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Ohlédnutí za Chodskými slavnostmi

Nejtěžší otázka kladená novináři po skončení Chodských slavností – Vavřinecké pouti zní, kolik lidí zavítalo na tuto
největší událost Domažlic i okolního Chodska. Odhady se různí, protože na všechna představení hlavního programu je
vstup zdarma, a tak ani tento orientační údaj nelze použít. V každém případě je z prostého odhadu zřejmé, že hostů
neubývá, spíše naopak jejich zájem roste. Pro ně město Domažlice spolu s městským kulturním střediskem připravilo
bohatý program, který začal v pátek večer zahájením před radnicí starostou města Miroslavem Machem. Za velké
pozornosti diváků se zde představily i zahraniční soubory a vystoupili šermíři s pěkným programem. Události přihlížel
i starosta partnerského města Furth im Wald Johannes Müller. Následně se diváci odebrali na dolní část náměstí, kde
se do pozdních nočních hodin konal pořad Ozvěny folkloru.
Hlavní nápor zaznamenalo město v sobotu, kdy se jednotlivá vystoupení odehrávala na čtyřech scénách (jarmareční
scéna u hradu, v zahradě pod Chodským hradem, u penzionu pro důchodce a na velkém pódiu u brány). Město praskalo ve švech a po náměstí a v dalších ulicích proudily tisíce lidí. Přes tento zdánlivý zmatek se vše odehrávalo v relativním
klidu. Na radnici pak byl přijat Msgre Marcel Šmejkal s dalšími duchovními a účastníky poutě u sv. Vavřince, kam se po
krátkém setkání mnozí vydali. V neděli ruch pokračoval. Kromě uvedených pódií se k nim připojilo ještě největší v amfiteátru letního kina. V zaplněném hledišti pak komponovaný pořad sledovali mezi tisíci návštěvníky i hosté doprovázení
starostou města. Byli mezi nimi např. senátorka Jiřina Rippelová, poslanci Zdeněk Prosek, Vladislav Vilímec, Jan Látka,
primátor Plzně Pavel Rödl a první náměstek hejtmana Plzeňského kraje Václav Červený.
Jak se Domažlice rychle zaplnily lidmi, tak rychle v nich ustal popisovaný extrémní ruch, aby mohli nastoupit
pracovníci technických služeb. A tak v pondělí ráno nebylo poznat, jak veliká událost se v Domažlicích konala. Početný
tým města a jeho organizací a řada dobrovolníků z nejrůznějších spolků tak bez obtíží zvládly organizaci Chodských
slavností – Vavřinecké pouti. Příští rok na ně čeká akce neméně náročná už jen proto, že uplyne 70 let od slavné
národní pouti u sv. Vavřince, kdy lze očekávat opět velký zájem veřejnosti.
Stanislav Antoš

22. ZÁŘÍ –
Evropský den bez aut
Pomalu se již stává tradicí, že den 22.
září je na domažlickém náměstí vyhrazen
chodcům, cyklistům, koloběžkářům a jiným
nemotorovým individuím. V tento den se
totiž město Domažlice spolu se stovkami
dalších měst z celé Evropy (loni jich bylo
2016) zapojuje do kampaně, jejímž cílem je
upozornit na negativní vlivy automobilové
dopravy a propagovat alternativní způsoby
přemisťování. Ústředním tématem letošního
ročníku je „Čistý vzduch všem“, jelikož
hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech je právě silniční provoz.
Akce, kterou pořádá město Domažlice
a Ekocentrum Taurus ve spolupráci s Mateřským centrem Kráčmerka, Domem dětí
a mládeže Domino a ZŠ Komenského 17,
bude zahájena v 9.00 hod v dolní polovině
náměstí, které bude k tomuto účelu uzavřeno (od 7.30 do 14.30 hod). Program bude
ušit zejména pro školáky a předškoláky,
ale zúčastnit se může samozřejmě každý.
Připravena bude spousta soutěží a her, jízda
zručnosti na kole, praktické ukázky ošetření
zraněných. Na pódiu před radnicí budou
vystupovat pěvecký sbor Základní školy
Komenského 17 a biketrialový exhibicionista
Petr Kraus.
Ukončení programu na náměstí se předpokládá ve 12.00 hod, čímž ovšem nebude
konec všemu. Pokračovat se totiž bude veřejnou cyklojízdou, která odstartuje v 16.00 hod
od radnice. Cílem nenáročné trasy, na kterou
zveme opravdu každého, kdo má svoje kolo,
bude stejně jako vloni Babylon. Všichni
účastníci obdrží originální čelenku.

MěÚ Domažlice a Ekocentrum Taurus

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
SPECIALITU LETNÍ SEZONY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 17. září 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 24. 9. 2008 od 16 hodin v malém sále MKS.

VELVET COFFEE
FRESCA VELLUTATA AL CAFFÉ

ORIGINÁLNÍ MRAŽENÁ KÁVA
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 55. schůzi konané
dne 23. 6. souhlasila s financováním akce
„Restaurování pomníku Svobody v Husově ulici v Domažlicích“. Dále schválila
cenu placeného stání na parkovišti v ulici
Msgre B. Staška před Chodskou rychtou
a doplnila Ceník parkovného a parkovacích karet takto: parkování s poplatkem
Po–Pá 8.00–17.00, Sobota 8.00–13.00,
cena za 1. hod. = 10 Kč, další hodina
20 Kč, minimální poplatek 1⁄2 hod. = 5 Kč.
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve
vozidlech označených značením O1 nebo
O2 je parkování bezplatné.
Rada vzala na vědomí informace
o „Chartě 2008“, která se týká Evropského
týdne mobility a schválila připojení města
Domažlice k Evropskému dni bez aut dne
22. 9. 2008. Radní zrušili s účinností od
1. 8. 2008 odbor investic, strategického
plánování a rozvoje města Městského úřadu Domažlice. (Pozn. Jeho pracovníci byli
připojen k odboru správy majetku).
Rada města na své 56. schůzi dne
7. 7. schválila přijetí dotace na akci „Rekonstrukce tréninkového fotbalového
hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ ve výši 2 mil. Kč od Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Vydala nařízení
města Domažlice č. 5/2008 o stání motorových vozidel na místních komunikacích
a schválila ceník parkovného a parkovacích karet.
Rada města na své 57. schůzi dne 21.
7. souhlasila s pokácením mimolesních
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dřevin v místě výstavby „Tréninkového
fotbalového hřiště a beach volejbalového
hřiště, volejbalového hřiště“ a „Plaveckého bazénu Domažlice – parkoviště“
nacházejících se na pozemcích města
Domažlice a nesouhlasila s pokácením
všech břehových porostů na levém břehu
Zubřiny.
Radní souhlasili s pokácením 34 smrků
ve vlastnictví města Domažlice v místě
výstavby víceúčelového hřiště sídliště Šumava. (Pozn.: Jedná se o hustě vysazené
stromy v podobě živého plotu).
Rada schválila prezentaci města Domažlice v pořadu „Cyklotoulky s Michalem
Jančaříkem“ televize PUBLIC TV, uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 k budově
čp. 137) za účelem konání akce „Evropský
den bez aut“ dne 22. 9. 2008 od 7.30 hodin
do 14.30 hodin.
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 25. 6. schválilo „Zásady k prodeji
bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna
prodeje“ a „Stanovení kupní ceny a úhrada
kupní ceny bytových jednotek v rámci
2. vlny prodeje“ a určilo bytové domy
k prodeji v 1. etapě 2. vlny. Zastupitelé
schválili závěrečný účet města Domažlice za rok 2007 a souhlasili s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Schválili
seznam investičních akcí kat. „B“ a „C“
a uložili odboru investic MěÚ zahájit
proces realizace následujících investičních
akcí kat. „B“ a „C“. Souhlasili se spoluúčastí na dofinancování akce do výše 10
mil. Kč „Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště na hřiště s umělým trávníkem v Domažlicích“ jako rozdíl mezi
poskytnutou dotací a vysoutěženou cenou.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o stavu ve věci projektové dokumentace
stavby Domažlický pivovar a koordinaci
této stavby s výstavbou Obchodního domu
Kaufland, jež je realizována na sousedních
pozemcích, a schválilo odstoupení od
kupní smlouvy uzavřené s Bohdaleckou
obchodní s. r. o. z důvodu nedodržení lhůty o podání žádosti o stavební povolení dle
dohodnutých podmínek.

Nové počítačové učebny

Základní škola v ulici Msgre Bohumila Staška v Domažlicích vstupuje do
začínajícího školního roku vybavená
novou výpočetní technikou. „Chtěl bych
poděkovat zejména učiteli Karlu Štípkovi,
který pracoval na získání dotace,“ říká starosta Miroslav Mach. Škola totiž na akci
za 1,6 milionu korun získala díky vlastní
aktivitě dotaci 1,4 miliony korun. Zbývajících 200 000 Kč jsou „městské“ peníze.
Tak se podařilo vybavit dvě specializované
učebny výpočetní technikou a zajistit také
interaktivní tabuli, která pomůže svojí
názorností při výuce zdejším žákům i pedagogům.
(toš)

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info
Upozornění pro zákazníky pneuservisu z bývalé čerpací stanice Pinka,
že pneuservis byl přestěhován do
budovy Autoservisu Pinka.

Požádali jste si již o nový Průkaz profesní způsobilosti řidiče?

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.

Držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, kteří
mají platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče vydané podle zákona č. 247/2000 Sb.,
tj. před 1. 4. 2008, jsou podle zákona č. 374/2007 Sb. povinni požádat o vydání nového
průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) do 1. 10. 2008.
Doklad PPZŘ (Průkaz profesní způsobilosti řidiče) bude vydán do 30 dnů od podání
žádosti, proto doporučujeme řidičům, kterým bude končit platnost Osvědčení profesní
způsobilosti řidiče, aby počítali s dobou pro výrobu nového dokladu a žádost si podali
v dostatečném předstihu.
Žádost o vydání PPZŘ může řidič podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení
nekončí dříve. (Stávající osvědčení profesní způsobilosti musí být platné v den podání
žádosti.) V případě podání žádosti po 1. 10. 2008 již nebude možné PPZŘ vydat.
K podání žádosti je nutné předložit platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče (starý
průkaz), 1 fotografii (jako občanský průkaz nebo řidičský průkaz). Za výměnu průkazu
je stanoven správní poplatek 200,– Kč. Žádost se vyplňuje na úřadě, žadatel ji jen na
místě podepíše.
Hodiny pro veřejnost evidence řidičů MěÚ Domažlice jsou pondělí a středa
7.30–12.00, 12.30–17.00, úterý a čtvrtek 7.30–11.30.
Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách www.domazlice.info.
Odbor dopravy MěÚ Domažlice
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Výstavba tréninkového hřiště a rekonstrukce bazénu

Na obou v titulku uvedených akcích se pracuje a nebo v nejbližší době pracovat začne. „Po vyhodnocení kalkulace při použití nerezové oceli by rekonstrukce plaveckého
bazénu včetně přístavby venkovních bazénů měla přijít na 250 milionů korun,“ říká starosta Domažlic ing. Miroslav Mach a vysvětluje, jak město po vypracování projektové
dokumentace podalo žádost o dotaci v maximální možné výši. První etapa rekonstrukce
bude zahájena ubouráním terasy, která je ve špatném stavu a vybudování nového vchodu
i bezbariérového vstupu. „Prosíme návštěvníky bazénu, aby po dobu těchto prací využívali boční vchod, protože práce budou probíhat za provozu,“ vyzývá veřejnost M. Mach
a pokračuje informací, že na přelomu října a listopadu bude budován vjezd z Palackého
ulice a následně uzavřen současný vjezd přes most od Kavkazu. „Tato změna je podmínkou další rekonstrukce. Přístup přes most je závadou od počátku zprovoznění bazénu,
kdy se v tehdejším projektu také počítalo s vjezdem z ulice Palackého. Tak po 30 letech
provádíme rekonstrukci bazénu a zároveň odstraňujeme zmíněnou závadu,“ říká starosta
M. Mach.
V okolí bazénu je už nyní živo, protože v jeho blízkosti se buduje fotbalisty tolik vytoužené tréninkové hřiště a tak dozná změnu i rozvržení parkoviště před bazénem. (toš)

NOVÝ PENZION PRO DŮCHODCE V DOMAŽLICÍCH

Při pohledu na současný městský penzion pro důchodce v Baldovské ulici z centra
města vyroste po jeho pravé straně další velký objekt určený seniorům. Ten zajistí domov i těm, jejichž zdravotní stav by se případně dlouhodobě značně zhoršil. „Po dohodě
s představiteli Plzeňského kraje jsme se zaměřili na zahájení přístavby nového penzionu
pro 70 osob včetně potřebného zázemí,“ informuje starosta Domažlic Miroslav Mach
o jedné z dalších velkých investičních akcí našeho města. Stavba penzionu začne koncem
roku výběrem dodavatele a zřejmě na jaře bude zahájena výstavba. Náklady na tuto akci
jsou odhadovány na zhruba 80 milionů korun. „Podařilo se nám zajistit dotaci v maximální možné výši 60 milionů korun,“ vysvětluje starosta, proč se město může do výstavby
směle pustit.
„Zároveň kraj připravuje rekonstrukci jejich penzionu (starší panelový objekt), na kterou podal žádost do třetího kola ROPu a předpokládá se, že koncem příštího roku zahájí
opravu,“ říká starosta a pokračuje, „proto jednáme s krajem o koordinaci, protože se jedná o citlivý problém. Chceme tyto aktivity provést tak, aby nebyli zdejší obyvatelé penzionů zbytečně zneklidněni a dopady stavební činnosti na okolní život byly co nejnižší.“
Radnice také jednala s Krajským úřadem v Plzni o převodu jejich penzionu do vlastnictví města, což se ale za současných podmínek jeví jako ekonomicky těžko únosné. Po
dokončení rekonstrukce ovšem bude situace jiná a jednání budou moci pokračovat. Podle
slov starosty M. Macha je město v budoucnu připraveno penzion přijmout.
(toš)

GYMNÁZIUM POŘÁDÁ BĚH NADĚJE

Po dlouhých neshodách a přemrštěných
požadavcích kanadské nadace Terryho Foxe
nebyla touto organizací od letošního roku
prodloužena České republice licence na
pořádání Běhů Terryho Foxe, které v ČR
probíhaly v letech 1993–2007. Přitom Česká republika byla v posledních letech zemí
s největším počtem účastníků těchto běhů
na světě. Myšlenka podpory boje s rakovinou nejen finančně, ale i vlastní fyzickou
aktivitou inspirovala proto v České republice
vznik nového podniku – Běhu naděje, dobrovolné humanitární akce spojené s veřejnou
sbírkou. Účelem je absolvovat předepsanou
trať – udělat něco pro své zdraví, dále získat
z příspěvků účastníků finanční prostředky
na výzkum rakoviny, vyjádřit solidaritu s nemocnými, pravidelným pohybem a správnou
životosprávou předcházet onkologickým
i ostatním civilizačním onemocněním. Běh
naděje lze charakterizovat jako součást
moderního životního stylu spojeného s ak-

tivním pohybem a tendencí nekouřit, protože
k tomu, aby bylo možno zdolat předepsanou
trať během je nutné se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou
podporu nádorové prevence tím, že poutá
zájem veřejnosti na aktuální onkologickou
problematiku.
Organizace letošního ročníku Běhu naděje
se opět ujalo Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích. Poběží se na podobné trati jako
v předchozích letech, start bude 4. 9. 2008
ve 14.30 od budovy gymnázia, kde bude
i prezentace. Domažlice byly v minulých
letech jedním z předních podporovatelů této
myšlenky v České republice, co do počtu
účastníků i výše získané finanční částky.
Přijďte tedy i letos podpořit dobrou myšlenku, přesto, že první ročník této nové akce
nemá žádnou finanční ani materiální podporu a získané finanční prostředky budou tedy
čistým výtěžkem na boj proti rakovině.

Jan Anderle

Prádelna Domažlice
Palackého 223

nabízí praní a mandlování
prádla
Vypereme Vám:
- deky, polštáře (s umělou náplní),
spacáky, kožešinové přehozy
- potahy do aut, autobusů
- záclony, závěsy
- ložní prádlo, utěrky, ručníky, ubrusy
- bundy, kabáty, kalhoty, trička
- modráky, pracovní kombinézy
- fotbalové dresy

Bližší informace
na tel. čísle

379 725 022

JÓGA

Chcete mít radost ze života a udělat něco
nejen pro své tělo ale i pro svou duši? Přijďte
si se mnou zacvičit Jógu! Začínáme 9. 9. 2008
od 19:00 v ZUŠ Domažlice. Všechny srdečně zve
Jana Konrádyová, tel. č. 777 226 640

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 670 Kč,–
Bazénové vody - od 192,– Kč
Odpadní vody - od 506,– Kč
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
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
1. a 29. září. 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. Muži
mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.

v

v
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

tel. 602 478 448, 604 238 911

září 2008

Koncert Pavla Nováka

Ve čtvrtek 25. září od 9.30 a 10.45
hodin se koná ve velkém sále MKS
výchovný koncert Pavla Nováka pro děti
z MŠ a I. stupně ZŠ.

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

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
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

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

a další

v
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Výstavy:

l MKS Domažlice nabízí podzimní taneční kurz. Volná místa jsou ještě pro mladé pány.

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

DOMAŽLICE
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Přírodní motivy Václava Kalendy

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Od 1. září 2008
návrat k pravidelné půjčovní době
v jednotlivých odděleních Městské
knihovny Boženy Němcové
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
13–16.30
PÁ
9–12
13–16.30
Čítárna
PO
9–12
ÚT
ST
9–12
ČT
PÁ
9–12

13–18
13–14
13–18
13–16.30
13–16.30

Internetová studovna
PO
9–12
13–18
ÚT
školení pro veřejnost
ST
9–12
13–18
ČT
13–16.30
PÁ
9–12
13–16.30
Oddělení pro děti a mládež
PO
13–17
ÚT
KVČ pro školní družiny
ST
13–17
ČT
13–16
PÁ
13–16
(Po předchozí domluvě probíhají v dopoledních hodinách besedy a lekce informatické výchovy pro základní školy, mateřské školy a další výchovné instituce.)
Oddělení speciálních služeb a regionální
oddělení
PO
9–11
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–11
13–16
ČT
13–16.30
PÁ
9–11
(Pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí domluvě
bez ohledu na provozní dobu)

Klatovský rodák, v současnosti žijící v Chodově, je lesník tělem i duší. Absolvent Lesnického odborného učiliště na Modravě, Lesnické mistrovské školy ve Vimperku a Střední
lesnické školy technické v Písku pracoval celý dosavadní život jak v lesním hospodářství,
tak v odborném lesnickém školství.
Spjatost s přírodou se objeví i na výstavě, kterou představí svou tvorbu v domažlické
městské knihovně. Milovníci myslivosti si přijdou na své při pohledu na zátiší s loveckou
tematikou či na obrázky lesní zvěře, milovníci přírody pak mohou obdivovat obrazy s tematikou krajiny. Václav Kalenda používá ke své tvorbě tužku, uhel, pracuje s pastelem,
nevyhýbá se akvarelu nebo oleji.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 30. září 2008 a přístupná bude v provozní
době knihovny.

Křest knihy:

Stojedenáct všelijakých hádanek Olgy Hejné
Křest knihy Stojedenáct všelijakých hádanek spojený s tiskovou konferencí a kulturním
programem se uskuteční ve čtvrtek 18. září 2008 od 17.00 hodin v prostorách Galerie
bratří Špillarů – viz samostatný článek.
Na akci se spolupodílí i Městská knihovna Boženy Němcové.

Slíbený dotisk Chodského slovníku v prodeji

Od dubna organizovala domažlická knihovna reklamní a podpisovou akci, která by
umožnila dotisk Chodského slovníku, jehož první vydání bylo beznadějně vyprodané již
při křtu na domažlické radnici 11. dubna.
Akce se zdařila a zájemci, kteří zájem o dotisk Chodského slovníku projevili formou
úpisového listu, se dočkali. Od 8. srpna je pro ně 450 výtisků v prodeji v Městské knihovně Boženy Němcové. Prodává se v oddělení pro dospělé čtenáře v jeho provozní době za
celkem přívětivou výrobní cenu 192,– Kč.
Nezaregistrovaní zájemci mohou ještě zkusit štěstí v Městském informačním středisku, pro které Městský úřad objednal 100 výtisků, a v Knihkupectví L. Haasové, která si
jej pro své věrné zákazníky u knihovny také objednala.

Olga Hejná

Galerie bratří Špillarů, nakladatelství HAV a Městská knihovna Boženy Němcové pořádají další ze křtů knih autorů,
kteří mají nějaký vztah k našemu regionu.
Tentokrát to bude křest knihy autorky, která žije již několik let se svým manželem v našem městě. Tvorbu paní Olgy
Hejné známe všichni, i když si to možná neuvědomujeme. Přestože je autorkou téměř třicítky knih pro děti, několik generací posluchačů ji zná hlavně z rozhlasových večerníčků. To ona vymyslela jméno skřítka Hajaji, to ona tento pořad inspirovala a také byla jedním z kmenových autorů, kteří pro něj psali. To její texty jsme z úst Vlastimila Brodského slýchávali.
Paní Hejná se věnovala a věnuje v literární tvorbě výhradně dětem. Do literatury vstoupila v šedesátých letech. Obohatila ji pohádkami a povídkami zobrazujícími pocitový a představový svět malého dítěte jeho vlastním pohledem. Protože
se současně věnovala i výtvarné tvorbě (absolventka Akademie výtvarných umění, akademická sochařka), a to především
v oblasti knižní ilustrace, celou řadu knih si i sama ilustrovala. Ve výtvarné tvorbě vynikla zejména v oboru drobné korálkové plastiky (samostatná výstava v Galerii bratří Špillarů) a v poslední době i kolážemi.
Její zatím poslední nová kniha – Stojedenáct všelijakých hádanek obsahuje 111 minipříběhů z dětského světa vyprávěných holčičkou Lízou. Věrna své literární tradici ani zde nezapomíná na krásnou češtinu, vtip, laskavý humor, fantazii
a zejména pochopení dětské duše. Knihu opět doprovází vlastními ilustracemi.
Křtu knihy se vedle autorky paní Olgy Hejné zúčastní i manžel Miloslav Hejný, rovněž akademický sochař, kmotrou
bude dcera Markéta Hejná, redaktorka a básnířka. Mezi
hosty vedle představitelů veřejného a kulturního života ŠKOLENÍ INTERNETOVÉ STUDOVNY V ZÁŘÍ:
města nebude chybět ani nakladatel RNDr. Karel Hoza,
Městská knihovna Boženy Němcové
zastupující nakladatelství HAV, které knihu vydalo. Součástí
pořádá v úterý 16. září 2008 školení
slavnostního křtu bude i vystoupení dětského pěveckého
Začínáme s internetem
sboru Perníček zpěvníček vedeného Zbyňkem Mrkosem Samostatné tříhodinové školení je určeno
ze Základní školy Komenského 17. Děti zazpívají několik
začátečníkům.
písniček s texty paní Olgy Hejné.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Na křest knihy dne 18. září 2008 v 17. 00 hodin do
Galerie bratří Špillarů srdečně zvou pořadatelé.
Závazné přihlášky na tel.
379 723 041, 379 723 042
Mgr. Hana Mlnáříková, MěkBN Domažlice
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HOKEJOVÉ
POTŘEBY
náměstí Míru 70
Domažlice 344 01
mob. 603 826 831

Po–Pá 9.00–12.00, 13.00–17.00
So 9.00–12.00
Obchod Rybářskýchpotřeb D.A.M.

v
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Havlovice - Hadrovec
344 01 Domažlice
tel. 379 725 849
- silnice hlavní třídy číslo 26 směrem
na hraniční přechod Folmava u odbočky
na Trhanov

– Těšíme se na Vaší návštěvu –

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

Inzerujte u nás

OD 1.–16. ZÁŘÍ FILMOVÉ PRÁZDNINY
VE STŘEDU 17. 9. ZAHÁJÍME PROMÍTÁNÍ V KINĚ ČAKAN
Středa

Americká komedie s titulky

17.

MEJDAN V LAS VEGAS

zač. 19:30

(450 cm ) 5 940 Kč
2

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

Americká romantická komedie s titulky

18.–19.

JAK UKRÁST NEVĚSTU

zač. 19:30

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny

Historický thriller Juraje Jakubiska

20.–21.

BATHORY

zač. 19:30

se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
l

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

kino Čakan pro DĚTI v českém znění

21

HORTON

dětské představení 14:00

Americký sci-fi thriller s titulky

24.

AKTA X: CHCI UVĚŘIT

zač. 19:30

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

m Vstupné 65,– Kč 105 min.

Štěstí na dosah. Joy (Cameron Diaz) právě vyhodil z bytu její teď už bývalý přítel. Jacka (Ashton
Kutcher) pro změnu vyhodili z práce. Oba dva poslechnou své nejlepší přátele a vyjedou se zrekreovat do města hříchu - do Las Vegas. Hned první večer na sebe při divoké pitce narazí a jak už to
tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou.
Hrdina filmu společnosti Columbia Pictures Jak ukrást nevěstu, Tom (Patrick Dempsey), si užívá
života: je sexy, je úspěšný a ví, že se může kdykoliv spolehnout na Hannah (Michelle Monaghan),
svou okouzlující nejlepší kamarádku, která je jediným neměnným prvkem v jeho životě. Všechno
dokonale funguje až do chvíle …
Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový
projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí
koupala v krvi panen a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky
dovedly hraběnku Erzsébet Báthory (1560–1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako největší vražedkyně všech dob.
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Horton je celkem
normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos
spadne smítko prachu, které mluví.
Pravda je tam uvnitř Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování
nás zavede do světa paranormálních jevů. Na příběh jako takový je zatím uvaleno informační
embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě
tentokrát.

Americký dobrodružný film s titulky
Čtvrtek

INDIANA JONES

25.

A KRÁLOVSTVÍ

zač. 19:30

Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné
plátno. Za doprovodu typických fanfár Johna Williamse, v charakteristickém klobouku a s bičem
coby nepostradatelnou zbraní.

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Vstupné 65,– Kč 122 min.

Pátek–sobota

l Při opakování sleva – 10%

dětské představení 14:00

Americký akční film s titulky

26.–27.

NEUVĚŘITELNÝ HULK

zač. 19:30

m Vstupné 75,– Kč 122 min.

Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském životě je Bruce Banner sympatický vědec
s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe.
Komiksový svět ho zná pod přezdívkou Hulk.

kino Čakan pro DĚTI v českém znění
Neděle

americký dobrodružný rodinný film

28.

ZAPOMENUTÝ OSTROV

Neděle 28.
dětské představení

V pátek 5. září 2008 se od 18.30
hod konání v klášterním kostele v Domažlice koncert skupiny Zebedeus
z Klatovy. Kapela hraje spirituály a jiné
písně ve vícehlasých úpravách. Bližší informace na www.zebedeus.com.
Vstupné dobrovolné.

r Vstupné 65,– Kč 85 min.

Středa

1485 Kč
2
1 cm = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%

Koncert v kostele

m Vstupné 65,– Kč 140 min.

Neděle

(225 cm2) 2 970 Kč

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

r Vstupné 75,– Kč 101 min.

Sobota–neděle

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

MAREK SKLENÁŘ

m Vstupné 60,– Kč 99 min.

Čtvrtek–pátek

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

září 2008

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

PINKA

PINKA, s.r.o.

v

ZÁŘÍ 2008

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

Kde nás najdete:

číslo 9

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

NOVĚ OTEVŘENO

Otevírací doba: PO–PÁ 7–17, SO 8–12 hodin
Prodej:
l motorových a elektrických sekaček
l vyžínačů a křovinořezů
l motorových a elektrických pil
l prodej lesnického a zahradního nářadí
Opravy:
l ostření pilových řetězů
l ostření sekacích nožů
l drobné opravy motorových pil,
travních sekaček
l výměny olejů,…

v

zač. 18:00

Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem Jackem (Gepard Butler) na ostrově kdesi
uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav
po ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů lachtana, ještěrky a papouška.

r Vstupné 60,– Kč 96 min.
kino Čakan pro DĚTI v českém znění

LOVCI DRAKŮ
r Vstupné 60,– Kč 80 min.

Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete nutně potřebovat, až se na vás pohrnou
draci z obou stran Velké západní zdi)! Tito draci mohou být větší než ostrov nebo malinkatí jako
květák, chrlí nebo prskají oheň, lítají nebo se plazí, jsou všude a každý je jiný.

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 KINA ČAKAN NA MĚSÍC ŘÍJEN 2008: Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Mumie, Kung fu Panda, Sirotčinec, Mama mia, Speed Racer,
Winx club, Zohan – Krycí jméno kadeřník, Máj, Konečně spolu, Tobruk , Mongol , VALL-I , Helboy 2, Rolling Stones.

v
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pátek 26. září 2008 od 21 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

TRABAND
pátek 12. září 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn

Maurice Hennequin:

LHÁŘKA

fraška o třech dějstvích
V režii Hany Žákové účinkují: Stanislav Brůžička, Michal Pivoňka, Jan Večeřa, Jan Lengál, Andrea Dufková, Markéta Žáková,
Miluška Baxová, Petra Tauerová, Drahomíra Obstová.
Maurice Hennequin byl francouzský dramatik, píšící brilantní komedie, které si nekladly jiný cíl než pobavit diváka. Měl vynikající
cit pro vtip i situační a slovní komiku. Jeho situační komedie Lhářka (Prolhaná Ketty) je uváděna s velkým úspěchem po celém světě.
S dílem Maurice Hennequina se soubor setkává poprvé, ale tento žánr mu není cizí. Vzpomeňme na předloňskou úspěšnou komedii
Únos Sabinek po česku. Věřme, že i tato hra bude zdrojem dobré nálady.
sobota 13. září 2008 od 19.30 hodin v arciděkanském kostele v Domažlicích

Město Domažlice a MKS Domažlice

Antonín Dvořák:

STABAT MATER

účinkují: Eva Müllerová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Petr Strnad – tenor, Jurij Kruglov – bas
Plzeňská filharmonie, Pěvecký sbor Čerchovan Domažlice, Pěvecký sbor Šumavan Klatovy – sbormistr Milada Bláhová
Marek Vorlíček – dirigent
středa 17. září 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Jarda Svoboda – harmonium, kytara, baskytara, cimbál, zpěv, Jana Modráčková – kytara, trumpeta, harmonium, zpěv, Václav Pohl – bicí, beatbox, zpěv.
S kompletně novým repertoárem a s novým zvukem startuje Traband třetí kapitolu své
existence a od počátku roku se znova začíná objevovat na pódiích - opět jako „trojbend“.
Milovníci divokého dechna budou možná postrádat ryčné balkánské rytmy a zběsilá sóla,
na své si naopak přijdou ctitelé klidnějších, lyričtějších písniček a zajímavých zvukových kombinací. Klíčovým nástrojem určujícím
zvuk je nyní šlapací harmonium, podpořené barevnými rytmickými výšivkami bicích a kytary. Po všežravém období, kdy si trabandité
přisvojovali takřka jakýkoli hudební styl, přichází snaha rozhlédnout se v domácí krajině. Už tedy nikoliv „world“, ale spíš „home“
music. Inspirací je tentokrát hlavně česká a moravská lidová hudba, vesnické kostelní zpěvy, domácí muzicírování. I texty, které jsou
teď méně příběhové, často zachycují putování krajinou, hledání domova, přírodní motivy. Tuto podobu Trabandu zachycuje nejnovější
album nazvané „Přítel člověka“.
sobota 27. září 2008 od 20.00 hodin v sálech MKS

Taneční kapela CRYSTAL BAND ve spolupráci s MKS Domažlice pořádají

VÁCLAVSKOU ZÁBAVU
u příležitosti 50 let trvání orchestru CRYSTAL BAND Zdeňka Peroutky

Hosté večera: AVANTI – taneční skupina, Milan Sulej (X Factor – chodský Pavarotti), Lída Nopová (bývalá členka orchestru
K. Gotta), Judith & Peter a další překvapení. Večerem provází moderátor Ladislav Feierfeil.
Vstupné: 70,– Kč velký sál, 50,– Kč malý sál, 40,– Kč k stání

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

koncert v rámci předplatného

GRAFFOVO KVARTETO

Štěpán Graffe – housle, Lukáš Bednařík – housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello
Graffovo kvarteto, které patří mezi přední česká kvarteta mladé generace, vzniklo v roce 1997 na brněnské konzervatoři ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka. Soubor již za dob studií svých členů na konzervatoři a HF JAMU získal celou řadu laureátských
titulů na mezinárodních soutěžích. Na uměleckém růstu Graffova kvarteta se od dob jeho studií na HF JAMU podílí prof. Adolf Sýkora
(Janáčkovo kvarteto) a v současné době také prof. Jerry Horner (člen slavného amerického Fine Arts Quartet).

pátek 3. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

čtvrtek 25. září 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Aldo Nicolaj: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Hrají: Jana Švandová, Rudolf Hrušínský, Josef Carda. Režie: JIŘÍ MENZEL

divadelní představení v rámci předplatného

čtvrtek 16. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

AGENTURA AP-PROSPER PRAHA

koncert v rámci předplatného

Leonard Gershe:

MOTÝLI

Osoby a obsazení: Don Baker - Vojta Kotek, Jill Tannerová - Klára Jandová/Jana Stryková, Paní Bakerová - Valérie Zawadská,
Ralph Austin - Richard Trsťan. Režie: Alexej Pyško. „Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“ Love story plná humoru a nečekaných poznání. Jméno Leonarda Gershe není v Čechách příliš známé. Neprávem. Byl to velmi úspěšný autor a hrál se mnohokrát
i u nás. Jeho Motýli se objevili na repertoáru několika českých divadel a později soukromých hereckých společností. Leonard Gershe se
narodil 10. června 1922 v New Yorku. Prosadil se coby dramatik, scenárista, skladatel, vystupoval jako host různých televizních pořadů.
Proslavil se především svou spoluprací s filmem a televizí. Už v padesátých letech realizoval
televizní seriál (Private Secretary), a především se podílel na vzniku oscarového muzikálu Funny
Face. Pod muzikálem Funny Face z roku 1957 byl podepsán nejen jako scenárista, ale spolu s Georgem Gershwinem také jako autor hudby. Leonarda Gershe, stvořitele nádherných postav Jill,
Dona a jeho matky, inspiroval k napsání Motýlů rozhlasový pořad. Šlo o zpověď slepého mladého muže, který vyprávěl o svém životě a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala. Většinový postoj k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás dokáže zapomenout na
bariéry a jednat se slepcem či vozíčkářem spontánně, přirozeně a rovnocenně. Zkušenost Dona
Bakera (v podání Vojty Kotka) a jeho předobrazu z reálného života není jistě ojedinělá.

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
pátek 17. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Ochotný divadelnický spolek KAREL
premiéra pohádkové hry se zpěvy zejména pro dospělé RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ
Hrají: Zbyněk Altmann, Tereza Poórová, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslav Jiřinec, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková,
Jaroslava Šťastná, Jitka Hartlová, Emil Hofman. Režie: Emil Hofman.

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravuje pro školní rok 2008/2009 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.
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Turistické akce
v ZÁŘÍ
Sobota 6. 9.
Zájezd do východní části Českého středohoří. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 6.00 hod. Zastávky: zámek Liběchov, zámek Ploskovice,
městská památková rezervace Úštěk (oběd
nebude zajištěn), Lovečkovice, výstup na
vrch Sedlo (726 m n. m.) – dominantu
východní části Českého středohoří. Pěšky 9 km. Cena zájezdu: pro členy KČT
400,– Kč, pro děti v KČT 300,– Kč, ostatní 450,– Kč. Přihlášky a peníze za jízdné
přijímá M. Senohrábková, Havlíčkova
225, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.
Vede K. Bílek.
Sobota 13. 9.
Vzpomínková pěší pouť Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald. 16. ročník.
Odjezd ze zastávky ČD do Klenčí ve 13.02
hod. Trasa: Klenčí, Chodov, Pec pod Čerchovem, náhon Bystřice, Ovčí vrch, Furth
im Wald (18 km). V 19 hod. mše, pak společné posezení. Odjezd zvl. autobusem ve
22 hod. Jízdné 20,– Kč. Vede P. Matějka.
Sobota 20. 9.
Zájezd do Sedmihoří k hájovně u Miřkova
– za plody lesa a krásnou procházkou po
naučné stezce (podle uvážení 1–8 km).
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13 hod. Odjezd z Miřkova
v 17 hod. Cena zájezdu 60,– Kč. Přihlášky
a jízdné přijímá M. Senohrábková, tel.
379 724 113 nebo 723 331 714.
Neděle 28. 9.
Toulky zlatem podzimu – pochod pro
rodiče s dětmi – akce KČT za toulavým
náprstkem, 20. ročník. Start u ZŠ Msgre
B. Staška od 13.30 do 14.30 hod. Trasa:
sv. Anna, rozcestí pod Vavřincem, bývalý
lyžařský můstek, louka u Havlovic – cíl
(5 km). V cíli pamětní diplom a možnost
opékání donesených uzenin.
Neděle 28. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.47 hod. do Starce. Trasa: Starec, Studánky, Všeruby, Hájek, Tannaberk, Kdyně
(16 km). Odjezd ze Kdyně v 16.04 hod.
Vede A. Léblová.
Připravujeme
Neděle 5. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.47 hod. do Janovic. Trasa: Janovice
nad Úhlavou, Javor, Strážov, Opálka, Blata, Petrovice nad Úhlavou (17 km). Odjezd
z Petrovic ve 14.27 hod. Vede A. Léblová.
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Co mi fotbal vzal a co mi dal

Stoleté jubileum kopané v Domažlicích je pro většinu z nás, myslím tím hráče, funkcionáře,

sponzory, a hlavně všechny fandy domažlické kopané, příležitost, aby si zhodnotili své postoje
a svůj vlastní podíl na tom, kde se kopaná právě dnes nachází a jakými peripetiemi si musela
během své existence projít.
Vím, že existuje mnoho bývalých hráčů a funkcionářů, kteří odcházeli ze Střelnice, našeho
fotbalového svatostánku, s pocity hořkosti a neuznání své práce v oddíle kopané. Těmto lidem
budu jen těžko radit, jak se s pocitem křivdy vyrovnat. Možná jim pomůže určité sebehodnocení vlastní práce při jejich působení v domažlické kopané a tím i vlastní pocit sebeuspokojení, že se určitou měrou každý z nich podílel na výsledcích, kterých domažlická kopaná během
své stoleté pouti dosáhla.
Já sám jsem se nikdy neodvážil zeptat některých lidí, kteří část svého života, volného času
a energie věnovali na oltář domažlické kopané, zda někdy nelitovali. Myslím tím jména jako
jsou pan Kavalír, který na svém vylepšeném dopravním prostředku až do konce svého života
nevynechal snad jediný zápas Jiskry, paní Pučelíková, která ze svých osobních finančních
prostředků zakoupila sadu dresů pro hráče a obětovala své rodinné paraple, když ho neváhala
přerazit o záda rozhodčího po jednom domácím zápase, bratři Pelnářové, pánové Michalík,
Gola, bratři Sokolové, generace Paurů nebo Schröpferů-Hopáků, Šperlů, Wolfů, Štefků, Štíbrů, Votavů, pan Šindelář, pan Víšek, Hádl, Pekárek, T. Fišer a mnoho dalších. Z vlastních
zkušeností vím, že tito lidé vše, co pro fotbal obětovali, dělali s láskou a pro dobro domažlické
kopané. Domnívám se, že je právě teď vhodná doba na to, abychom jim alespoň tímto poděkovali a vyjádřili všem velký dík za jejich práci.
Je mi nad slunce jasné, že hodnocení každé práce se vždy nese na vlně úspěchu, či neúspěchu, postupu, nebo sestupu prvního mužstva. Ovšem objektivní hodnocení práce fotbalových
činovníků zahrnuje mnohem širší oblast práce. Práce u prvního mužstva je vždy na určitém
výsluní, hlavně když se mu daří, já však chci připomenout a ukázat na ještě více záslužnou
a o to méně hodnocenou práci s fotbalovou mládeží. Zde až s určitým odstupem let potěší,
pokud se některý, námi vychovaný fotbalista, začne prohánět po ligových trávnících.
To, že se užije spousta veselých okamžiků i při práci s těmi nejmenšími, nemusím nikomu
připomínat. Legrace při společných soustředěních na Srubu, nebo některé cesty na mistrovské
zápasy do blízkého i dalekého okolí. Vzpomínám na jeden zápas s družstvem žáků, na který
jsme jeli do Klatov. K dispozici jsme měli tehdy pouze dvě osobní auta, do kterých jsme museli nasardinkovat celou jedenáctku i s náhradníky. Přesto se nám to úspěšně podařilo a my
vyjeli. Nemusím příliš připomínat, že někteří kluci byli nacpáni snad i pod sedačkami. Cesta
probíhala bez větších problémů, neberu-li v úvahu občasné výkřiky, že se zrovna ti, co jsou
dole, dusí. Doporučili jsme jen výměnu, ti, co byli nahoře, šli na chvíli pod sedačky, a ti ze
spodu šli takzvaně na chvíli na vzduch. Po několikátém střídání se konečně před námi objevila
klatovská věž. Bohužel s věží se těsně před Klatovy objevil i policajt. Protože jsem jel první,
padl černý Petr právě na mě. Jirka kolem nás profrčel, asi tak čtyřicítkou, a my museli zastavit.
Obvyklá kontrola dokladů, kam to vlastně jedem a pak zděšení. To když objevil tu hromadu
rukou a nohou na zadních sedačkách auta. Nejdříve chtěl kluky nechat vystoupit, aby byl
schopen spočítat, kolik jich tam vůbec je. Když však zjistil, že je to věc téměř nemožná, neboť
z útrob auta se začaly ozývat neskutečné skřeky při pokusech dostat se ven, svůj pokus o kontrolu raději vzdal. Popřál nám šťastnou cestu a rezignovaně si raději začal prohlížet šumavské
velikány na opačné straně. Došlo mi, že i policajt může někdy mít pochopení pro trampoty,
které v této době měli téměř všechny menší fotbalové oddíly u nás.
Své vlastní hodnocení úvodem položené otázky si chci nechat až na úplný závěr svého
vzpomínání. Je asi trochu paradoxem, že to, co mně z mé sportovní kariéry nejvíce utkvělo
v paměti, se dotýká kopané jen tím, že se odehrálo na fotbalovém stadionu. Natažené vazy
v koleně mě tehdy odsoudily pouze do role diváka. Neuběhlo ještě ani deset minut zápasu,
když se ozval za tribunou vyděšený dětský křik: „Karel je mrtvej, Karel je mrtvej!“ Během
chvilky se objevil táta s bezvládným Karlíkem v náručí a zmateně křičel, aby mu někdo pomohl. Hned jsem se zvedl z lavice, a když jsem viděl bezduché tělo s modrými rty, věděl jsem
kolik uhodilo. Začal jsem okamžitě s umělým dýcháním, neboť jsem věděl, že teď rozhodují
vteřiny. Asi po půl minutě začal Karel sám dýchat a po několika okamžicích se rozbrečel. Věděl jsem, že má vyhráno. Tahle epizoda upadla časem v zapomnění a mě hřálo dlouho vědomí,
že jsem v praxi zúročil to, co jsem denně ukazoval svým studentům v hodinách výuky. Uplynulo dlouhých dvacet let a mně se při jedné „duchaplné“ hospodské debatě o otázkách života
a smrti připomněla celá epizoda znovu. Vedle u stolu se zvedl sympaťák kluk, podal mi ruku
se slovy: „Tak vám mohu konečně poděkovat, já jsem totiž ten Karel.“ Dnes je to už starostlivý
táta od dětí a já věděl, že mi tohle setkání jen tak nevymizí z mé paměti. Tuhle událost stavím
ve svém žebříčku zážitků a vzpomínek před všechny ty krásné a rozhodující góly nebo zápasy
své sportovní kariéry.
Věřím, že i mé vzpomínky na dobu strávenou kolem kopané vás pobaví a přispějí tak k důstojné oslavě výročí domažlické kopané. Další příště.
Rostislav Hlaváč
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Rodinné sportovní hry

Dům dětí a mládeže Domino a Městské
kulturní středisko Domažlice pořádají
v sobotu 6. září od 15 hodin v letním kině
den plný sportu, zdraví, pohody a radosti
pro rodiče a děti. Utvořte doma rodinný
tým a pojďte se pobavit. Rodinné sportovní hry jsou pro každou prima rodinu,
která chce strávit příjemný den aktivním
pohybem. Cílem je vytáhnout lidi 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

Seniorské odpoledne
pořadatelé srdečně zvou na
SENIORSKÉ ODPOLEDNE
plné zpěvu a tance s Osvračínskou
švitorkou vedenou Vlastimilem
Weinerem, které se uskuteční 11. září
od 14 hodin v Městském kulturním
středisku Domažlice. Pořadatelem
je místní o okresní organizace STP.
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Jazyková škola EN–GE Domažlice
nabízí
jednoroční pomaturitní výuku angličtiny a němčiny s akreditací ministerstva školství (všechny výhody studenta)
- od září 2008
ostatní jazykové kurzy A - N - ŠP
a češtiny pro cizince
- od září 2008
Místo: Komenského 4, Domažlice,
inf. tel. 776 680 344, 733 254 811

MODELACE NEHTŮ, MANIKÚRA
TWINKLE TATT2 – třpytivé tetování
dále: zdobení nehtů, parafínové zábaly,
potažení přírodních nehtů gelem, lakování gelem
Jana Fričová, Kadeřnictví TYRKYS,
Branská 54, Domažlice
Tel: 776 114 424

Pro zahrádkáře

Členská schůze zahrádkářů se koná
8. září v 18 hodin v budově Zahrádkáře.

Začíná moštování

Zahrádkáři oznamují, že od soboty
6. září (8–11 hod) začíná moštování.

V úterý 2. září bude od 17 hodin v Galerii bratří Špillarů slavnostně otevřena výstava Vladimír Líbal 6 x zalomená hřídel. Výstava
potrvá do konce října. Otevřeno PO–PÁ 9–12 a 13–16 hodin.
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Rozloučení s otcem převorem

Plný autobus krojovaných Chodů
a členů Orla se vydal do Brna, aby se
všichni naposledy rozloučili s převorem
domažlického kláštera augustiniánů
P. Emilem Augustinem Dorničákem,
který část svého života zasvětil starosti
o věřící z našeho města i okolí.
Otec převor se narodil 7. září 1929
Tichově na Zlínsku. Na svátek svatého
Václava v roce 1971 vstoupil do řádu
augustiniánů a následující rok 24. června
přijal v Litoměřicích kněžské svěcení.
Působil na řadě míst naší vlasti. V Domažlicích přijal starost o domažlický
klášterní chrám a farnosti Milavče
a Folmava. Jeho život se uzavřel 8. srpna
v Brně, kde u svých spolubratří trávil
poslední roky života provázen nemocí.
Jeho jednání lze charakterizovat slovy
– byl maximálně obětavý. Jistě proto se
za ním vydalo tolik zdejších věřících
spolu s jeho milavečským nástupcem
P. Františkem Kaplánkem a vikářem
P. Miroslavem Kratochvílem. Za působení P. Emila A. Dorničáka doznal interiér
domažlického klášterního kostela řady
pozitivních změn. V Rajské zahradě se
za jeho působení začaly konat koncerty
a zejména se bohatě rozvinul duchovní
život spojený s jeho působištěm. (toš)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ZÁŘÍ
Dejte nudě mat. Proč vlastně platíte dítěti kroužek? Zřejmě chcete, aby se během svého volného času nenudilo,
aby se zdokonalilo v činnosti, která ho baví, prostě aby účelně prožilo chvíle, kdy není ve škole, ani doma. Aby
se to podařilo, měli byste vybrat činnost úměrnou věku, schopnostem, a hlavně svěřit svou ratolest lidem, kteří
budou skutečným garantem, že se dítěti kromě zábavy nic zlého nestane. I když je každé dítě jinak vyspělé na
svůj věk, rodiče by měli odhadnout v čem vyniká, co již zvládne a naopak – na co je lépe ještě počkat.
Využijte dnů otevřených dveří v Domě dětí a mládeže Domino v Domažlicích od 1. do 5. září od 9 do
16 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 DJMINJ a termíny informativních schůzek ve školním roce 2008/2009
KROUŽEK
Angličtina pro 1.–2. třídy
Angličtina pro 3.–4. třídy
Angličtina pro starší žáky od 5. třídy
N 1 - Němčina hrou Jazýček pro prvňáčky
N 2 - Němčina s úsměvem Usměváček od 2. tříd a začínající
žáky vyšších ročníků I. stupně ZŠ
N 3 - Němčina pro starší žáky I. i II. stupně ZŠ
Ruština pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Šachy
Vaření
LOGIK deskové a společenské hry, hlavolamy, kvízy, soutěže
Report a herní klub vydáváme vlastní noviny bez cenzury, příprava různých programů,
podíl jako organizátoři na akcích DDM
Šikulky základy ručních prací
Dívčí kluby ruční práce, módní doplňky, bytové dekorace, dárky
Literární a knihovnický kroužek
Barvička malování, kreslení
TOP klub netradiční techniky
Ateliér Kreatin kreativní vyrábění
MOZAIKA nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení
Keramika pro děti od 1. do 4. třídy
Keramika pro pokročilé děti od 5. třídy
ORIGAMI skládanky z papíru
Kytara pro pokročilé
Kytara pro začátečníky
Kytara pro mírně pokročilé
Flétna pro začátečníky
Konipásek zpívání, rytmika, hra na rytmické hudební nástroje
Všeználek pohyb v přírodě, hry všeho druhu, ekologie, výlety,
rukodělné dovednosti
Klub správných kluků tábornictví, turistika
Zálesák kroužek pro zájemce o přírodu a tábornické dovednosti,
jehož činnost bude motivována Knihou lesní moudrosti
Kamarád kolektivní hry, senzomotorické dovednosti, vlastivěda,
stopování
Pohybové hry
Floorball pro děti 1.–2. třídy
Floorball pro děti 3.–5. třídy
Sportovní gymnastika pro děvčata 1.–4. třídy
Koťata sportovní a pohybové hry pro děti od 6 do 10 let
Aerobik a moderní tanec
Dopravní pravidla, značky, výlety kola, kolečkové brusle
Automodelář
Elektro
Výpočetní technika práce na PC, s videokamerou a digitálním
fotoaparátem

ROZVRH

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Pondělí 15.00–16.00

St 10. 9. 14.00
St 10. 9. 14.30
St 10. 9. 15.00
St 10. 9. 16.00

Středa 14.30–16.00

St 10. 9. 15.30

Středa 14.30–16.00
Čtvrtek 16.00–17.30
Pondělí 14.00–15.00
Středa 14.00–15.30

St 10. 9. 15.30
Po 8. 9. 15.00
Čt 11. 9. 16.00
Po 8. 9. 14,00
St 10. 9. 14.00

Úterý 15.00–16.00

Út 9. 9. 15.30

Středa 13.00–14.00
Po nebo St 13.00–15.00
Úterý 16.00–17.00
Pondělí 13.00–14.00
Středa 15.00–17.00
Pondělí 15.00–17.00
Čtvrtek 15.00–16.00

St 10. 9. 13.00
Po 8. 9. a St 10. 9. po 13.00 hodině
Út 9. 9. 16.00
Po 8. 9. 13.00
St 10. 9. 15.00
Po 8. 9. 15.00
Čt 11. 9. 16.00

Úterý 13.00–17.00
v hodinových intervalech
Po nebo St 13.00–16.00
v hodinových intervalech
Úterý 13.30–15.00
Středa
Pondělí

Út 9. 9. 13.00, 14.00, 15.00

Út 9. 9. 14.00
St 10. 9. 15.30
Po 8. 9. 14.00

Čtvrtek 16.00–17.00

Čt 11. 9. 16.30

Čtvrtek 13.30–15.00

Čt 11. 9. 15.30

Středa 15.30–17.00

St 10. 9. 15.00

Úterý 13.30–15.00

Čt 11. 9. 15.00

Pondělí 14.00–15.00

St 10. 9. 16.30

Čtvrtek 14.00–15.00
Čtvrtek 15.00–16.00
Čtvrtek 16.00–17.00
Úterý 16.00–17.00
Středa 16.00–17.00

Čt 11. 9. 14.00
Čt 11. 9. 15.00
Čt 11. 9. 16.00
Út 9. 9. 16.00
St 10. 9. 16.30

Pondělí 14.00–15.30
střídavě Po nebo St 14.30–18.00
Úterý 15.00–16.30

Po 8. 9. 15.00
Po 8. 9. 16.00
Út 9. 9. 15.00

Čtvrtek 15.00–16.30

Čt 11. 9. 15.00

Zájmové kroužky pro předškoláky: Němčina pro děti v MŠ, Angličtina pro děti v MŠ, Šikovné tlapky, Barvínek, Píšťalka, Hopsalky
Zájmové útvary pro dospělé: Relaxační cvičení pro ženy, Angličtina pro dospělé, Ruština pro dospělé
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FOTOREPORTÁŽ Z CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ - VAVŘINECKÉ POUTI
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Posledním kovářem „kovarny“ stojící proti dívčí škole byl pan
Kadlec. Občas jsem tam očumoval, když koval s pomocníkem
koně nebo když kuli u výhně rozmanité kovářské výrobky. Zvonivé údery perlíků o výkovky a kovadlinu se často rozléhaly po
celém Čouchu. A také zápach z pálených kopyt kovaných koní byl
široko daleko cítit.
Vedle kovárny, přímo na rohu křižovatky, stál ještě jeden nepříliš udržovaný dům. V přízemí byla trafika pana Ungra. Tam jsem
chodíval otci pro cigarety Vlasta. Bývaly baleny v krabičkách po
sto kusech. Tolik ale nikdo najednou nekupoval, a tak musel trafikant odpočítat požadovaný počet „retek“ a dovedně je zabalit do
čtvrtky novinového papíru. V patře bydleli Baiovy s nám klukům
se líbící dcerou Líbou a paní Štefková se synem Ludvou. Ten byl
starší a dělal jednoho z trenérů našeho žákovského mužstva místního SK Domažlice. Hlavním trenérem však byl pozdější lékař
československého fotbalového mužstva Mila Kundrát žijící pak
v Karlových Varech.
Navazující dům v ulici Jiřího z Poděbrad byl sice patrový, ale
nepříliš rozlehlý. Dodnes nemohu pochopit, kolik se tam vměstnalo nájemníků. V přízemí bydlela babička mé budoucí manželky
Anna Kouříková, dále kartářka Mára Kryštofová, rozená Čepičkovic, jejíž živitel byl obuvníkem, a Steinbachovi, kterým k obživě
sloužil tkalcovský stav. Ve zmenšeném patře bydleli Macukovi
a Vaňkovi. Syn posledně jmenovaných patřil k zakladatelům
místního SČM a většina mladých lidí se ho bála pro jeho přeuvědomělost. Někdy v roce 1951 dostal zánět slepého střeva a po
jeho proděravění do břicha zemřel. Vládnoucí proletáři si vzali do

hlavy, že jeho smrt zavinil novým pořádkům nepříliš nakloněný
primář MUDr. Němec a snažili se ho zlikvidovat. To se jim však
nepodařilo.
V sousedním stavení bydlela početná rodina Zdanovcových.
Z nich mně utkvěl v paměti především postarší Martin, který
dělal pověžného a v létě pro turisty i ponocného. Po zpěvu náměstím mu z věže odpovídala jeho manželka. A také tam žil se mnou
starý Vašek Kopřiva, který si však s námi příliš nehrál. Za nimi
stálo rozlehlé Kalousovic truhlářství s malou pilou a ještě dál pak
živořili v notně sešlém pavlačovém baráku Šperlovi. S nimi tam
bydlela i paní Pikartová, která se živila pletením punčoch.
Každoročně přijíždělo na Čouch s ručně taženými povozy několik provazníků. Jmenovali se Macháčkovi, byli všichni hluchoněmí a bydleli na Bezděkově. Podél cesty mezi kovárnou a Ševčíkovic hospodou postavili proti sobě velká provaznická kola a na
nich splétali různě silná lana podle požadavků zákazníků. Během
roku byli k spatření i v jiných částech města.
Kolem kovárny vedla dozadu slepá ulička. Na jejím konci
bydleli v lepším domku redaktor místního týdeníku Martinovský
s matkou a u nich v podnájmu můj vrstevník Tonda Vrba. Ten žil
také jen s matkou, která huhňala, že jí skoro nikdo nerozuměl.
Když sháněla Tondu, postavila se ke kovárně a křičela: „Honhóóó´, poj momůůůů!“ Jakmile jsme ji zaslechli, tak jsme zpoza
rohu přidávali různé sprosté odezvy.
O něco výše, na pravé straně ulice, stály dva větší domy. V jednom měl sedlářství pan Hána, jehož syn Lojza s námi příliš „nepekl“. V druhém, rozkládajícím se na rohu proti hostinci „U Ševčíků“, bydlelo několik méně majetných rodin. (pokračování příště)
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STARÁ I NOVÁ PŘÁTELSTVÍ POD OLYPIJSKÝMI KRUHY
nebo BASKETBALOVÁ OLYMPIÁDA V MRÁKOVĚ

Už tradičně se vždy v pondělí po Chodských slavnostech schází v ZŠ Mrákov na svém tréninkovém soustředění mladí košíkáři
Jiskry Domažlice. Letos se kempu zúčastnilo 42 chlapců ve věku 9–17 let. Bylo mezi nimi i 7 hráčů BK Sokolov, kteří přijeli se svým
trenérem, bývalým hráčem a asistentem trenéra A týmu mužů Jiskry Domažlice, Davidem Zdeňkem: „Výbornou úroveň a kamarádskou
atmosféru mrákovského soustředění jsem osobně poznal už v roce 2006, kdy jsem působil u domažlického týmu i jako trenér mládeže.
Protože Sokolov nemá v mládežnických kategoriích dostatečnou členskou základnu pro uspořádání samostatného kempu, uvítali jsme
možnost přijet do Mrákova, kvalitně
se zde připravit na sezonu, poznat se
s konkurencí a navázat nová, či v mém
případě prohloubit stará přátelství
s domažlickými basketbalisty.“
Celotáborová hra se tentokrát nesla
– jak jinak – v duchu olympijských
her. Kluci se napříč věkovými kategoriemi dělili do pěti týmů v barvách
olympijských kruhů. Trénovali a soutěžili se svými spoluhráči a zároveň
sbírali body za modrou Evropu, černou
Afriku, červenou Ameriku, žlutou Asii
či zelenou Austrálii, ale i pro soutěž
jednotlivců o „olympijské“ medaile.
Kromě nezbytných tréninků a fyzických i basketbalových testů došlo i na
překážkovou dráhu, štafetové závody,
atletický desetiboj v rámci Chodské
1500, soutěž ve sportovních znalostech nebo na oblíbenou noční bojovou
hru „Lavory“. Po usilovných, ale fair
play bojích se při závěrečném ceremoniálu v jednotlivých kategoriích na
stupně vítězů postavili: 1. T. Vondrovic, 2. L. Macht, 3. J. Tauer
(1991–93), 1. J. Štípek, 2. J. Kozina, 3. F. Kupilík (1994–95),
1. J. Navrátil, 2. M. Snopek, 3. M. Doubek (1996–98), 1. Z. Zeman, 2. Š. Červený, 3. P. Sokol (1997–99). Všichni účastníci si
domů kromě zážitků odvezli upomínkové fotografie a drobné
ceny od sponzorů.
„Letošní soustředění patřilo k těm nejúspěšnějším, děti k tréJSME PARTNEREM NEJVĚTŠÍ BANKY V ČR
ninkům přistupovaly zodpovědně a s velkým nasazením, nikdo
se nezranil. Nový rozměr dodala účast sokolovských košíkářů,
A právě nyní rozšiřujeme naši obchodní
rádi bychom v navázané spolupráci dále pokračovali. Chtěl bych
skupinu, která nabízí produkty
vyzdvihnout vynikající a obětavou práci trenérů, ať už zkušených
finanční skupiny ČS, a.s., POJIŠŤOVNY ČS, a.s.,
J. Čapka, D. Zdeňka, J. Anderleho a V. Koziny, tak začínajících
KOOPERATIVY
P. Bauera, M. Císaře, P. Červeného a O. Kupilíka. Abychom udrželi cenu kempu na přijatelné úrovni, zajišťujeme značnou část
a navíc prodej nemovitostí u REALITNÍ
stravování a ostatní servis sami, tady patří velký dík rodičům,
SPOLEČNOSTI ČS, a.s.
zejména maminkám některých účastníků. Doufám, že se nám poVÝHODA PRO VÁS?
daří zúročit natrénované činnosti i souhru v nadcházející náročné
Vynikající provize i při neexkluzivní spolupráci.
sezoně, v níž budeme hrát dorosteneckou i žákovskou ligu a v oblastním přeboru nás budou reprezentovat 4 družstva ve 4 kategoriVÝHODA PRO KLIENTY?
ích,“ zhodnotil hlavní organizátor a trenér K. Štípek.

Naši klienti s větší jistotou nikde peníze neuloží
ani nemovitost nekoupí či neprodají.
Věříme, že si každý, kdo bude mít zájem
o spolupráci, z naší jedinečné
nabídky vybere.
Partner ČS, a.s.
Komenského 4
344 01 Domažlice
Tel: 379 776 777,
Mob. 723 842 615
po–pá 8:00–17:00 hod.

NÁBOR KARATISTŮ

TJ Jiskra Domažlice oddíl karate provádí nábor nových
členů. Příznivce bojových umění (chlapce i děvčata) zve
na informační schůzku spojenou s ukázkou tohoto umění,
která se koná ve čtvrtek 11. září od 17 hodin v tělocvičně ZŠ
Msgre B. Staška (vchod od Zubřiny). Další informace na tel.
č. 608 238 696.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l velký výběr malířských nátěrů
pro interiéry
l fasádové barvy silikonové, akrylátové
l míchání v módních odstínech na počkání
l otěruvzdorné nátěry na sádrokarton
l silnovrstvé, tenkovrstvé lazury
na dřevo
l barvy na beton, eternit a plechové
střechy
l malířské válečky, štětky, štětce
l zakrývací pásky, fólie
l demižony opletené, holé - různé velikosti
l kvasinky, živná sůl
l korkové, kvasné zátky
l bazénová chemie - zazimovače
Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

