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OSLAVY OSVOBOZENÍ MĚSTA

Jak se sedí v jeepech, si o letošních květnových oslavách mohly vyzkoušet desítky dětí.
Opět ve výroční den svobody – 5. května – se na domažlickém náměstí konaly oslavy osvobození
Domažlic a celého chodského kraje a konce války. Program se skládal z kulturní a oficiální části.
Ale už dopoledne představitelé města a několika málo organizací po krátké bohoslužbě položili
květiny u hrobu V Dáli na místním hřbitově. Další pietní akt se uskutečnil na židovském hřbitově a na
Chodském náměstí. Nakonec u pomníku obětem válek v Havlovicích. V poledne na domažlickém
náměstí vystoupil omlazený dechový orchestr ZUŠ Liduška vedený Jiřím Huřťákem. V průběhu jeho
účinkování přijela na náměstí kolona dobových amerických vojenských vozidel. Zejména děti měly
možnost si vozy prohlédnout a vzít do rukou i vystavené pěchotní zbraně. Následovalo vystoupení
pěveckého sboru ZUŠ Mrňousové, aby přesně ve 13 hodin (čas, kdy 5. 5. 1945 vstoupili Američané
do Domažlic) začal oficiální program. K přítomným občanům promluvil starosta města Miroslav
Mach, zástupce americké ambasády, poslanec Vladislav Vilímec a krajský radní Petr Smutný. Poté
řečníci a další přítomní položili věnce k pamětní desce vsazené do průčelí radnice.
Následovala série vystoupení žáků ZUŠ Domažlice – sbor Duha, taneční soubor, Combo a bubeníci. Na závěr bylo od 16 hodin připraveno vystoupení rockové kapely Steve Schuffert band.
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 22. 6. 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 15. 6. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

V Domažlicích zvýšení poplatků za
odpady nechystáme.
Ani zvýšení ceny
vodného a stočného.
Ve sdělovacích prostředcích se v současné době velmi často
objevují zprávy o zdražení poplatků za
svoz domovního odpadu na dvoj až čtyřnásobek. Nejde však o zdražení poplatku
plošně, ale jde o umožnění obcím zvýšit
sazbu za svoz odpadu ze současných max.
500,– Kč až na max. 1000,– Kč. V našem
městě je od roku 2006 účtován poplatek ve
výši 450,– Kč na dospělého a 300,– Kč na
dítě. Nevyúčtováváme tedy ani možnou
maximální výši poplatku. Snažíme se o co
nejefektivnější svozy odpadu a náklady se
nám daří udržet na stávající výši. Žádné
zvýšení poplaku za odpady tedy neplánujeme. Zde patří náš dík všem občanům,
kteří v našem městě odpad třídí a tím šetří
naše společné peníze. Svoz tříděného odpadu je totiž pro město daleko levnější než
svoz odpadu domovního.
Další velmi často avizované zdražení se
týká dodávky pitné vody. Ani toto se netýká
našeho města. My jsme v roce 2007 zdražili 1 m3 vody o cca 5 korun. V této chvíli
plníme všechny ukazatele vyžadované
Evropskou unií a státním fondem a nejme
nuceni ke zvyšování této ceny. Velký dík
patří v tomto případě našemu provozovateli
– firmě CHVaK, a.s. Tuto společnost vlastní obce a je to na cenové politice firmy znát.
V roce 2006 jsme patřili do první třetiny
měst s nejvyšší cenou vodného a stočného,
ale dnes jsme již v té nejlevnější. Navíc vás
mohu ubezpečit, že žádné výrazné zdražení
se do budoucna nechystá, a to ani po skončení akce Čistá Berounka.
Starosta města ing. Miroslav Mach

Koncert pěveckých sborů
partnerských měst
Domažlický sbor Čerchovan vedený sbormistrem Markem Vorlíčkem spolu se sborem La Cantalud sbormistryně Catherine Linel z partnerského
lotrinského města Ludres vystoupí v pátek 3. června od 19.30 hodin v MKS Domažlice.
Zahraniční hosté předvedou úpravy lidových
písní z různých regionů Francie, domácí od Bohuslava Martinů přednesou Mikeše z hor. Spoluúčinkují: Eva Müllerová - soprán, Petr Strnad - tenor, Jaroslav Lucák, Bohdana Zavázalová - housle, Ivana
Havrusevičová - viola, Martina Morysková - klavír.
Vstupné 80,– Kč, děti a studenti zdarma.
red
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 10. schůzi
dne 26. 4. 2011:
- vzala na vědomí žádost předsedkyně SVJ Petrovická 303, Domažlice
a souhlasila s vybudováním veřejného
osvětlení za bytovým domem č.p. 301,
302 a 303 v Petrovické ulici v Domažlicích na náklady SVJ Petrovická 303,
Domažlice
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce VO v obci
Havlovice“ společnosti Gabriel Pangrác
s.r.o., Školní 112, Domažlice
- schválila uzavření Smlouvy o partnerství
mezi městem Domažlice a společností
DOMAFLORA spol. s.r.o., v rámci podání žádosti o dotaci k projektu „Areál
DOMAFLORA Domažlice – protipovodňová ochrana“
- vzala na vědomí sdělení Obce Újezd
o výstavbě komunikace v k.ú. Petrovice
a uložila dopravní komisi posoudit návrh obce Újezd na uzavření části komunikace Pec - Babylon
- souhlasila s použitím znaku města
Domažlice v propagačních materiálech
spojených se soutěží „Dívka Šumavy“
pořádanou sdružením Krása v srdci,
o.s., Kolmá 314, 330 08 Zruč – Senec
- schválila konání akce „Svatováclavská
jízda koní“ dne 24. 9. 2011
- schválila uzavírku střední a dolní části
náměstí Míru v Domažlicích (od budovy
ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem
konání akce „Svatováclavská jízda

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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koní“ dne 24. 9. 2011 od 7.00 do 16.00
hodin, s výjimkou vozidel účinkujících,
pořadatelů, prodejců občerstvení, účastníků svatby, města Domažlice a MKS
Domažlice
schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB
čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem
konání akce „Hudba na náměstí“ ve
dnech 5. června 2011, 3. července 2011
a 7. srpna 2011, vždy od 13.00 hodin do
21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení,
města Domažlice a MKS Domažlice
schválila uzavírku dolní části náměstí
Míru v Domažlicích (od budovy radnice
čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova,
Husova, Břetislavova) za účelem konání
akce „Bohemia JazzFest“ od středy 13.
7. 2011 od 17.00 hodin do pátku 15.
7. 2011 do 6.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců
občerstvení, města Domažlice a MKS
Domažlice
schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB
čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem
konání akce „Česko – bavorský rockový
most“ dne 19. 8. 2011 od 8.00 do 24.00
hodin, s výjimkou vozidel účinkujících,
pořadatelů, prodejců občerstvení, města
Domažlice a MKS Domažlice
schválila vydání publikace Průvodce
městem Domažlice formou komiksu pro
děti ve věku 6–10 let v počtu 1000 ks

Rada města na své 11. schůzi
dne 10. 5. 2011:
- uložila OSM připravit podklady pro
vybudování nového dětského hřiště
v Hanově parku v Domažlicích
- schválila návrh změny dopravního řešení v ulici Msgre B. Staška na parkovišti
před domy č.p. 64 až č.p. 66
- schválila pronájem části pozemkové
parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice
Janě Svatošové, podnikající pod označením Jana Svatošová, místo podnikání Fibichova 434, 34401 Domažlice
IČ: 87586827 za účelem umístění dočas-
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né stavby zařízení pro poskytování služeb (předzahrádka) a uzavření nájemní
smlouvy
schválila spolupořádání divadelního
představení divadla z města Furth im
Wald pro žáky základních škol v MKS
Domažlice v říjnu 2011 Kruhem přátel
měst Domažlice a Furth im Wald a městem Domažlice
schválila prezentaci města Domažlice
v Obrazovém atlasu regionů a kulturních památek v ČR vydávaném Klubem
českých turistů v rozsahu 1 strany za
cenu 13.000,– Kč
schválila prezentaci města Domažlice ve stolním kalendáři na rok 2012
vydávaném p. Zdeňkem Procházkou,
Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18,
Domažlice dle nabídky
schválila žádost O.s. MCT CZ o dorovnání navýšené ceny nájemného na
plaveckém bazénu v Domažlicích
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí
Pařezov o zajištění výkonu přenesené
působnosti v oblasti řešení přestupků
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Česká Kubice o zajištění výkonu přenesené
působnosti v oblasti řešení přestupků

Zastupitelstvo města na svém
6. zasedání dne 20. 4. 2011:
- schválilo poskytnutí grantů (viz str. 14).
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- schválilo vnitřní směrnici č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu
města Domažlice
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním
poplatku z ubytovací kapacity, OZV
č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
a OZV č. 6/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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AUTOBUSEM NA ČERCHOV Kulturní léto 2011

Městské kulturní středisko Domažlice
vydává i v tomto roce brožuru plnou akcí
s názvem Kulturní léto 2011. Pokud si čtenáři tuto publikaci schovali z minulých let,
mohou si ověřit, že je program opět rozšířen. Brožura zahrnuje všechny pořady od
1. června do 22. září. Obsahuje pozvánky
s podrobným programem například na
vystoupení Vladimíra Merty, Tučňáků,
Letní multižánrový festival Hudba pod
hradem i sympozia, na Bohemia jazzfest,
Katapult, dechovky, vážnou hudbu, rock,
Chodské slavnosti, filmová představení
v letním kině atd... Zdarma jej získáte
v Informačním centru a u vstupu na akce
pořádané MKS.
(red)

Prezentace v Klatovech
Setkáním starostů domažlických příhraničních obcí a jejich kolegů z druhá strany hranice byl slavnostně zahájen provoz autobusu na Čerchov. Projekt nabízí široké veřejnosti
a hlavně turistům pravidelné spojení mezi Domažlicemi, Furthem im Wald a Waldmünchenem (od 4. června do 11. září). Součástí této linky, která bude jezdit o sobotách, nedělích a ve svátky, bude i 5x denně výjezd autobusu na Čerchov. Podrobný jízdní řád je
k dispozici v Městském informačním centru v Domažlicích. Cílem projektu je turistické
propojení českobavorského prostoru. Akci zaštítil Svazek Domažlicko, zmiňovaná města
a další obce spolu s programy Evropské unie i Plzeňského kraje. Na snímku ze slavnostního vystoupení řečníků (zleva starosta M. Mach, krajský radní P. Smutný) je v rohu vložen
snímek autobusu, který bude vozit zájemce na Čerchov, který by jinak zůstal pro některé
občany kvůli tělesné indispozici nepřístupný.
Foto Stanislav Antoš

V sousedních Klatovech se uskutečnila
akce mající za cíl prezentovat zdejší region
z pohledu cestovního ruchu. Na náměstí,
kde na podiu probíhal kulturní program,
stály stánky informačních center, cestovních agentur apod. Zde se představily i Domažlice. Zájem našich sousedů byl především o Chodské slavnosti-Vavřineckou
pouť, která, můžeme-li soudit podle dotazů, poutá u Klatováků pozornost.
(toš)
!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

PEDIKURA - NEHTOVÁ MODELÁŽ
mokrou technikou, odstranění
kuřích ok a zarostlých nehtů,
masáž, peeling, parafínové
zábaly, lakování
Kostelní 103 Domažlice
(20 m od věže, směr k autobus. nádraží)

M. Olejníková, tel.: 607 929 774

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 718,– Kč
Odpadní vody - od 588,– Kč
Bazény, koupaliště, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Vážení spoluobčané, Městský úřad Domažlice, správní odbor, pracoviště matriky v budově radnice přijímá a eviduje nalezené věci. Každý nález je uschován po dobu 6 měsíců.
V případě, že se přes veškerá učiněná příslušná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu,
připadají tyto nálezy marným uplynutím zákonem stanovené lhůty do vlastnictví města.
Vzhledem k tomu, že v posledním období nálezů přibývá, upozorňujeme majitele ztracených věcí, že mají možnost se o své věci hlásit buď osobně na pracovišti matriky, nebo
telefonicky na čísle 379 719 113, 114. Dále upozorňujeme, že veškeré informace o nalezených věcech můžete zjistit na webových stránkách města Domažlice (www.domazlice.info), v levé části prokliknete Městský úřad a opětovně v levé části je odkaz na ztráty
a nálezy. Doufám, že tyto informace pomohou všem, kteří zaznamenali ztrátu své osobní
věci.
Marie Buršíková, vedoucí správního odboru

v

Laboratoř CHVaK
V domažlickém zimním stadionu se uskutečnil turnaj hvězd. S domácím mužstvem se
utkali bývalí reprezentanti naší republiky a známé osobnosti. Po utkání hráči v doprovodu starosty Miroslava Macha navštívili zrekonstruovanou restauraci na Hrádku. Vyprávění o zajímavostech našeho kraje si od něj vyslechl například populární herec Martin
Dejdar.
Foto Stanislav Antoš

Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvaklab.cz
Po–Pá 7–15 hod
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
Jazyková škola EN-GE Domažlice
provádí zápis do výuky A-N-ŠP
od 7. 6. do konce června
každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hod.
Včasné přihlášení umožňuje optimální
výběr vhodného termínu.
Zápis a platba ze výuku na adrese
Komenského 4, Domažlice
(budova autoškoly)
info na 733 254 811

v
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Babylonský rybník zaplňuje voda

Jak jsme minule psali, Babylonský
rybník, který byl zbaven nánosů bahna,
zaplňuje voda. Protože se ale objevily
technické komplikace u výpustě, byla akce
přerušena. Dnes ale již voda rybník plní.
Po jednání s Fondem životního prostředí, který uvolnil peníze na odbahnění,
bude vstup na pláž zdarma. Pracovníci
města budou zajišťovat v areálu pořádek,
ale výdělečná činnost, například vstupné
či stánkový prodej, na ní nebude umožněn.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 20. 6. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

červen 2011

l Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 550 000 Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám stavební parcely v této
lokalitě. Cena 500–600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l MOBILNÍ PEDIKÚRA.
Tel. 720 627 382
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ
( 607 731 346
l Prodám byt 2+1 na Kozinově poli.
Cena dohodou. Tel: 602 464 514
l Prodám pozemek na stavbu RD
v Luženičkách (vlevo pod kopcem),
1049 m2 (č111/67), elektrika, voda,
plyn, kanalizace. Cena 760,– Kč/m2
(včetně projektu RD s bazénem).
Tel: 777 620 837

Známý hudebník Antonín Konrády oslavil na samém
sklonku dubna 80. narozeniny. A je třeba dodat, že v plné
svěžesti, protože stále se svojí dudáckou muzikou vystupuje.
Konrádyho dudácká muzika, mimochodem nedávno oceněná stříbrnou pamětní medailí města, se stala vzorem pro
řadu dalších kapel, které se rozhodly šířit slávu našeho města i kraje doslova po celém světě. Nejen za to patří oslavenci
vřelý dík a přání hodně zdraví a muzikantského elánu.(toš)

Ve čtvrtek 9. června se v domažlickém
MKS koná od 14 hodin Seniorské odpoledne. Hrát bude kapela Pepy Vinklárka
z Hlohovčic.
(MO+OkO STP)

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy: Den Země ze mě 2011
Soukromá základní škola Adélka,
o. p. s., organizuje další ročník soutěže
Den Země ze mě. Letošním mottem je:
„Prosba naší Země“ s výzvou Pokusme
se zamyslet nad tím, o co by nás Země
poprosila, kdyby měla tu možnost...)
Děti základních škol, zájmových sdružení
a center mají možnost ztvárnit toto téma
nejrůznějšími výtvarnými technikami nebo
literárními projevy.
V úterý 7. června od 14. 00 hodin se
uskuteční vernisáž výstavy, na které budou přítomni učitelé a žáci základní školy
Adélka.
Domažlická knihovna a Soukromá základní škola Adélka srdečně zvou všechny, kterým není lhostejná příroda kolem
nás, jak na vernisáž, tak na prohlídku
zajímavých exponátů. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. června do 23.
června 2011 a přístupná bude v provozní
době knihovny.

Školení v internetové studovně
Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Prezentace knihy s promítáním: Marie Bubeníková – Šumavská zastavení

Stane se tak s ohledem na podmínky dané
poskytovatelem dotace, protože ta není
určena na úpravu rybníků určených ke
komerčnímu využití.
(toš)

Kulaté narozeniny Antonína Konrádyho

SENIORSKÉ ODPOLEDNE
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Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 7. června 2011 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení je
určeno začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně.
Závazné přihlášky na tel. 379 723 041, 379 723 042

MKS Domažlice připravuje

podzimní kurs společenské
výchovy a tance.
UPOZORŇUJEME CHLAPCE
na poslední volná místa pro tento kurs.
Chlapci neváhejte s přihlášením na tuto
společenskou událost spojenou s novými
dovednostmi a zážitky.
Bližší informace na stránkách
www.idomazlice.cz
nebo na tel. 379 722 631

Po Šumavě jako malované Jana Kavaleho přichází Šumavská zastavení Marie Bubeníkové. Další prezentace knihy o Šumavě.
Tentokrát plné bájí, pověstí a pohádek z kraje šumavských slatí a okolí řek Vydry a Křemelné až po místa kolem Sušice. Povídání sebraná mezi lidmi, se kterými se autorka setkává, povídání, která poslouchala jako malá při draní peří. Kniha je doplněná
popisem míst, která se bájí přímo týkají, je plná spoustou fotografií, zajímavostí, nechybí ani recepty šumavských jídel. Hned
první pověst vypráví o dvou sestrách Vydře a Křemelce zakleté čarodějem ve stejnojmenné říčky, další například o Dračích
skalách, Rejštejnu, Kašperských Horách, slatích u Borových Lad, Modravy, Kvildy.
Marie Bubeníková, která žije trvale v Sušici, přijede svou knihu představit jak autorským čtením ukázek bájí, pohádek, básniček, povídáním o tom, jak kniha vznikala, tak promítáním fotografií, které knihu doprovází a které pořídila při svých toulkách
po svém kraji. Knihu bude možné v galerii zakoupit. Po skončení promítání bude následovat autogramiáda. Kdo by se chtěl s autorkou, jejími knihami a dalšími aktivitami seznámit blíže,k dispozici je i její webová adresa: www.mujpelisek.webgarden.cz
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou po Janu Kavalem
na další zajímavé povídání a promítání s Marií Bubeníkovou ve čtvrtek 16. června 2011 v 17.00 hodin do Galerie bratří Špillarů.
(s využitím zaslaných materiálů M. Bubeníkové)

Šumavská zastavení – recepty

A jak je to s těmi recepty? Hodně brambory, jak to v jihozápadních Čechách bývá zvykem, a co hospodářství, zahrada a les
dal. Místní názvy, jako brčálky, kopřivice, chudařina, netyje, kalhoty nám přinášejí staročeská jídla, která pod jinými názvy
a v mírných obměnách zná i naše kuchyně. Ale bude určitě zajímavé vyzkoušet i ta šumavská. Tak třeba brčálky – to se rozškvaří proužky slaniny, přidají dvě velké cibule, přihodí malé brambůrky, osolí, posype lžičkou sladké papriky, zalije trochou vody
a dusí do měkka. Pak se má trochu vody odlít a zalít kysanou smetanou rozmíchanou s trochou hladké mouky na zahuštění.
A dovařit. Zasypat strouhaným tvrdým tvarohem a je hotovo. A co je chudařina? Tak to se brambory vařené ve slupce nakrájí na
kostičky, přidají na kostičky nakrájená jablka a na proužky nakrájená cibule, podusí se do změknutí. Pak se zapeče s trochou
tvarohu nebo vejcem. Jen tak, aby to v troubě chytlo barvu.
A na závěr si dáme kopřivici –To orestujeme kostičky tvrdšího chleba na sádle, přidáme trochu vody, kmín, nasekané kopřivy, mladé pampeliškové listy a povaříme. Rozmixujeme nebo propasírujeme a zahustíme vajíčkem. A je to!
(s využitím receptů z knihy Šumavská zastavení)

Šťastní senioři .cz

Na webových stránkách domažlické knihovny www.mekbn.cz najdou zájemci pod logem Šťastní senioři odkaz na stejnojmenné stránky nového internetového časopisu stejného názvu. Časopis vede Petr Gola, publicista se zaměřením na daně,
zdravotní, sociální a důchodové pojištění. V redakci působí Jiří Glet, také publicista a autor několika knih.
Filozofie tohoto časopisu vychází ze skutečnosti, že každý člověk chce prožít šťastný a spokojený život. Rovněž tak senioři
touží prožívat krásný a naplněný podzim života. A časopis má k tomu alespoň přiměřenou měrou přispívat. Ve stálých rubrikách Peníze, Zábava, Turistické cíle, Příroda, Zvyky a tradice si čtenáři pod adresou www.stastniseniori.cz přečtou informace
například o tom, jestli je dosažení důchodového věku důvodem k výpovědi, o výhodnosti založení bankovního účtu pro seniory,
články - doporučení na výlety – například do barokního zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku, hradu Landštejna na pomezí
Čech, Moravy a Rakouska, Podmokel na Berounsku, zajímavé a poutavé články o stromech, čápech, jantaru. Podíváte-li se na
stránky tohoto elektronického časopisu, zjistíte, že je to časopis laskavý, k seniorům vlídný, uživatelsky jednoduchý a příjemný.
A k tomu přispívá třeba i taková maličkost, že všechny články jsou psány daleko většími písmeny, než bývá zvykem.
A malé připomenutí pro ty, kteří doma přístup k internetu nemají – navštivte naši internetovou studovnu a nechte se tam do
stránek tohoto časopisu nebo vůbec do ”tajů” jiných stránek nebo internetu jako takového uvést.

Regionální osobnosti v červnu

V minulém článku na téma regionálních osobností jsem uvedla, že v letošním roce je to vlastně už 15 let, co domažlická
knihovna začala s budováním elektronické databáze těchto osobností. Že je tato databáze využívaná i prostřednictvím internetu
svědčí i řada mailů, které naše knihovna dostává a kde uživatelé databáze z celé republiky žádají o další doplňující údaje, nebo
naopak, sami nám doplňující údaje o svých příbuzných nabízejí a posílají. Jsme za to velice vděčni, protože i to je potvrzení
toho, že práce na databázi má svůj význam a smysl.
A jak je to s regionálními osobnostmi v červnu? S pětiletým výročím se nám jich do června zařadilo přes třicet – přesně třicet
čtyři. Když se zaměříme jen na jména přímo se vztahem k Domažlicím, tak se nemůžeme nezmínit např. o RNDr. Karlu Hůrkovi,
profesoru entomologie a vedoucímu katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který by se 2. června dožil 80.
let. Hudebník Karel Topinka, od jehož úmrtí uplyne 3. června 45 let, byl známý nejen jako zakladatel mnohých kapel, ale i jako
autor četných populárních a tanečních skladeb. Známá byla jeho Strakonická polka, Dudácká polka, Obkročák.
9. června uplyne 35 let od úmrtí jedné ze známých sester Bílkových – Anny, učitelky a snad nejslavnější znalkyně a švadleny
chodských krojů, vyšívačky, která spolu se sestrou Marií úzce spolupracovala i s Jindřichem Jindřichem při shromažďování
sbírkových předmětů.
Další jména – purkmistr Petr Hana, učitel Martin Felix, architekt Jaroslav Paroubek, zpěvák Václav Kupilík, spisovatel Josef
Masopust, vlastenec Petr Fastr, historik Miroslav Halík...
Kdo se chce o těchto osobnostech dozvědět více, stačí navštívit vestibul domažlické knihovny, kde o všech 34 jménech najde
na výstavním panelu mnoho zajímavých informací. (A nebo si koupit Kalendárium u výpůjčního pultu nebo se podívat do výročí
na červen na našich webových stránkách.)
Přijďte, podívejte se, přečtěte si. Jsme tu pro vás!
Mgr. Hana Mlnáříková
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Turnaj partnerských měst v kopané 2011

v
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Tolik čerstvého vzduchu a takovou úhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

l Při opakování sleva – 10%

Na domažlickém stadionu Střelnice se konal Turnaj partnerských měst v kopané v kategoriích U15 a U19, což znamená dorostence do patnácti a devatenácti let. Na trávníku
svedla boje mužstva bavorského Furthu im Wald, lotrinského Ludres a domácí. Zahájení
se zúčastnili také představitelé obcí, starosta Domažlic Miroslav Mach, který provedl
slavnostní výkop, jeho kolega z Bavorska Johannes Müller a francouzská zastupitelka
Veronique Ravon pověřená koordinací spolupráce mezi partnerskými městy.

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 6. Klubová scéna – Vladimír Merta, 3. 6. Koncert pěveckých sborů partnerských měst Ludres a Domažlice – ČERCHOVAN a LA CANTALUD, 9. 6. Seniorské odpoledne, 12. 6. Generální zkouška – Ochotný
divadelnický spolek ĎES KAREL (divadelní experimentální studio), 15. 6. Zasedání zastupitelstva města,
16. 6. Prezentační akce, 19. 6. Premiéra - Ochotný divadelnický spolek ĎES KAREL (divadelní experimentální studio), 20. 6. Prodej, 22. – 23. 6. Prodej, 28. 6. SBD Domažlice – shromáždění delegátů, 29. 6. ZŠ
Komenského 17, Domažlice – konec školního roku.

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

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

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

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

červen 2011

ČERVEN 2011

BLIŽŠÍ INFORMACE: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ MÍRU 51, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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

v

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.30

(450 cm2) 5 940 Kč

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 6

LETNÍ KINO DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

v
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středa–čtvrtek
1.–2.
zač. 21:30 hod.
pátek–neděle
3.–5.
zač. 21:30 hod.
pondělí–středa
6.–8.
zač. 21:30 hod.
čtvrtek–neděle 9.–12.
zač. 21:30 hod.
9. a 12.
od 17. hod i v kině Čakan
pondělí–úterý
13.–14.
zač. 21:30 hod.
středa–čtvrtek
15.–16.
zač. 21:30 hod.
pátek
17.
zač. 21:30 hod.
sobota–pondělí
18.–20.
zač. 21:30 hod.
úterý–středa
21.–22.
zač. 21:30 hod.
čtvrtek–pondělí 23.–27.
zač. 21:30 hod.
23. a 27. od 17.hod i v kině
Čakan
úterý–středa
28.–29.
zač. 21:30 hod.

Americký akční film s titulky

NEZNÁMÝ

m Vstupné 70,- Kč 113 min.
Americká romantická komedie s titulky

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
m Vstupné 80,- Kč 112 min.
Americký akční film s titulky

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
r Vstupné 80,- Kč 109 min.

Nová pohádka Zdeňka Trošky

ČERTOVA NEVĚSTA
r Vstupné 85,- Kč 101 min.

Americká romantická komedie s titulky

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
l Vstupné 80,- Kč 112 min.
Oskarový film

KRÁLOVA ŘEČ
m Vstupné 80,- Kč 118 min.

Letní kino pro dětí v českém znění

HOP

r Vstupné 85,- Kč 95 min.
České drama

CZECH MADE MAN
l Vstupné 80,- Kč 85 min.
Americká komedie s titulky

ZKUS MĚ ROZESMÁT
r Vstupné 80,- Kč 116 min.

čtvrtek 30.
zač. ve 12 hodin

Patří kamarádství do postele? Když čtrnáctiletá Emma Kurtzmannová na letním táboře odmítla neohrabané pubertální návrhy Adama
Franklina, ani jeden z nich neměl potuchy o tom, co obnáší skutečný, „dospělácký“ sex. Když se o pár let později Emma (NATALIE
PORTMAN) s Adamem (Ashton Kutcher) znovu setkají, jsou v tomto ohledu mnohem zkušenější. A vyspí se spolu. A ten sex stojí za to. A
protože má Emma alergii na vztahy, tak jako jsou lidé alergičtí na arašídové máslo, a Adam je na tom podobně, jelikož jeho otec, televizní
hvězda (Kevin Kline) randí s Adamovou bývalou přítelkyní, rozhodnou se vykašlat se na city a na vztahy.
Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? D. J. Caruso („Oko dravce“, „Disturbia“) předvádí thriller plný akčních scén
o výjimečném teenagerovi Johnu Smithovi (Alex Pettyfer), který je uprchlíkem a utíká před nemilosrdným nepřítelem, který ho chce zničit. John mění svou identitu, pohybuje se z města do města spolu se svým ochráncem
Henrim (Timothy Olyphant).
Královna se tak dlouho modlí za vlastní dítě, až se začne na svatou Kryšpínu trochu zlobit a hledat pomoc jinde.
Své služby nabídne královně záhadný lovec v zelené kamizole, ze kterého se - jak jinak - vyklube vyslanec
pekla. Díky pomoci samotného ďábla se královským rodičům narodí princeznička, do které se už jako malý kluk
zakouká syn služebné Verunky.
Maggie (Anne Hathaway) je krásná a talentovaná umělkyně, která nenechá nic ani nikoho, aby ji spoutali. Jamie
(Jake Gyllenhaal) je charismatický, nedoceněný byznysmen, který má konečně možnost ukázat, co v něm je,
když se stane zástupcem farmaceutické společnosti, která právě uvedla na trh neznámý lék Viagra, z něhož se
postupně stane, i díky Jamiemu, lékařský - a kulturní - fenomén.
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele. Po smrti svého otce,
anglického krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové
války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi.
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Když u nás dostanete zálusk na velikonoční kraslice a bonbóny, musíte si
je vykoledovat. Jinde to mají bez práce. Tam to obstarává Velikonoční zajíc, který za koledníky oddře všechnu
černou práci. V praxi to znamená, že na Velikonočním ostrově, kde žije (To dá přece rozum, kde jinde by asi
bydlel?!), od slunka východu do slunka západu velí armádě zajíců a kuřat, kteří jako na běžícím páse vyrábějí
sladkosti a vajíčka, aby se dostalo skutečně na všechny děti (kromě těch českých).
S poctivostí leda pojdeš! Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika,
ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že
spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije
rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky.
Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“).
Ve filmu Zkus mě rozesmát si plastický chirurg začne romanci s mnohem mladší učitelkou, využije svou loajální
asistentku, aby předstírala, že je jeho nastávající ex-manželka, aby zamaskoval lehkomyslnou lež. Když toho
selže mnohem víc, musí do toho plánu zatáhnout i děti asistentky a všichni míří na víkend na Havaj, který změní
životy všech zúčastněných.

Pokračování úspěšné série v českém znění

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a
humor, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série.

r Vstupné 80,- Kč 140 min.
Americký sci-fi v českém znění

THOR

m Vstupné 85,- Kč 114 min.
čtvrtek 30. kino Čakan
od 11.30
pátek 1. 7. letní kino
zač. 21:30 hod.

Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se probere z kómatu po autohavárii v Berlíně a zjistí, že ho jeho vlastní žena
(January Jones) vůbec nepoznává a jeho identitu si přivlastnil úplně cizí muž (Aidan Quinn). Úřady, které mu
nevěří, ho naprosto ignorují. Pronásledují ho tajemní nájemní vrazi a on je sám, unavený a na útěku.

Ve čtvrtek za vysvědčení v kině Čakan v českém znění

MEDVÍDEK PÚ

r 30. 6. vstupné 70,- Kč, 1. 7. vstupné 80,- Kč 70 min.

Bůh. Rebel. Legenda. Marvel Studios rozšiřují svůj filmový vesmír o dalšího superhrdinu: Thora. Toto výpravné
dobrodružství překlenuje „marvelovský“ vesmír od současné Země až k bájné říši Asgard. Příběh se točí kolem
Thora, mocného ale také arogantního válečníka, jehož bezohledné chování znovu rozdmýchá dávnou válku.
S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívá nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel
Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek.

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY

ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Vstup zdarma
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. Možnosto zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ČERVENEC 2011: Medvídek Pú, Kazatel, Varieté, Útěk ze Sibiře, Rio, X-Men: První třída, Rychle a zběsile 5, Voda
pro slony, Paul, Pan Popper a jeho tučňáci, WesternStory.
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čtvrtek 30. června 2011 od 12.00 hodin – Letní kino Domažlice

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY ANEB ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
středa 1. června 2011 od 14.00 do 18.00 hodin – Letní kino Domažlice

MĚSTO DĚTEM

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

Vstup zdarma
PROGRAM:
KOLOTOČ, HOUPAČKY, SKLUZAVKA, SKÁKADLO, BALONKY
SOUTĚŽE pořádá: DDM DOMINO Domažlice, sdružení PIONÝR, BASEBALLOVÝ CLUB Wolfs Domažlice, Rodinné a mateřské
centrum KRÁČMERKA, Charita Domažlice ve spolupráci s římsko-katolickou farností, Mateřské centrum (CPR) BENJAMÍNEK, o.s.,
možnost zhotovení vlastního výrobku: Český svaz ochránců přírody Libosváry, Environmentální informační centrum Domažlice
15.00–17.00 hodin DISKOTÉKA
čtvrtek 2. června 2011 od 20.00 hodin – velký sál MKS

www.bandzone.cz/diagnozaexitus
www.bandzone.cz/killthepain
www.bonavia.wz.cz
www.trambus.cz
www.jakobic.cz

VILÉM ČOK & BYPASS

Host: 20.30 –
Skupina BYPASS v čele s VILÉMEM ČOKEM se za poslední dva roky zabydlela velmi úspěšně na domácích festivalových pódiích, kde dostává lidi “na lopatu”
díky své „power rock show“, která nenechá nikoho v klidu. Poctivý rock bez zbytečných cingrlátek, nezapomenutelný Vildův ječák a zvuk, který vám bude
rolovat ponožky, to jsou hlavní důvody, proč si nenechat tento koncert ujít. Vilém Čok dává též na vědomí, že vypouští do éteru svou první hudební novinku
s názvem ŽIVÁ VODA z připravovaného CD DOLŮ TO BOLÍ.
www.vilemcok.com
Vstup zdarma.
neděle 7. srpna 2011 od 20.00 hodin – Letní kino Domažlice

VLADIMÍR MERTA – kytara, harmonika, zpěv

MADE IN ROCK ´N´ROLL !!!

Ing. arch. Vladimír Merta – český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt, filmový režisér a rovněž autor hudby k několika filmům. V mládí
se zabýval malířskými a básnickými pokusy. Během studia architektury a během pobytu ve Francii začal skládat vlastní písně. Vydal brzy první LP desku
u francouzské společnosti Vogue (1969, 2009). Další publikační možnosti byly silně omezeny represivní politikou režimu. Na sklonku osmdesátých let vydal
dvojdesku s živým koncertem (1989, 2010). S přestávkami vystupoval, publikoval a pokoušel se o vlastní filmařské projekty. Během osmdesátých let psal
a režíroval animované filmy. Věnuje se filmové, divadelní a scénické hudbě, zhudebňování poezie, improvizované hudbě na pomezí žánrů. Od roku 1991 vydal
ve vlastním nakladatelství ARTeM knihu textů, školu hry na harmoniku a kytaru, zvukové nosiče.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony 20 % sleva pro předložení abonentní vstupenky
neděle 5. června 2011 od 18.00 do 20.00 hodin – U kašny na domažlickém náměstí

Promenádní koncert dechové hudba

15.50 – DIAGNOZA–EXITUS
16.40 – KILL THE PAIN
17.30 – BONA VIA
18.20 – TRAMBUS
19.10 – JAKOBIČ

NEPØEHLÉDNÌTE!!!

KLUBOVÁ SCÉNA

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

Koncerty regionálních rockových kapel:
12.00 – LOUTKY
www.bandzone.cz/loutky
12.30 – STICX
www.sticx.cz
13.20 – AFÉRA
www.afera.estranky.cz
14.10 – 4SPIRITS
www.bandzone.cz/4spirits
15.00 – TRAITOR
www.bandzone.cz/traitor

HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka

KATAPULT

První z vybraných koncertů – živý záznam na nové album bude Katapult natáčet v Domažlicích! Fanoušci Katapultu jásají!! Olda a spol. se po loňském velmi úspěšném koncertě vrací do Domažlic. Tentokrát ovšem opět nepřijede s prázdnou!! Veze sebou dva úplně nové songy, které ještě neměli lidé možnost v domažlickém
regionu slyšet. Samozřejmostí je přes dvě hodiny trvající koncert, který je nabitý energií a emocemi od první do poslední minuty!! Žádný fanoušek dobré a od
srdce hrané muziky by si ho neměl nechat ujít!!
Předprodej: Městské informační centrum, náměstí Míru 51, Domažlice a Pegas, náměstí Míru 64, Domažlice
Vstupné: v květnu 190,– Kč, v červnu 220,– Kč, v červenci 250,– Kč, na místě 280,– Kč
Více na: www.katapult.cz

Předprodej vstupenek v Městském informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852,
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

Vstup zdarma

pondělí 6. června 2011 od 19.30 hodin – refektář kláštera augustiniánů (budova ZUŠ)
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE

neděle 3. července 2011 od 18.00 do 20.00 hodin – U kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ Promenádní koncert dechové hudby STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby

Vstup zdarma!

Zazní díla skladatelů různých hudebních epoch. Jako sólisté a členové komorních souborů účinkují učitelé ZUŠ Domažlice
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky

pondělí 4. - sobota 9. července 2011 – před Chodským hradem
KAMENOSOCHOŘSKÉ SYMPOZIUM TUSTA LAPIDEA

Vstup zdarma!

pátek 17. června 2011 od 20.00 hodin – Zahrada pod Chodským hradem

čtvrtek 7. července 2011 od 20.00 hodin – v rajské zahradě kláštera augustiniánů
HUDBA V KLÁŠTEŘE JANA VONÁŠKOVÁ/NOVÁKOVÁ – housle, VÁCLAV VONÁŠEK – fagot, PETR NOVÁK – klavír

VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU

KONCERT skupiny

TUČŇÁCI & LEONA ČERNÁ

Legendární country kapela Tučňáci, kdysi neoddělitelná od zpěváka Michala Tučného, po několika letech opět obnovuje svá koncertní vystoupení po České
republice. Spojením legendárních Tučňáků Michala Tučného a energické zpěvačky Leony Černé (Superstar 3) vzniká na poli českého country ojedinělý projekt,
který se snaží nést Michalovo poselství nejen prostřednictvím dávno známých melodií, ale též zachovat Michalova hudebního ducha v touze jít dál a country
přiblížit dnešnímu posluchačovu uchu. Stalo se již všeobecným standardem vnímat country jako menšinový okrajový žánr a uzardít se, vyřkneme-li tuto formulku nahlas. Tučňáci s Leonou se vydali předsudky rozvířit činy. Sčítají se tak letité zkušenosti country pardálů s entusiasmem mladé zpěvačky. A tak se můžete
těšit na melodie plné energie, něhy, vášní, a zejména na nový moderní country zvuk, kterého se českému publiku stále ještě dostává velmi poskrovnu.
Vstupenka – v předprodeji 150,– Kč – předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou využít pouze v předprodeji 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky. Vstupenka – na místě 170,– Kč – nelze již využít slevu pro předplatitele. Děti do 10-ti let zdarma.
neděle 19. června 2011 od 18.30 hodin a od 20.30 hodin – velký sál MKS
divadelní představení mimo předplatné – premiéra

Ochotný divadelnický spolek ĎES KAREL (Divadelní Experimentální Studio) uvádí premiéru hry E. Hofmana:

O MUŽI, JEHOŽ ŽENA PRODÁVALA KVĚTINY NAPROTI PEKAŘSTVÍ VÁCLAVA MARHOULA

Komorní jednoaktovka vypráví o těžké životní situaci hlavního hrdiny a o tom, jak je důležité mít kolem sebe ty správné bližní, jež jsou vždy nablízku. K zachování intimity představení bylo zvoleno atypické uspořádání scény a hlediště s omezeným počtem diváckých míst. V různých situacích a alternacích v režii E. Hofmana
se představí tito neherci: J. Janečková, J. Štastná, V. Dojčarová, L. Hrušková, R. Ridel, K. Šmirkl, J. Chloupek, Z. Altmann.
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky

pátek 8. - sobota 9. července 2011 od 18.00 hodin – zahrada pod Chodským hradem
HUDBA POD HRADEM prázdninový multižánrový hudební festival
Vstup zdarma!
pátek 8. července 2011
18.00 hodin KB AKUSTIC BAND 19.15 hodin PETRA PÁCHOVÁ & BAND
20.30 hodin ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
sobota 9. července 2011
18.00 hodin DUO DUBNIČKA – LAHODA & PŘÁTELÉ
19.30 hodin ZUZANA MICHNOVÁ & OSKAR PETR – MARSYAS TOUR 2011
21.15 hodin CHRISTMAS BRASS BAND
čtvrtek 14. 7. 2011 od 17.00 hodin – na domažlickém náměstí
BOHEMIA JAZZFEST Světový jazz na domažlickém náměstí – největší jazzový festival v ČR
čtvrtek 21. 7. 2011 od 20.00 hodin – refektář kláštera augustiniánů
HUDBA V KLÁŠTEŘE OHLAS PÍSNÍ KELSTKÝCH VĚRA KLÁSKOVÁ – kytara, ONDŘEJ POUR – kytara
sobota 23. 7. 2011 od 17.30 hodin – Letní kino
Koncert KABÁT REVIVAL
neděle 24. 7. 2011 od 19.30 hodin – arciděkanský kostel na náměstí
HUDBA V KOSTELE KONCERTNÍ SBOR Z RAPPERSWILU (Švýcarsko)
pátek 29. 7. 2011 od 20.00 hodin – rajská zahrada
HUDBA V KLÁŠTEŘE „V barvách SeMaForu“
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ČERVEN

Středa 1. června – podíl na akci MĚSTO DĚTEM společně s MKS, zábavné odpoledne pro děti od 14 hodin v
letním kině.
Pátek 3. června – Není drak jako drak divadelní představení pro mateřské školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině
Čakan
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY více informací k letním a příměstským táborům získáte na www.ddmdomazlice.cz
Termín

Místo

Zaměření

Cena

Hlavní vedoucí

4.–8. 7.

Domažlice

Kluci a holky v akci

900,–

Lenka Zimmerová

11.–15. 7.

Domažlice

Byl jednou jeden člověk

900,–

Katka Řezníčková

18.–22. 7.

Domažlice

Angličtina s úsměvem pro malé školáky

900,–

Katka Řezníčková

15.–19. 8.

Domažlice

Putování cestou necestou

700,–

Jan Hrabačka

Prodej volných mìstských bytù
Město Domažlice nabízí k prodeji bytové jednotky, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku. Jedná se
o tzv. „volné“ bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky. Konkrétní podmínky prodeje včetně návrhů kupních smluv jsou uvedeny
na internetových stránkách města Domažlice www.domazlice.info v podsekci
Úřední deska - Prodeje a pronájmy. V současné době město nabízí k prodeji
čtyři bytové jednotky s těmito termíny pro podání nabídek:
S termínem pro podání nabídek do 30. 6. 2011 do 10.00 hod:
- bytovou jednotku č. 440/9 v budově č. p. 439, 440, 441 v Dvořákově ul.
v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se ve 3. podlaží domu
o velikosti 3 + 1, podlahová plocha bytu činí 57,6 m2, minimální kupní cena
je stanovena ve výši 450.000,– Kč,
- bytovou jednotku č. 410/1 v budově č. p. 404, 410, 411 v Masarykově ul.
v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se ve 1. podlaží domu

o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu iní 67,58 m2, minimální kupní cena
je stanovena ve výši 600.000,– Kč,
- bytovou jednotku č. 144/5 v budově č. p. 143, 144 v Kozinově ul. v Domažlicích, Hořejší Předměstí nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti 2 +
1, podlahová plocha bytu činí 64,23 m2, minimální kupní cena je stanovena
ve výši 600.000,– Kč.
S termínem pro podání nabídek do 31. 8. 2011 do 10.00 hod:
- bytovou jednotku č. 444/3 v budově č. p. 444. 445 v Hruškově ul. v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti
2 + 1, podlahová plocha bytu činí 57,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 560.000,– Kč.
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě s Domažlickou správou
nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379722757. Bližší informace lze získat na odboru správy majetku MěÚ, tel. č. 379 719 155 nebo 379 719 174.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

KOMINICTVÍ
DOMAŽLICE

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

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

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

plyntop-24servis@centrum.cz
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Turistické akce v ČERVNU
Sobota 4. 6.
Zájezd za vojenskou historií. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 6.00 hod. Zastávky: V muzeu
těžké vojenské techniky v Lešanech,
v leteckém muzeu ve Kbelích a v muzeu demarkační linie v Rokycanech.
Oběd není zajištěn. Možnost občerstvení v Lešanech nebo ve Kbelích.
Pěšky 3 km. Cena jízdného: členové
KČT 400,– Kč, ostatní 450,– Kč, děti
300,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá
do 26. 5. paní Marie Senohrábková, tel.
379 724 114 nebo 723 331 714.
Neděle 12. 6.
Turistická vycházka. Sraz u sokolovny
ve 13 hodin. Trasa: Baldov, Bozdíš, Březí, Luženice, Luženičky ( 10 km). Vede
K. Bílek.
Sobota 18. 6.
Turistická vycházka – účast na Holýšovských kilometrech. Odjezd z nádraží
ČD v 7.31 hod do Holýšova. Trasa 12
km. Vede M. Janutková.
Neděle 26. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 7.48 hod do Pocínovic. Trasa:
Pocínovice, Kdyně (12 km). Vede S.
Doubek.
Připravujeme
Sobota 2. 7.
Výlet na Šumavu – Toulky k šumavským jezerům. Odjezd z nádraží ČD
v 6.09 hod. na Špičák. Trasa: Černé jezero, Čertovo jezero, Alžbětín (12 km).
Návrat v 18.30 hod. Vede M. Senohrábková.
Sobota 9. 7.
Účast na akci Eurorando 2011 – Voda
ze střechy Evropy. Slévání vod z povodí
všech řek ČR v Děčíně.
Sobota 16. 7.
Výlet na Šumavu k pramenům Vltavy.
Odjezd z nádraží ČD v 6.09 hod do Železné Rudy a autobusem do Kvildy. Trasa: Kvilda, prameny Vltavy, Modrava
(15 km). Možno krátit na 10 km. Návrat
ve 21.30 hod. Vede M. Senhrábková.
Sobota 30. 7.
7. setkání turistů na Čerchově. Zahájení ve 12 hodin. Projevy hostů, vystoupení souboru Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Prodej suvenýrů, příležitostné
razítko setkání.

Město Domažlice a Muzeum Chodska v Domažlicích, Galerie bratří Špillarů
vás srdečně zvou na vernisáž výstavy

RITA KARRER OBRAZY
Výstavu uvede Jiří Valoch, kurátor SMSU NG v Praze. V hudebním programu vystoupí
Jakub Ošmera. Koná se 30. června 2011 v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů.
Výstava potrvá do 30. srpna 2011. Otevřeno: Pondělí–sobota 9–12 a 13–16 hodin.

HURÁ NA HRAD! aneb HRANÍ V PODHRADÍ S FAZOLÍ A KRÁČMERKOU

Akci s tímto názvem pořádá v sobotu 4. června Komunitní centrum FAZOLE v zahradě pod Chodským hradem v Domažlicích od 14 do 17. hodin.
Odpolednem provází Jiří Poór. Program: 14.00 zahájení, 14.30–15.30 písničkový pořad
pro děti s Lenkou a Františkem ze skupiny Myš a Maš, 16.00 křest knihy Mám právo nevolit, jak skloubit rodinu a práci, 17.00 závěr. Kromě toho hry a soutěže pro děti.
Co nabízíme aneb Prezentace klientek KC Fazole – cvičení pro rodiče s d+ětmi,
procházka po pamětihodnostech Domažlic, pedikúra, kineziologie, rekondiční masáže.
Výstava „Máme právo nevolit, jak skloubit rodinu a práci“ o činnosti KC Fazole.
Společná tvorba magického kola z písku pod vedením výtvarnice Dagmar Fily. Malé
občerstvení. Partnerem akce je O. S. Nové obzory – Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka. Vstup zdrama!
Zábavné odpoledne je doprovodnou akcí projektu „Mezi rodinou a prací: hledejme
cestu pro každého“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR.
(mp)
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Akce ZUŠ

6. 6. Učitelský koncert v refektáři kláštera od 19.30 ve
spolupáci s MKS. 8. 6. a 13. 6. Absolventské koncerty
v sálku ZUŠ od 17.30 hod. Třídní besídky v sálku ZUŠ:
3. 6. M. Schubertová – housle v 17.00, 7. 6. M. Morysková
– klavír, 9. 6. A. Svobodová – klavír, J. Hajduková – flétna,
A. Terš – violoncello, 14. 6. J. Eretová – klavír, J. Lucák
– housle, 15. 6. J. Kuneš – dudy, klarinet, J. Stočes – zobc.
flétna, klarinet v 16.30, 20. 6. K. Tichá, L. Tichý – kytara v 17.30, 21. 6. J. Fránová – klavír, M. Hánová – klavír,

červen 2011

keyboaerd. 26.–27. 5. úspěšně reprezentovala školu Rozálie Strenková ve hře na kytaru v celostátním kole v Novém
Strašecí (tř. uč. Ladislav Tichý). 27.–29. 5. taktéž úspěšně
reprezentoval ZUŠ Domažlice a Plzeňský kraj sbor DUHA
(sbormistr J. Svobodová, klavír J. Eretová) na celostátní
přehlídce dětských sborů v Uničově. LDO: 10. 6. divadlo „Sísa“ pro 1.–3. tř. ZŠ, 20. 6. divadlo „Kolovrat“ pro
školy. 12.–15. 6. Národní přehlídka dětského divadla Svitavy – „Sísa“. 17.–19. 6. v Praze-monology: T. Paidarová,
A. Kocmánková (tř. uč. Dana Žáková). LDO: Mezinárodní festival-monology v Praze 17. 6.–19. 6.
(je)

Realizace projektu Budoucnost pro připravené se chýlí ke zdárnému konci

Počátkem ledna začala poradenská společnost AgAkcent úspěšně realizovat další bezplatný vzdělávací projekt, který finančně
podpořilo občanské sdružení MAS Český les. Je určen nejen úplným nováčkům, ale i těm, kteří se už podnikatelské činnosti
věnují a rádi by si rozšířili svoje znalosti o nové poznatky a dovednosti. V rámci půlročního projektu probíhá 11 kurzů paralelně
na SOŠ a SOU v Horšovském Týně a na ZŠ v Boru. Pro frekventanty kurzu je připravena také tématická exkurze v keramické
dílně v Osvračíně. Účastníci si tak mohou vytvořit představu, jak lze nabyté vědomosti využít v praxi.
Po úspěšném zahájení projektu oblíbeným tématem efektivní komunikace následovaly kurzy počítačové gramotnosti a nechyběly ani informace z oblasti práva a financí. Kurz marketingu navázal na dovednosti z úvodního komunikačního kurzu a v květnu
proběhla dvě školení zaměřená na oblast dotací. Účastníci se tak mohli dozvědět, kde, jak a na co lze získat dotaci, jakým způsobem o ni požádat a spoustu dalších aktuálních informací. Poslední květnové dny se uskuteční kurz na téma vedení lidí, práce
s lidmi a organizace času. Půlroční projekt bude uzavřen červnovým školením z oblasti realizace a řízení projektů, které bude
doplněno o příklady z praxe.
Smyslem projektu je vytvoření představy o svém vlastním podnikání, při nepodcenění administrativy, dodržení reálného plánu,
vede ke znalosti právních předpisů a orientaci ve finančních zdrojích a v možnostech propagace. Podnikání na venkově vyžaduje
schopnost řídit sám sebe a vlastně i druhé, což není vůbec jednoduché.
V rámci kurzů je možné využít konzultací s odborníky. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzů, odbornou
publikaci a vzdělávací CD se vzorem vyplněné žádosti o dotaci.
Bližší informace naleznete na www.propripravene.webnode.cz nebo prosím kontaktujte Ing. Ivanu Kramlovou na telefonu
728 946 288 nebo e-mailové adrese sov@agakcent.cz.
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Jak šel čas na Čerchově
Ze vzpomínek pamětníků rodiny
Mauerových z let 1905–1922.
V knize Jak šel čas na Čerchově, vydané odborem KČT Domažlice, je dokumentováno úsilí klubu
o budování turistických objektů na Čerchově. Ze
vzpomínek pamětníků uvádíme jak šel čas na
Čerchově pro jeho obyvatele.
Pro zajištění ochrany, provozu a služeb návštěvníkům byli najímáni tzv. hospodáři. Prvním
byl pan Štěpán Frey, tesař z Postřekova, který
později bydlel na Černé řece, aby byl blíže Čerchovu (1897–1904). V roce 1902 byla odborem
KČT zakoupena oslice Soňa, která později pomáhala novému hospodáři při vynášení nákladů.
Přes zimu byla Chýše Pasovského uzavřena a věci
odvezeny na Pec pod Čerchovem.
Po dostavění Kurzovy věže (1905) a rozšíření
(chalupy) chýše, sháněl výbor KČT nového hospodáře, který by zajistil celoroční pobyt s tím,
že v zimních měsících bude dostávat denně 80
haléřů. Získal řezníka a uzenáře Josefa Mauera
z Domažlic. Ten si přivedl na Čerchov manželku
rozenou Pavlíkovou, dvouletého syna Vašíka
a dvouměsíční dceru Aničku. Brzy se ukázalo, že
sama rodina nezajistí všechny povinnosti, proto
v letních měsících vypomáhal dědeček Pavlík,
obě babičky, sestra hospodáře Milka a sestra
hospodyně Marie a často i další příbuzní. Časem
k oslu přibyli psi, kozy a slepice. Krmení pro
osla se muselo zajistit v lese včetně zásob sena
a stlaní na zimu. Pokud nebyly zásoby dostatečné,
jak vzpomínal Vašek: „museli jsme s tátou nosit
otýpky sena na zádech z Pece“ – jak poznamenal
– „byla to štrapáce, než jsme ve sněhu došli nahoru.“ Dřevo se připravilo v létě a skládalo se do
verandy, aby se v zimě nemuselo do sněhu.
V časopise Turista v roce 1906 se píše „Vrchol
Čerchova od 2. října zasněžený hostí v letošní dosti příznivé zimní době turisty, neb dostoupiti lze
vrcholu po zmrzlém sněhu snadno, a hospodář,
jenž v Chýši Pasovského se svojí rodinou poprvé
zimu spokojeně tráví, pečuje o pohodlí každého,
kdo sem zavítá... kdo chce mimo to zkusiti své
umění na lyžích, má k tomu na Čerchově nejlepší
příližitost: lyže jsou každému k dispozici.“
Jedna ze zachovalých vzpomínek je od sestry
hospodyně Marie, později provdané Kitzbergerové
a pozdější nájemnice restaurace U Tří Chodů na
Hadrovci.
„Když jsme se se sestrou 15. června 1905
stěhovaly na Čerchov, vyjely jsme z Domažlic
s kočárkem (košatinou) s tříměsíční Aninkou.
Jely jsme přes Výhledy – lokálka na Tachov ještě
nebyla postavena – ani auta nejezdila. Mně bylo
16 roků. Byla jsem dosti unavená, ale všechno
jsem přestála (pozn. 16 km). Byli jsme tam všichni
spokojeni. Děkuji Pánu Bohu, že jsem tam přišla,
aby se mi vrátilo zdraví. Já jsem byla moc nemocná a ten Čerchov mě uzdravil. Chodila jsem sama
lesem. Jednou tam dokonce přišli cikáni. Bylo to
na podzim. První k nám přišel komeník z Trhanova
a povídal: „Jdou sem cikáni!“ My jsme si z toho
nic nedělali. Potom přišel pan lesní Fogelsang
a povídal německy (sestra uměla německy):

„Paní, dejte si pozor, je jich asi 16 a mají tři koně
a dva vozy. Už byli skoro nahoře na vysokém
stoupání.“ Byla otázka, kdo by měl jít pro četníky
na Kubici. Komeník prohlásil, že za nic na světě
nepůjde. Kdyby šel švagr, tak jsme tam zůstaly jen
dvě ženy. Tak jsem se rozhodla, že půjdu já. Tak
mně dali revolver do kapsy – uměla jsem střílet
– a tak jsem šla. To bylo ve čtyři hodiny odpoledne
v listopadu, kdy se už pomalu stmívalo. Na kubickou četnickou stanici jsem došla za tmy. Byl tam
Štěpán (pozn. známý četník). Dva četníci šli se
mnou a všechno prohlíželi. Až na hoře na Plzeňce
nedaleko – jak jsme říkali – U obrázku, tam už byl
vůz, který prohlédli a o kus dál ještě druhý. Tak
ty cikány jsme tam museli nechat. Chtěli si půjčit
oslíka Soňu, ale švagr jim ji nepůjčil.
Když byly neteři asi dva roky, už mluvila, těžce
onemocněla. Po tělíčku měla takové tmavé pupínky. Tenkrát tam přišel nějaký pan doktor Svoboda
a povídá: „to dítě musí jít z Čerchova pryč. Pro dítě
je tady řídký vzduch, musíte ho dát do Domažlic.“
Tak moje matka jí měla v Domažlicích do tří let.
Když jí byly tři roky, tak jsem ji s mým bratrem,
který studoval v Praze (pozn. prof. Václav Pavlík),
před Vánoci nesli nahoru na zádech. Jednou šel
napřed on a já šla v jeho šlépějích a naopak. A tak
jsme na ten Čerchov šťastně došli.
Když jsem se vdávala, byl starostou Domažlic
Ludvík, který řekl mému otci, jesli budu chtít, ať
si vezmu hostinec na Hadrovci nebo v Klenčí. Já
jsem řekla, že půjdu na Hadrovec, odkud uvidím
Čerchov. A tak jsme tam skejsli 42 roků (provdaná Kitzbergerová).
První vánoční svátky jsme slavili na Čerchově
s nějakým panem učitelem Hlaváčkem z Kubice.
Ten zapsal do pamětní knihy, co jsme všichni
podepsali: „Venku mrzne, sněhu je na metr, uvnitř
vesele se slaví Silvestr a pěšky vítáme Nový rok.“
Tak jsme začali nový rok 1906.
Potom tam začali chodit převážně domažličtí
a plzeňští sokolové a Plzeňáci si zvolili Čerchov za
svoji základnu a přenesli tam terč Ski klub Plzeň.
Mezi Plzeňany tam chodil pan Kabát se svojí manželkou. Pan Kabát si jednou přehodil přes bidlo
kabát nad kamny a on se mu spálil. Pak se mu
dlouho smáli, že pan Kabát si spálil kabát.
Na Čerchově se scházeli domažličtí a plzeňští
lyžaři. Naše ženy, když jezdily z Čerchova na lyžích, mívaly kalhoty a přes ně sukně. Dříve se používala jedna hůl, převážně bambusová dva metry
dlouhá, kterou nejdále používaly dámy. Rozkročmo na ni sedly a tím brzdily. Jednou jela sestra do
Domažlic. Když přijela skoro na Zelený plac (pozn.
Dnes Zelená chýše), zjistila, že nemá sukni, tak se
pro ni vrátila na Čerchov, aby nemusela chodit po
Domažlicích v kalhotách. Milka, sestra hospodáře,
si udělala takový pás a několik gum, na tom byly
kšandy a patenty a tak si vyzvedla sukni nahoru.
My jsme nešli ani jednou bez ruksaku, protože
se vždy na něco zapomnělo. Když bylo na podzim,
tak se nakoupilo na celou zimu, hlavně mouka,
protože sestra pekla chleba. Venku u věže byla
pec a v zimě jsme museli prohrabovat cestu.
Chléb bylo celožitný, lidi ho měli strašně rádi.

A tak když vezli nahoru pivo, tak nám od Ludvíků,
jak jsme říkali Lojzy, jeden nebo dva pytle mouky
přinezli.“
Sportovní a společenské vyžití bylo prováděno
v rodinném duchu. Proto se hospodyni říkalo
„Teto“.
Pivo bylo na zimu předzásobeno. Dováželi
ho pivovarští koně domažlického pivovaru po
Stadionce. Na rovince musela být polovina sudů
složena, zbytek se vyvezl nahoru a druhá polovina
byla dovezena následovně. Bernardýn Barča pustil každého do šenkovny, ale když hospodář nebo
hospodyně odešli pro pivo do sklepa, pes nikoho
nepustil ven.
Svatopluk Krejsa
(pokračování příště)

Rododendrony za pět set

Městská policie zadržela starší občanku při krádeži rododendronů. V parčíku
u hřbitova U Svatých krásně rozkvetl
okrasný keř, který se zalíbil jedné zdejší důchodkyni. Přijela s kárkou i rýčem
a právě, když se chystala rododendron
ukrást, ji přistihli strážníci. Trapnou záležitost vyřešili pokutou pět set korun, která
o hodně převyšuje částku, kterou by potrestaná vydala, kdyby si stejnou rostlinu
koupila. Nejeden čtenář si jistě pomyslí:
„že jí to za tu ostudu stálo.“
(toš)

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

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

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

v červnu a červenci
zábaly zdarma
dále provádíme masáže klasické, medové,
champi, Breussova, baňkování, masáže
plosky nohy, čínské, lávové kameny
– přípravky firmy Hadek
– prodej dárkových poukázek,
– přípravky Diochy a Energy

Kostelní 103, Domažlice, tel. 725 892 085
email: knoppovaivana@seznam.cz

v
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Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí částek z grantu
– Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova
Žadatel
AC Domažlice
SK BC Wolfs Do
TJ Havlovice
Velosport Do
Mílaři Do
TJ JiDo, oddíl kulečníku
TJ JiDo, oddíl kopané, „B”
TJ JiDo, oddíl volejbalu a noh.
TJ Sokol Do, oddíl šachu
TJ JiDo, oddíl florbalu
TJ JiDo, oddíl basketbalu
TJ JiDo, oddíl stolního tenisu
TJ JiDo, oddíl tenisu

Částka v Kč
36 000
36 000
8 000
26 000
11 000
4 000
55 000
42 000
11 000
17 000
11 000
17 000
26 000

Činnost
Atletika dospělých
Baseball muži
Sportovní činnost
Podpora závodníků, cyklistické závody
Sportovní příprava a účast v soutěžích
Činnost dospělých v oddíle
Sportovní činnost „B” mužstva
Sportovní činnost
Činnost oddílu
Podpora a rozvoj činnosti oddílu
Sportovní činnost
Stolní tenis
Podpora činnosti dospělých

„Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“

Upřímné vinšování pilnému, pracovitému umělci

Při psaní této vzpomínky k polokulatému životnímu jubileu vynikajícího domažlického výtvarníka, mnohostranně zasloužilého nejen o naše památné město i okolní
Chodsko, mě napadá trochu „obrozenecká“ věta z učebnice českého jazyka v polovině
předminulého století: „Pilná, poctivá práce posléze přináší požehnané, přívětivé a pěkné podzimní plody!“
Jsem přesvědčen, že právě tomu bylo a je u našeho dosud pilně tvořícího pilného
umělce. Jako jeho o pouhý rok mladší vrstevník s nadšením a častým milým překvapením bedlivě sleduji jeho narůstající dílo. Naše válečná generace měla ve společném
pamětihodném rodišti za příklad a na očích opravdu velikou plejádu nadšeně tvořících
kumštýřů, obzvláště výtvarníků. Z nich nemohu nejmenovat skutečné Mistry velkého
umění - Jana Paroubka, Františka Michla, Karla Kuneše, Jana Šebka, Josefa Bureše
a Václava Amorta. Ale vedle nich v Domažlicích a na širém Chodsku pilně tvořily
nejméně ještě dvě desítky dalších lidových umělců, mezi nimi krajkářky, vyšívačky,
chodské „šedličky“ (švadleny), ale také četní keramici a hrnčíři...
I náš letošní jubilant Josef Doubek pochází ze starého domažlického rodu měšťanských hrnčířů, po němž se ve sbírkách muzeí i soukromníků zachovalo dosti památek.
Narodil se 24. května 1936 v Domažlicích učitelské rodině a jeho umělecké nadání se
začalo zřetelně projevovat už brzy v dětství. Rodiče mu naštěstí nebránili, aby studoval
a pak se také jako svému povolání věnoval užitému umění. Jeho začátky plně patřily
divadlu, které je s výtvarnem ve velmi pevném spojení. Ale k úplnému a širokému
rozvoji Pepových schopností i možností docházelo teprve až po návratu do milovaného
rodiště. Myslím, že by bylo úplně zbytečné našim domažlickým čtenářům vyjmenovávat naprosto nemalý počet jeho plakátů, diplomů, slavnostních tisků, kalendářů, kreseb
charakteristických zákoutí města i četných okolních obcí i osobitou grafiku...
Při letošním, vpravdě už nikoli nezasloužilém životním výročí, bych chtěl svému
životnímu příteli popřát především dostatečný díl uspokojivého zdraví, ale zároveň také
další a další inspiraci a neúnavnou touhu také nadále pilně pracovat na nových a nových
„uměleckých oslaveních“ našeho památného města i okolního Chodska uprostřed nádherné krajiny pohraničního podhůří...
Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň

Městské centrum služeb, Baldovská 638,
Domažlice pořádá přednášky:
1. 6. od 14:00 hod ELSA OPTIK
M. Prokešová,
7. 6. 16.00 hod vernisáž - malíř pan Jansa,
22. 6 . 14.00 hod Bezpečnost seniorů
– městská policie.
Prokopa Velikého 689, Domažlice:
2. 6. 9.00 hod Zpívaná s p.Tichotou.
Břetislavova 84, Domažlice, přednáška:
15. 6. 14.00 hod rehabilitace
– MUDr. Kubiska.

Letní škola cizích jazyků
v Domažlicích AN-NÉ-ŠP
Termíny
(3. 7. – 8. 7.) (10. 7. – 15. 7.)
(17. 7. – 22. 7.) (24. 7. – 29. 7.)
Intenzivní výuka cca 4 hodiny denně
v kategoriích
(zač., mírně a středně pokročilí,
pokročilí).
Ubytování v centru města možnost
polopenze, plné penze v místě výuky.
Přihlášky telefonicky

na čísle 733 254 811 (10.00 – 15.00)
nejpozději do 20. 6. 2011.
Cena za pobyt s plnou penzí včetně
výuky cca 4000,– Kč

Žadatel
AC Domažlice
SK BC Wolfs Do
HC Do, oddíl mládeže
MS vodní záchranné služby ČČK
TJ Havlovice
Gymnázium J. Š. Baara
TJ Sokol Do, oddíl sportovní gym.
Mílaři Do
Judo – club Do
TJ JiDo, oddíl karate
TJ JiDo, oddíl plavání
TJ JiDo, oddíl krasobruslení
TJ JiDo, oddíl kopané
TJ JiDo, oddíl volejbalu, noh.
TJ JiDo, oddíl florbalu
TJ JiDo, oddíl stolního tenisu
TJ JiDo, oddíl basketbalu
TJ JiDo, oddíl tenisu

Částka v Kč
68 000
70 000
926 000
20 000
10 000
61 000
79 000
42 000
8 000
90 000
536 000
110 000
483 000
80 000
191 000
18 000
161 000
47 000

Činnost
Atletika dětí a mládeže
Baseball - mládež
Lední hokej pro mládež
Plavecký výcvik dětí a mládeže
Příspěvek na sport. činnost
Centrum volného času 2011
Podpora činnosti oddílu
Organizovaná sportovní činnost
Judistická sportovní příprava dětí a mládeže
Podpora a rozvoj činnosti oddílu
Činnost mládeže v oddíle
Sportovní činnost mládeže v oddíle
Činnost oddílu
Sportovní činnost
Podpora a rozvoj činnosti oddílu
Stolní tenis - mládež
Činnost oddílu
Podpora činnosti mládeže

„Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“
Žadatel
AC Do
TJ JiDo, oddíl kopané
TJ JiDo, oddíl florbalu
Automotoklub
TJ JiDo, oddíl basket.

Částka v Kč
50 000
555 500
80 000
10 000
104 500

Činnost
Atletika – I. liga mužů, II. liga žen
Sportovní činnost
Podpora a rozvoj činnosti oddílu
Podpora jezdce Automotoklubu
Činnost oddílu, postup do I. ligy

„Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura
a ostatní zájmové činnosti“
Žadatel
Český červený kříž
Asociace rodičů zdr. postiž.
Český zahrádkářský svaz
Klub českých turistů
Klub českých turistů
Revma liga
Svaz tělesně postižených
TJ Sokol Do – klub seniorů
TJ Sokol Do – TS Hanka
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz tělesně postižených v ČR
SDH Do
Moskyto klub
Dia územní organizace
Centrum pro zdr. postiž.
Čerchovan
Konfederace pol. vězňů

Částka v Kč
42 000
10000
10 000
4 500
3 500
7 000
2 500
12 500
5 000
7 000
20 000
15 000
13 000
5 000
6 000
82 000
5 000

Činnost
Činnost spolku
Zájezd – společenská akce
Dušičková výstava
Zamykání české studánky
Vzpomínková pěší pouť
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Činnost klubu
Činnost TS
Podpora činnosti
Plnohodnotný život
Tematický zájezd
Podpora reg. hud. skupin
Podpora diabetiků
Den pro zdraví 2011
Roční provoz sboru
Zájezd - Jáchymov
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PRODEJ ZÁJEZDŮ DO CELÉHO SVĚTA
Cestovní agentura
Jaroslava Rejchrtová
Švabinského 542, Domažlice,
tel. 728 342 884
c.a.rejchrtova@seznam.cz

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

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
„Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura
a ostatní zájmové činnosti“
Žadatel
SDH Do
MCT CZ o.s.
Sídliště Šumava
Český svaz och. přírody
MC Benjamínek
MC Benjamínek
O. s. Nové Obzory

Činnost
Zájezd k ukončení sezony
Aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - děti
Pálení čarodějnic, Dětský den, Rozloučení s prázdninami
Čertíci 2011
Poznáváme svůj svět II.
Dětství bez úrazu
Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

Částka v Kč
15 000
14 000
6 000
10 000
20 000
10 000
10 000

„Podpora významných počinů“
Žadatel
Český červený kříž
Akademie klasické hudby
AC Domažlice
Klub českých turistů
Klub českých turistů
Okresní klub Svazu PTP
GJŠB
Velosport Do
Mílaři Do
Chodský film. a lit. spolek
Chodský film. a lit. spolek
STOP PPP
Čerchovan
Judo – club

Částka v Kč
6 000
18 000
21 000
5 500
13 500
5 000
50 000
20 000
21 000
80 000
17 000
3 500
182 700
6 000

Akce
Den pro zdraví se seniory
5. mezinárodní klarinetové kurzy
Atletický mítink, Chodska 150
Odemykání české studánky
Setkání turistů na Čerchově
Podpora významných počinů
140. výročí založení
Velká cena Domažlic MTB
Memoriál J. Mazance, Hvězdné házení
Domažlický kulturovar
Chopoj 2011
I. mezioborová konference
A. Dvořák – Svatební košile
Turnaj judo + partnerská města

„Jednorázové akce pro mládež“
Žadatel
Český červený kříž
Asociace rodičů zdr. postiž.
Klub českých turistů
Klub českých turistů
Sídliště Šumava
PS Čtyřlístek
PS Čtyřlístek
Pionýrská skupina Mír
Pionýrská skupina Mír
Pionýrská skupina Mír
Český rybářský svaz
Český rybářský svaz

Částka
12 000
3 000
1 200
1 200
6 000
8 000
9 000
5 100
3 500
10 000
11 000
6 000

Název projektu
Okresní kolo „Hlídek mladých zdravotníků”
Sport. víkend. pobyt
Májová vycházka rodičů s dětmi
Toulky zlatem podzimu
Dětský den na Sídlišti Šumava
Cesta na Xapatán
Přebor PS
Mikulášská nadílka
Slavnosti světel
Dětský maškarní karneval
Okr. kolo „Zlatá udice”
Místní kolo „Zlatá udice”
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