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Jubilejní Chodské slavnosti i pouť

Prezident republiky Václav Klaus v doprovodu starosty města Miroslava Macha vchází do
radnice poté, kdy se pozdravil se stovkami občanů.
Foto S. Antoš
Letošní Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť opět přilákaly desetitisíce návštěvníků.
Podle odhadu organizátorů jich na letošních 55. slavnostech a 70. výročí největší pouti
bylo zase o něco více než loni, kdy se uváděla návštěvnost 80 tisíc lidí. O významu události svědčí i přítomnost prezidenta republiky Václava Klause.
Program se odehrával na pěti pódiích. Už jen z toho plyne, že připomenout nejzajímavější pořady není snadné. Proto alespoň zmiňme soubor Hradišťan, který se setkal s mimořádným ohlasem, pořad Můj druhý domov – Chodsko věnovaný životnímu jubileu
Zdeňka Bláhy, netradiční módní přehlídku chodských krojů Marty Skarlandtové, Ozvěny
folkloru a závěrečný pořad v letním kině Struny v srdci. V sobotu se na Vavřineček, kromě poutníků a několika set krojovaných Chodů, vydali nově i hasiči s prapory. Mše svatá
sloužená plzeňským biskupem Františkem Radkovským byla významná i tím, že na ni
bylo připomínáno sedmdesáté výročí statečného kázání msgre Bohumila Staška, jehož
přijel vzpomenout i jeho nástupce Cyril Svoboda.
V neděli pak byla řada občanů jistě překvapena, když potkala na náměstí i na některých pořadech prezidenta Václava Klause v doprovodu starosty města Miroslava Macha.
Hlava státu se také krátce setkala s hosty na domažlické radnici a slavnostně otevřela právě dokončené dětské a hlavně beachvolejbalové hřiště. Na závěr prezident Václav Klaus
pozdravil diváky posledního pořadu letošních slavností v letním kině. Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 21. 9. 2009
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 23. 9. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Skončil další chodský rok sklizením stánků
a úklidem ulic. Jaké byly? Nikomu nechci vnucovat svůj názor, ale podle mého mínění jsme
zase přidali malinký kousek ke slávě a propagaci Domažlic. Musím znovu poděkovat všem,
kteří se na hladkém průběhu celého víkendu
podíleli, ať to jsou v prvé řadě pracovníci MKS,
účinkující na podiích, režiséři pořadů, pracovníci
penzionu i pro většinu z nás bezejmenní pracovníci technických služeb, kteří se postarali
o úklid města.
Rozhodnutí o bezplatném vstupu na všechny
pořady se znovu ukázalo jako šťastný krok.
Pohled na plná hlediště u všech podií musel
potěšit každého. Účinkování před takhle plným
hledištěm je jistě pro každého poctou a nevšedním zážitkem.
Svoji neopakovatelnou atmosféru měla
i sobotní mše svatá na Vavřinečku, kterou před
poutníky, z nichž byla řada v krojích, sloužil
biskup František Radkovský.
Letošní slavnosti byly výjimečné návštěvou
prezidenta republiky Václava Klause, což je
odměnou nejen pro pořadatele a organizátory
takovéto akce, ale i nesmírnou propagací města
Domažlic. Přestože se jeden nejmenovaný šéfredaktor o návštěvě prezidenta vyjadřoval ne
zrovna nejpřívětivěji, přesto je návštěva hlavy
státu pro Domažlice i Chodsko obrovskou poctou. Další dík proto patří všem, kteří se o hladký průběh celé návštěvy prezidenta zasloužili.
Díky tomu je docela možné, že nebude nadlouho
poslední a nebudeme na setkání s prezidentem
čekat dalších 45 let. Věřím tomu, že po tomto
zdařilém ročníku přijede hlava státu častěji.
Chodské však jsou nejen záležitostí města
a jeho organizací, ale mnoho starostí zažíváte
i vy, naši spoluobčané. Zvládnout nápor návštěvníků je jistě namáhavé i pro vás.
Kdo chce hledat chyby na programu, tak je
samozřejmě najde. Mě osobně velmi mrzí, že
jsem nemohl navštívil módní přehlídku chodských krojů Marty Skarlandtové. Že nádherný
koncert Hradišťanu jsem v zadních řadách zaplněného náměstí už moc neslyšel, natož abych
pořádně viděl. Že bylo horko… Přesto na tyto
Chodské slavnosti budu dlouho vzpomínat.
Za váš vstřícný přístup vám patří vřelý dík.
Ať žijí Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
2010.
ing. Miroslav Mach, starosta města

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 88. schůzi dne 8. června schválila uzavření smlouvy o partnerství
mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p. o., se sídlem
Baldovská 538, 344 01 Domažlice. Souhlasila s podnájmem (užitím plochy) prostoru
v areálu Městského stadionu Střelnice na
zábradlí atletického stadionu, fotbalového
tréninkového hřiště a na pletivu tenisových
kurtů a volejbalového hřiště TJ Jiskra Domažlice k umístění reklamních ploch v rozsahu dle předložené žádosti do 31. 12. 2009.
Radní vzali na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký
bazén a ubytovna Domažlice. Podpořili
realizaci projektu AKTIV SPORT o. s.,
Česká Kubice 105, na rekonstrukci starého
průmyslového objektu v průmyslové zóně
města Domažlice na sportovněrekreační
zařízení vybavenosti pro cestovní ruch krytou pistolovou střelnici.
Rada města na své mimořádné 89. schůzi
dne 17. června schválila uzavření Partnerské smlouvy mezi městem Domažlice, ZŠ
Msgre B. Staška, ZŠ Komenského a ZŠ
praktickou.

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Rada města na své 90. schůzi dne 22.
června souhlasila s projektovou dokumentací stavby Parkoviště Heldovna v Domažlicích vyhotovené Projekční kanceláří Rojt,
Vodní 27, Domažlice. Schválila domovní
řád nájemního družstva Golem, náměstí
Míru 1, Domažlice, pro budovu čp. 86, v ulici Kozinově v Domažlicích - 39 bytových
jednotek. Souhlasila s použitím finančních
prostředků ve výši cca 54.458,– Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města
Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na
nákup rehabilitační kompenzační pohybové
pomůcky – trenažéru THERA-TRAINER.
Rada města na své 91. schůzi dne
7. července schválila uzavření smlouvy
o pronájmu honitby „město Domažlice“
s Domažlickými městskými lesy spol. s r. o.,
Tyršova 611, Domažlice. Schválila zvýšení
ceny nájemného za užívání bytových jednotek ve vlastnictví Města Domažlice od
1. 1. 2010. Radní rozhodli, že v domech,
na které se vztahují „Zásady k prodeji
bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna
privatizace“, nebude v průběhu realizace
převodu bytových jednotek povolován převod ani pronájem prostor vymezených jako
společné části domu a pozemků určených
k převodu společně s bytovými jednotkami.
Rozhodli darovat částku ve výši 20.000,–
Kč na pomoc postiženým povodní na účet
obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni
72027202/0300.
Rada města na své 92. schůzi dne 20.
července souhlasila s uzavírkou a zvláštním
užíváním místní komunikace na dolní části
náměstí Míru v prostoru od čp. 51 ke křižovatce náměstí Míru a Fastrova ul., každou
středu - od 7.00 do 18.00 hod ve dnech 5.,
12., 19. a 26. srpna 2009, 2., 9., 16., 23.
a 30. září 2009, 7., 14., a 21. října 2009, 4.,
11., 18. a 25. listopadu 2009, 2., 9. a 16. prosince 2009 za účelem konání pravidelných
středečních trhů. Schválila zadání zakázky
„Oprava chodníku v ul. Michlova - u MŠ
a u čp. 554 v Domažlicích“, „Oprava spojovacího chodníku mezi ul. Švabinského
a Mánesova“, „Úprava chodníků U Všech
svatých“ a „Oprava poškozeného vjezdu
u RD p. Wimmera v Havlovicích“ firmě
Ptáčník – dopravní stavby s.r.o. Domažlice.
Schválila spolupořádání 3. ročníku akce
„Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem
Domažlice dne 22. 10. 2009 v prostorách
MKS Domažlice. Udělila souhlas s bezplatným uveřejněním informací na portálovém vyhledavači firem, živnostníků a institucí na webových stránkách pod názvem
www.hledasnajdes.cz.
Zastupitelstvo města na svém 33. zasedání dne 22. června schválilo prodloužení
splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté
městem Domažlice TJ Jiskra Domažlice
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ve výši 1.500.000,– Kč do 31. 12. 2009.
Schválilo uzavření dodatku Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTSII Jihozápad na
spolufinancování akce „Rekonstrukce ulice
Husova v Domažlicích CZ.1.14/1.5.00/
03.00798“. Schválilo závěrečný účet města
Domažlice za rok 2008 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Schválilo převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města Domažlice
za rok 2008 do rozpočtu města. Schválilo
uzavření Smlouvy č. 08012096 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí mezi městem Domažlice
a Státním fondem životního prostředí ČR
na akci „Revitalizace aleje K Vavřinečku“.
Souhlasilo s realizací projektu „Rekonstrukce radnice Domažlice“. Souhlasilo s realizací projektu „Rekonstrukce základní školy
Komenského 17, Domažlice“ a konstatuje,
že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou etap projektu ve
výši 23.000.000,– Kč, a to formou pokrytí
z vlastního rozpočtu města. Radní souhlasili s realizací projektu: „Modernizace
vybavení základních škol v Domažlicích“
a konstatuje, že město Domažlice je připraveno k finančnímu pokrytí prvních dvou
etap projektu ve výši 26.000.000,– Kč, a to
formou pokrytí z vlastního rozpočtu města.
Souhlasili s realizací projektu „Tréninkové
a volnočasové centrum, podprojekt č. 6,
Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy
a přístavba“.

INFO - DLUHY - EXEKUCE
nabídka služeb:
l
l

správa a vymáhání pohledávek

informační a zpravodajská kancelář
l

vyřizování záležitostí na úřadech
l

finanční poradenství

Mgr. Ing. Radek Kouřil, MBA
( 602 11 75 33
e-mail: radekkora@seznam.cz

Výzva pro občanská sdružení
a podnikatele

V současné době se dokončuje kronikářský zápis v městské kronice za rok
2008. Aby byly i vaše aktivity do kroniky
zapsány (a dosud jste podklady neposlali),
předejte informace - nejlépe v elektronické
podobě na adresu sl. Barbora Michelfeitová barbora.michelfeitová@mesto-domazlice.cz. Termín je do konce září.
(lm)
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Módní přehlídka

Novinkou
letošních
55. Chodských slavností
byla módní přehlídka
krojů z podčerchovského
kraje. Před zcela zaplněným hledištěm v zahradě
Chodského hradu předvedli členové Národopisného souboru Postřekov
krásu tradičního lidového
oblečení. Veliké veselí
vzbudila odvaha „manekýnek“, které neváhaly
ukázat i spodní prádlo.
Rychlý spád pořadu připraveného Martou Skarlandtovou zajistilo vtipné
průvodní slovo Lindy Pajič.
Foto (toš)
TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU DOMAŽLICE

oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU

1. Zákonné předpoklady:
− státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt
v ČR
− dosažení věku 18 let
− způsobilost k právním úkonům
− bezúhonnost
− znalost jednacího jazyka
2. Požadavky:
− vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního nebo příbuzného směru
− dobrá uživatelská znalost práce na PC podmínkou
− znalost problematiky GIS a uživatelská znalost GIS softwaru výhodou
− řidičské oprávnění skupiny B výhodou
3. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
− jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
− číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
− datum a podpis uchazeče
4. K přihlášce je nutno přiložit:
− strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
týkajících se správních a administrativních činností
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Odměňování dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
− platová třída: 9
− pracovní poměr na dobu neurčitou
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru výstavby a územního plánování, tel.
379 719 184
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 9. 10. 2009
na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
ing. Milena Vlčková, v. r., tajemnice MěÚ Domažlice
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
21. 9. 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.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

září 2009

l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Sháním rodinný dům nebo chalupu
k rekreaci i trvalému bydlení na Domažlicku. Prosím nabídněte.
Mob. 731 014 334,
email: panekdavidcze@seznam.cz

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

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 jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
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

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.)
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Křest knihy 22. září 2009 –

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava fotografií Ladislava Lešického:

Nový Zéland – tradice, život
a kultura
2 000 kilometrů od Austrálie v jižním
Pacifiku se rozkládají dva hlavní a nespočet malých ostrůvků Nového Zélandu.
Severní ostrov s písčitými plážemi a půvabnými zátokami. Tuto zajímavou a pro
nás stále ještě vzdálenou zemi navštívil
v minulém roce Ladislav Lešický, úspěšný
autor několika zdařilých výstav fotografií
v různých institucích Domažlic, včetně
domažlické knihovny.
20
velkoformátových
barevných
i černobílých fotografií zachytí tradice
i kulturu Nového Zélandu. Oblíbenou
metodou autora jsou tzv. street foto - fotografie zachycující běžný život lidí na
ulici. A protože je L. Lešický vnímavý
pozorovatel, bude se určitě na co dívat i na
této výstavě.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. do 30. září 2009 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Školení internetové studovny
v září:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. září 2009 školení

Začínáme s internetem
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

v

září 2009

Veronika Němcová: Básně

Druhou básnickou sbírku nazvala Veronika Němcová prostě Básně. Po prvotině - útlé
knížečce veršů Rozházené myšlenky - přichází domažlická rodačka s další sbírkou lyrických veršů, která stejně jako ta první řeší každodenní starosti a radosti našeho života.
Autorka, absolventka Gymnázia J. Š. Baara a Pedagogické fakulty Západočeské
univerzity, působí dnes jako učitelka na Vyšší odborné škole. Od mládí měla vztah k humanitním vědám, jazykům - mezi oblíbené patří latina - a filozofie. Mezi její koníčky
ale patří i rychlá závodní auta. A možná i proto se mohou návštěvníci této akce těšit, že
kmotrem knížky bude automobilový závodník.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny na křest knížky regionální autorky v úterý 22. září
v 17.00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Znáte Lubomíra Mikiska a Milana Čechuru?

Plzeňské spisovatele, pomalu šedesátníky, jednoho prý lamače ženských srdcí, druhého prý trhače bránic?
Autory jedné společné povídkové knížky (ještě spolu s Jiřím Ulrichem) Duhová kulička, dvou samostatných knížek Lubomíra Mikiska Přání a Když tančí vážky, a jednoho
románu Milana Čechury Rodinčení? Pokud ne, seznamte se.
Milan Čechura se narodil v Ústí nad Labem, Ladislav Mikisek v Praze. V současnosti
oba žijí a tvoří v Plzni.
Milan Čechura nahlíží na život z té humornější stránky, Lubomír Mikisek je niternější.
Nechybí mu empatie, vcítění se do nitra svých vrstevníků, soucit s nimi. Častým tématem
je osamělost a rozčarování, které přichází s věkem. Ale i naděje, která se před jeho hrdiny občas otevírá. Jeho práce jsou sice určeny převážně čtenářkám, ale podle recenzí na
internetu osloví a zaujmou i muže.
Literární prvotina Přání je soubor povídek o obyčejných lidech s jizvami na duši. Některé mají otevřený konec, jiné končí zajímavou pointou. Povídky jsou proloženy autorovými verši – a pokud si je přečtete, ještě dlouho ve vás budou znít – jako ozvěna toho, co
sami cítíte, jen to neumíte tak přesně vyjádřit.
Román Když tančí vážky je knížkou o naději. O naději, kterou v sobě každý nosíme,
i když nás válcují nesplněné představy, ubíhající léta, vážné nemoci. Román se snaží přispět k poznání, že stojí za to žít a v každé situaci lze najít i světlejší stránky.
Rodinčení Milana Čechury je trochu z jiného soudku. Už jen ten název. Rodinčení.
Pochází od rodiny. A rodina je základ státu. A stát má mít pevné základy. Alespoň se to
všude píše. Čtyři předchozí věty jsem si vypůjčila z přebalu knížky. A přesně v tomto
duchu se jednotlivé příběhy ze života typicky české rodiny Čechových odvíjí. S jemným
a typicky českým humorem nás útlá knížka vtahuje do rodiny čtyřicátníka Hynka, který nejraději sedí před televizí či počítačem, energické maminky, organizátorky a pilíře
rodiny, dvanáctiletého syna Pavlíka a patnáctileté dcery Alenky. Jsme účastníky koupě
prvního saka pro Pavlíka, výletu na houby (průšvih má taťka), pokusu o stěhování nábytku v obýváku (opět zazáří průšvihář taťka), výletu na koupaliště v nových plavkách (což
nedopadne dobře pro maminku) či diskuse na téma pečení vánočního cukroví (zdá se, že
na svou pusu doplatí děti i Hynek). Co oba autory spojuje? Zcela jistě Plzeň, členství ve
Středisku západočeských spisovatelů, publikování v Listech Ason-klubu a Plži, povídky
a romány o jejich současnících, pochopení a vcítění do nich, radost z psaného slova,
společné výjezdy na literární večery. Na jeden z nich se mohou domažličtí čtenáři těšit
i počátkem října v Domažlicích. A než oba autory poznáte osobně, přijďte si do knihovny
přečíst jejich knížky.
Mgr. Hana Mlnáříková

Víte, že? ...Střípky (klípky) z činnosti knihovny

Nejstarší čtenářka domažlické knihovny oslavila 20. srpna 90. narozeniny. Blahopřejeme!
- nejmladším čtenářem je Matěj, kterého jeho babička zaregistrovala v oddělení pro děti a pilně mu půjčuje obrázkové knížky. Narodil
se 27. ledna 2007.
- v oddělení pro dospělé si nejvíce knížek za období červenec 2008 až červen 2009 - 263 - vypůjčila čtenářka a na druhém místě skončil
s 259 knihami muž. Pak následovalo dalších 9 čtenářek!
- v čítárně si nejvíce časopisů za stejné období vypůjčila také žena - 384, na druhém místě skončil muž s 381 výpůjčkou.
- v oddělení pro děti se pořadí změnilo – chlapec čtenář si půjčil 262 knížek, jeho sestra 136 knížek a časopisů.
- nejvíce čtenářů přišlo do knihovny 5. ledna – 393. Druhým nejsilnějším dnem byl 27. červenec, kdy knihovnu navštívilo 272 čtenářů.
- nejvíce knížek a časopisů bylo půjčeno také 5. ledna – uskutečnilo se 1527 výpůjček. Následuje 27. červenec s 1222 výpůjčkami.
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Problémy s popelnicemi

Odbahňování babylonského koupaliště
a dvou rybníků na Zelenově

V září, jakmile počasí dovolí, začne další náročná akce – odbahnění největšího rekreačního rybníka v širokém okolí – babylonského koupaliště. „Napouštět a vypouštět se
bude rybník několikrát a to s ohledem na chráněné živočichy (raci, škeble), kteří budou
vyloveni a dočasně odvezeni jinam. Jejich přítomnost je důkazem, že zdejší voda je čistá.
Uděláme vše pro to, aby tato akce za 35 milionů korun byla dokončena do jarních měsíců
příštího roku, tak aby v květnu 2010 mohla začít nová sezona na koupališti Babylon,“
říká starosta Domažlic Miroslav Mach a pokračuje, „chceme využít přítomnost stavařů
i k úpravám pláže.“
Nejen babylonský rybník bude odbahněn, podobná akce čeká i dva rybníky na Zelenově. Zde práce začnou téměř souběžně. „Zelenovské rybníky budou mít velkou retenční
schopnost zadržet přívalové vody z celého pasečnického údolí,“ vysvětluje starosta důvod
zdejší stavební akce. Ze stejných pohnutek se připravují projekční práce na odbahnění
Jezera, které bude rovněž pomáhat zadržovat vodu při povodních. Tento rybník je mimo
to ještě významný z pohledu rybářského sportu.
(toš)

Mládežnický fotbal v září

Rozpis zápasů st. a ml. dorostenců JiDo: 5. 9. (vždy
10.00 a 12.15) Písek, 12. 9. SKP Č. Budějovice, 19. 9. Benešov, 26. 9. Prachatice, 4. 10. Příbram B.
St. a ml. žáci, 5. 9. (10.00 a 11.45) SK Smíchov, 13.
9. Rokycany, 19. 9. Nýrsko, 27. 9. Stříbro, 3. 10. H. Týn.
Stž B – 5. 9. (14.30) Pocinovice, 13. 9. (14.00) Hostouň,
19. 9. (13.30) Klenčí, 27. 9. (11.30) Poběžovice, 4. 10.
(10.00) Koloveč.
(red)

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ PRIMY KONČÍ

Na město Domažlice se obrátili z FTV Prima s tím, že doposud pracující místní analogový vysílač bude odpojen. V dopise se mimo jiné praví: Vypínání velkých vysílačů je striktně
určeno a postupuje po oblastech vytýčených Technickým
plánem přechodu od západu republiky k východu. Vypínání
malých vysílačů není takto „nařízeno“, malé vysílače by se
měly v oblastech, ve kterých již byly vypnuty velké vysílače,
vypnout také, ale pokud další využívání jejich kmitočtů nebrání procesu digitalizace, mohly by být provozovány až do roku
2011. Souběžné digitální i analogové vysílání ovšem velmi
zatěžuje ekonomiku televizních stanic... Naprostá většina
malých analogových vysílačů a převaděčů Primy se tedy bude
vypínat po oblastech určených TPP a v termínech dle TPP.
Toto rozhodnutí se bude týkat i vysílače Primy v Domažlicích.
Vysílač by se měl vypnout dne 30. 9. 2009.
(red)

Co se děje v zimním stadionu

V srpnu se v zimním stadionu konalo sportovní soustředění hokejových nadějí pod vedením pana Voldána. Celkem 50 dětí pod
dohledem sedmi trenérů absolvovalo týdenní soustředění. Na září
připravuje hokejový oddíl další nábor dětí do klubu.
V objektu byl otevřen nový obchod sportovních potřeb, kde se také
provádí broušení bruslí a opravy sportovního materiálu. V areálu ZS

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

Zajímavou výstavu fotografií z Arménie připravenou domažlickou
charitou na radnici za město zahájil místostarosta P. Wolf. Foto (toš)

září 2009

Z domažlického tenisu

DOTAZY ČTENÁŘŮ

Na domažlickém hřbitově nahradila starou nevyhovující smuteční síň nová, která nabízí
zázemí potřebné pro důstojný průběh posledního rozloučení. V příštím čísle se vrátíme
k jejímu slavnostnímu otevření, které se konalo těsně po uzávěrce listu.
Foto S. Antoš

v

Tenisový oddíl připravil na září následující turnaje (zápasy začínají vždy od 9 hodin a jsou zařazeny do Česká pojišťovna tenis tour 2009): 5. 9. Sokol Babylon – Memoriál
Jana Šturmy ve čtyřhrách, 12. 9. Sokol Koloveč – Koloveč
Cup, 13. 9. JiDo – Turnaj dětí (nad 18 let) a rodičů ve čtyřhrách OPEN, 19. 9. Šumava Domažlice – Šumava Cup, 26.
9. JiDo – Svatováclavský turnaj neregistrovaných – čtyřhry
(vyhlášení výsledků za účasti starosty a představitelů ČP).

Nejen občané bydlící v Petrovické ulici
(kasárna při cestě na Draženov) poukazují
na neutěšený stav kolem odpadních nádob
u obytného domu nedaleko PDA. Zde se
totiž hromadí komunální odpad. „I když
tu lidé bydlí, nejsou všichni přihlášeni
k trvalému pobytu, a proto se neúčastní likvidace odpadu tak jako ostatní obyvatelé
města,“ říká místostarosta Dalibor Kubů
a apeluje na zdejší občany, aby si buď
zjednali firmu, která za ně bude odpad
likvidovat, anebo zvolili nejjednodušší
cestu – přihlásili se k trvalému pobytu na
radnici v Domažlicích.“
(red)

Veliká budova v Masarykově ulici
zvaná Hubrovna už dlouho chátrá.
Bude se s ní něco dělat?
Odpověď na otázku čtenáře jsme našli
u vedoucí odboru výstavby a územního
plánování MěÚ Domažlice ing. Ivany
Sladké.
V srpnu 2009 nabylo právní moci
rozhodnutí o změně stavby „Autosalon
s prodejnou náhradních dílů a 12 bytových
jednotek“. Součástí stavby je odstranění
původního objektu až na úroveň přízemí.
Stavební úřad vydal na žádost vlastníka
souhlas s odstraněním části původního
objektu.
(red)

číslo 9

Krásné dny pozdního léta můžete sportovat na nedávno otevřeném
beachvolejbalovém hřišti. Stejně tak můžete využít sousední nové
dětské hřiště, které je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Určeno je
dětem od 2 do 16 let (do 4 let v doprovodu dospělé osoby). Výhodou je, že v tuto dobu je přístupné soc. zázemí v tribuně. Foto (toš)

V rámci postupné rekonstrukce plaveckého bazénu je v současnosti již otevřeno nové schodiště. Vstupní dveře v dohledné době
nahradí nové, a tím bude další etapa dokončena.
Foto (toš)

funguje i fitnes centrum. Vstupné – bez časového omezení – je pro
jednotlivce 55,– korun a pro skupiny 200,– korun.
Pracovníci stadionu připravují výukové programy bruslení pro
všechny typy škol našeho okresu. Jako doplňkový bonus zdarma je
nabízen pro děti osvobozené od TV kurz první pomoci. Podrobnosti
budou brzy rozeslány do škol.
Před otevřením je regenerační linka, kde mimo tradičních masáží
budou využívány metody lidové nebo čínské medicíny. Pokud se vedení ZS podaří zajistit dostatek finančních prostředků, je připraven nákup sportovní kryokomory. O jejím působení na lidský organizmus se
čtenáři dozví v některém dalším čísle, nebo na telefonu 379 720 012,
733 317 397.
(rh)
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Dvě nové cyklostezky

Při příležitost Evropského dne bez aut připravilo město Domažlice novinku pro cyklisty.
„Uvádíme do provozu dvě nové cyklotrasy (s dočasně prašným povrchem). První
zpřístupňuje bez automobilového provozu
lokalitu Vodolenku a obec Chrastavice.
Jedná se o krásné prostředí se zajímavým
výhledem na město a Koráb,“ říká starosta
Miroslav Mach.
Dále pro pěší i cyklisty bude brzy sloužit
příměstská „Jezerní stezka“. Vzniká především jako bezpečná trasa v přírodě, která se přímo nabízí běžcům. Do doby než vznikne
cyklostezka v trase bývalého náhonu, bude jistě využívána i cyklisty. Tím se Jezero vrací
do města jako cíl krátkých výletů a procházek občanů.
(red)

Městské sportovní odpoledne s čuníkem

Cílem Evropského dne bez aut není jenom jeden den pohybu bez motorů. Při této
příležitosti chce město představit celou řadu pohybových aktivit, proto pro letošní rok
připravilo doprovodnou akci ve spolupráci s oddíly domažlických sportovců.
„Kdo se chce s námi a se svými dětmi zúčastnit sportovního odpoledne na Střelnici, je
samozřejmě vítán. Od 13.30 do 15.30 hodin bude připraven program. Od 16 hodin začíná
divizní zápas. Od počátku akce můžete využít nové dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal, hřiště s umělým trávníkem, jednáme s horolezci o možnostech ukázek lezení. K příjemné atmosféře přispěje hudba a pečené prase. Ovšem je třeba říci, že pečínka nebude
zadarmo. Dát si ji bude moci jen ten, kdo prokáže, že se aktivně pohyboval. Důkazem
bude kartička, kterou dostanete dopoledne na náměstí a necháte si ji potvrdit razítkem
v Sauně na Babyloně, kam budou v rámci dne bez aut směřovat cyklisté,“ zve starosta
Domažlic Miroslav Mach všechny na blížící se akci.
Další podrobnosti a důvod vzniku celé akce najdete v článku na této straně.
(toš)

Jaký bude program Dne bez aut
Také v letošním roce město Domažlice podpoří kampaň Evropského týdne mobility
a Evropského dne bez aut, jejímž záměrem je upoutání pozornosti na negativní vlivy
automobilové dopravy a propagace „čistých“ způsobů přemisťování a pohybu vůbec.
Na sobotu 19. 9. se připravuje zajímavý doprovodný program, jehož podrobnou náplň
si můžete přečíst na www.domazlice.info nebo zakrátko i na vyvěšených plakátech.
Dopoledne si určitě nenechte ujít biketrialové exhibice, které na
domažlickém náměstí několikrát předvedou horšovskotýnští jezdci. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti u tematicky zaměřených soutěží a všichni dohromady si jistě rádi poslechneme
vystoupení hudební kapely. V 11.30 hod se všichni
mohou připojit ke společné cyklojízdě na
trase Domažlice - Babylon - Domažlice.
Příjemnou odměnou budiž občerstvení,
které každý účastník cyklojízdy obdrží.
Pokud někomu více vyhovuje individuální účast, může si během dopoledne vyzvednout před radnicí účastnický kupón a po
projetí kontrolního stanoviště (restaurace Sauna na Babyloně) obdrží občerstvení také.
Po návratu z cyklojízdy bude program od 13.30 hod pokračovat na stadiónu Střelnice,
kde se nejen cyklisté, ale i nově příchozí budou moci aktivně seznámit s novou podobou
rekonstruovaného areálu, děti určitě nevynechají nově otevřené moderní dětské hřiště.
Ve spolupráci s partnerskými organizacemi a sportovními oddíly se připravuje bohatý
program zaměřený zejména na aktivní seznámení s různými sportovními odvětvími. Ti
vyčerpanější budou moci při hudebním doprovodu využít nabídku místního bufetu a na
účastníky cyklojízdy bude jako cílový bonus čekat kalorické potěšení ve formě pečeného
čuníka. Na program od 16.00 hod naváže mistrovský fotbalový zápas Jiskry Domažlice.
P.S.: V souvislosti s otevřením nového dětského hřiště bychom chtěli poprosit rodiče
již odrostlých dětí o darování nevyužitých, ale přitom funkčních hraček, vhodných na
pískoviště. Takové hračky ještě mohou potěšit mnoho dětí a současně v dárci zanechat
příjemný pocit z dobrého skutku. I takhle totiž může vypadat recyklace...
Petr März
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v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč

OD 1. 9 DO 15. 9 2009
FILMOVÉ PRÁZDNINY
STĚHUJEME SE DO KINA ČAKAN

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

l Při opakování sleva – 10%

Středa-pátek
16.–18.
Sobota–neděle
19.–20.
v neděli i od 14:00

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

Středa-čtvrtek

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

Pátek–sobota

4. 9. Koncert – Plzeňská filharmonie,
8. 9. Prodej, 9. 9. Prodej, 10. 9. Seniorské
odpoledne, 14. 9. Prodej, 15. 9. Divadelní
představení v rámci předplatného – Líbánky aneb Láska ať jde k čertu, 16. 9. Centrum pro zdravotně postižené – výstava,
17. 9. Prodej, 18. 9. Prodej, 21. 9. Kurz
společenské výchovy a tance, 22. 9. Prodej, 23. 9. Zasedání zastupitelstva města,
24. 9. Abonentní koncert KPH – Puella
trio, 25. 9. Divadelní spolek Komedyjanti
z Tachova – Postel pro anděla, 30. 9. Kurz
společenské výchovy a tance

SEKÁNÍ TRÁVY

Pracovníci Domažlických technických
služeb pokračovali v sekání trávy v srpnu
na těchto místech: na sídlišti Palackého
a v zahradě pod Chodským hradem, dolní
a střední části Kozinova pole, v Hanově
parku, v malých parcích, tj. v Příhodově
a Steidlově, v parku u muzea J. Jindřicha,
při průtahu v ulicích Havlíčkova a Hruškova a kolem hlavní silnice od Folmavy na
Klatovy, v Cihlářské ulici, Msgre B. Staška a E. Krásnohorské, na návsi a na hřišti
v Havlovicích, na „Kozinovce“ sekali ve
střední části, v Hanově parku a v centru,
v Jiráskově a Waldhegerově ulici a v Zahradní ulici.
(red)

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

září 2009

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

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

v

23.–24.

25.–26.
Neděle
27.
zač. ve 14:00 hod.

Česká komedie

OPERACE DUNAJ
r Vstupné 65,- Kč 104 min.
Americký dobrodružný film

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
r Vstupné 65,- Kč 154 min.
Americká komedie s titulky

Když do hospody, tak s tankem. Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“ hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní
naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh z 21. srpna
1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiřího Menzela stvořil
komediální příběh o jednom ostře sledovaném polském tanku, který se střetl s českou realitou.
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince
dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.

PIRÁTI NA VLNÁCH

Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte! Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Jeden z nejúspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů
současnosti Richard Curtis umístil svou režijní druhotinu na moře a obsadil do ní ty nejlepší britské komiky současnosti a ty nejlepší hudební
kousky z šedesátých let minulého století. Vznikla rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž by každý rád prožil
aspoň kousek života.

BRUNO

Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. Nerad mluvím sám o sobě und stejně už asi všichni znáte, že ich bin největší rakouská gay
celebrita od Arnolda Schwarzeneggera. Also, aspoň pár slov: Narodil jsem v Klagenfurt v Rakousku na počátku 80. let. Teď je mi 19 let. Ich
bin Kozoh a umím nekakat šest dní po sobě - osm když jsem zamilován. Also dokážu hladce vstupovat do vody, obdržet masáž a vyprázdnit
žaludek jakýmkoliv koncem.

m Vstupné 60,- Kč 134 min.
Americká komedie s titulky
l Vstupné 65,- Kč 81 min.
Kino Čakan pro děti

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství, tentokrát v příběhu nazvaném Doba ledová
3: Úsvit dinosaurů. Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa dinosaurů.

Neděle

r Vstupné 65,- Kč 94 min.
Film Miloše Formana podle slavného divadelního
Záznam jazzové opery. Mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou
představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého

27.

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

atmosféru naruší Advokát, který přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje. Situace se ale začne komplikovat
s příchodem dalšího narušitele - Listonoše, který přináší záhadný telegram z Liverpoolu.

MUŽI V ŘÍJI

Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí vymyslet plán, jak sehnat větší než
malé množství asfaltu na její pokračování. Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert, mudrlant a zmatkař. Ale především mistr republiky
ve vábení jelenů. A tak nápad uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici.

Středa-čtvrtek
30. 9.–1. 10.

r Vstupné 75,- Kč 87 min.
Česká komedie

r Vstupné 65,- Kč 119 min.

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. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ŘÍJEN 2009: Klíček, Hanebný pancharti, Vzhůru do oblak, Proroctví, Veni, vidi, vici,
G – Force, Únos vlaku 1 2 3, Protektor , Hodinu nevíš, Mary a Max, Jánošík a další...

Obnovení obrazu Narození Panny Marie

Myšlenka obnovy obrazu Panny Marie v nice válcové věže kostela stejného jména na domažlickém náměstí vzešla
v roce 2007 od ak. arch. Jana Koptíka jako další akce občanského sdružení Společnost pro kašnu v Domažlicích. Její
praktické uskutečnění bylo podpořeno vedoucími představiteli a zastupiteli města Domažlice a panem arciděkanem Miroslavem Giergou. Malířské skici k obnově obrazu od akademického malíře Miloslava Čecha byly předvedeny veřejnosti
v rámci benefičního koncertu pěveckého sboru Čerchovan, dívčího sboru Canzonetta a žáků Základní umělecké školy Domažlice dne 6. května 2007 v arciděkanském kostele. Formou dobrovolného vstupného na koncert bylo vybráno celkem
5.570,– Kč, nejvyšší částkou přispěl pan Šmíd. Tento obnos spolu s původním příspěvkem pana Jana Koptíka ve výši
12.000,– Kč (zaplatil malířské skici návrhu obrazu) se stal finančním základem k uskutečnění obnovy obrazu.
Návrhy na obraz byly posouzeny v Plzni ing. arch. Janem Soukupem a jako nejlepší návrh byl vybrán ten, kterému byla
podkladem dochovaná pohlednice s obrazem z archivu Muzea Chodska. Celý záměr byl podán formou žádosti na úsek
památkové péče Městského úřadu v Domažlicích a postoupen odbornému pracovišti v Plzni Národního památkového
ústavu. K vlastní obnově obrazu byl vybrán malíř z Unie výtvarných umělců, akademický malíř a akademický restaurátor
kategorie A na základě „Rozhodnutí“ Ministerstva kultury ČR pan Jiří Rataj z Plzně, který během srpna obnovu obrazu na věži kostela úspěšně zrealizoval.
Obnovení obrazu Panny Marie na věži kostela navázalo na významnou a úspěšnou akci obnovení Kašny před chrámem Narození Panny Marie v srpnu
roku 2005. Byl tak vytvořen spolu s obnovenou malbou jednotný a hodnotný celek na domažlickém náměstí, který oživuje historii našeho města. Rozhodující finanční podpora na tuto akci byla získána z dotačního programu Ministerstva kultury ČR (program regenerace Městské památkové rezervace) ve výši
50 000,– a z rozpočtu města ve výši 60 000,– Kč. Stavební úpravy provedla a lešení zapůjčila stavební firma Antonín Vlček.
Děkujeme vedení města a všem zúčastněným na tomto projektu za jejich práci a pomoc.
SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ OBRAZU NAROZENÍ PANNY MARIE se koná v neděli 6. září v 9 hodin na domažlickém náměstí.
Za společnost pro Kašnu v Domažlicích, nyní Společnost pro Památník bitvy u Domažlic, Eva Roubalová
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Anděl strážný Lanza
Režie:
Návrh scény:
Kostýmy:
Pátek 4. září 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Dirigent: Koji Kawamoto

Program: G. Rossini – Lazebník sevillský, předehra k opeře, J. V. Stamic - Symfonie A dur, „Jarní“, L. van Beethoven – Symfonie č. 2
Úterý 15. září 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA AP-PROSPER PRAHA

Iva Makoňová / Martin Novotný
Ivana Kožmínová
Blanka Kožmínová
DS Komedyjanti
Lucie Hofmeistrová
Hudba a text písně:
Václav Holub
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

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

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravuje pro školní rok 2009/2010 jazykové kurzy:
– německý jazyk pro začátečníky a pokročilé
– francouzský jazyk pro začátečníky

– anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé
– ruský jazyk pro začátečníky

Kurzy budou otevřeny podle zájmu účastníků. Přihlášky na uvedené kurzy přijímáme v programovém oddělení MKS,
telefon: 379 722 631, e-mail dana.vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz

Noel Coward

LÍBÁNKY aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU

Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová nebo Klára Issová, Martina Válková nebo
Jitka Čvančarová nebo Kristýna Frejová, Jan Teplý ml. nebo Kryštof Rímský nebo Michal Slaný. Režie: Petr Hruška
Divadelní hra Líbánky aneb Láska ať jde k čertu patří k nejúspěšnějším komediím Noela Cowarda. Dvojice bývalých manželů se po
letech setkává v drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery. Následuje to, co by
oba bývalé manžele, Elyota a Amandu, ani ve snu nenapadlo: opět se do sebe zamilují. Napětí mezi čtveřicí roste. Nakonec před svými
novými partnery Sybilou a Victorem utečou do Amandina bytu v Paříži. Oba dva spolu však nepřestanou bojovat.
Čtvrtek 24. září 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
V. abonentní koncert Kruhu přátel hudby

PUELLA TRIO

TEREZA FIALOVÁ – klavír
LENKA MATĚJÁKOVÁ – housle
MARKÉTA VRBKOVÁ – violoncello
Puella trio vzniklo v roce 2003 na konzervatoři v Brně a v současnosti patří k nejtalentovanějším triím mladé generace.
Od roku 2005 se Puella trio připravuje pod vedením Garneri Tria Prague a komorní hru studuje na Hochschule für Musik Luzern ve
Švýcarsku ve třídě prof. Ivana Klánského a prof. Marka Jerie.
Pátek 25. září 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova
Jaroslav Koloděj

Pátek 2. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné
DIVADELNÍ SOUBOR PŘI MKZ HORŠOVSKÝ TÝN
Georges Feydeau a Maurice Desvalliéres

MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLINOVA SVATBA

Překlad a úprava Zuzana a Drahomíra Mošovy. Pro soubor upravil Václav Kuneš.
V režii Václava Kuneše účinkují: Hana Žáková, Filip Vrba, Michal Pivoňka, Jan Lengál, Jan Večeřa, Václav Kuneš, Václav
Šafařík, Kristýna Mothejzíková, Miluška Baxová, Vlasta Langová, Roman Denk, Jan Rosendorfský
Pondělí 5. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

ELISABETH LOHNINGER QUARTET
Úterý 6. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
DIVADLO SEMAFOR

ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ

Účinkují: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Olina Patková, Dagmar Zázvůrková nebo Irena Pospíšilová, Vanda Hauserová, Jolana
Smyčková, Jana Fabiánová, Václav Kopta, Jiří Štědroň, Michal Stejskal. Režie: Jiří Suchý.
Pondělí 12. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

KONCERT PÍSNIČKÁŘE KARLA PLÍHALA
Pátek 23. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

OPERETNÍ KONOPĚNÍ

POSTEL PRO ANDĚLA

V sále MKS v Domažlicích si 23. října dá dostaveníčko velice pestrá společnost: z ciziny zavítají např. Princ Su-Čong, Cikánský baron,
Niccolo Paganini, Liza Doolitlová či Čardášová princezna. Jejich písněmi společně s domácími od pánů Oskara Nedbala nebo Karla
Hašlera vám zpříjemní páteční večer Zuzana a Petr Horákovi za klavírního doprovodu Iva Pavelky. Toto setkání s operetou si klade za
cíl přinést dobrou náladu a amputovat tu špatnou. Jako za každý jiný lékařský zákrok tak zaplatíte pouze manipulační poplatek ve výši
30,– Kč. Těšíme se na Vás!

Osoby a obsazení:
Zvoníček, anděl strážný
Ludvík Mysliveček, hlava rodiny
Poldinka Myslivečková, jeho žena
Diana Myslivečková, jeho dcera
Vítek Pytlák, její nápadník
Skorcová, sousedka
Křenek, farář
MVDr. Uhel, veterinář chalupář
Anděl strážný Ariel

Čtvrtek 29. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Komedie ze současnosti pojednává o tom, co může nastat za trable, když nešťastnou náhodou zraníte svého anděla strážného.
Miroslav Jarý
František Havel
Ivana Kožmínová
Martina Krejčí / Jana Huels
Jan Krejčí / Václav Smihrodský
Olga Poláková / Iva Makoňová
Otto Spannbauer / Petr Kalianko
Pavel Řepa / Václav Holub
Jan Vocelka / Olga Poláková

VI. abonentní koncert Kruhu přátel hudby

STAMICOVO KVARTETO
Jindřich Pazdera – housle

Josef Kekula – housle

Pátek 30. října 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné
Ochotnický divadelní soubor při MKIS Poběžovice

Jaromír Břehový OTYLKA

Jan Pěruška – viola

Petr Hejný – violoncello
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Turistické akce
v ZÁŘÍ

Pátek 4. 9.
Vycházka při úplňku. Sraz u Sokolovny
v 18.00 hod. Trasa: Domažlice, Baldov,
Luženičky (6 km). Vede K. Bílek.
Sobota 5. 9.
Zájezd na Hohen Bogen. Odjezd autobusu
v 8.00 hod z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici. Program: návštěva
bývalé vojenské základny NATO – vstupné
2 Eura. Pak procházka na Burgstall.
(3 km). Cestou zpět okolo Dračího jezera
a návštěva Muzea draka ve Furth im Wald
– vstupné 2 Eura. Cena pro členy KČT
150,– Kč + 4 Eura, pro ostatní 200,– Kč +
4 Eura. Vede K. Bílek. Přihlášky a peníze
přijímá M. Senohrábková, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Místa rezervujeme až po
zaplacení jízdného.
Neděle 6. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.31 hod do Osvračína. Trasa: Naučná
stezka Jiráskova Lucerna z Osvračína do
Staňkova (14 km). Vede S. Doubek.
Neděle 13. 9.
Turistická vycházka. Odjezd vlakem
z nádraží ČD ve 12.31 hod do Pocínovic.
Trasa: Pocínovice, Dobrá Voda, Svatá
Markéta, Libkov. Návrat autobusem (6 km).
Vede M. Janutková.
Sobota 19. 9.
Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod
Čerchovem – Furth im Wald.
17. ročník. Odjezd vlakem ze zastávky ČD
v 13.04 hod do Klenčí pod Čerchovem. Start
ve 13.30 hod od hřbitova v Klenčí. Trasa:
Klenčí, Chodov, Pec (kaple sv. Prokopa),
Sokolova vyhlídka, náhon Bystřice,
Köglerovo zastavení (občerstvení), Ovčí
vrch, Furth im Wald (18 km). Od náhonu
Bystřice možno pokračovat autobusem
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(jízdné 10,– Kč), vede M. Senohrábková.
Cíl v 19 hod. na hřbitově ve Furth im Wald.
Po mši společné posezení. Odjezd zvl.
autobusem ve 22 hod. Jízdné 20,– Kč. Vede
P. Matějka.
Sobota 26. 9.
Toulky zlatem podzimu – pochod pro
rodiče s dětmi. 21. ročník. Akce KČT za
toulavým náprstkem. Start ve 13.30–14,30
hod. od budovy gymnázia v Pivovarské ulici. Trasa: Gymnázium, svatá Anna, rozcestí,
bývalý lyžařský můstek, louka u Havlovic
(5 km). Po trase poznávání přírodnin. V cíli
pamětní diplom a možnost opékání donesených uzenin.

Připravujeme
Sobota 3. 10.
Autobusový zájezd do Manětína a okolí.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod. Zastávky: Příšovská
homolka (sopka), Manětín – zámek a město, Plasy – klášter (oběd). Býkov – selské
muzeum, Hromnické jezírko, Zruč – muzeum letecké techniky (vstupné 100,– Kč).
Návrat do 19 hod. Vede K. Bílek.Cena: pro
členy KČT 250,– Kč, ostatní 300,– Kč. Přihlášky a peníze příjímá M. Senohrábková,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Místa
rezervujeme až po zaplacení jízdného.

v
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v
Týnské předměstí - sídliště „Šumava“
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Nové jednosměrky
v Domažlicích

Rada města projednala návrh na
zklidnění provozu v domažlických
obytných čtvrtích, po kterém často
volají jejich obyvatelé. Radnice nejprve oslovila odborníka na dopravu,
aby připravil návrh, jak řešit situace
ve čtvrtích Kavkaz, Habeš, a Šumava. S výsledkem se můžete seznámit
na dvou následujících stranách, kde
jsme pro přehlednost otiskli mapky s dopravními značkami. Radní
k nim již vyjádřili své připomínky
a vyzvali členy dopravního výboru
i příslušné pracovníky městského
úřadu, aby k problematice zaujali
stanovisko. Rada se pak k celé záležitosti vrátí.
(toš)

(dok

l Hledáme kancelářské prostory
v Domažlicích. Tel. 602 186 171,
e-mail: masceskyles@agakcent.cz.

JAZYKOVÁ ŠKOLA EN-GE
KOMENSKÉHO 4, DOMAŽLICE

(zápis do výuky angličtiny, němčiny a španělštiny pro veřejnost a češtiny pro cizince)
- zahájení v září 2009
- kvalifikovaní lektoři, možnost různých typů zkoušek EU
- centrum města
- Kromě výuky pro veřejnost je akreditován také jednoroční pomaturitní kurs němčiny
a angličtiny – po dobu studia mají čerství maturanti nárok na všechny výhody studenta jako na střední škole.
- zápis a platba za výuku vždy v pondělí a čtvrtek (do konce září) od 16.30 do 17.00 hod
na shora uvedené adrese, II. patro – budova autoškoly.

Inf. tel.: 733 254 811 nebo 776 680 344.

Týnské předměstí - část ulic „Kozinovo pole“
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Výuka práce s počítačem

Reha-centrum pro zdravotně postižené připravuje i v letošním roce ve spolupráci se
střediskem výpočetní techniky výuku práce na počítačích pro jednotlivé zájmové skupiny
- mládež, seniory, zdravotně postižené občany i ostatní zájemce.
Výuka obsahuje ovládání Windows včetně užívání správných pojmů a postupů a textových, grafických a kreslících programů. Zahájení výuky v učebně Reha - centra je ve
čtvrtek 2. října od 15:00 hod., Kozinova 236, Domažlice, kde bude na vzájemném setkání
domluven další termín výuky.
Zájemci se mohou přihlásit písemně na uvedenou adresu, osobně v Centru služeb pro
zdravotně postižené v ulici Msgre. B. Staška 265 v Domažlicích nebo telefonicky na
čísle 379 720 042 (záznamník) nebo v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb
- domov pro seniory, Baldovská 638 v Domažlicích - tel.: 379 724 325, 379 725 853.
Přihlášky lze poslat i elektronickou cestou na e-mail: REHA.CENTRUM@seznam.cz,
Petra.Zardova@seznam.cz. Podle počtu zájemců bude možné organizovat výuku každý
týden v odpoledních hodinách. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2009. Za uvedenou službu
bude vybírán minimální poplatek.
V. Klimentová, ředitelka Reha-centra

Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích a Svaz tělesně postižených v Domažlicích
pořádají ve středu 16. září 2009 od 9.00–15.00 hodin v MKS Domažlice

IV. ročník výstavy „Den pro zdraví – podané ruce“

pod záštitou starosty města pana Miroslava Macha
Náplní bude prodejní výstava zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro všechny
skupiny zdravotně postižených a seniorů, potravinových doplňků a výrobků zdravé výživy. Dále budeme zdarma poskytovat základní a odborné sociální poradenství. Každý
návštěvník si též bude moci nechat změřit krevní tlak, tuk nebo hladinu cukru.
Součástí výstavy bude i prezentace všech svazů pro jednotlivá zdravotní postižení,
které působí na Domažlicku. Samozřejmou součástí je bezbariérový vstup a WC. Vstup
bude dobrovolný ve prospěch zdravotně postižených. Zveme nejen zdravotně postižené,
ale celou širokou veřejnost!
CZP M. Blahutová.

Týnské předměstí - část ulic „u Obchodní akademie, sportovní hala“

Hořejší předměstí - sídliště „Kavkaz“

v

září 2009

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
- (traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

Znáte svoji energetickou diagnostiku organismu?
Přístroj, zvaný Supertronic, odhalí vaši energetickou diagnostiku organismu. Diagnostika přístrojem Supertronic je metoda, která již v předstihu
může odhalit funkční potíže v určitém orgánu. Má největší význam v prevenci,
kdy je regenerace také nejúčinnější a kdy lze spolehlivě odstranit příčinu
poruchy funkce orgánu. Tím, že metoda měření Supertronicem určuje odhalování funkčních problémů, liší se od lékařské diagnostiky, při níž se zjišťují
organické poruchy a anatomické změny. Nelze tedy zaměňovat lékařskou
diagnostiku s diagnostikou energetickou, která je její alternativou a klasickou
medicínskou diagnostiku vhodně doplňuje.
Jak supertronic funguje? Přístroj vychází z metody nazývané „elektroakupunktura podle Dr. Volla“ (EAV). Jde o elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže v přesně definovaných akupunkturních
bodech měří momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy,
případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně. Laicky řečeno, zjišťuje, jakým
způsobem autonomní centra v mozku a v páteřní míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání.
Co přístroj dokáže? Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně určit zdroj případných potíží. Je možné
určit druh stresu, které enzymatické systémy nepracují na 100 %, zda nejde
o poruchu vstřebávání v tenkém střevě a zároveň je možné odhalit i infekční
stavy.
Kdo může absolvovat vyšetření? Každý, bez ohledu na věk, pohlaví a druh
onemocnění. Měření nevadí ani lidem s kardiostimulátorem nebo těhotným ženám. Měření dětí je limitováno pouze velikostí prstů - lze je uskutečnit zhruba
od 3 let. Mladší děti a zvířata je možné měřit a testovat přes prostředníka.

Vaše zdraví změří metodou EAV – přístrojem Supertronic – p. Husárová dne
2. října a 16. října 2009 v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích. Závazné
objednávky na tel. 379 792 118 nebo přímo v lékárně U Zlatého jelena.
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GYMNÁZIUM POŘÁDÁ BĚH NADĚJE Pro bruslaře

Po úspěšném loňském prvním ročníku Běhu naděje, který je inspirován předchozím
Během Terryho Foxe, pořádá Gymnázium J. Š. Baara tuto humanitární akci v Domažlicích opět. V letošním roce je součástí celostátního projektu Skutky naděje. Skutky naděje
je nový unikátní projekt, který svým rozsahem, aktivním přístupem pořadatelů, a hlavně
samotných účastníků se řadí k nejmasovějším humanitárním a charitativním akcím v celé republice. Projekt svými aktivitami oslovuje širokou veřejnost a všechny společenské
vrstvy. Právě propojení různých společenských vrstev a jednotlivých odvětví sportovních
i nesportovních aktivit je jednou z hlavních předností tohoto projektu. Neméně důležitým
kladem je i aktivní účast většiny dárců. Ti nejenže můžou přispět na dobrou věc, ale
také účastí na některé z aktivit projektu dělají i něco prospěšného pro zdraví své i svých
blízkých.
Organizace letošního ročníku Běhu naděje podobná jako v předchozích letech, start
bude 3. 9. 2009 ve 14.30 od budovy gymnázia, kde bude i prezentace. Také trasa v délce
přibližně 2,5 km je shodná s předchozími lety. Pro všechny účastníky jsou připravené
drobné dárky, které se pořadatelům podařilo získat za finanční podpory domažlické radnice. Město Domažlice je tradičně jedním z předních přispěvatelů humanitární myšlenky
v České republice. Přijďte tedy i letos podpořit dobrou věc.
Jan Anderle

TJ Jiskra Domažlice, oddíl krasobruslení, pořádá nábor chlapců a dívek ve věku
od 6 do 10 let. Na zimním stadionu v Domažlicích Karpem aréna. Začínáme 31.
srpna 2009. Bližší informace u paní Macháňové na tel. 604 922 131, 379 422 069
(po 20 hod).

Pozvánka na Brusličku

Oddíl krasobruslení vás zve na sportovní kurz Bruslička, který se koná každou
neděli od 9 hodin. Začátek je 6. září na
zimním stadionu v Domažlicích - Karpem
aréna. Uvítáme holky i kluky od 4 do 6 let
(v případě, že by se jednalo o děti starší
nebo mladší nevadí). Bližší informace jako
v případě náboru.
(red)

Sportovní zápolení rodinných týmů

Soustředění domažlických basketbalistů v Mrákově.

Mladí košíkáři se chystají na sezonu

Pot, dřinu a trochu slz stýskání místo prázdninového lenošení, vysedávání u televize či
počítače nebo koupání si v horkých srpnových dnech zvolili mladí domažličtí košíkáři.
Bylo to však vyváženo zdravým pohybem, soutěžením, zábavou a dobrou partou kamarádů.
24 účastníků tradičního sportovního kempu v Mrákově se ve dnech 17.–23. 8. 2009
pod vedením svých trenérů K. Štípka, J. Čapka, J. Anderleho, M. Císaře, P. Bauera
a V.Koziny intenzivně připravovalo na novou sezonu, do níž Jiskra Domažlice přihlásila
celkem 4 mládežnická družstva. Jednotlivé tréninkové jednotky byly i letos zastřešeny
celotáborovou hrou inspirovanou soutěží NBA. „Zábavná forma přípravy je nutná, zejména pro ty nejmladší, chceme, aby je košíková bavila, aby u ní zůstali. Nemáme příliš
velkou členskou základnu, jednáme o posilách ze Kdyně či z Mrákova, na září chystáme
náborové zápasy,“ prozradil jeden z trenérů minižáků Jan Anderle.
Vedoucí tábora – trenér Karel Štípek, přestože v nadcházející sezoně povede i A družstvo mužů, se nehodlá práce s mládeží vzdát: „Už jen kvůli tomu, že snad vychovávám
budoucí posily A týmu. Například družtsvo kluků ročníků 94–95, které vedu od 1. třídy,
se právě teď dostává do fáze, kdy už je na jejich hru pěkná podívaná, konečně vidím
výsledky naší práce.“
A právě co nejvíce radosti z basketbalu přejeme všem domažlickým hráčům i divákům!
(vš)

Dům dětí a mládeže Domino a Městské
kulturní středisko Domažlice pořádají
v sobotu 5. září od 14 hodin v letním kině
odpoledne plné sportu, zdraví, pohody
a radosti pro rodiče a děti. Utvořte doma
rodinný tým a pojďte se pobavit. Sportovní zápolení rodinných týmů je pro každou
prima rodinu, která chce strávit příjemný
čas aktivním pohybem. Cílem je lidi vytáhnout od každodenních starostí a zapojit
do soutěžení celou rodinu. Rodinu – tým
(minimálně jeden dospělý a jedno dítě)
mohou tvořit nejen příbuzní, ale i kamarádi. Účelem akce není překonávat rekordy.
Přijďte si protáhnout tělo a vyzkoušet své
dovednosti v zábavných disciplínách. Tento projekt stmeluje celé rodiny. Možná se
objeví skrytý sportovní talent nebo vzniknou nová kamarádství.
Jan Hrabačka

MĚŘENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
TERMOKAMEROU
ZJIŠŤOVÁNÍ ODPOSLECHŮ
DETEKCE ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ
(

602 471 161

MKS NABÍZÍ
taneční pro dospělé
Městské kulturní středisko Domažlice
připravuje na konec roku taneční kurzy
pro dospělé. Zahájeny budou podle zájmu
veřejnosti. Pokud zvažujete účast a chcete
jejich konání podpořit, přihlaste se předběžně v MKS.
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O KRUHU PØÁTEL DOBRÉHO UMÌNÍ

Domažlice mají u české hudební veřejnosti i u interpretů vážné hudby mimořádně dobrý zvuk. Často a rádi se sem vracejí umělci slavných jmen i ti, kteří na svoji hudební dráhu teprve nastupují. Pochvalují si atmosféru koncertů, vnímavé posluchače, perfektní organizaci.
Nelze pochybovat, že velkou zásluhu o toto hodnocení Domažlic a jeho hudebního publika má zdejší Kruh přátel hudby. To je dostatečně
známo. Málokdo už ale ví, že KPH měl v Domažlicích dnes již téměř zapomenutého předchůdce, na jehož působení bezprostředně navázal – Kruh přátel dobrého umění (zkratkou KPDU), který sice existoval jen dva roky, ale v kulturním životě Domažlic zanechal i přes
svoji krátkou existenci výraznou stopu.
Domažlice prosluly bohatým kulturním životem už v předválečném období. Působily zde divadelní a pěvecký spolek, Fléglova Městská škola sborového zpěvu (první podobná škola v Čechách), ochotnické orchestry, několik dechovek, vojenská kapela. Divadlo hráli
i v Sokole, v Orlu, svůj pěvecký sbor měl arciděkanský chrám, literární a hudební akademie pořádala evangelická církev. Válka kulturní
život města citelně ochromila, a jen se začal v prvních poválečných letech vzpamatovávat, přišel počátek padesátých let, a spolu s ním tlaky na rušení spolků občanů, včetně kulturních, jako „buržoasního přežitku“. V období let 1950–1955 tak městský kulturní život skomíral
a představovaly jej většinou jen dechovky a školní národopisné soubory, které, díky oficiální podpoře národopisu, měly pro svoji existenci
slušné podmínky. Ve městě ale byla skupina občanů, kteří se nemínili smířit s ospalým a snad i bojácným nicneděláním a stále uvažovali
o tom, jak navázat na bohaté předválečné kulturní dění. Příležitost se naskytla v době, kdy se předsedou tehdy ještě místního národního
výboru stal muzikant a kapelník Josef Hůla. Na toho se ve druhé polovině roku 1956 obrátili Jaromír Jindřich, synovec Mistra Jindřicha
Jindřicha, a Eugen Liška s návrhem zřídit při Domě osvěty v Domažlicích Kruh přátel dobrého umění. A hned mu také předložili seznam
členů řídícího výboru: čestný předseda: Mistr Jindřich Jindřich, výkonný předseda Jaromír Jindřich, ředitel lidové školy umění, tajemník
a dramaturg Eugen Liška a členové: Marie (Manka) Kunešová, Jan Skala a Václav Matějka za pěvecký sbor Čerchovan, Jiří Hana, ředitel
okresního muzea, a malíř František Michl.
Hůla souhlasil a sám vyjednal potřebný souhlas odboru kultury Okresního národního výboru Domažlice. Tomu ovšem v tehdejších
podmínkách musel zase předcházet souhlas okresního výboru KSČ. Jeho ideologům se seznam jmen budoucího výboru pranic nelíbil,
podle nich v něm byli převážně lidé politicky nespolehliví, ne-li přímo „nepřátelé zřízení“ (Čerchovan prý takové lidi soustřeďoval
a Manka Kunešová byla za „protistátní činnost“ na počátku padesátých let ve vězení). Výbor proto rozšířili o Karla Váchala, inspektora
pro kulturu ONV Domažlice. Dům osvěty jako zřizovatel dostal za úkol bdít nad „ideologickou čistotou“ působení Kruhu. Nicméně
osvětáři svoji dohlížitelskou funkci plnili ryze formálně.
Řídící výbor se hned od počátku snažil získat pro práci Kruhu co nejvíce spolupracovníků a navázat potřebné kontakty s přáteli umění
v jiných místech, zejména v Plzni a v Praze. Domažličanům nabídl dva abonentní cykly, divadelní a koncertní, a v krátkém čase získal
280 předplatitelů. Tak Kruh pomalu vstupoval do povědomí širší veřejnosti města a díky i osobním kontaktům některých členů výboru
na pražské špičkové umělce se záhy podařilo to, co mnozí v tehdejších sešněrovaných poměrech považovali za zhola nemožné. Na pódiu
Domu osvěty v Domažlicích vystupovali v režii Kruhu přátel dobrého umění přední komorní soubory, orchestry, virtuózové nejrůznějších
hudebních žánrů, význační českoslovenští pěvci a herci našich velkých divadelních scén, včetně Národního divadla. Z programů KPDU
jmenujme například: koncerty Plzeňského rozhlasového orchestru pod taktovkou Antonína Devátého, koncert Plzeňského komorního
sdružení, Vlachova kvarteta, Českého noneta, několik samostatných koncertů Václava Snítilého, večer árií z repertoáru Emy Destinové
a Karla Buriana v přednesu sólistů Národního divadla Marie Podvalové a Bohumila Vícha, zkrácenou inscenaci Bizetovy Carmen s předními pěvci Národního divadla, večer s Karlem Högrem, Čapkův večer s Olgou Scheinpflugovou a Františkem Filipovským, samostatné
recitály klavíristy Jana Panenky, houslisty Ivana Kawacziuka a dalších. Co jméno, to pojem a záruka brilantního uměleckého výkonu.
Kruh pořádal i koncerty domažlického pěveckého sboru Čerchovan, včetně Chodského tria (Jiřina Skalová, Manka Kunešová, Eva
Hesová) a recitály pěvkyně, klavíristky a sbormistryně Čerchovanu Boženy Hezké, s klavírním doprovodem Jaromíra Jindřicha. Spolupodílel se na organizaci Hudebních Domažlic 1957 (po pravdě řečeno byl jejich hlavním organizátorem, ačkoli formálně existoval zvláštní
organizační výbor), slavností, pořádaných v Domažlicích ve dnech 15. a 16. července 1957 u příležitosti odhalení pamětní desky houslového virtuóza a člena Šefčíkova – Lhotského kvarteta, profesora státní konzervatoře, domažlického rodáka Karla Procházky.
Přípravy této hudební události trvaly několik měsíců. Jejími pořadateli se staly Výbor pro pořádání oslav profesora Karla Procházky
při Místním národním výboru Domažlice, Kruh přátel dobrého umění Domažlice a Okresní vlastivědné muzeum Domažlice. Záštitu
převzaly Ministerstvo školství a kultury ČSR, Rada Krajského národního výboru v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Státní
konzervatoř v Praze a sekce koncertních umělců Svazu československých skladatelů v Praze.
V programu Hudebních Domažlic vystoupily Vlachovo kvarteto, České noneto a pěvecký sbor Čerchovan, řízený sbormistryní Boženou Hezkou. Vlastní odhalení desky Karla Procházky, díla akademického sochaře Aloise Langenbergera, na umělcově rodném i úmrtním
domě ve Vodní ulici čp. 30, se konalo 16. června 1957. Účinkovaly při něm Vlachovo kvarteto a pěvecký sbor Čerchovan.
Při této příležitosti se vzpomínalo i na význam České Kubice, jmenovitě tamního penzionu Krásnohorská, jako jednoho z kulturních
center v Čechách od sklonku 19. století do druhé světové války. V Krásnohorské se scházeli umělci a tvůrci zvučných jmen jako bratři
Karel a Emil Burianové, Arne Novák, Vítězslav Novák, Karel Kovařovic, Otakar Zich, Bohumil Benoni, Emil Pollert a další, ze zdejších
Mistr Jindřich Jindřich, malíř František Michl, významnou roli zde hráli i členové Šefčíkova kvarteta, zejména právě profesor Karel
Procházka.
Procházkovy oslavy svým průběhem i obsahem vyvolaly silnou nelibost tehdejších všemocných orgánů komunistické strany. Pod
všelijak vymyšlenými záminkami pak od podzimu 1957 práci Kruhu a jeho výboru všemožně omezovaly, až se jim soustavnými tlaky
podařilo donutit členy výboru k postupné rezignaci. KPDU sice ještě začal sezonu 1958, ale od jejího počátku už bylo jasné, že jeho další
činnost nemá perspektivu. V polovině sezony, v září roku 1958 Kruh zanikl. V Domažlicích se tehdy šeptala jména lidí, kteří se o zánik
Kruhu měli zasloužit, ovšem oficiální zpráva o ukončení jeho činnosti uvádí, že končí „z důvodů ekonomických a osobních – odchod
některých členů výboru na jiné působiště, do jiných místně vázaných zaměstnání apod.“ O skutečných příčinách konce činnosti Kruhu
vědělo sice celé město, ale veřejně se o nich mluvit nesmělo. Na působení KPDU pak, když se poměry začaly uvolňovat, navázal Kruh
přátel hudby, který v Domažlicích působí dodnes a mezi jehož zakladateli najdeme opět jména zakladatelů Kruhu přátel dobrého umění
(J. Jindřich, E. Liška, J. Skala, M. Kunešová a další).
PhDr. Věra Závacká, kronikářka
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ZÁŘÍ

Milé děti, vážení rodiče!
Možná jste dosud nestačili postřehnout, že nový školní rok zahájí Dům dětí a mládeže Domino v Domažlicích
zápisem do celé řady zájmových kroužků. Jsou určeny především všem školákům bez rozdílu, kteří chtějí trávit
volný čas radostně a bez pocitu nudy. Dovolujeme si tímto oslovit rodiče, kteří jim to umožní.
Využijte dnů otevřených dveří od 1. do 4. září od 8 do 15 hodin. Pomůžeme vám se zorientovat v naší nabídce.
Budeme velmi rádi, pokud si k nám najdete cestu pravidelně či k nám přijdete alespoň ojediněle na určitou akci.
Více informací a tiskopis přihlášky lze najít i na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz/
Přehled zájmových kroužků DDM DOMINO a termíny informativních schůzek ve školním roce 2009/2010
KROUŽEK

ROZVRH

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Angličtina pro ZŠ

Út 13.30–14.30 a Čt 13.00–14.00

24. 9. 13.00

Anglický jazyk pro mládež od 15 let a pro dospělé – začátečníky i pokročilé

Podle domluvy

Probíhá zápis

Německý jazyk 1 - němčina hrou pro prvňáčky

Pondělí 15.00–16.00

23. 9. 16.00

Německý jazyk 2 – němčina pro děti od druhé třídy, žáky I. i II. stupně ZŠ

Středa 14.00–16.00

23. 9. 15.30

Šachy

Čtvrtek 16.00–17.30

24. 9. 16.00

Vaření

Pondělí 14.00–15.00

21. 9. 14.00

Dramaťák

Pondělí 16.00–17.00

21. 9. 16.00

Čakan – vlastivědný kroužek

Středa 14.30–15.30

23. 9. 14.30

Klub Vlaštovky pro děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným postižením

Čtvrtek 14.30–15.30

24. 9. 14.30

Klub Čekárna

Podle domluvy

23. 9. 13.00

Herní klub

Podle domluvy

23. 9. 15.00

Report a klub organizátorů zábavy - vydáváme vlastní noviny, příprava různých programů

Úterý 16.00–17.00

22. 9. 16.00

Popular – dítě nemusí být SuperStar, aby si u něj nezískala popularitu výtvarka či zpěv

Čtvrtek 13.00–14.00

24. 9. 16.30

Záchranář – zdravotnická osvěta a prevence v teorii i praxi

Úterý 15.00–16.00

22. 9. 15.30

Šikulky základy ručních prací

Středa 13.00–15.00

23. 9. 13.00

Dívčí kluby – nové kreativní dekorační techniky, šití, módní a bytové dekorace, dárky

Po nebo St 13.00–15.30

21. a 23. 9. 13.00

Čtenářský a literární kroužek

Středa 13.00–14.00

23. 9. 15.00

Barvička - malování, kreslení

Pondělí 13.00–14.00

21. 9. 13.00

TOP klub - netradiční techniky

Středa 15.00–17.00

23. 9. 15.00

Šikovné tlapky – výtvarná činnost a rukodělné práce pro předškoláky

Čtvrtek 15.15–16.00

24. 9. 15.15

MOZAIKA - nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení

Čtvrtek 15.00–16.00

24. 9. 15.30

Pastelka – malování, kreslení, modelování

Podle domluvy

24. 9. 15.15

Keramika

Úterý 13.00–17.00

22. 9. 13.00

Kytara pro pokročilé

Čtvrtek podle domluvy

24. 9. 14.00

Kytara pro začátečníky

Pondělí 14.00–15.00

21. 9. 14.00

Kytara pro mírně pokročilé

Pondělí 15.00–16.00

21. 9. 15.00

Flétna pro předškoláky, začínající a pokročilé školáky

Podle domluvy

22. 9. 16.00

Konipásek - zpívání, rytmika, hra na rytmické hudební nástroje

Čtvrtek 16.00–17.00

24. 9. 16.00

Pampelišky – rozvoj pohybových a tanečních dovedností dětí

Středa 13.30–14.30

23. 9. 13.30

Ochránce přírody a chovatel

Čtvrtek 14.00–15.00

24. 9. 15.00

Zálesák - kroužek pro zájemce o přírodu a tábornické dovednosti

Úterý 14.00–15.00

22. 9. 15.00

Chrobák – přírodovědný kroužek

Pondělí 14.30–15.30

21. 9. 14.30

Pohybové hry

Čtvrtek 14.30–15.30

24. 9. 14.30

Florbal dívky

Pondělí 15.00–16.00

21. 9. 15.00

Florbal II. 3.–6. třída

Čtvrtek 16.30–17.30

24. 9. 16.30

Koťata - sportovní a pohybové hry pro děti od 6 do 10 let

Pondělí 16.00–17.00

21. 9. 15.30

Aerobik

Pondělí 15.00–16.00

21. 9. 15.00

Horolezecký kroužek

Úterý 14.30–16.00

25. 9. 14.00

Automodelář

Pondělí/středa

21. 9. 14.00

Výpočetní technika - základy práce na PC, s videokamerou a digitálním fotoaparátem

Podle domluvy

21. 9. 14.00
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PLAVECKÁ PŘÍPRAVKA

Oddíl plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice bude letos opět organizovat Plaveckou
přípravku (výuku plavání). Zájemce naučíme základy stylového plavání třemi plaveckými způsoby. Do „přípravky“ přednostně přijímáme děti ve věku 6 až 9 let.
Termín: 2. 10. 2009 (pátek) – 4. 12. 2009. Přihlásit se a informovat se je možné na
telefonu 379 724 863 nebo na mobilu 728 656 984 po 19. hodině. Přihláška může být
zaslána i na naši emailovou adresu: jidoplavci@seznam.cz. Přihláška v této podobě musí
obsahovat jméno a příjmení dítěte, rok narození a bydliště. Nutností je telefonický kontakt na rodiče.
Do přípravky bude přijato 40 nejdříve přihlášených dětí. Jednotlivé lekce přípravky
budou v pondělí, ve středu a pátek vždy po jedné hodině (po dohodě s cvičiteli od 17 hodin nebo od 18 hodin). Celkem bude uskutečněno 20 lekcí v ceně 800,– Kč. Po skončení
přípravky je možnost pokračovat s plaváním v oddíle plaveckých sportů.
(kb)

Velká cena Chodska

TJ Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů pořádá ve dnech 19.–20. září 2009
XXI. ročník mezinárodní soutěže VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu
a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice. Hlavní závod: 100 m volný způsob.

OVZDUŠÍ V DOMAŽLICÍCH - ASI NE NAPOSLED

V Domažlickém zpravodaji č. 6 z června t.r. byl zveřejněn obsáhlý článek pana
Ing. Petra Šámala o ovzduší v Domažlicích.
Soudím, že je nutno některé zde uvedené
informace doplnit a možná i nahlédnout
z jiné strany.
Předně - výsledky dosavadního měření
jsou skutečně děsivé a je s podivem, že je
v těchto podmínkách vůbec možno provozovat gymnázium, školu a školku a domov
mládeže. Protože se jedná o výsledky
naměřené během celého dne, tj. i v době
útlumu automobilové dopravy (v noci,
o svátcích apod.), lze si jen těžko představit, jaká je kvalita ovzduší v době běžného
denního provozu.
Pokud je zmíněno, že výši nepříznivých
koncentrací ovlivnily měsíce říjen, listopad,
prosinec, leden a únor, kdy se ve zvýšené
míře projevuje inverze, není to jistě míněno jako útěcha. Jednak budou tyto měsíce
v kalendáři i v dalších letech, jednak představují, jak uvedeno, 41 % doby z celkového
ročního období. To je přece skoro polovina.
Ale co si počneme s dubnem, který by měl
být pro ovzduší příznivější, když v něm
bylo naměřeno překročení povoleného limitu karcinogenního benzo (a) pyrenu (BaP)
o 80 % a oxidů dusíku 20 % ?
Zásadní je ovšem informace, že u těchto látek došlo oproti loňskému dubnu ke
zvýšení o 466 % u BaP a o 566 % u oxidů
dusíku. Pan März z Odboru životního prostředí města Domažlic údajně soudí, že není
důvod k panice. Je-li tomu tak, je taková
bohorovnost u odpovědného úředníka na
pováženou. Panika jistě k řešení problému
nepřispěje, ale zcela určitě nepostačí postoj,
že „problém se nedá přehlížet“. Možná
dojde i na tu paniku, pokud se začnou projevovat zdravotní důsledky pobytu v domažlickém ovzduší, údajně druhém nejhorším
v republice, po Praze 2.

Nemyslím, že Domažlice mají „smůlu“
v tom, že na emisemi postiženém místě se
nacházejí výše uvedená zařízení pro děti.
Jsou tam již několik generací. Snad to bylo
známo i předchozímu vedení radnice v době, kdy prosazovalo stavbu OD Kaufland,
a snad tento fakt nepřehlédlo ani vedení stávající, které ještě mohlo proti stavbě účinně
zasáhnout. Lze totiž jen těžko vyvrátit, že
dramatické zvýšení karcinogenních koncentrací v ovzduší jde na vrub právě provozu OD Kaufland.
Opatření, která pan ing. Šámal navrhuje,
mohou jen těžko změnit situaci tak, aby limity pro znečištění ovzduší nebyly překračovány. OD Kaufland je určen pro zákazníky s autem a kdo má dnes tolik sebekázně,
aby si šel pro balík vody pěšky? Výměny
oken a klimatizace nejsou účinným a dostatečným řešením. Pouze částečně zmírňují
důsledky. Totéž platí o zatravňování a osazování dřevinami.
Neočekávám, že pan Jan Látka, který se
stal odborníkem na životní prostředí, přinese „zajímavé“ řešení, neboť jeho zásluhy
na postavení OD Kaufland se všemi výše
uvedenými důsledky jsou veliké. Totéž platí
o panu Jaroslavu Bauerovi. Bývalé vedení
města nechalo ubourat část domu čp. 10
v areálu pivovaru, aby vjezd k OD Kaufland
byl vůbec myslitelný. Ostatně každý ze zastupitelů, minulých i současných, dobře ví,
jak v těchto záležitostech hlasoval.
Mimořádným přínosem pro stavbu OD
Kaufland bylo působení pana Zelenky ze
stavebního úřadu. Přes jeho úsilí je ale nutno nyní konstatovat, že příslušné stavební
povolení pro OD Kaufland bylo vydáno
v rozporu se zákonem, a je tudíž neplatné, jak pravomocně rozhodl Krajský soud
v Plzni dne 29. dubna t. r.
Jiří Šuchman
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Chcete umět karate?

TJ Jiskra Domažlice oddíl karate provádí nábor nových členů a zve všechny
příznivce bojových umění (chlapce i děvčata) na informační schůzku a ukázku
tohoto umění, která se koná ve čtvrtek 10.
září v 17 hodin v tělocvičně ZŠ, Msgre
B. Staška (vchod dole od řeky). Informace
na tel. č. 608 238 696.

KURZY ANGLIČTINY
A NĚMČINY
v malých skupinách, různé pokročilosti

od 15. září
více informací:
LENKA BAUEROVÁ
překladatel a tlumočník pro jazyk
německý, anglický a francouzský
Prokopa Velikého 572, Domažlice
tel.: 606 213 058, fax: 379 722 432
e-mail: preklady.bauerova@seznam.cz
www.preklady.kx.cz
Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá v jídelně 23. 9. 2009 od 14 hod

PŘEDNÁŠKU MĚSTSKÁ REZERVACE
H. Plzeňské
a v Břetislavově 84 – ve spol. místnosti
17. 9. 2009 od 14 hod

PŘEDNÁŠKU p. ŠOSOVÉ

Jóga - dědictví minulosti
a kultura budoucnosti
víkendový seminář 23.–25. 10 2009
v areálu trhanovského zámku
Zaměřeno na tělesná a dechová
cvičení, relaxační, harmonizační
a očistné techniky.
Strava vegetariánská 3x denně.
Vhodný pro všechny věkové kategorie,
začátečníky i pokročilé.
Bližší info na tel.: 777 226 640 večer.
Srdečně zve cvičitelka jógy
Jana Konrádyová

HATHA JÓGA
začátek kurzu 8. 9. 2009 v ZUŠ
Domažlice, každé úterý od 19 hod.
,,Na to, abyste začali na sobě pracovat,
není nikdy pozdě, přestat s tím, je však
vždycky brzy.“
Tel.: 777 226 640 večer.
Srdečně zve cvičitelka jógy
Jana Konrádyová.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Ochranné
nátěry
na dřevo, kov,
beton, střechy

Demižony
Korkové, kvasné zátky
kvasinky,
živná sůl,
zavařovací
víčka
Urychlovač kompostu
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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