, které se uskuteční
ve čtvrtek 24. května 2012 od 17. 00 v Galerii bratří Špillarů.

Děd Vševěd je záporná postava, protože hodně věděl!

I takovouto žákovskou perličku se můžete dočíst ve více jak čtyřsetstránkové knížce citátů, aforismů, bonmotů, výroků,
lidových rčení, pořekadel, úsloví, přísloví, žákovských perliček a dalších moudrostí, které lidstvo vyprodukovalo za dobu, kdy své
myšlenky dokázalo zaznamenávat a uchovávat v písemné podobě pro další generace. Knížka se jmenuje Kaleidoskop a moudra
do ní vybral a uspořádal PaedDr. Zdeněk Vaněk z téměř šedesát let budované kartotéky.
Ve dvaceti devíti kapitolách nadepsaných například O člověku, O jazyku, řeči, O lásce, milování, O rodičích, dětech, O lidském těle, O mládí a stáří, O posledních věcech člověka, O právu, spravedlnosti, O pravdě a lži, O štěstí, neštěstí si čtenář se
zaujetím přečte mnohdy i protichůdná rčení na jednu a touž věc od různých autorů. Čím déle bude číst, tím více bude vtahován
do myšlenek známých spisovatelů od antických po současné, od světových po ty naše české. Z. Vaněk vyhradil místo i dalším
umělcům, hercům, známým osobnostem, ale i těm v úvodu vzpomínaným školním perličkám mnoha generací žáků (a některé
z nich jako by byly šité přímo na dnešek). Na rozdíl od mnoha podobných je knížka doplněna velice rozsáhlým doprovodným
materiálem – najdeme zde rejstřík 620 klíčových slov, podle kterých se lze v textu orientovat a vyhledávat, autorský rejstřík,
který obsahuje téměř 1 200 autorů – původců rčení, s jejich základními biografickými daty - a konečně i seznam použité
literatury s 260 použitými prameny.
Knížku vydal vlastním malým nákladem Zdeněk Vaněk v roce 2009. Naše knihovna vlastní jeden výtisk. Protože je však
autor toho názoru, že by si knížka zasloužila oslovit širší okruh čtenářů, než jen těch, kteří se dostanou k tištěné podobě, rozhodl
se uveřejnit Kaleidoskop na webové stránce http://kaleidoskop.webz.cz/, odkud si jej lze ve formátu PDF zdarma stáhnout.
Velikost textového souboru jsou necelé 2 MB, což dává možnost velice rychlého stažení.
K plnému textu knížky se lze dostat i přes náš on-line katalog, kde si zájemce přes název knížky vyhledá katalogizační
záznam knížky a klikne vedle textu na fotografii obálky. Dostane se tak na výše zmiňovanou webovou stránku.
A na závěr další malá ochutnávka. Autorem Oldřich Fišer (1919–1974): „Tvrdí-li někdo, že má všechno v malíčku, pak z toho
logicky vyplývá, že nemá nic v hlavě“.

Knihovna rozšiřuje o 3 P informační služby svým čtenářům

O úsporných opatřeních nezbytných pro snižování rozpočtových schodků státního rozpočtu slyšíme
od rána do večera. Dopady těchto často svérázných a na hlavu postavených ekonomických opatření
pociťujeme všichni. A doplácíme a platíme.
Tak alespoň jedna drobná dobrá zpráva. Umíme zařídit, aby naši čtenáři - ti zapomnětlivější a s e-mailovou adresou – neplatili zbytečně za včas nevrácené knížky.
A to je první P – Předupomínky. Výpůjční systém Clavius bude všem našim čtenářům, kteří nám
poskytnou svou e-mailovou adresu (zatím je jich více jak 720 z celkového počtu 2 567 čtenářů s platnou
registrací), posílat tři dny před uplynutím výpůjční doby půjčených dokumentů mailem upozornění na
blížící se termín vrácení (nebo možnost si výpůjčky prodloužit). Jsme si vědomi toho, že službu nebudou
moci využívat všichni naši čtenáři, zejména ti starší, kteří nemají možnost internetového připojení, ale je
to přesto služba, která snad přinese alespoň části čtenářů užitek.
Druhé P – Pozvánky – na stejném principu budeme zasílat pozvánky na naše kulturně vzdělávací
akce, které pořádáme v Galerii bratří Špillarů ve spolupráci s galerií a Muzeem Chodska. Informace o akcích budou dostávat ale i všichni, kteří si přijdou půjčit knížky nebo časopisy – a to na tištěných dokladech se seznamem půjčených dokumentů – na dokladu dole na poslední tištěné řádce. Paradoxem je, že
tato možnost začne být využívána v době, kdy naše kulturně vzdělávací aktivity vzhledem k omezeným
finančním zdrojům budou také omezovány.
A konečně třetí P – Provoz knihovny – i o plánovaných změnách provozní doby – omezení o letních
prázdninách – nebo neplánovaných, daných technickými důvody, budou moci být čtenáři informováni
prostřednictvím mailů.
Proto prosíme všechny naše čtenáře, kteří mají své e-mailové adresy založené a chtějí těchto služeb
využívat, aby své e-mailové adresy naší knihovně poskytli. Mimo tyto avizované služby nebudeme jejich
mailové poštovní schránky ničím jiným zatěžovat.
Mgr. Hana Mlnáříková

v
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číslo 5

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

v

květen 2012

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

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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 5. Předváděcí akce, 3. 5. Divadlo v rámci předplatného „Drahé tety a já“, 5. 5. Oslava
svátku sv. Floriana, 11. 5. Taneční akademie, 14. 5. Jarní koncert ZUŠ, 15. – 16. 5. Prodej,
16. 5. Prodej drogerie, 17. 5. Svaz tělesně postižených – seminář, 17. 5. Klubová scéna
– TOXIQUE, 21. 5. KSČM – beseda, 22. 5. Prodej, 23. 5. Zasedání zastupitelstva města,
24. 5. IV. abonentní koncert – Martina Bačová – housle, Alexandr Starý – klavírní doprovod, 25. 5. Divadlo mimo předplatné – Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Přes
přísný zákaz dotýká se sněhu“, 30. 5. Prodej, 31. 5. Prezentační akce.
(mks)

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

Středa–čtvrtek
2.–3.

Pátek–neděle
4.–6.

9.–10.

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

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

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info

LIDICE

Film popisuje nejotřesnější tragédii v našich novodobých dějinách - Lidice, vše co předcházelo i následovalo. Ne každý
ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze
Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí do ústraní,
poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic.

PERFECT DAYS
- I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci
být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis
v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

DŮM

Příběh nedokonalého muže snícího o dokonalé rodině. Dům je intimním dramatem otce
a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen - staví dům pro svoji mladší dceru Evu. Do stavby domu
projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu.

PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ

To nejlepší na konec. Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se
ale hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš
než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali
mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení
„sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte.
Pro jistotu na všechno.

m Vstupné 60,– Kč 100 min.
České drama

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

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

české drama
m Vstupné 80,– Kč 126 min.
Česká komedie

Středa–čtvrtek

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)

květen 2012

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 Při opakování sleva – 10%

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

v

KVĚTEN 2012

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

DO
TÍ 012
A
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.
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číslo 5

v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

CAFE BONJOUR

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás
l Celá strana 18 x 25 cm

REZERVACE NA TEL. č. 379 482 901

POZOR BONUS při předložení tohoto inzerátu a objednávce
dvou hlavních jídel získáte 10% slevu na celý Váš účet.
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Pátek–neděle
11.–13.

l Vstupné 65,– Kč 100 min.
Americká komedie s titulky

l Vstupné 60,– Kč 113 min.

Od 14. do 31. 5. Filmové prázdniny
V pátek 1. 6. zahájíme promítání
v Letním kině filmem LÍBÁŠ

JAKO ĎÁBEL

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.

Finálová „top ten“ je kompletní, 7. ročník soutěže
o nejkrásnější Dívku Šumavy byl odstartován
V sobotu 21. 4. se uskutečnil druhý casting, kde se vybíralo pouze 5 dívek zastupujících v 7. ročníku soutěže Dívka Šumavy Plzeňský
kraj. Na casting bylo registrováno 60 dívek,
ale dostavilo se 40 odvážných, mezi nimi
i děvčata z našeho okresu. První kolo - pohovor s porotou je tou nejzásadnější částí
castingu, a tak dívky absolvovaly nekonečné čekání, než přišly na řadu. Casting
se skládal ze tří kol. Pohovor s porotou byl
prvním sítem, z toho postoupilo 20 dívek
do tanečního kola. Dívky statečně bojovaly
až do konce. Do třetího kola - promenáda
v plavkách postoupilo už jen 10 dívek.
Porotci zde skutečně neměli lehké rozhodování, úroveň a připravenost dívek byla
vysoká. Nakonec postoupily: Zdeňka Mazancová - 25 let, Klatovy, Markéta Strnadová
- 22 let, Město Touškov, Kateřina Hlaváčková
- 22 let, Plzeň, Veronika Půtová - 21 let, Plzeň, Kateřina Brabcová - 22 let, Rokycany.
Finálový galavečer se uskuteční 13. října
a letos se jej zhostí město Písek.
(m)
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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
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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

Hrají: Luboš Polák, Jana Suralová, Jiří Poór, Alena Najnarová, Tereza Velíšková, Roman Haas, Václav Lupínek, Jan Pernikl,
Jolana Velíšková. Režie: Jiří Poór.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu 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

OSLAVY OSVOBOZENÍ
10.00 hodin
10.45 hodin
11.15 hodin
11.20 hodin
12.00 hodin
12.30 hodin

Dechový orchestr ZUŠ Domažlice LIDUŠKA
Dudáci ZUŠ Domažlice
COMBO ZUŠ Domažlice
Příjezd vojenských vozidel Military Car clubu Plzeň
Oficiální část programu – pietní akt – položení kytic a věnců u pamětní desky na radnici na náměstí Míru
Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO

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 17. května 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

pátek 1. června 2012 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

PROGRAM: KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, BABY LAND, SKÁKADLO, BALONKY
SOUTĚŽE pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, Charita Domažlice
ve spolupráci s římsko-katolickou farností, Český svaz ochránců přírody Libosváry, Environmentální informační centrum Domažlice
15.00–17.00 hodin – DISKOTÉKA
neděle 3. června 2012 od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové hudby VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

– koncert v rámci turné „Tips for Grown up Kids“

neděle 17. června 2012, 20.00 hodin, rajská zahrada

TOXIQUE

Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky

Klára Vytisková – zpěv, Patrik Karpentski – kytara, Viliam Béreš – klávesy,
Jan Lstibůrek – basová kytara, Roman Vícha – bubny

JAPONSKÝ VEČER

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 pedagogických osobností (např. David Cerone, Philippe Graffin, Charles Neidich, James Buswell),

Vstup zdarma

pondělí 4. června 2012 od 19.30 hodin – refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice

KLUBOVÁ SCÉNA

TOXIQUE jsou českému publiku již dobře známým projektem, který se pro své komplexní propojení hudební perfekce a nadhledu s výpravnou výtvarnou show
již dávno stal naplněním pravého významu sousloví „pop music“. Kapela je díky svému osobitému stylu neodmyslitelnou součástí mezinárodní klubové scény
a stálým hostem festivalových podií a televizních show. Veliké popularity dosáhla skupina také díky přesahům do světa módy a designu a neúnavným hledáním
způsobů spolupráce se špičkami těchto oborů.
V roce 2010 TOXIQUE účinkovali v rámci prezentace české kultury na mezinárodní výstavě EXPO v Šanghaji, vytvořili unikátní nadžánrový projekt s designérským Studiem Najbrt a vydali své v pořadí druhé album „Outlet People“, za které si vysloužili již nejedno ocenění, jak mezi laickou, tak mezi odbornou veřejností.
V letošním roce vydali třetí řadové album pod názvem „Tips for Grown up Kids“, které vám představí v rámci svého turné.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Vstup zdarma

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Keiko Nakajima – soprán, Hironari Wada – klavír, Julia Okaji – klavír
Japonský skladatel Tsuneo Nakajima se svou manželkou Keiko Nakajimou navštívili ČR už několikrát.
Klavírista Hironari Wada v ČR měl už koncertní turné, kdy koncertoval i např. v Unhošti pro zničené Japonsko po zemětřesení a tsunami - poškozenou atomovou elektrárnu. Julia Okaji, napůl Japonka, se narodila na Slovensku. Několikrát navštívila Japonsko, kde na
svých koncertech propagovala českou hudbu.
pátek 22. června 2012 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem – v případě nepříznivého počasí v sále MKS
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU
MKS Domažlice a VMart production

PETR SPÁLENÝ a APOLLO BAND
Předprodej: Městské informační centrum, nám. Míru 51, Domažlice, tel./fax: 379 725 852,
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz. Vstupné v předprodeji 220,– Kč,
na místě 290,– Kč, děti do 10 let zdarma
pátek 29. června 2012 od 14.00 hodin – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncerty regionálních rockových kapel:
– RELAXIS
www.facebook.com/dusan.talas
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(dokončení ze str. 9)
– AFÉRA
– LOUTKY
– MILION DOLLARS
– DIAGNOZA–EXITUS
– KILL THE PAIN
– BONA VIA
– TRAMBUS

Host: 20.30 – MAREK

www.afera.estranky.cz
www.bandzone.cz/loutky
www.bandzone.cz/miliondollars
www.bandzone.cz/diagnozaexitus
www.bandzone.cz/killthepain
www.bonavia.wz.cz
www.trambus.cz

ZTRACENÝ S KAPELOU

www.marekztraceny.cz

Vstup zdarma

Co se dělo v Domažlicích před osmdesáti lety

pátek 17. srpna 2012 od 20.00 hodin – Letní kino Domažlice
MKS Domažlice a VM ART PRODUCTION

Koncert kapely ČECHOMOR

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru MKS Domažlice:
od 1. 5. do 16. 7. 330,– Kč, od 17. 7. do 16. 8. 350,– Kč, na místě na pokladně 390,– Kč.
Tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz

Farní sbor ČCE v Domažlicích
Vás všechny zve na:

Alternativní metody odstraňování
bolesti - S.R.T.

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR

Masérské a rekondiční služby EVA@AVH

KDE:
Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY:
SOBOTA 12. 5. 2012 9–18 HOD
NEDĚLE 13. 5. 2012 9–18 HOD
PONDĚLÍ 14. 5. 2012 9–16 HOD
Nabízíme oblečení dětské, dámské
i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.

Výklad karet

Jazzová mše

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., ve
spolupráci s MKS Domažlice, uvádí
Celebration Jazz Mass od autora Karla
Růžičky. Koncert se koná v neděli 24.
6. 2012 v 19.30 hodin v arciděkanském
kostele v Domažlicích.
Účinkují: Michaela Šrůmová - soprán,
Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., Celebration Jazz Mass Orchestra, Karel Růžička
- klavír, Marek Vorlíček - dirigent. Předprodej vstupenek v MIC Domažlice od
1. června.
Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s. působí
za podpory města Domažlice.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Jana Myslivcová
346 01 Blížejov 1, tel.: 606 204 973
www.jm-harmonie.blog.cz
e-mail: Janca.caroda@seznam.cz

Akce ZUŠ

V následujících termínech se konají
soutěže a vystoupení, kterých se zúčastní
žáci Základní umělecké školy v Domažlicích: 4. 5. se koná v Kladně ústřední kolo
soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Plzeňský kraj bude reprezentovat náš student
Petr Blahut ze třídy Kamila Jindřicha. 10.
a 11. 5. se soutěží v ústředním kole ve hře
na dudy v Mikulově, kam pojedou vítězové krajského kola - Jakub Ošmera ze třídy
Vlastimila Konrádyho, Karel Hemala, Jan
Morysek a trio Jiří Havrusevič, Kateřina
Karpíšková, Jan Morysek ze třídy Josefa
Kuneše. V krajské soutěži uspěly i obě
naše dudácké kapely - 1. místo Chasnická
kapela, 2. místo Študácká kapela.
11. 5. Taneční akademie Venduly
Brettschneiderové v MKS: 9.00 a 11.00
pro ZŠ, 15.30 a 17.30 pro veřejnost.
13. 5. vystupuje dechový orchestr Jiřího
Huřťáka v Zwiesselu. 14. 5. zveme veřejnost
na Jarní koncert ZUŠ do MKS v 17.30.
26. 5. oslaví 10. výročí vzniku sbor
DUHA - sbormistr Jitka Mentová, korepetitor Jiřina Eretová - na koncertě v evangelickém kostele v 16.30. Pozvání přijal
pražský sbor ROLNIČKA a COMBO pod
vedením Václava Cibulky. 28. 5. se připravují absolventské koncerty v sále ZUŠ.

Akce pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb – domov pro seniory,

Baldovská 638, Domažlice
pořádá v květnu následující akce:
2. 5. od 14 hodin přednášku PhDr. Lucie
Kalousové – Božena Němcová na
Chodsku,
16. 5. od 14 hodin přednášku paní Cibulkové – Doplňky stravy,
17. 5. 16 hodin vernisáž výstavy harmonizujících obrazů paní Jitky Votavové,
30. 5. od 14 hodin přednášku prof. Wollerové - Cestování.

V domově v Břetislavově ulici 84
10. 5. se koná od 14 hodin přednáška paní
Šosové – Jóga prstů 2. V domově
v ulici Prokopa Velikého 689 22.
5. 15 hodin mše svatá.
(ap)

Pokračování vyprávění událostí, které se v Domažlicích odehrály
před 80 lety, ze záznamů starosty Václava Pavlíka.
Osmadvacátého dubna byl večírek v Chodském domě na rozloučenou s panem okresním hejtmanem Em. Engethalerem. Byl
dosti oblíben pro dobrou povahu. Říkalo se mu „dobrý voják
Švejk“ a byl vždy rád viděn ve společnosti. Večírku se zároveň
zúčastnil p.v. rada Dr. K. Kupka, takže to byl zároveň i věčírek na
uvítanou.
Letos v květnu vstupuje v život nový spolek, a sice Radioklub,
jenž má za účel spojit všechny koncesované majitele radioaparátů.
Z jiných nových spolků už působí od dříve Autoklub a volné sdružení pěstitelů kaktusů.
Májové oslavy jsou rok od roku slabší. Lid poznává, že plané
řečnění jim nepřinese chleba ani práci.
Druhého května zemřel Josef Rojt, obchodník na rohu u kostela ve věku 51 let. Jeho mladší bratr je známý ředitel Baťových
závodů.
Nastává doba odstřelu srnců. Oba konkurenčí lovecké spolky
vystupují proti sobě nepřátelsky a v místních časopisech se potírají, takže vzniklé urážky a spory bude třeba řešit soudní cestou
(Svoboda contra Turek).
Spolek pro pěstení drobného zvířectva pořídil pro Hanův sad
párek pěkných labutí. Hanův sad slibuje býti pro naše město vyhledávaným koutem k osvěžení každého návštěvníka.
Osmého května (jako dřívější léta) se koná oslava svátku matek,
při níž se podávají jabloňové květy (umělé) ve prospěch ochrany
matek a dětí.
Stavba kanalizace se již déle nedá odkládat. Proto starosta města byl zmocněn vyjednati u Zemského úřadu podmínky o povolení
půjčky, aby na podzim nebo do jara 1933 byla práce připravena.
Šestého května byl zavražděn prezident francouzské republiky
Doumer. Vrahem je ruský běženec, lékař Gargulos.
V sousední Kdyni se konaly volby do městského zastupitelstva.
Starostou byl zvolen 10 t.m. Karel Ticháček, továrník koželuh.
Studentský spolek Tuhošť už dávno opustil tradici, kdy pořádal
ples, blahé paměti prvního řádu v Domažlicích. Nyní již několikrát vždy pořádá akademii, také letos 11. května vypravil velmi
slušně program, při němž výhradně účinkovaly jen síly ústavu.
Na programu byly zpěv, tělesná cvičení, hudba, recitace. O zdar
akademie má zásluhu i Rodičovké sdružení při státním reálném
gymnáziu v Domažlicích.
Devátého května byla zase jedna intervence z Domažlic
u S.P.Ú. V záležitosti přídělu lesů a babylonských rybníků. Musíme se doprošovati u čelních funkcionářů Státního pozemkového
úřadu, kupříkladu dnes byli jsme (starosta Pavlík, druhý náměstek
Rádl a lesní rada Teichmann) u sociálně demokratického poslance
Biňovce, jenž jest proti nám krajně zaujat. Vicepresident S.P.Ú.
Nosek jest upřímný, ale mnoho neslibuje. Dnes nám pomáhal i náš
rodák Dr. Antonín Peklo. V ministerské radě pan Dr. Stašek i odb.
přednosta Dr. Klučina zůstávají našimi příznivci.
Na den svatého Jana, 16. května, a zároveň svatodušní pondělí,
zápasila Sparta Křimice se Šumavou (3:1). Zpráva taková jistě
vyjímá se divně v kronice, ale není možno přejíti přes různé sportovní podniky, které se v poslední době staly tak populární.
Dne 26. května na Boží Tělo odpoledne bylo u nás v Domažlicích boží dopuštění. Není snad pamětníka tak silné bouře spojené
s krupobitím, které nadělalo ohromné škody na mladé zelenině,
obilí i na stromoví. S oblak padaly kusy ledu o průměru až 4 centimetry. Vedle Domažlic byly silně stiženy obce Všepadly, Úboč,
Stanětice, Únějovice a Zahořany. Na mnoha místech byla rozbita

okna, zejména skleníků a pařenišť, a také byla potlučena drůbež
a polní zvěř, zvláště koroptve, křepelky a drobné ptactvo, pokud
hnízdí v otevřených hnízdech.
Dvacátého šestého května zemřel ve věku 68 let P. F. Regal,
duchovní správce sanatoria na Pleši. Krátce před smrtí zřídil ve
Spálené ulici dům, na němž je umístěna pamětní deska našeho rodáka Petra Fastra. Všechno znovu vystavěl, leč bohužel nedočkal
se příjemného bydlení, které si připravoval k životu na penzi.
O dva dny později v Poslu od Čerchova má ředitel měšťanských
škol ve výslužbě p. Žuvníček pěkný článek o novotách v našem
městě a o přípravách na letné sezonu. Píše, že v našem městě ubývá nečistých koutů, náměstí ozdobeno květinovou výzdobou, dlažba ovšem pro nedostatek peněz stále volá po nové úpravě. Píše,
že firmy Baťa, Sequens (Moravia), Kresl (Nehera) a řada jiných
si zřídili pěkné výkladní skříně a v obchodech se začíná ujímat
velkoměstská úslužnost. K reprezentaci města patří parky a zeleň.
Domažlice, které nemají daleko do lesů, nepotřebují velkých rozměrných sadů, ale mají je uprostřed města - Příhodovy sady nebo
na dosah - Hanův sad. Ten je dnes nejhojněji vyhledáván. Městský zahradník Ludvík (syn starého Ludvíka „Safiána“) pečuje
o květinové záhony, o skupiny a alpina po různu na stráni zřízená.
Večer má v Alejích firma Kratochvíl a Milota oblíbené koncerty
pomocí magafonu pro každodenní návštěvníky. Mnozí zůstávají
věrni Škarmanu, kde hudbu nahrazují pěnice a kosi a jiní pěvci.
Škarman je dnes pěkně zarostlý díky Sadařské jednotě neboť před
50 lety byl holým skaliskem. Dále zmiňuje se pochvalně o úpravě
cest O.K. československých turistů v našich letích a o koupališti
na Babyloně.
Z pozůstalosti přepsal Svatopluk Krejsa.
Pokračování příště

KOMINICTVÍ
DOMAŽLICE
CHCETE ZAJISTIT SLUŽBY
V KOMINICTVÍ
DLE NOVÝCH PŘEDPISŮ
(NV č. 91/2010 Sb.)
Využijte naše kompletní služby za výhodné ceny:

- čištění a kontroly komínu
- revize spalinových cest
- autorizované měření emisí
- vložkování komínu
- prohlídky průchodů
inspekční kamerou
KONTAKT: Domažlice, Prokopa Velikého 572

( 721 534 551, 725 773 977
www.plyntop-24servis.cz

plyntop-24servis@centrum.cz

Domažlický zpravodaj - str. 12

Turistické akce v KVĚTNU
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.
Úterý 1. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hod do Kdyně. Trasa: Kdyně,
Čepice, Ráj, Svatá Anna, Hamličky, Prapořiště (9 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 6. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v 11.30 hod do Kdyně. Trasa:
Naučná stezka od Hájovny k Hájovně
(10 km). Vede A. Léblová.
Úterý 8. 5.
Účast na pochodu Májový senior
puchýř a duhové mládí. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod. do Plzně. Start v Plzni
– Bolevci na Ranči Šídlovák. Trasa 10 km.
Vede M. Senohrábková.
Neděle 13. 5.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod do Stoda Trasa: Stod,
Chotěšov (5 km). V Chotěšově prohlídka
kláštera. Vede P. Matějka.
Sobota 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.
Sobota 19. 5.
Účast na pochodu Klatovský karafiát.
Odjezd z nádraží ČD v 7.48 hod do Klatov.
Start v sokolovně. Trasy 15, 25, 40 km. Informace Daniel Krysl, tel. 773 907 777.
Sobota 19. 5.
Účast na pochodu Chotěšovská 30.
Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod do Chotěšova. Start v restauraci „Pod klášterem“.
Trasy 5, 12, 15, 25, 35 a 50 km. Informace
Václav Mičan, tel. 604 825 564.
Sobota 19. 5.
Účast na pochodu Chodská bůta. Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod do Chodské
Lhoty. Start od 10 do 14 hod u Obecního
úřadu. Trasy 5,15 a 20 km.
Sobota 26. 5.
Účast na pochodu Staňkovský nezmar.
Odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod do
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Staňkova. Start v sokolovně. Trasy 15,
25 a 30 km. Informace Jiří Navrátil, tel.
723 237 675.

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

Připravujeme
Neděle 3. 6.
Účast na zájezdu s bavorskými turisty
Waldverein Furth im Wald do oblasti
Englmar. Odjezd od nádraží ve Furth im
Wald v 8 hod. (Doprava do Furthu individuální). Pěší trasa v okolí Englmaru asi
4 hod. cena: 10 euro. Přihlášky a peníze
přijímá Walter Spiess, Alfred-Peter Platz 7,
93 437 Furth im Wald, tel. 004999739225,
E-mail: spiess.walter@t-online.de. Návrat
okolo 17.30 hod.

přijme
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Svátek matek

Jediná noční kavárna v Domažlicích

Mánesova 569 (bývalý Tuzex)

( 603 810 089
OTEVŘENO: PO–NE 16–04
NOVĚ: SALONEK S KAPACITOU 40 MÍST
A TANEČNÍM PARKETEM
PŘIPRAVENO PRO: NAROZENINOVÉ OSLAVY
PODNIKOVÉ VEČÍRKY
TŘÍDNÍ SRAZY
Těšíme se na Vaši návštěvu!

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY DOMAŽLICKA A HORŠOVSKOTÝNSKA

Nakladatelství
Českého
lesa vydalo další knihu, která
upozorňuje na zajímavou část
historie našeho kraje. Ostatně
ještě relativně nedávno byly
české země významně ovlivňovány Čechy, Němci a židy,
kteří společně dávali této
střední části Evropy rozmanitou podobu ve všech směrech
lidské činnosti.
V knize, která je v českém
i německém jazyce, se čtenář
dozví, že první židovská rodina podle nejstarší konkrétní
zprávy přišla do Domažlic
ve 13. století, tedy v období, kdy bylo založeno hrazené město.
Postupně se vyznavači judaismu usazovali v našem regionu v Poběžovicích, Hostouni, Mutěníně, Nahošicích, Všerubech a postupně v desítkách obcí. V 19. století se pak hojně stěhovali do velkých
měst monarchie, čímž jejich počet na venkově značně poklesl,
významněji hlavně v Horšovském Týně, Domažlicích a Kdyni.

Prodej volných bytových jednotek

Nejhorším obdobím byla pro popisovanou komunitu druhá světová válka. Několik židů, kteří běsnění nacistů přežilo, se většinou
odstěhovalo z Domažlicka do větších měst. Z církevních památek
byly se zemí srovnány synagogy v Mutěníně, Poběžovicích a ve
Všerubech. Poničen byl i mutěnínský židovský hřbitov. Po válce
zbylé památky doznaly další újmu, kdy byly často ukradeny náhrobky na některých hřbitovech a zbořena modlitebna v Puclicích.
Synagonální budovy se dochovaly pouze ve Kdyni a Meclově
a pět hřbitovů v Domažlicích, Loučimi, Mutěníně, Poběžovicích
a Puclicích.
Pro zajímavost dům rabína stál v Domažlicích na rohu ulic Komenského a Benešova. Jednalo se o barokní domek dříve křesťanských majitelů s vyobrazením sv. Floriána v průčelí. Na počátku
války byl zbořen, stejně jako na něj navazující objekt synagogy
a dále pokračující zemědělská budova. Na stejném místě pak byly
postaveny dva velké nájemní domy, které zde stojí dodnes.
Tento namátkový výčet přinášíme, aby si každý zájemce o tuto
publikaci udělal představu, s kolika místy bylo a je Abrahámovo
náboženství v naší lokalitě spojeno. V knize si čtenáři konkrétně
přečtou podrobnosti týkající se dvaadvaceti obcí. Součástí knihy
je mimořádně bohatý doprovodný materiál, ať už to jsou fotografie významných osobností, objektů, či plány lokalit nebo staveb.
Podrobně jsou též popsány náhrobní kameny na jednotlivých
hřbitovech.
Knihu lze každému doporučit jak k běžné četbě, tak i k podrobnějšímu odbornému studiu dějin naší země.
Stanislav Antoš

Velká cena Domažlic
- MTB závod

Město Domažlice v současné době nabízí k prodeji volné bytové jednotky:
bytová jednotka č. 464/9 v ul. Dvořákova v Domažlicích,
bytová jednotka č. 164/12 v ul. Kosmonautů v Domažlicích,
bytová jednotka č. 393/12 v ul. Pelnářova v Domažlicích,

20. května 2012 se v lesoparku Škarman v Domažlicích uskuteční již 4. ročník závodu horských kol pro širokou veřejnost. Závod
je zařazen do seriálu XC závodů P.A.L. Becker cup a Pošumavské
ligy horských kol. Více informací včetně časového harmonogramu
závodu naleznete na webu: www.velosportdomazlice.cz

bytová jednotka č. 394/7 v ul. Pelnářova v Domažlicích
bytová jednotka č. 160/2 v ul. Kosmonautů v Domažlicích.
Nabídka těchto volných bytových jednotek je zveřejněna prostřednictvím webových stránek města Domažlice na úřední desce (www.domazlice.info) a na úřední
desce před vchodem do budovy Komerční banky v ul. U Nemocnice č.p. 579 v Domažlicích. Zde naleznete bližší informace k výše uvedeným bytovým jednotkám.
Prodej probíhá tzv. obálkovou metodou, kdy je u každé zveřejněné bytové jednotky
stanový termín podání nabídek ke koupi a minimální kupní cena. Po uplynutí termínu jsou vyhodnoceny doručené nabídky dle platných „Zásad k prodeji volných bytů
a nebytových prostor v majetku města Domažlice“. Konečné rozhodnutí v této věci
přísluší v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zastupitelstvu města, kdy rada města je jejím poradním orgánem. Všichni zájemci o konkrétní
bytovou jednotku jsou vždy informováni o výsledku prodeje.
MěÚ
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Svaz tělesně postižených v Domažlicích a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje zvou na seminář
Změny v sociální sféře, který se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 13.30
hodin v malém sále MKS. Přednášet
bude JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady zdravoně postižených ČR.
(ach)

vyučeného
kuchaře/kuchařku

EURO CAFÉ & BAR

v

Změny v sociální sféře

Baldovská 638 Domažlice

Členové jednoty Orla spolu se členy
KDU-ČSL pořádají 11. května tradiční
besídku k Svátku matek. Oslava se koná
v refektáři augustiniánského kláštera od
17 hodin. Pořadatelé srdečně zvou všechny
maminky i babičky.
(mm)

číslo 5

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. 379 722 332,
případně na adrese Vodní 18, Domažlice.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
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Sté výročí narození Ludmily Jiřincové

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc KVĚTEN

čtvrtek 3. května – Pohádky z klubíčka divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan
sobota 5. května – dílna Den matek výroba dárků maminkám k svátku od 9 do 12 hodin v domě dětí
14.–17. a 22.–24. května – výukový program pro páté třídy ZŠ Výtvarné techniky ve spolupráci s Galerií bratří
Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
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

Příměstský tábor s angličtinou pro žáky prvních až pátých tříd, 9.–13. července v domě dětí
Dopolední program - výuka angličtiny formou her a soutěží, odpolední program - rukodělná a výtvarná činnost, hry, soutěže
Cena 900,– Kč, Závazné přihlášky a bližší informace obdrží zájemci v domě dětí.

Ludmila Jiřincová v ateliéru v Peci pod Čerchovem.

POŘÍDÍTE U SUKA

Další kurzy KC FAZOLE zejména pro maminky a ženy
ve věku nad 50 let začnou 14. května

V pondělí 14. května 2012 od 10:00 začne v učebně Komunitního centra FAZOLE (Chodské náměstí 97, Domažlice – budova SZŠ,
přízemí vpravo) další běh vzdělávacího programu v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce…“, do kterého se mohou hlásit těhotné
ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu; ženy pečující o děti do 15 let věku a ženy starší 50 let, dále muži samoživitelé
nebo na/po rodičovské dovolené.
Pro všechny přihlášené povinný motivační kurz začne ve středu 16. května zahajovacím setkáním a bude ukončen závěrečným testem
v pátek 15. června. Po absolvování motivačního kurzu si klientky/klienti volí svou profesní rekvalifikaci podle individuálních potřeb,
dále se mohou účastnit neprofesních rekvalifikací Obsluha osobního počítače a Základy podnikání. Zdarma mohou v případě potřeby
využít také služeb psychologa a advokáta, příp. jiného odborníka. Účast v kurzech je zcela zdarma.
V době kurzů i poradenských aktivit je pro účastnice/účastníky projektu zajištěno bezplatné hlídání dětí v Hlídacím koutku KRÁČMERKA (provozuje partner projektu o. s. NOVÉ OBZORY). Dále mohou využít také přímou finanční podporu na zajištění individuálního hlídání dítěte nebo zajištění péče o závislého člena rodiny, dále je poskytována přímá podpora ve formě proplácení jízdného
na autobus nebo vlak.
Přihlášky do kurzů přijímáme osobně, poštou, e-mailem i telefonicky na adrese Komunitní centrum Fazole, Branská 1, 344 01 Domažlice, e-mail: marie.bubova@ekopolitika.cz, tel. 773 381 139 nebo 775 358 402. Otvírací doba kanceláře je v Po a ve St od 8 do 12
a od 13 do 17 hodin. V jiných termínech můžete přijít po telefonické domluvě.
Uvedené aktivity probíhají v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ (CZ.1.04/2.1.01/
63.00184), který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Spolupracujícími organizacemi projektu jsou Úřad práce České republiky a město Domažlice.

Foto Jiří Pavlík

Devátého května letošního roku si připomeneme sté výročí narození, pro náš region
nejvýznačnější výtvarné umělkyně, paní Ludmily Jiřincové. Za svůj bohatý život získala
řadu ocenění za Nejkrásnější knihy v Čechách, ale také např. v New Yorku. V roce 1973
jí byla v italské Bologni udělena hlavní cena za ilustrace ke knize R. Desnose Zpěvobajky
a květomluva. Obdržela i pět hlavních cen na mezinárodních filmových festivalech za
kreslený film Slóvce M.
S paní Jiřincovou jsem se poprvé setkal v jejím ateliéru v Peci pod Čerchovem, neboť
vlastnila polovinu vilky postavené Jaroslavem Špillarem. Zde přes léto tvořila své mimořádné grafické listy a také ilustrace. Hned v roce 1990 jsme jí s tehdejším kolegou
Josefem Haasem uspořádali výstavu ve výstavních prostorách Chodského hradu a vydali
katalog. Úvodní slovo přednesl spisovatel František Nepil. Shodou okolností jsem vystavoval v Chodském hradu své obrazy před ní. Paní Jiřincovou moje tvorba zaujala natolik,
že jeden obraz zakoupila a jeden svůj mi darovala. Bylo to gesto hodné velké osobnosti,
na které nemohu nikdy zapomenout. S umělkyní jsem se pak setkal ještě několikrát v jejím ateliéru v Ostrovní ulici v Praze a také při její poslední výstavě v pražské Galerii
Hollar. V roce 1999 jsem měl možnost uspořádat v Galerii bratří Špillarů další výstavu
prací Ludmily Jiřincové z majetku Národního muzea v Praze, kam svá nejvýznačnější
díla odkázala. Výstava se uskutečnila již „in memoriam“. Zatím nejnovější prezentaci děl
Ludmily Jiřincové připravuje Knihovna Boženy Němcové v Domažlicích na konec srpna
letošního roku ze sbírek mnohaletého spolupracovníka umělkyně pana Jiřího Pavlíka
z Domažlic.
Jméno Ludmily Jiřincové nebude na Chodsku zapomenuto i díky tomu, že je uvedeno
na pamětní desce, která je umístěna na vile v Peci pod Čerchovem.
Václav Sika, vedoucí Galerie bratří Špillarů v Domažlicích
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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 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
l Koupíme rod. domek v zahradě - Domažlice. Tel. 724 168 366,
e-mail: pohodli@pohodli.cz
l Koupíme parcelu nebo zahradu
- pro stavbu RD - dle územního plánu
města Domažlice. Dobrý výhled - např.
Týnské předměstí. Tel. 724 168 366,
e-mail: pohodli@pohodli.cz

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

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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Muzeum Chodska v Domažlicích
Galerie bratří Špillarů
Vás srdečně zve na vernisáž výstavy

VÁCLAV MALINA
ÚTĚKY DO KRAJINY
Výstavu uvede Václav Sika
o své tvorbě promluví autor 3. května 2012
v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
Výstava potrvá do 30. června 2012

