www.domazlice.info

ročník 30

v

2

v

únor 2008

v

zdarma

PREZIDENT REPUBLIKY V DOMAŽLICÍCH
Jan Oríšek, ZUŠ Domažlice

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

Za pěkného počasí před zaplněným náměstím se 15. ledna uskutečnila návštěva prezidenta republiky Václava
Klause a paní Livie Klausové v našem městě. Domažlice se na vzácného hosta pečlivě připravily.
Proto příjezd prezidenta oznámil přítomným troubením na roh ponocný, následně ho krojované Chodky přivítaly chlebem a solí a Mrákováci ukázkou z chodské svatby. Poté vystoupili prezident Václav Klaus s Livií Klausovou,
starostou města Miroslavem Machem a Evou Machovou a plzeňským hejtmanem Petrem Zimmermannem na
podium před radnicí. Početný dav je přivítal potleskem. Po úvodních slovech, v nichž prezident ocenil rázovitost
našeho kraje a připomněl, že v našem městě má příbuzné, a proto sem několikrát a vždy rád zavítal, následovala
diskuse. Jak dotazy, tak odpovědi všech na podiu byly vtipné a přítomní se dobře bavili.
Po skončení krátké besedy se členové ochranky jistě zapotili, protože měla následovat autogramiáda. S ohledem na početný dav se neuskutečnila podle plánu na náměstí, ale ve vestibulu MKS, který doslova zavalil dav,
který chtěl podpis prezidenta. Zatím se pozvaní hosté – zastupitelé města i kraje, ředitelé městských organizací,
podnikatelé a další vydali do obřadní síně radnice. Zde starosta Miroslav Mach prezidentu představil jediného žijícího čestného občana Domažlic Jakuba Blackého. Po krátkých proslovech, zápisu do pamětní knihy města a předání
upomínkových darů si hlava státu připila (a s každým zvlášť přiťukla) na zdraví sklenkou vína.
Fotografie z návštěvy V. Klause na str. 11
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 25. února
od 14 hodin v kanceláři starosty, případně jeho zástupců.
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 27. února od 16 hodin v malém sále MKS.

Dne 15. ledna 2008 navštívil naše
město prezident republiky Václav Klaus
s manželkou.
Byla to historicky čtvrtá návštěva hlavy státu v Domažlicích. Chtěl bych Vám
všem poděkovat za její důstojný a milý
průběh. Hlavně Vaší zásluhou jsme naše
město zase o něco zviditelnili.
To, že v pořadu o návštěvě Plzeňského kraje prezidentem republiky
vysílaném televizí Nova byla návštěva
Domažlic několikrát prezentována (pořad Na vlastní oči 23. 1.), je hlavně Vaše
zásluha. Ještě jednou děkuji všem, kdo
se na přípravě této významné návštěvy
podíleli i všem, kteří nelitovali svého
času a přišli se na náměstí podívat.
Děkuji.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

POLICIE INFORMUJE

Dnem 28. ledna dochází k přemístění
Obvodního oddělení Policie České republiky Domažlice do nově zrekonstruované
služebny na adresu, kde sídlil dopravní inspektorát: Hruškova ulice čp. 152, 344 01
Domažlice (tel. 974 331 650). Ke změně
názvu a bližšího označení PČR nedošlo.
Dále byl přemístěn Dopravní inspektorát Policie ČR do objektu okresního
ředitelství PČR Domažlice. Jeho nová
adresa je: ulice Kosmonautů 165, 344 01
Domažlice (tel. 974 331 255). Ke změně
názvu a bližšího označení i v tomto případě nedošlo. Oznámení od občanů budou
policisté též přijímat na bezplatné lince
158.
(red)
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ZÁPISY DO JESLÍ

Na sklonku ledna provedli dělníci technologicky velmi náročnou povrchovou úpravu kluziště zimního stadionu. Jarní termín otevření se tak zase o něco přiblížil. Foto S. Antoš

O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 36. schůzi
dne 17. 12. 2007:
schválila tarifní jízdné na lince městské
autobusové dopravy č. 405001 s účinností
od 1. 1. 2008 v tomto rozsahu:
- plné jízdné 8,– Kč
- jízdné sleva 50% 4,– Kč (děti do 15 let
a důchodci do věku od 60–70 let)
- obyčejné jízdné na čipovou kartu 7,– Kč

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.

- slevové jízdné na čipovou kartu 50%
3,50 Kč
- bezplatné jízdné: děti do 6 let, poživatelé starobního důchodu nebo plného
invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany ČR nebo mají trvalý
pobyt na území ČR–vždy po prokázání
věku občanským nebo jiným úředně
platným dokladem (cestovní pas), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P (včetně
invalidního vozíku), osoba nebo vodící
pes doprovázející držitele průkazu ZTP,
ZTP/P, důchodci, kteří jsou držitelem
průkazu vydaného Ústředním orgánem
Českého svazu bojovníků za svobodu
(ČSBS), Konfederací politických vězňů
ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (KPV, SBPV) nebo Ústřední radou Svazu PTP–VTNP, poslanci
a senátoři ČR, soudci Ústavního soudu
(průkaz ÚS).
Osoby požadující výše uvedené slevy
musí bez vyzvání předložit řidiči příslušný
doklad k prokázání věku nebo dalšího nároku (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, platný průkaz ZTP, ZTP/P, ČSBS,
KPV, SBPV, PTP, poslance/senátora/člena
ÚS). Pokud osoba uplatňující nárok na
slevu tarifu jízdného nepředloží příslušné
doklady a neprokáže nárok na slevu je
povinen hradit plné tarifní jízdné.
Zastupitelstvo města na svém
14. zasedání dne 12. 12. 2007:
schválilo udělení pamětní medaile Města Domažlic panu MUDr. Václavu Novákovi, Csc. za zásluhy o rozvoj nemocnice
v Domažlicích

Jeselské zařízení města Domažlice
má více než padesátiletou tradici. O děti
pečují registrované dětské sestry, které se
snaží dětem do tří let co možná nejlépe
zpříjemnit odloučení od matky a zapojení
se do dětského kolektivu.
V posledních letech je zájem o umístění
dětí v našem zařízení veliký a ne vždy můžeme každému vyhovět.
Protože je provozovatelem město Domažlice, jsou upřednostňovány děti domažlických občanů, pracujících maminek
a rodičů, kteří jsou zaměstnáni v našem
městě. Snažíme se pomáhat i rodičům v tíživých životních situacích a na doporučení
dětského lékaře.
Ráda bych oslovila rodiče, kteří zvažují
umístění dětí v době, kdy jejich dětem ještě nejsou tři roky, aby se zúčastnili zápisu
do jeslí, který se koná 10. 3. 2008 od 8 do
16 hodin v jeselském zařízení v budově
MŠ v Michlově ulici čp. 565, Domažlice
(tel. 379 722 590). Náhradní termín je 17.
3. od 8 do 16 hodin rovněž v jeselském
zařízení.
V minulých letech bylo zvykem, že
rodiče přicházeli během roku, podle
možnosti zaměstnání. Stávalo se, že bohužel kapacita jeslí nedovolila přibírat děti
později.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ivana Sauerová,
ředitelka jeselského zařízení

ODTAHY VOZIDEL

V minulém čísle jsme naše čtenáře
informovali, že město Domažlice uzavřelo smlouvu na odtahy aut a autovraků.
Z otištěného snímku je patrné, že Městská
policie Domažlice začala této možnosti
využívat. Majitelé vozidel, kteří si s dodržováním předpisů příliš hlavu nelámou,
by tak měli svůj postoj změnit, protože
uhrazení nákladů v takovém případě není
levnou záležitostí.
(red)
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ABECEDA S…
VLASTIMILEM KONRÁDYM,
zastupitelem města Domažlice

Architektura
Který objekt v Domažlicích Vás zaujal svým
exteriérem či interiérem?
Přímo mě okouzlil objekt kláštera, ve kterém
sídlí naše ZUŠ. Jako malý kluk jsem se tam
chodil učit hrát. Již tenkrát na mě klášter
působil magicky. Trávím v něm hodně hodin,
a když se v roce 2001 opravoval, poznal jsem
ho důkladně od půdy až po zazděné vstupy
v podzemí.
Bruslení
Těšíte se na bruslení v nové domažlické
hale?
Hlasoval jsem pro stavbu zimního stadionu
a už se těším na jeho otevření. Na ledu jsem
však byl s bruslemi naposledy asi tak před
čtyřiceti lety, takže mám i trochu obavy. Musím si ještě koupit brusle.
Cestování
Kam rád cestujete?
Všeobecně rád cestuji a je mi jedno kam.
Někdy třeba jen tak vezmeme s manželkou
kola a jedeme. Před několika lety jsme jeli
několik set kilometrů na kolech z Passau do
Vídně. V letošním roce jsme se zase toulali
po horách ve Slovinsku. Takový styl cestování se mi líbí.
Domažlice
Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?
Nakloněná věž, náměstí s podloubím, dudácká muzika a celá moje rodina.
Energie
Co Vám nejvíc ubírá energii a jak ji dobíjíte?
Arogantní lidé, kteří nemají vůli se dohodnout. Energii dobíjím procházkou v přírodě
s manželkou a našimi dvěma psy.
Folklor
Má folklor budoucnost? V čem vidíte jeho
význam?
Snažím se vychovávat své nástupce, někteří
z nich už u nás v ZUŠ dělají totéž. Jako porotce na celostátních folklorních soutěžích
anebo jako účastník folklorních festivalů
sleduji, jak mladí lidé folklorem přímo žijí,
a mám z toho radost. Čím jiným bychom se
v Evropě měli odlišovat než architekturou
a lidovými tradicemi? Obchody a dálnice
jsou na celém světě stejné.
Gastronomie
Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj a domažlickou restauraci?
Mám rád pokrm připravený s láskou, který
na talíři i pěkně vypadá. Pak je mi jedno, co
to je. Tatínek se narodil v Domažlicích, maminka na Moravě, takže moje nejoblíbenější
nápoje nemohou být jiné než pivo a víno.
V historické krčmě „U Meluzíny“ občas využiji svůj vlastní půllitr.
Hudba
Jakou hudbu posloucháte?

Se svojí ženou jsem byl na silvestrovském
pobytu a tam jsme měli tři večery s hudbou.
První byl s ochutnávkou vína, hrála cimbálová muzika, druhý s ochutnávkou čajů, to hrála swingová kapela, a pak silvestrovský večer
s bigbítem a diskotékou. Všechny večery se
mi moc líbily. Nedovedu si představit, že by
se ty kapely vyměnily a k čaji hrála cimbálovka. Poslouchám tedy rád, snad kromě
techna, všechny styly hudby.
Charakter
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Jeho duši.
Internet
V čem vidíte jeho největší přínos? Co nejčastěji vyhledáváte na síti?
Je to obrovský zdroj informací. Nejčastěji
otevírám svoji e-mailovou schránku.
Jízda
Jaký máte názor na dopravní bodový systém?
Hustota dopravy se od dob mého dětství
několikanásobně zvýšila. Někteří řidiči dosti
riskují. Proto je dobře, že se předpisy pro
dopravu zpřísňují. Jen jsem předpokládal,
že bude policie aktivněji kontrolovat jejich
dodržování.
Konrády
Znáte původ svého netypického příjmení?
Dle rodokmenu přišli naši předkové z Itálie.
Na zvonu na naší věži je vyraženo jméno
mého předka Lawrencius Conradti. I v Německu mají problémy napsat moje příjmení
správně, i když jméno Konrad je tam obvyklé. Jediná země, kde napsali moje jméno bez
jediné otázky správně, bylo Maďarsko.
Literatura
Co rád čtete, máte oblíbeného spisovatele?
V poslední době čtu nejvíce knihy o duchovnu a esoterice. Rád si dnes přečtu i ty knihy,
které mě kdysi odpuzovaly tím, že patřily
mezi tzv. povinnou četbu.
Manželství
Je manželství přežitek?
Pro mě rozhodně ne. Považuji manželství za
vyšší formu soužití dvou partnerů.
Národ
Cítíte se být vlastencem?
Čím jsem starší, tím více se jím cítím. Zvláště při vystoupeních s naší dudáckou muzikou
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mívám častokrát ten nádherný pocit hrdosti
na to, že mohu naši kulturu a tradice posluchačům předvést a snad je i hudbou pohladit
na duši.
Obdiv
Jaké lidi obdivujete?
Lidi, kteří jsou na výši hlavně duchovně. Co
vystudovali nebo jaké mají povolání, není pro
mě rozhodující.
Práce
Co Vás na Vaší práci těší a co naopak považujete za její stinnou stránku?
V mém povolání kantora se promítá i moje
záliba pro hudbu. Navíc je krásné, můžete-li se účastnit formování osobnosti mladého
člověka. Nad stinnými stránkami převažuje
radost z dosažených výsledků.
Reformy
Jaký máte názor na reformu veřejných financí
v ČR?
Myslím si, že zavedení rozumných reforem
v našem státě je nutné. Lepší je, bude-li nás
to bolet nyní, než aby celý systém zkolaboval.
Sport
Jaký máte rád sport?
Fitness, turistiku, jízdu na kole a plavání.
Tradice
Jaké to je být součástí tak silné rodinné dudácké tradice? Měl jste vůbec šanci věnovat
se něčemu jinému?
Narodil jsem se na Chodské slavnosti a pod
oknem porodnice už mi prý hrála kapela.
V našem domě neustále zněla hudba a u bratra mého dědy Jakuba to v dílně tak krásně vonělo lakem při výrobě dud. No, řekněte, koho
by nelákalo začít hrát? Je pravda, že jsem občas záviděl klukům více volného času, ale oni
potom zase koukali, když jsem jim vyprávěl,
kam jsem se s muzikou podíval.
Umění
Co Vy a umění? Máte rád divadlo, hudbu,
výtvarné umění?
Umění mám rád. Jen kdybych na něj měl víc
času. Rádi chodíme s mojí ženou třeba do
divadla a vždy se výborně bavíme. Užíváme
si i takovou tu sváteční atmosféru večera.
Sledovat stejný divadelní kus v televizi by
mě asi nebavilo.
Vizitka
Narozen: 13. 8. 1960 ve znamení Lva
Rodina: manželka Jana–OSVČ, děti–Ondřej
(22let), Pavlína (20let)
Studium: konzervatoř v Plzni
Povolání: zástupce ředitele ZUŠ Domažlice
Funkce: člen zastupitelstva města, člen Výboru kulturního, SPOZ a cestovního
ruchu
Politická strana: bez politické příslušnosti,
zvolen za ČSSD
Záliby
Jaké máte záliby?
Hudba a toulky přírodou.
Mgr. Vladislava Štípková
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MKS Domažlice po roční přestávce
uspořádalo taneční kurzy pro dospělé
Pod vedením tanečních mistrů manželů
Kociánových z Klatov se skoro dvacet párů
naučilo základní společenské tance. V případě zájmu veřejnosti připraví pořadatelé
další taneční pro dospělé. Proto už nyní se
můžete v párech hlásit v MKS Domažlice,
nám. Míru 51, tel. 379 722 631 (sl. Hrbková), e-mail: tereza.hrbkova@mks.mesto-domazlice.cz

Taneční pro dospělé slavily úspěch.

Foto V. Hruška

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 do-

sahem 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 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
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
l

a další
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Domažlice a Chodsko v literatuře
5. část – 1. polovina 19. století

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Přednášky:
Ostrov Jáva – s Jaroslavou Wollerovou
Jáva – někdy nazývaná „zahrada Východu“ - pohádkový ostrov, na kterém
žije více než šedesát procent celkového
obyvatelstva Indonésie. Ostrov čajových
plantáží, bavlníkových a rýžových polí,
sopečných kráterů. Ostrov, jehož obyvatelé
prý patří k nejzdvořilejším a nejkultivovanějším na světě. To tvoří obsahový rámec
přednášky spojené s promítáním fotografií
známé cestovatelky a profesorky domažlického gymnázia Jaroslavy Wollerové.
Přednášku pořádají Muzeum Chodska,
Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové ve čtvrtek 28. února
v Galerii bratří Špillarů od 17. hodin.
Výstavy:
Výstava fotografií fotokroužku Gymnázia J. Š. Baara
Již třetí únor po sobě bude prostor vestibulu domažlické knihovny patřit studentům fotokroužku domažlického gymnázia
vedenému profesorem Petrem Matějkou.
Tentokrát své fotografie představí 19 studentů ve věku 12 až 18 let.
Fotografie budou vystavovat studenti:
Fliegelová, Hakl, Havel, Hessová, Jiřinec, Kobesová, Krejčí, Kubiska, Kuča,
Mathauserová, Nguen Thang Hang, Pilátová, Popelková, Presslová, Štětinová,
Tkadlečková, Tran Thi Ngan, Vondrašová
a Žáková.
Výstava ve vestibulu městské knihovny
potrvá od 4. do 28. února 2008 a přístupná
veřejnosti bude v provozní době knihovny.
Vernisáž 4. února v 17.00.
Školení:
Městská knihovna Boženy Němcové
Domažlice s politováním oznamuje, že
s účinností od 1. ledna 2008 v souvislosti
se současným snížením počtu zaměstnanců knihovny pozastavuje konání pravidelných školení pro veřejnost v internetové
studovně knihovny. Mimořádná školení
pro zájemce se budou konat vždy v úterý
od 7.30 až v rámci Března – Měsíce internetu. Závazné přihlášky přijímá P. Vecka
v internetové studovně.

Druhá a třetí fáze národního obrození se po první fázi zaměřené na „učenecký zájem“ o jazyk zabývá více vlastním uvědomováním národa, zájmem o jeho formování
prostřednictvím zachycení historie a tradic.
Minulý článek se zabýval osobnostmi zaměřenými na Chodsko z hlediska historie.
Tento článek bude věnován návštěvám Chodska obrozeneckými osobnostmi.
Jedním z prvních byl plzeňský buditel Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836).
Roku 1826 putoval krajem do Regensburgu a své dojmy popsal později ve Zlomcích
z popsání cesty do Řezna, léta 1826 vykonané. Vyjel z Chotěšova a hlavně si všímal
střídání českého a německého jazyka v oblastech, kterými projížděl. Českého na
cestě mezi Staňkovem a Horšovským Týnem a v Klenčí, německého od Chotěšova
do Staňkova a v Horšovském Týně. Povšiml si Chodů a jejich svérázných obyčejů
a krojů. Vymezil i hranice území obývaného Chody – z jedné strany od Klenčí až
k Domažlicím, z druhé strany až k Chodohradu (Trhanov). V této souvislosti vyzval
vlastence, aby věnovali pozornost popsání všeho národního, na co jeho generace čas
neměla.
Neuplynula dlouhá doba od této Sedláčkovy výzvy a k Chodsku se obrátila pozornost vlasteneckých autorů.
František Palacký (1798–1876) , český historik, filozof a politik, se chodské
problematice věnuje již r. 1837, kdy v díle Právo staroslovanské ztotožňuje Chody
a tzv. custodes termini (stráže rozestavěné po zemské hranici). Palacký si zaslouží
místo v mozaice domažlických osobností i tím, že za svých pobytů v Otíně zajížděl
do domažlického archivu studovat listinné materiály. První jeho návštěva spadá
pravděpodobně do roku 1825. Významná je i jeho návštěva z října 1861, kdy se spolu
s F. Riegrem a F. Braunerem zúčastnil slavnostního otevření železniční tratě Plzeň
– Domažlice – Brod. A jen tak na okraj – v roce 1862 při jeho další návštěvě města
bylo Palackému uděleno čestné občanství.
Snad ve svém nejznámějším díle – v Dějinách národu českého v Čechách a na
Moravě předkládá čtenářům hypotézu, ve které ztotožňuje místo slavného Sámova
vítězství nad Franky v r. 631 – Wogatisburg s Tuhoští (Domažlicemi). (Knížku
najdou zájemci ve fondu regionální literatury domažlické knihovny. Rovněž tak Podivuhodné příběhy M. Ivanova, kde je této problematice věnována kapitola Záhada
Wogatisburgu.)
Tuto hypotézu převzal Palacký od profesora rakouských dějin V. V. Tomka (1818–
1905), který ve svém díle Děje země české poznamenal, že Wogatisburg je totožný
s Domažlicemi. Palacký dovozuje, že i když v rukopisech Světové kroniky burgundského mnicha Fregedara se čte jméno Wogatisburg, přece jen původně bylo napsáno
Togatisburg, a vztahovalo se na Tuhošťův hrad neboli Tuhošť – dnešní Domažlice.
Velký vliv na české uvědomování mělo divadlo. Tomu zasvětil život jeden z nejvýznamnějších představitelů české obrozenecké generace – Josef Kajetán Tyl
(1808–1856). Domažlic poprvé navštívil již v roce 1829 s kočující Himlerovou divadelní společností. Tyl si v Domažlicích zvolil pro svou benefici hru Jana Nepomuka
Štěpánka Břetislav aneb Vítězství u Domažlic. Tuto hru si vybral proto, aby mohl
působit na národní uvědomění domažlických, a i proto, že počítal s jejich patriotismem a doufal v bohatou návštěvu. Domažlické obecenstvo se Tylovi za jeho herecký
výkon odměnilo bohatým potleskem. V Domažlicích Tyl onemocněl a starala se
o něj herečka Magdalena Forchheimová, se kterou se o několik let později víceméně
z vděčnosti oženil.
Při druhé návštěvě v roce 1853 se jim zde narodil syn František. Tato návštěva se
odehrála v době těžké finanční situace pro Tyla i pro Kulasovu společnost, se kterou
do města přišel. Několik dní po příchodu byl nucen společnost rozpustit a zůstal
v Domažlicích téměř bez prostředků. O tom, v jakých těžkých podmínkách žil, svědčí i řada dopisů, které z Domažlic psal on, jeho žena i přítel F. Čížek. Snažil se zde
být i literárně činný. Při všech těžkostech dokončoval novelu Pouť českých umělců
a psal román Tajnosti ze života českého. (Více se lze o životě J. Tyla v Domažlicích
dozvědět v Poslu od Čerchova z roku 1926, v číslech 12 a 13 v článcích M. Halíka.)
Mgr. Hana Mlnáříková
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS V ÚNORU 2008
1. 2. 2008
2. 2. 2008
3. 2. 2008
4. 2. 2008
6. 2. 2008
7. 2. 2008
8. 2. 2008
11. 2. 2008
12. 2. 2008
13. 2. 2008
14. 2. 2008
15. 2. 2008
16. 2. 2008
17. 2. 2008
18. 2. 2008
19. 2. 2008
20. 2. 2008
21. 2. 2008
22. 2. 2008
23. 2. 2008
25. 2. 2008
26. 2. 2008
27. 2. 2008
28. 2. 2008
29. 2. 2008

Prodej
Valná hromada fotbalového oddílu Jiskry Domažlice
Rezervováno – Sněhaři
Prodej
Taneční
Prodej
Koncert – Tomáš Pfeiffer
Koncert ZUŠ
Prodej
Taneční
Koncert KPH – Jaroslav Svěcený
Ples OV KSČM – „Třešničkový bál“
Karneval – Pionýrská skupina Mír
Taneční – I. prodloužená
Prodej
Divadlo v rámci předplatného – Mrchy
Taneční
Diashow – „Na Kanadském severu“ – Leoš Šimánek
Klubová scéna – Abraxas
Ples – rybáři
Prodej
Taneční
Zasedání zastupitelstva města
Porada starostů
Prodej

malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
malý sál
malý sál

Akce ZUŠ v únoru
ZUŠ zve na Žákovský koncert, který se koná 11. 2. 2008 v MKS od 17.30. Vystoupí:
dechový orchestr, houslový soubor, komorní sdružení, sólisté, sbory, folklorní soubor, taneční oddělení a žáci literárně-dramatického oboru.
14. 2. se pořádá v ZUŠ Domažlice okresní kolo soutěže ve hře na klavír a akordeon.
Literárně-dramatický obor připravuje Večer při svíčkách. Program si žáci sami uvádějí 5. 2. od 17 hodin.
Taneční oddělení předvede svá vystoupení na plesech 1. 2. v Poběžovicích a 16. 2. na
taneční soutěži v Holýšově.
(je)

MAREK SKLENÁŘ
MOBILNÍ TELEFONY
nově nejvýhodnější aktivace T-Mobile na trhu
www.msmobil.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ,
0% AKONTACE!!!
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

ÚNOR 2008

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

(450 cm2) 5 400 Kč

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: KINO ČAKAN + MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 700 Kč

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1.–3.

Americká rodinná komedie v českém znění

1350 Kč
1 cm2 = 12 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 30 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%

pátek–neděle

ZLATÝ KOMPAS

Náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčetně dalších světů, které se tomu našemu
mnohdy podobají. Některé odlišnosti jsou ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má
každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo lidské tělo.
Hrají: Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green, Daniel Craig, Dakota Blue Richards.

VETŘELEC VS. PREDÁTOR 2

Malé americké městečko Gunnison v Coloradu žije svým poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem dojde
k nečekané katastrofě, když se z nebe přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za městem.
Místo mírumilovných mimozemšťanů se z jeho útrob vydrápou zrůdy dvou hrozivých, a hlavně znepřátelených vesmírných ras.

BEOWULF

V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Hrají: Ray Winstone,
Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright Penn, Brendan Gleeson.

PAN VČELKA

Včelí společenství jede už nějakých 27 miliónů let v zajetých kolejích. Včela se narodí, jde do školy, po jejím
absolvování do továrny na výrobu medu a tam pilně jako včelička dře až do konce svých dnů. Čerstvému
absolventovi včelí univerzity Barrymu (Petr Rychlý) ta představa vůbec nevoní, i když má skvělou perspektivu, že po otci převezme prestižní funkci vrchního míchače. Barry totiž vzhlíží k jiné profesi.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností
v novém filmu Filipa Renče. Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku-sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vážný důvod, proč
chce jet právě do těžko přístupné oblasti, kde kdysi za podivných okolností zahynul jeden český vodák.

l Při opakování sleva – 10%

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

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

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
4. února. 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.

neděle i ve 14:00
6.–7.
středa–čtvrtek
8.–10.
pátek–neděle

10. neděle
začátek 14:00
13.
středa

- malé skupinky 4-8 osob
- různé pokročilosti
Více informací a přihlášky:
Lenka Bauerová
Prokopa Velikého 572, Domažlice
tel. 606 213 058
e-mail: preklady.bauerova@seznam.cz
fax: 379 722 432

l Vstupné 65,– Kč 89 min.
Americký dobrodružný film s titulky

m Vstupné 70,– Kč 114 min.
Americká animovaná pohádka v českém znění
r Vstupné 65,– Kč 86 min.
Česko-rumunský dobrodružný film v českém znění
r Vstupné 75,– Kč 92 min.

Vezmi svoji lásku na Valentýna ... do kina na
14.–15.

Americká romantická komedie s titulky

čtvrtek–pátek

P. S. MILUJI TĚ

m Vstupné 70,– Kč 126 min.
Americký sci-fi horor s titulky

Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provdaná za lásku svého života-Gerryho. Když však Gerry náhle
zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly lépe
než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý nápad.

PROBUZENÍ TMY

Will je třináctiletý kluk, který prožívá úplně normální trable s holkama ve škole, s početnou skupinou bratrů
a sester a se svým dospíváním. Jednoho dne ovšem zjistí, že začíná nabývat nadpřirozené schopnosti
a že se s ním děje něco podivného. To už ovšem dostává pozvánku na tajemné setkání, které natrvalo
změní jeho život.

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách jako
záchranář, přijíždí domů do Prahy mnohem dřív, než původně slíbil. Jeho osmiletá dcera Amálka je nadšena,
a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš se vypraví do školy, aby Amálku omluvil, ale
dopadne to tak, že nakonec jede do Vysokých Tater s celou třídou jako zdravotní doprovod.

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI

Je válka, i když to tak na první pohled nevypadá. Tisíce mladých mužů nasazuje americká armáda v nejrůznějších koutech světa, aby bojovali s terorismem. Jejich osud ovšem řídí politici z dobře zabezpečených
pracoven ve Washingtonu. Jsou to právě jejich rozhodnutí, která mohou změnit život tisícům lidí, a zdaleka
ne takovým způsobem, jak by si původně přáli. Hrají: Robert Redford, Meryl Streepová, Tom Cruise.

IMPORT/EXPORT

Ve svém druhém hraném filmu objevuje Ulrich Seidl paralely mezi mladou Ukrajinkou Olgou, která najde
práci v bohatém Rakousku, a mladým Rakušanem Paulem, který se svým otčímem odjíždí na Ukrajinu
montovat automaty na bonbony do zchátralých městských čtvrtí.

sobota–neděle

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK

24.

m Vstupné 60,– Kč 114 min.
Americký rodinný film v českém znění

Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku
a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Abbie Cornish, Jordi Mollá, Rhys Ifans.

neděle

HARRY POTTER A FENIXŮV ŘÁD

začátek 14.00

r Vstupné 60,– Kč 138 min.
Česká komedie

16.–17.
sobota–neděle
17. neděle
začátek 14:00

20. středa

21.–22.
čtvrtek–pátek
23.–24.

27., 28.
středa–čtvrtek

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY

r Vstupné 70,– Kč 113 min.
Americký sci-fi horor s titulky

29.–2. 3.
pátek–neděle

r Vstupné 60,– Kč 99 min.
Česká rodinná komedie

r Vstupné 60,– Kč 112 min.
Americký krimi film s titulky
m Vstupné 60,– Kč 92min.
Rakouská komedie s titulky

l Vstupné 60,– Kč 135 min.
Britské historické drama s titulky

Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí,
že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný
výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost.

CHYŤTE DOKTORA

Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na
sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Hrají: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová,
Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek.

JÁ LEGENDA

Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit. Neville je z neznámého důvodu vůči viru imunní a jako jediný příslušník lidského
rodu žije v troskách New York City. Hrají: Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok...

r Vstupné 60,– Kč 95 min.
Americké sci-fi s titulky

m Vstupné 70,– Kč 110 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 KINA ČAKAN NA MĚSÍC BŘEZEN 2008: 1.–2. Já legenda, 2. Herry Potter Ohnivý pohár, 5. Invaze, 6.–8. Svatba na bitevním poli,
9. Jan Saudek, 12. Poslední legie 13. Nejkrásnější hádanka, 14.–16. Lovci pokladů, 19. Nejkrásnější hádanka, 20. Neznámá, 21.–22. Michael Clayton,
23. Koření života, 23. Alvin a Chipmunkové, 26. Kurz negativního myšlení, 27.–28. Občan Havel, 29.–31. Říše hraček
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pátek 7. března 2008 od 9.30 hodin ve velkém sále MKS

čtvrtek 14. února 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného

Jaroslav Svěcený – housle

Divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Na motivy klasické pohádky K. J. Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký napsala Kristina Herzinová
Účinkuje divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem
sobota 8. března 2008 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

Jitka Navrátilová – cemballo

10. CHODSKÝ BÁL

úterý 19. února 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

úterý 18. března 2008 od 19.30 hodin velký sál MKS

divadelní představení v rámci předplatného

Divadelní představení v rámci předplatného

Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české
hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na pražské konzervatoři a Akademii
múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy
u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera.

Hraje dechová hudba Dupalka pod vedením Michala Jansy
Dále účinkují: Konrádyho dudácká muzika, mužský pěvecký sbor Haltravan Klenčí, Chodský soubor Mrákov, Domažlická
dudácká muzika, Národopisný soubor Postřekov, sólisté Jana Hojdová a Marie Freiová
Účast v krojích vítána, vstupné 90,– Kč, pro krojované 70,– Kč

Agentura PKS Praha

AGENTURA STANISLAV REMUNDA

Alma de Groen: Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lásce
Intimní divadlo Bláhové Dáši

Ani po kolenou se nevracej aneb Pudl a Magnolie

Hrají: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková, Lenka
Skopalová. Režie: Irena Žantovská
Australská divadelní kriminální komedie o světě žen ve světě
mužů, věrnosti, zbabělosti, přátelství, penězích a sexu. Čtyři ženy,
kamarádky, se sejdou po smrti manžela u jedné z nich. Jsou inteligentní, vtipné, každá svým svérázným způsobem. Život jim nadělil
různá překvapení, ale stále si žádá další rozuzlení. Čí muž to tedy
vlastně byl? Komedie řeší mezi přítelkyněmi morální dilema–jako:
věrnost a zbabělost, přátelství, práce, peníze či čest, útlocitnost
nebo živočišnost!? Ale hlavně co když to byla láska?! Rozuzlení
je šokující.
„Intimní divadlo“ hledá intimní témata. Mohlo by se zdát, že je to převážně divadlo pro ženy a o ženách. Ale jak říká herečka
Dáša Bláhová: „Nemylte se! Když jsme začínaly, chodily na nás party mladých dam, pak začaly vodit své přítele, pak své matky
a ty pak přivedly své partnery. Teď máme na představeních široké spektrum diváků.“
pátek 22. února 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

ABRAXAS

Slávek Janda – kytara, zpěv, Mirek Imrich – zpěv, Ivan Pelíšek – bicí, Zdenda Chládek
– baskytara, zpěv.
Legendární Abraxas po delší době vydal nové album s názvem: „Už je to jedno:?!“ Taneční
rytmy byly vždy poznávací značkou kapely a je tomu tak i nyní. Křest alba se uskutečnil
v Pražském Lucerna music baru 25. 1. 2007. Na jaře 2007 proběhlo turné na podporu této
desky a kapela též vystoupila na všemožných festivalech 2007 a letních pódiích. Abraxas
hraje v téměř původním složení.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit
na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
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.info,
www.chodskeslavnosti.cz

Stanislav Remunda a Iva Janžurová:

Autorská veselohra
Titulní role: Iva Janžurová, přední členka Národního divadla, Stanislav Remunda, herec i režisér představení. Roli excentrické
režisérky střídavě hrají: Theodora a Sabina Remundovy.
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích
hereckého řemesla.
čtvrtek 20. března 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

Jurij Kruglov – bas, Irina Romenskaja – klavír
Jurij Kruglov pochází ze Sevastopolu na Ukrajině, v Kyjevě vystudoval operní zpěv a také dirigování na Čajkovského hudební
akademii. Po absolutoriu na akademii zpíval nejprve v Kyjevě, později v celé řadě operních domů bývalého Sovětského svazu.
Na mezinárodní pěvecké soutěži v Barceloně získal zvláštní cenu za ztvárnění árií z Verdiho oper, v roce 2003 obdržel cenu A. Dvořáka. V roce 1991 navštívil Kyjev tehdejší šéf opery pražského Národního divadla a vybral si jej
pro roli Komtura do premiéry Mozartova Dona Giovanniho. Od roku 1991 působil jako host
Státní opery Praha, v roce 1997 zde přijal angažmá jako sólista.
pátek 28. března 2008 od 21. hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

DAVID KRAUS

a jeho hudební skupina
Jako host vystoupí Lukáš Zíta – kytara, zpěv, foukačka, blues, soul, folk – vlastní písně a skladby,
které hrávali Dylan, Clapton, atd.
David Kraus – známý zpěvák se chystá na koncertní turné ke svému novému CD.
Vystoupení jeho kapely složené z výtečných muzikantů je nejen opravdovým hudebním zážitkem,
ale i skvělou zábavou.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit
na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

Akce o pololetních prázdninách
pátek 1. února – Zájezd na zimní stadion v Klatovech, odjezd
autobusu v 8.15 hodin z Poděbradovy ulice.
Hravý den a dílna se zimní tematikou od 9 do 14 hodin v domě
dětí.
sobota 9. února – Valentýnská dílna od 9 do 12 hodin v domě
dětí.

Akce o jarních prázdninách

Přemýšlíte, jaký program zvolíte pro vaše děti o jarních
prázdninách?
POBYT PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH V HOTELU VÝHLEDY
od 17. do 20. února.
Hotel se nachází uprostřed krásné přírody. Za špatného počasí je k dispozici TV a pro
menší děti dětský pokoj, herna, pingpong, posezení u krbu. Ubytování je zajištěno ve tří
a čtyřlůžkových pokojích se sprchovým koutem a WC, celodenní stravování v hotelové
restauraci. Pokud budou příznivé sněhové podmínky, děti si užijí bobování, sáňkování
nebo lyžování.
pondělí 18. února–Keramika pro děti od 9 do 12 hodin v Domě dětí.
úterý 19. února–Mramorování a ubrousková technika od 9 do 13 hodin v Domě dětí.
Okresní kola soutěží
středa 6. 2.
Soutěž v Nj I.-III.
středa 13. 2.
Soutěž v Aj I.-III.

od 8.30 h v DDM
od 8.30 h v DDM

Soutěže ZUŠ
čtvrtek 14. 2.
čtvrtek 14. 2.

od 8.30 h v ZUŠ Domažlice
od 8.30 h v ZUŠ Domažlice

Hra na klavír
Hra na akordeon

MĚSTO DOMAŽLICE NÁM. MÍRU 1 344 20 DOMAŽLICE
jako zřizovatel na základě usnesení rady města č. 1995 ze dne 21. 1. 2008

VYHLAŠUJE KONKURZ

NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE

Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- znalost školské legislativy a souvisejících předpisů a znalost školské ekomoniky a souvisejících předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 29. února 2008 do 13.00 hodin
v obálkách označených „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
K přihlášce doložte:
- úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení
o státní závěreční zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické
praxe
- životopis (psaný vlastní rukou)
- návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace ( maximální rozsah 5 stran strojopisu)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce
Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2008
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice v. r.

v

únor 2008

Turistické akce
v ÚNORU
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA V DOMAŽLICÍCH

Neděle 3. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.52 hodin do Klenčí pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Trhanov, Pila, Domažlice (15 km). Vede A. Zdeborová.
Čtvrtek 8. 2.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara. Ing. Vratislav Altmann: Na
kole po Francii. Začátek v 18 hodin.
Sobota 9. 2.
Zájezd do divadla v Plzni na revuální
operetu Rose Marie. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 17.30
hodin. Cena: členové KČT 210,– Kč,
ostatní 250,– Kč. Vede E. Nosková. Přihlášky a peníze přijímá M. Senohrábková,
Havlíčkova 225, tel. 379 724 113 nebo
723 331 714.
Neděle 10. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.54 hodin do Nového Kramolína.
Trasa: Nový Kramolín, Vlkanov, Šitboř,
Poběžovice (10 km). Vede J. Lukášek.
Čtvrtek 14. 2.
Valentýnská vycházka. Sraz u Sokolovny v 18 hodin. Trasa, Luženičky a zpět
(8 km). Vede K. Bílek.
Neděle 17. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD ve 12.30 hodin do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Stará Huť, Salka,
Pasečnice, Zelenov, Havlovice, Domažlice
(12 km). Vede M. Janutková.
Neděle 24. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12. 54 hodin do Trhanova. Zde
bude čekat vedoucí vycházky Mgr. J. Mathauser.
Trasa: Trhanov, Chodov, Mlýneček, Rudolfova Pila, Capartice (občerstvení),
Výhledy, Trhanov (11 km).
Připravujeme
Sobota 1. 3.
Lyžařský zájezd na Geisskopf (1097 m)
v SRN. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7.30 hodin.
Trasa: Nýrsko, Železná Ruda, Regen. Zde
možnost sjezdového lyžování, běžecké
tratě, sáňkování, procházky. V místě
restaurace i bufet. Cena: pro členy KČT
210,– Kč a pro ostatní 250,– Kč.
Přihlášky a peníze přijímá pí. M. Senohrábková, Havlíčkova 225, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Doporučujeme úrazové
pojištění do zahraničí. Vede K. Bílek.

Foto ing. Ivan Pavle
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REGIONTOUR 2008

Na každoroční výstavě cestovního ruchu Regiontour 2008 v Brně se tentokráte
představilo naše město spolu s dalšími obcemi z okresu ve společném stánku. Celá
expozice byla laděna ve stylu masopustu
a rozhodně se vymykala ze stylu, který volí
ostatní. Pojata byla jako volná scéna, na níž
vystupovala Domažlická dudácká muzika,
ponocný a na plátno byla promítána DVD
o zajímavých místech našeho regionu.

Jednalo se svým způsobem o obnovenou premiéru, protože v dobách Okresního
úřadu Domažlice měl náš okres vlastní
expozici, byť menší. Později pracovníci
informačních center naší oblasti byli spolu
s kolegy z tachovského okresu, loni pak
byli součástí expozice Plzeňského kraje.
Podle ohlasů návštěvníků stánku i kolegů z jiných expozic domažlická expozice
potencionální návštěvníky našeho regionu
zaujala a tak splnila svůj účel.
Ve stánku se uskutečnila řada jednání. Zde např.
rozhovor starosty M. Macha s nám. ministerstva
pro místní rozvoj J. Vačkářem ...

... starosty Bělé n. R. L. Picky, starosty H. Týna J. Holečka
s plzeňským hejtmanem P. Zimmermannem.

v
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DÍVKA ŠUMAVY

Soutěž Dívka Šumavy, která se letos uskuteční v Domažlicích, se pomalu blíží. Uzávěrka přihlášek je totiž už 22. února.
Proto děvčata, která mají příjemný vzhled, je jim 16 až 24 let a měří minimálně 165 cm,
by neměla váhat. Přihlásit se může každá zasláním portrétní fotografie a snímku v plavkách spolu s kontaktními údaji a svojí výškou na e-mail: divkasumavy@divkasumavy.cz
do uvedeného data. Finálový večer proběhne 24. května v MKS Domažlice. Večerem
bude provádět Jan Čenský a Iva Kubelková.
(toš)

Již tradičním průvodem koledníků
z klášterního do arciděkanského kostela
byla zahájena Tříkrálová sbírka v Domažlicích. V průvodu spolu s koledníky šel
arciděkan Miroslav Gierga, starosta města
Miroslav Mach a diecézní ředitel Charity
Jiří Lodr. V zaplněném chrámu pak všichni viděli živý betlém a vyslechli krátké
proslovy. V nich řečníci popřáli koledníkům hodně štěstí a zároveň jim i dárcům

poděkovali za ochotu pomoci potřebným.
Výnos sbírky najde své využití při zabezpečení chodu Charity, terénní sociální
služby a Domu pro matku a dítě v tísni sv.
Zdislavy v Havlovicích.
(toš)

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

Tel. 379 723 231-2, fax 379 725 855
Internetové stránky: www.soudom.cz
E-mail: skola@soudom.cz
Mechanik seřizovač
Obchodník
Kosmetička

Tříleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
23-51-H/001
23-56-H/001
31-58-H/001
33-56-H/001
65-52-H/001
65-51-H/002
66-51-H/004
69-51-H/001

Zámečník
Obráběč kovů
Krejčí
Truhlář
Kuchař
Kuchař – číšník pro pohostinství
Prodavač – smíšené zboží
Kadeřník

Dvouleté obory vzdělávání pro absolventy tříletých oborů zakončené
maturitní zkouškou:
33-42-L/502
66-41-L/501
65-41-L/504

Dřevařská a nábytkářská výroba
Provoz obchodu
Společné stravování

Přijetí bez přijímacích zkoušek
•
•
•

Studijní výsledky z 8. třídy
Studijní výsledky z 1.pololetí 9. třídy
Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Střední odborné učiliště přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici:
UČITEL - METODIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Informace podá paní Mgr. Buršíková

Dále nabízíme odprodej nepotřebných strojů:

Kromě ve vlastní expozici se náš okres prezentoval
u jednoho pultu stánku Plzeňského kraje.

Zahrádkáři zvou

Český svaz zahrádkářů, místní organizace Domažlice, pořádá 11. února v 18
hodin ve své klubovně členskou schůzi.
Na programu je ukázka roubování stromů
předvedená předsedou p. Fictumem. (red)

Potvrzení akcí
Městské centrum služeb,
Baldovská 638–v jídelně

06. 2. 2008 14.00 hodin
Zdravotní přednáška MUDr. P. Zeman
14. 2. 2008 14.00 hodin

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
23-45-L/001
66-41-L/008
69-41-L/004

Na centrálním pódiu také vystoupila
Domažlická dudácká muzika.

únor 2008

Tříkrálová sbírka v Domažlicích na měsíc únor 2008

Čtyřleté obory vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Foto + text
S. Antoš

v

Průmyslové šicí stroje jednojehlové Textima 14 ks, Minerva 17 ks, Dürkop 2 ks
Dírkovací stroje Singer 1 ks a Juki 1 ks
Obnitkovací stroj Minerva 1 ks a Juki 1 ks
Knoflíkovací stroj Juki BR1 1 ks
Informace podá pan Sokol

Masopust
hraje p. Beran

20. 2. 2008 14.00 hodin
Přednáška–Dějiny regiony p. H. Plzenská
27. 2. 2008 14.00 hodin
Přednáška–Numerologie p. Skotnica
Městské centrum služeb,
Břetislavova 84–ve společ. místnosti
07. 2. 2008 14.00 hodin

Masopust

hraje p. Tichota
26. 2. 2008 14.00 hodin
Přednáška–Psychologie PhDr. S. Volák

Masopustní veselice
Vedení a samospráva Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb–domov
pro seniory, Baldovská 638, Domažlice
Vás všechny srdečně zve ve čtvrtek
dne 14. 2. 2008 od 14 hodin do jídelny
Městského centra služeb na

MASOPUSTNÍ VESELICI.
K tanci i poslechu hraje pan Beran.
Vstupné 30,– Kč, tombola 10,– Kč. Masky vítány, tombola i občerstvení zajištěno.
Přijďte se pobavit!!!
Vedení a samospráva Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb–domov
pro seniory, Břetislavova 84, Domažlice
Vás všechny srdečně zve ve čtvrtek
dne 7. 2. 2008 od 14 hodin do společenské
místnosti na

MASOPUSTNÍ VESELICI.
K tanci i poslechu hraje pan Tichota.
Vstupné 30,– Kč, tombola 10,– Kč.
Masky vítány, tombola i občerstvení
zajištěno.
Přijďte se pobavit!!!
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CO ODNESL ÈAS
a moje neustále nastražené uši způsobovaly, že jsem slýchal i to, co mělo pro mě
zůstat utajeno.
Na křižovatce před Heldovnou se rozcházelo do stran několik cest. Jedna vedla
okolo dívčí školy ke kostelu, druhá na
„Kopeček“ rozprostírající se nad hasičárnou, další hlubokým úvozem k městským
jatkám a cihelně s „kruhovkou“, v níž se
za druhé světové války ještě naplno pracovalo, a ta poslední do Luženiček. Při ní
se o kousek výše nacházela jakási imitace
vesnické návsi. Říkalo se tam „Na Vršku“.
Kolem trávníku svažujícího se k luženické
ulici a po stranách rozježděného povozy,
stálo šest selských chalup osídlených rodinami rolníků.
Přímo u této silničky stál Kozinovic
statek s polnostmi hned za jeho humny.
Podoba hospodáře mně již unikla z paměti,
ale na starou „Kráčmerku“, která tam též
bydlela, nemohu zapomenout. Nevím,
z čeho byla živa, ale pamatuji, že chodila
i několikrát za den ve staromódních šatech
zapáchajících naftalinem do kostela a cestou bezdůvodně kárala mladé i staré. Nic
se jí nezdálo dost svaté, všichni byli málo
pobožní. Jako děvečka tam pracovala jakási Polka, jejíž řeč vyvolávala nejen u dětí
posměch. Pouliční pumpičce říkala pempe,
což se stalo její přezdívkou.
Vedle tohoto statku, v němž chovali kromě krav i několik koní a který „Na Vršku“
patřil k nejbohatším, stálo nevelké stavení
pana Rojta. Tam jsem to znal nejlépe. Bydlel v něm můj nerozlučný kamarád z mládí
Vašek Červených. Starý pan „Rojta“ měl
vyšší hubenou postavu. Zpod nosu mu trčel
do stran prošedivělý knír á la císař Franz
Josef. Nosil cajkové kalhoty na kšandách
a režnou košili s nízkým límečkem. Přes
ní oblékal starou vestu, a když pršelo nebo
byla zima, přioblékal ošoupané sako nebo
rozpůlený pytel. Na nohou nosil kotníkové
boty s dřevěnou podrážkou, které jsem mu
záviděl. Když šel po kamenité cestě, krásně klapaly. Po usedlosti chodil v dřevácích,
ve stavení se pohyboval tak jako ostatní
– v podomácku upletených a na chodidlech podšitých punčochách. V neděli či
ve svátek oblékal bílou, vpředu vyšívanou
chodskou košili a černé šaty. Na hlavě mu
až po uši seděl černý „klobuk“. Při velkých
mrazech vytáhl z „halmary“ těžký, tmavý
zimník. Přes uši měl zpod brady zavázaný
složený bílý šátek. Uzel na něm byl schován pod kloboukem. Většinu dne prožil
na polích. Každý večer si po práci zapálil
dlouhou fajfku, která přes den visela na
sudnu. Protože měl málo zubů, navlékal
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na náustek fajfky kulatou těsnící gumičku
z patentního uzávěru pivní lahve. To aby
mu při mluvení nepadala z „huby“.
Paní Rojtová byla o hlavu menší a chodila pořád ve flámišce. Přes týden ve
„všídní“, v neděli ve sváteční. O svátcích
v „božíhodový“. V zimě přes ni nosila salup. Na hlavě měla neustále uvázaný šátek
na „babku“. Na nohy obouvala černé „třejce“ s nízkým podpatkem. Po hospodářství
chodila ve dřevácích. Když občas pekla na
litinovém pekáči toč – bramborák – sbíhaly se mi v ústech sliny tak silně, že jsem
musel odejít na dvůr a plivat tam vzteky
po slepicích, protože mi nenabídla ani
ždibíček. Porodila šest dětí – čtyři holky
a dva kluky.
Ve „štoku“ jejich domku byla „címra“
vestavěná do sedlové střechy. V ní bydlel
kamarád Vašek s rodiči. Jeho matka, dcera
Rojtových, byla v domácnosti, otec dělal
šoféra u továrníka Kauba.
Celému dosti rozlehlému dvoru vévodil
zděný „obrtík“ stojící při hnojišti. Uvnitř,
za dřevěnými vrátky s vyřezávaným otvorem ve tvaru srdíčka, ležely na sedátku
pečlivě nařezané čtvrtky novin připravené
k použití. Při hradbách stály různé kolničky a chlívky. Také bouda pro psa, kterého
však neměli. Ve stáji, kde postávaly dvě
krávy, jsme se občas koupali v neckách.
Kamarád Vašek, můj bratr Jirka a já.
Všichni v jedné vodě ohřáté v kuchyni.
Říkalo se, že u krav je teplo, ale mně tam
byla vždycky zima. A někdy jsem vyšlápl
bosou nohou čerstvý kravinec, což se neobešlo bez „řvaní“.
Vedle stáje stála nevelká stodola. V ní
jsem vídal bušit mlatce cepy do ovsa
a také poznal při provozu obilní mlátičky
– parničku i tu na elektrický pohon. Ty si
však Rojtovic půjčovali z hospodářského
družstva.
(pokračování příště)

KONCERT

SPOLEČNÁ VĚC 2008

TOMÁŠ PFEIFFER
VODNÁŘSKÝ ZVON
Domažlice Městské kulturní středisko
– sál, nám. Míru 51
8. 2. v 18.30 hod
předprodej vstupenek:
Městské informační centrum
www.dub.cz
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon.
Posluchači se mohou zaposlouchat do
alikvotních tonů, které nejen rezonují s naší
duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo.
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Výsledky soutěže
„Vodomil“
Na sklonku roku proběhlo v plaveckém
bazénu vylosování výherců v prvním ročníku soutěže „Vodomil“. Vylosování provedl ředitel organizace Jiří Houška . Do
losování bylo zařazeno 168 permanentních
vstupenek.
Vylosováni byli:
1. cena: bezplatný celoroční vstup do
plaveckého bazénu a na koupaliště Babylon , Vilém Šimáček, Domažlice
2. cena: dvě permanentní vstupenky do
plaveckého bazénu, Zdenka Kozáková,
Domažlice
3. cena: jedna permanentní vstupenka
do plaveckého bazénu, Jaroslav Pešek
Trhanov
Vylosováním soutěž nekončí. Další slosování bude 17. 12. 2008.

číslo 2

Mistr REIKI
Libor Kůs
MASÁŽE + REIKI
Objednávky na 602 17 10 10
nebo v kadeřnictví U Schneiderů
( 379 72 53 24
- s tímto inzerátem druhá masáž zdarma -

15. 1. 2008 zahájilo činnost zdravotnické zařízení INSOCO, s.r.o.
Adresa: Rentgenové pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
Domažlice
(budova Finančního úřadu a OSSZ)
Ordinační hodiny: Po–Pá 8.00–15.00 hod.
Tel: 724 247 342
- bezbariérový přístup

Z DŮVODU ZÁVODU BAZÉN UZAVŘEN

Upozorňujeme naše návštěvníky, že v sobotu dne 16. 2. 2008 se budou konat v plaveckém bazénu závody „Malá cena Chodska“. Celou sobotu bude bazén pro plavání
veřejnosti uzavřen.
Provoz pro veřejnost bude obnoven v neděli 17. 2. 2008 od 11. hodin.

Havlíčkova 149

14.–17. února 2008
Přijďte ochutnat:
MENU
l polévka zabíjačková (prdelačka)
l jitrnice, jelita, ovar, prejt, tlačenka,
peč. kolena, smažák
l pokud si vyberete z našeho menu,
dostanete druhé pivo zdarma

rezervace 379 720 770, mob. 777 281 636

PŘ

OV É
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Adresa: Chirurgická a traumatologická ambulance
Msgre. B. Staška 265
Domažlice
(budova OSSZ a Finančního úřadu)
Ordinační hodiny: Po–Pá
7.00–15.00
Tel.: 379 725 900
- ošetření hrazeno zdravotními pojišťovnami
- bezbariérový přístup
- pacienti jsou ošetřováni i bez doporučení

MEXICO U KOCOURA

E

v

Dne 1. 1. 2008 zahájilo v Domažlicích činnost
nové zdravotnické zařízení CHIRURGIE, s.r.o.

Akreditovaný masér

V

Vladimír Baier (pokračování)
Kde se v našem městě říká Na Čouchu,
už dnes asi ví jen málokdo. Kdybychom
vzali velké kružítko, zapíchli ho na Týnském předměstí uprostřed rozcestí mezi
Heldovnou a někdejší hospodou U Ševčíků, proti domu s číslem popisným dvacet
dva, a opsali kružnici o poloměru kolem
sto padesáti metrů, vymezili bychom přibližně území kdysi hojně nazývané zmíněným pojmenováním. A právě ve středu
tohoto rajonu jsem se v oné dvaadvacítce
narodil a žil pak víc než dvacet let. Proto
snad mohu tvrdit, že tamní lid jsem poměrně dobře poznal a mohu tudíž dát o něm
něco k dobru.
Dodnes pamatuji, jak ti prostí občané
této části Domažlic v letech 1932 až 1953
vypadali, jak se chovali, čím se živili,
v jakých majetkových poměrech žili, jaké
je trápily neduhy a nemoci, jak politicky
smýšleli i jaký duch ovládal jejich rozum.
Měl jsem možnost mimo jiné je často vídat
v našem „koloniálním obchodu se smíšeným zbožím“ – tak zněl nápis nad vchodem
do něj – kam chodila většina z nich nakupovat a slýchat při tom jejich názory, nápady i stesky. U nás sehnali kromě potravin
i zmíněné koloniální zboží představované
zejména rýží, „rejžovými“ košťaty a kartáči na drhnutí prádla či podlah, rozličným
zámořským kořením, některými druhy
jižního ovoce, svatojánským chlebíčkem
a buráky. Také drogistický i jiný, pro domácnost potřebný tovar byl u nás k mání.
Biče, kudly, tkaničky, tkalouny, řemínky,
„grémy“ na boty, šmolka, nitě, jehly,
špendlíky, „sichrhajcky“, arabská guma na
lepení, hedvábný a krepový papír, „špány“
pod vánočky nebo mazance, mucholapky
a pro děti kuličky a káči. A též si mohli
u nás nakupující lidé dát, pokud na to měli,
„štamprličku“ rumu, koňaku nebo kmínky
a pár koleček uheráku se slanou, makovou
či hladkou houskou upečenou u Kulhánků
na Bezděkově.
Mnozí „kunčoftí“ však chodili nakupovat „na knížku“ – tedy na dluh, který dodnes neuhradili. To vše bylo v dobách tzv.
první republiky, kdy se většiny Čoucháků
pevně držela bída s nouzí.
V našem koloniálu se semlelo všechno
možné. Tady jsem se dozvěděl, kdo s kým
drží, kdo koho okradl, co se děje ve městě i ve světě, o proradných klerikálech,
o potřebě řádného potrestání „Sudeťáků“
a Němců vůbec po 2. světové válce, o výhodách či záporech Marshallova plánu
pomoci poválečné Evropě a o mnohém
jiném. Přivřené dveře z kuchyně do krámu
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Osmdesátka skromného a tichého domažlického umělce
Osmdesát let pilného a pracovitého života, to je každopádně
víc než jen pozoruhodná žeň tvůrčího člověka. Tohoto jubilea se
dožil na samém počátku letošního ledna (2. 1.) zdejší nenápadný
a skromný občan, profesor Ervín Ježek. Jen Knihovna Boženy
Němcové připomněla mezi svými pravidelnými vzpomínkami
toto významné jubileum, ale došlo při něm - žel - k nepřesnostem.
Profesor Ervín Ježek není domažlickým rodákem, neboť se narodil v roce 1928 v Chicagu (USA) a prožil tam i první roky svého
života. Teprve před II. světovou válkou odešel s matkou Hermínou
do Domažlic, odkud pocházela matčina maminka. V Domažlicích
však začal, zejména jako schopný student Baarova gymnázia pilně
tvořit – a to nejen malířsky. Na vysoké škole pedagogické v Praze
byl E. Ježek žákem především slavného prof. Cyrila Boudy a neméně výborného pedagoga, prof. Martina Salzmanna. Významná
tvůrčí etapa mladého E. Ježka se začala slibně odvíjet v době jeho
působení na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a pak v Chebu. Zejména starodávný Cheb mu učaroval. Mimo olejů, kreseb, pastelů
a jiných obvyklých technik vytvářel prof. Ježek i zdařilé a výstižné portréty, karikatury a expresivní kresby. Ke svým – i jiným
obrazům zároveň tvořil a dosud tvoří umělecké rámy a pasparty.
S Baarovým gymnáziem v Domažlicích je spojeno víc než třicet let jeho pilné a neutuchající činnosti! Ještě dnes pilně pracuje
ve svém výtvarném kabinetu a v celé gymnazijní budově se stále
stará o mimořádnou uměleckou výzdobu. (Krom toho denně krmí
stále hladovějící ptáčky kolem gymnazijní budovy.)
Co přát „skrytému“ domažlickému umělci po jeho životní osmdesátce? Jistě především zdraví, klid i pohodu k dalšímu tvoření
– a také čistou radost z už vykonaného tvůrčího díla. Jan P. Holý
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l velký výběr semen zeleniny a květin
l sazečky cibule
l hnojiva
l předjarní postřiky
l zeminy
l netkané textilie
l zahradnické nářadí a rozprašovače
Dále nabízíme:
l velký výběr malířských nátěrů
pro interiéry, mícháme je v módních
odstínech na počkání
Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků
za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

