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Tchaiwanci v Rajské zahradě

Město Domažlice získalo od agentury
Dobrý den v Pelhřimově ocenění rekordman roku za ekologický počin v oblasti
třídění odpadů za loňský rok. To se
vztahuje k loňskému postavení mozaiky
domažlické věže.
V ocenění se praví: Město Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Domažlice pod vedením Bc. Jany Váchalové uspořádal akci,
při níž 280 žáků z osmi škol domažlického okresu sestavilo na náměstí Míru
v čase 1 hodina 42 minut a 29 vteřin
mozaiku z víček od PET lahví o rozměrech 8x56 metrů. Mozaika znázorňovala v poměru 1:1 dominantu města
- domažlickou věž. K sestavení obrazce
bylo použito 491 520 ks víček, přičemž
v přípravném období probíhajícím od
září 2007 bylo v zúčastněných školách
nasbírání rekordních 1 339 391 víček.
Rekordu bylo dosaženo 20. května 2008
v Domažlicích.
(toš)

Část Husovy ulice je již opravena

Tchaiwanští bubeníci byli pro všechny diváky
velkým a velmi milým překvapením. Foto S. Antoš

Prvním z tříčlenné série koncertů v Rajské zahradě domažlického kláštera augustiniánů byl Učitelský koncert ZUŠ, který se konal 9. června. Oproti původnímu
plánu přibylo mezi účinkujícími vystoupení skupiny Ten Drum Art Percussion
z Tchai-wanu. A je třeba říci, že se jednalo o milé překvapení, které do našeho
města přivezlo závan atmosféry ze světa značně se od našeho lišícího. Zmíněnou
atmosférou byly nejen strhující rytmy bubnů, ale i postoje a přesné pohyby účinkujících hudebníků.
Před vystoupením hostů z ostrovní Číny vyslechli posluchači několik kvalitních
vystoupení z různých hudebních epoch učitelů i jejich žáků ze Základní umělecké
školy v Domažlicích.
V Rajské zahradě se uskuteční ještě dva další koncerty, a to 28. července – soubor
Musica ad Gaudium a 27. srpna – Petit duo.
Čtenářům připomínáme, že Městské kulturní středisko Domažlice připravilo pro
širokou diváckou obec řadu kulturních vystoupení, která zahrnují nejen výše zmíněnou vážnou hudbu. Na programu série koncertů jsou v podstatě všechny hudební
žánry. Jaké to jsou a kdy se daná vystoupení či filmová představení konají, včetně
programu Chodských slavností–Vavřinecké pouti, si můžete přečíst v brožuře Kulturní léto 2009, která je zdarma k dispozici v Městském informačním centru na
domažlickém náměstí vedle radnice. Publikace každého provede celým létem tolik
bohatým na kulturní akce.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 15. 7. 2009
od 14 hodin v kanceláři starosty. Zasedání zastupitelstva města se v červenci nekoná.

Náročná rekonstrukce Husovy ulice (od
brány k pomníku Svobody) je z větší části
hotová. „Protože jsme nechtěli čekat na
celkovou opravu, část jsme již uvedli do
provozu,“ říká starosta města M. Mach.
Tímto způsobem radnice odlehčila provozu ve městě a podpořila obyvatele a podnikatele této části města, kterých se opravy
bezprostředně dotýkaly. Podařilo se vydláždit komunikaci, vyměnit vodovodní
řady a opravit obrubníky a chodníky. Celkové náklady byly zhruba šest milionů korun. Opravit chybí menší díl komunikace,
ale technicky a hlavně finančně náročnější
část (v penězích se jedná zhruba o 15 milionů korun). Po Chodských slavnostech
dělníci opraví stoku procházející pod dolní
částí komunikace, která napomáhá odvádět vodu z města při přívalových srážkách
a dokončí opravu povrchu komunikace.
(toš)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
VELVET COFFEE
originální mražená káva

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 84. mimořádné
schůzi konané 4. května jmenovala ředitelem Základní školy Domažlice, Msgre
B. Staška 232, příspěvková organizace,
Mgr. Petra Jansu, s účinností od 1. 7. 2009.
Souhlasila s přijetím dotace na grantový
program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009 – Preventivní
programy realizované školami a školskými
zařízeními v roce 2009, pro ZŠ Domažlice, Komenského 17.
Rada města na své 85. schůzi dne 11.
května schválila provedení opravy spojovacího chodníku mezi ulicí Mánesovou
a Kunešovou v Domažlicích. Neudělila
výjimku z místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemkové parcele
č. 4835, k.ú. Domažlice, ze zákazu vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t (jedná se o úzkou nezpevněnou
cestu mezi zahrádkami v oblasti „Pod
Svatýma“). Radní souhlasili s uzavírkami
a zvláštním užíváním místních komunikací v době příprav a konání Chodských
slavností a Vavřinecké pouti v roce 2009
(uzavřeny budou ulice jako v minulosti,

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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navíc část ulice Benešova). Rada vzala na
vědomí jako jediný společník společnosti
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.
zápis z konzultačního dne společnosti
Domažlická správa nemovitostí spol.
s r.o., který se konal dne 23. 4. 2009,
vzala na vědomí jako jediný společník
společnosti Zprávu o provedené kontrole
společnosti Správa sportovních zařízení
s.r.o., se sídlem u Zimního stadionu 291,
Domažlice. Schválila zakoupení automatu
na pamětní mince, raznice – město Domažlice, raznice – Chodské slavnosti, 1000 ks
mincí - město Domažlice a 1000 ks mincí
- Chodské slavnosti.
Rada města na své 87. schůzi dne 25.
května schválila zadání zakázky „Oprava
chodníku v ulici Vojtěchova v Domažlicích“ firmě Ptáčník – dopravní stavby
s.r.o. Domažlice za cenu 230.940,10 Kč
vč. DPH. Uložila OSM opakovaně inzerovat pronájem nebytových prostor
v nemovitosti čp. 40 na stavební parcele
č. 187/1 ve II. nadzemním podlaží na náměstí Míru v Domažlicích. Radní vzali na
vědomí informaci o vyúčtování výherních
hracích přístrojů, povolených městem
za rok 2008 a schválili použití výtěžku
z výherních hracích přístrojů za rok 2008.
Rada doporučila zastupitelstvu města
Domažlice schválit závěrečný účet města
Domažlice za rok 2008 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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
7. 6., 5. 7. a 2. 8. 2009 od 14.00 hodin do
21.00 hodin.
Rada jmenovala jako jediný společník
společnosti Správa sportovních zařízení
města Domažlice s.r.o., vykonávající
působnost valné hromady společnosti dle
ust. § 132 obchodního zákoníku v platném
znění, pana Rostislava Hlaváče, jednatelem
společnosti, a to s účinností od 1. 6. 2009.
Souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 60.000,– Kč z rezervního fondu
příspěvkové organizace města Domažlice
Základní škola Domažlice, Komenského
17, na rekonstrukci příjmového pultu na
špinavé nádobí ve školní jídelně. Souhlasila s použitím finančních prostředků
ve výši cca 500.000,– Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup tunelové myčky
na nádobí.
Zastupitelstvo města na svém 32. zasedání 20. května schválilo poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení
sídliště Šumava na dokončení více- účelového hřiště na sídlišti Šumava ve výši
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250.000,– Kč. Schválilo poskytnutí dotace
TJ Jiskra na financování akce „přístavba
a nástavba šaten u tribuny městského stadionu (dostavba šaten) Domažlice, Hořejší
předměstí“ ve výši 4 mil. Kč, schválilo
Harmonogram přípravy likvidace příspěvkové organizace Městské lesy Domažlice
a schválilo zrušení příspěvkové organizace
Městské lesy Domažlice, IČ 00574929 ke
dni 30. 6. 2009 (Pozn.: Neplést se s.r.o.
Domažlické městské lesy, které zůstávají
v činnosti.)

Sekání trávy
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Základní kámen penzionu je položen

Doposud nejnákladnější stavbou v novodobých dějinách města je právě budovaný
penzion pro důchodce, jehož realizace vyjde na 92 milionů korun. Po úvodních terénních
pracích následovala na počátku června malá slavnost, při níž přítomní slavnostně poklepali na jednu ze základních patek celého objektu.
Řečníci - mezi nimiž byl starosta Domažlic Miroslav Mach, senátorka Jiřina Rippelová, poslanec Jan Látka, ředitelka penzionu Vendula Klimentová, zástupci dodavatele jímž
je DSP, projektanta a další - shodně oceňovali důležitost této stavby. Po pěveckém vystoupení obyvatelek stávajícího městského penzionu v Baldovské ulici následovalo slavnostní
poklepání základní patky, kterou poté jeřáb umístil do základů.
Popisovaný penzion pomyslně vyrůstá v ulici Prokopa Velikého. Chodbou bude spojen
se sousedním městským penzionem, čímž dojde k racionálnímu využití zázemí a provozu
obou zařízení, která splynou v jedno.
Stanislav Antoš

Minulý měsíc vyjeli pracovníci Domažlických technických služeb sekat
trávu do následujících ulic – případně
sídlišť: Palackého, Kavkaz, Havlíčkova,
Hruškova, Krásnohorské, v ulicích, jimiž
prochází hlavní silniční průtah, Chrastavická, v Havlovicích, Cihlářská, Žižkova,
B. Staška, Voborníkova, Na Milotově,
Erbenova, Fügnerova, Zahradní, Poděbradova, Michlova, zahrada ZUŠ, dolní část
Kozinova pole, zahrada pod Chodským
hradem a Škarman.
(red)
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Prádelna Domažlice
Palackého 223

Starosta města Miroslav Mach postupně vyzývá přítomné zástupce veřejného života k poklepání základního kamene.
Foto S. Antoš

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM OBJEKTŮ, PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ
PAMÁTKU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE
nabízí praní
a mandlování prádla
Vypereme vám:
- deky, polštáře (s umělou náplní),
spacáky, kožešinové přehozy
- potahy do aut, autobusů
- záclony, závěsy
- ložní prádlo, utěrky, ručníky, ubrusy
- bundy, kabáty, kalhoty, trička
- modráky, pracovní kombinézy
- fotbalové dresy

Bližší informace
na tel. čísle

379 725 022

Město Domažlice oznamuje vlastníkům nemovitých kulturních památek, které
se nacházejí na území Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají
možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok
2010 a výhledově na dalších 5 let (tj. do roku 2015). Příspěvek z tohoto dotačního
programu je možné získat pouze na památkové vícenáklady spojené s obnovou
nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní krytiny, oprava krovů,
statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava
– repase – repliky – oken a dveří. Příspěvek se nevztahuje na: modernizace
bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, půdní vestavby, technické
zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou replikami), kopie sochařských
děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení
projektových dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u odboru kancelář starosty – oddělení školství, tělovýchovy
a vnějších vztahů – úsek památkové péče, do 31. 8. 2009 na předepsaném tiskopisu,
který je k dispozici na tomto oddělení (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104,
Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách Města Domažlice
http://www.domazlice.info
(MěÚ)
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
13. 7. a 3. 8. Odběr je
ve Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní
pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy
mohou dávat krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry je 3 měsíce. U mužů se
v současné době rovněž doporučuje 4x do
roka.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

tel. 602 478 448, 604 238 911

červenec-srpen 2009

l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861
l Překlady v jazyce anglickém
a německém - Eva Jiřincová,
Prapořiště 148, tel. 379 732 436,
736 170 474,
e.jirincova@centrum.cz

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(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:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Jubileum výtvarnice Jany Hruškové

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Změna půjčovní doby v jednotlivých
odděleních Městské knihovny Boženy
Němcové v době letních prázdnin
od 1. 7. do 31. 8. 2009
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9-12
13-18
ÚT
zavřeno
ST
9-12
13-18
ČT
zavřeno
PÁ
9-12
13-16
Čítárna
PO
9-12
13-18
ÚT
zavřeno
ST
9-12
13-18
ČT
zavřeno
PÁ
9-12
13-16
Internetová studovna
PO
9-12
13-18
ÚT
zavřeno
ST
9-12
13-18
ČT
13-16
PÁ
9-12
13-16
Oddělení pro děti a mládež
PO
9-11
13-16
ÚT
zavřeno
ST
9-11
13-16
ČT
zavřeno
PÁ
9-11
13-16
Oddělení speciálních služeb a regionální
oddělení
PO
9-11
13-18
ÚT
zavřeno
ST
9-11
13-16
ČT
13-16
PÁ
9-11
(pro studenty k přípravě diplomových
a seminárních prací po předchozí domluvě
bez ohledu na provozní dobu)

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

Patří již leta k výrazným uměleckým osobnostem Domažlic, které propaguje četnými výstavami svých
obrazů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Spolu s Václavem Sikou se řadí k těm výtvarným
umělcům, kteří reprezentují naše město doma i v zahraničí a představují je jinak než v tradiční folklorní
podobě. (Václav Sika vede Galerii bratří Špillarů, žije a tvoří ve Kdyni, Jana Hrušková je domažlickou
rodačkou, která se v Domažlicích narodila, vyrůstala tady, studovala i pracovala.)
A malovala. První výstavou se v Domažlicích představila v roce 1985. Od té doby jich obeslala nebo
uspořádala více než 60. V mnoha českých městech, cizích zemích, na různé reprezentativní úrovni. Pravidelně se zúčastňovala národních soutěží – v Českých Budějovicích, Litoměřicích, vystavovala samostatně v Praze, Plzni, Klatovech, ale i v menších obcích v nejbližším okolí – v Srbicích, Kolovči, Horšovském
Týně, Poběžovicích. Se zájmem se setkala výstava na Štrbském Plese. V zahraničí se poprvé představila
v roce 1991 v Chamu, následoval Kötzting, Roding, Furt im Wald. Řadu výstav v německých městech
vystřídala účast na prestižní výstavě v Los Angeles v USA v roce 1999, na kterou byli pozváni z Čech
pouze 2 umělci. Stala se nositelkou titulu Laureátka festivalů Very Speciál Arts této soutěžní výstavy.
Vystavovala v Norsku, holandském Budelu, na univerzitě Cambridge v Anglii.
Obrazy Jany Hruškové známe i z Domažlic. Z výstav Paleta před více jak dvaceti lety, z výstavy v pojišťovně, klášteře, v kavárně U Krbu, ve spořitelně nebo v městské knihovně. Její obrazy zdobí i některé
instituce – nemocnice, banky, hotely, pojišťovny.
Všude nás upoutá jakési snové vidění světa. Světa, jaký by měl být a jaký vídají děti ve svých nejkrásnějších snech. Světa laskavého a přívětivého. S cestami, které vždycky vyvedou tím správným směrem
a nenechají zabloudit. Které potěší duši. S vodou, která nestrhává, neničí, neohrožuje, ale která omývá,
plyne, mění se v hravé kapky.
Takové jsou obrazy z kategorií Voda, Pod hladinou, Kapky rosy, Flora, Relaxace, Fantazie, Zákoutí,
které mohou zájemci najít na webové adrese http://hruskova.dokdyne.cz/tvorba.htm.
Obrazy Jany Hruškové neprovokují, neburcují, nenutí nás přemýšlet, co zrovna tenhle tah štětcem
znamená a co jím chtěl tvůrce vyjádřit. Obrazy Jany Hruškové hladí, přinášejí uspokojení, vnitřní klid.
V tom je jejich síla.
Potěšit se s nimi budou moci návštěvníci domažlické knihovny v říjnu, na kdy je naplánována výstava
ve vestibulu knihovny k jubileu, kterého se v letošním roce Jana Hrušková dožívá. Své kulaté narozeniny
oslaví 6. července. Blahopřejeme!
Mgr. Hana Mlnáříková

Kniha mého srdce potřetí – aneb Jak jsme hlasovali ve druhém kole

Akce České televize a Českého rozhlasu, podporovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků, vstupuje do třetí etapy.
První místo ve druhém kole hlasování z vybraných 100 titulů získal v Domažlicích hit posledních let
– Harry Potter. J. K. Rowlingové. Je proto potěšitelné, že druhé místo obsadila nestárnoucí Honzíkova
cesta Bohumila Říhy, pro kterou hlasovala široká škála čtenářů od těch dětských až po ty dříve narozené. Následoval další český klasický titul – Rychlé šípy J. Foglara. Čtvrté místo shodně obsadil Jirotkův
Saturnin a Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové, a na pátem místě se umístila Babička Boženy Němcové
s 18 hlasy. Knihy Malý princ, Pipi, dlouhá punčocha a Egypťan Sinuhet získaly po 12 hlasech, 11 hlasů
získala Čapkova Dášenka a Bylo nás pět K. Poláčka. Pomyslných TOP 12 by v Domažlicích stejným
počtem hlasů -10 rozšířily na TOP 14 knížky Doktorka z Domu trubačů Ilony Borské, Na západní frontě
klid E. M. Remarqua a Plevův Robinson Crusoe. Pro třetí a závěrečnou etapu domažlická knihovna opět
nabízí možnost hlasovat prostřednictvím hlasovacích kuponů, využitím internetu v internetové studovně
nebo hromadným odesíláním hlasů pro jednotlivé knihy.
Mgr. Hana Mlnáříková

Výstava Putování po Chodsku

Výstava průvodců, obrazových publikací, map z vlastních fondů knihovny, ale
i ukázky z internetových stránek, které
jsou věnovány Chodsku. Z knižních průvodců bude k vidění nejstarší průvodce
dlouholetého okresního starosty Maxe
Dufka (1856–1926) Chodskem a Nový
průvodce Chodskem učitele a pozdějšího ředitele domažlických škol Josefa
Žuvníčka (1865–1939). K nejnovějším
průvodcům pak budou patřit vystavované
exponáty Zdeňka Procházky.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 1. července do 31. srpna 2009.

Školení internetové studovny
o prázdninách:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 14. července 2009 školení
Začínáme s internetem
a v úterý 11. srpna 2009 školení
Začínáme s internetem
Obě samostatná tříhodinová školení jsou
určena začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
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Domažlický pivovar se probudil k životu

Historie domažlického pivovaru, ať ta starší, po tu novější, je domažlickým občanům
povětšinou známá. Málokdo však měl možnost objekt pivovaru navštívit jak v dobách
největší slávy, tak v době „zakonzervování“ současného stavu. V neděli 21. června se
díky iniciativě starosty Ing. Miroslava Macha naskytla všem příležitost zhlédnout prostory historické části pivovaru.
Během této návštěvy mohli návštěvníci vidět nejen zbytky výrobní technologie, ale
i nádherné sklepní prostory či tesařské umění v hlavní části pivovaru. Divácky velmi zajímavou částí se stala pravidelná video prezentace plánovaná rekonstrukce pivovaru z dílny
architekta Vorla, kterou každou hodinu neúnavně prezentoval starosta města Ing. Mach.
Pivovar navštívila během nedělního dne více než tisícovka lidí. Mnoho z nich se podobně jako jeden z nejstarších dosud žijích bývalých zaměstnanců pan Herlík (88 let), na
návštěvu připravilo. Přinesli si s sebou vzpomínky na dobu, kdy byl pivovar v provozu.
Nezřídka se stávalo, že náhodný návštěvník se během chvíle vrátil s celou rodinou.
Skvělým důkazem o tom, že záměr vybudovat v domažlickém pivovaru kulturní
stánek, se stal křest nové desky hudební skupiny Chodská vlna, který uzavíral den otevřených dveří. Koncert Chodské vlny zaplnil prostory pivovaru do posledního místa.
Z dosud mrtvé budovy se ze dne na den, alespoň na chvíli, stalo centrum kultury a zájmu
mnoha lidí, kteří vyslovili chuť se do prostor pivovaru opět podívat.
Před zpřístupněním opuštěných prostor
muselo dojít k generálnímu úklidu a především k zabezpečení nebezpečných míst
v objektu. Tohoto úkolu se skvěle zhostily
Domažlické technické služby. Průvodci
a organizátory se stali členové Sdružení
pro město Domažlice. Dík samozřejmě
patří i ostatním, kteří se na Dni otevřených
dveří domažlického pivovaru podíleli.
Roman Kalous,
Sdružení pro město Domažlice

červenec-srpen 2009

Domažlický zpravodaj - str. 7

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

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

(450 cm2) 5 940 Kč

Středa–čtvrtek
1.–2.
Zač. 21:30 hod

Český dokument

Pátek–sobota
3.–4.
Zač. 21:30 hod

Americký akční film s titulky

Neděle–pondělí
5.–6.
Zač. 21:30 hod

Americká romantická komedie s titulky

Americká komedie v českém znění

l Při opakování sleva – 10%

Úterý–středa
7.–8.
Zač. 21:30 hod

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

Čtvrtek–pátek
9.–10.
Zač. 21:30 hod

Rodinná romantická komedie v českém znění

Sobota–neděle
11.–12.
Zač. 21:30 hod

Francouzský dokument v českém znění Zdeněk Svěrák

Pondělí–úterý
13.–14.
Zač. 21:30 hod

Americké Sci-fi s titulky

Středa–čtvrtek
15.–16.
Zač. 21:30 hod

Americká komedie s titulky

Pátek–sobota
17.–18.
Zač. 21:30 hod

Celovečerní slovenský film

Neděle–pondělí
19.–20.
Zač. 21:30 hod

Americký Sci-fi, horor s titulky

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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

5. 7. Zahajovací koncert – L. Peterková
8. 7. Medial – zdravotní přednáška
11. 7. Koncert účastníků 3. mez. klar. kurzů
22., 23. 7. Prodej
12.–17. 8. Výstava Fotoklubu při MKS
24., 25. 8. Prodej
26. 8. Zasedání zastupitelstva města

Václav Kabourek, zámečnické práce
Čerchovská 443, Domažlice
provozovna Březí u H.Týna
Nabízí výrobu balkonového zábradlí
včetně barvy a montáže.

Úterý 21.
Zač. 21:30 hod

V pátek 10. 7. od 20.00 hod.
rock´n´roll STARÝ PSI
V pátek 24. 7. od 20.00 hod.
DISKOTÉKA Pavla Mlezivy
Telefon rezervace:

777 281 636, 379 433 150

Mobil:
Telefon:
Fax:
E-mail:

+ 420 602 194 078
379 422 186, 379 724 814
379 724 814
zamecnictvikab@cbox.cz

TERMINATOR SALVATION
m Vstupné 80,- Kč 116 min

HOLKA Z MĚSTA

m Vstupné 75,- Kč 96 min

NOC V MUZEU 2

r Vstupné 75,- Kč 105 min

HANNAH MONTANA

r Vstupné 80,- Kč 102 min

HOME

r Vstupné 75,- Kč 120 min

STAR TREK

r Vstupné 70,- Kč 127 min

DVOJÍ HRA

m Vstupné 70,- Kč 125 min

NEDODRŽENÝ SLIB

m Vstupné 75,- Kč 129 min

POSLEDNÍ DŮM NALEVO
l Vstupné 70,- Kč 109 min

Francouzská tragikomedie s titulky

HEREČKY

l Vstupné 70,- Kč 107 min

Pátek 24.

Rakousko německý film s titulky

Pondělí 27.
Zač. 21:30 hod

Kontaktní
informace:

r Vstupné 65,- Kč 74 min

Americký akční film s titulky

Sobota–neděle
25.–26.
Zač. 21:30 hod

Balkonová zábradlí - mají různé možnosti výplně: polykarbonát
opál nebo čirý, sklo, tahokov.
Nejdůležitějším hybným faktorem pro nás zůstává zákazník
a jeho přání, možnost dohody.
Není pro nás problém vytvořit, co si budete přát.
Cena balkonového zábradlí včetně barvy a montáže,
výplň Polykarbonát opál (viz obr.), délka 3,5 m = 9.800,– Kč.
Při změně velikosti a druhu výplně cena dohodou.
V případě nutnosti použít při montáži plošinu, změna ceny, dohoda.

OBČAN HAVEL PŘIKULUJE

Středa–čtvrtek
22.–23.
Zač. 21:30 hod

Zač. 21:30 hod

bezbariérový přístup

červenec-srpen 2009

ČERVENEC 2009

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.30

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
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

v

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
r Vstupné 75,- Kč 107 min

LA BOHÉME

m Vstupné 75,- Kč 115 min

Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje své boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane
nabídku na jeden krátkodobý úkol - neznámo kde - aby restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má jasné
povýšení na dosah ruky.
Světla zhasla, dobrodružství začíná. Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bídně placenou práci hlídače v muzeu a stal se žádaným
vynálezcem. Zdá se, že má konečně vše, po čem touží, přesto mu v životě něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, tam kde to měl rád,
kde kdysi zažil neopakovatelnou magickou noc.
Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel zamířil konečně i na plátna kin. Miley Stewart (Miley Cyrus) se zoufale pokouší
zvládat svůj náročný dvojí život. Přes den je obyčejnou středoškolačkou, která stále více zanedbává své přátele a školu, protože jí život
víc a víc ovládá její druhá tajná identita, popová hvězda Hannah Montana.
Bojujte s filmem HOME za záchranu planety. „Z ptačí perspektivy“ se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin Země - nádherná, dech beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol
hory Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál.
Budoucnost začíná. Je jedenáctý v řadě a přitom přelomový. Zatímco předchozích deset celovečerních Star Treků patřilo především fanouškům, tenhle bude pro všechny. Nemusíte vědět nic o eskapádách kapitána Kirka, o špičatých uších rezervovaného Spocka, nemusíte
znát všechna zákoutí jejich vesmírné lodi Enterprise, přesto byste si měli tohle intergalaktické dobrodružství báječně užít. Alespoň to
slibuje jeho režisér J. J. Abrams.
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen převést prachy. Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby, Claire (Julia Roberts)
pracovala pro CIA a Ray (Clive Owen) pro britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a vrhli
se do mnohem výdělečnějšího světa průmyslové špionáže.
Martin Friedmann, židovský chlapec, se narodil roku 1926 v Bánovcích nad Bebravou (západní Slovensko). Jeho příběh by nebyl ničím
výjimečný, pokud by se mu nepodařilo uniknout deportaci do koncentračního tábora díky jeho neobyčejnému fotbalovému talentu
a několika šťastným náhodám. Dnes žije v L.A. v USA pod jménem Martin Petrášek a hlásí se ke slovenským kořenům.
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravidlo pohřbené pod tuhou civilizační slupkou. V lidském životě ale můžou nastat chvíle, kdy se
tahle slupka sloupne a z beránků se stávají vlci. Většinou v tom hraje roli náhoda. Třeba jako ta, která poslala bandu násilníků schovat
se před bouřkou do posledního domu nalevo, v němž žili lidé, kteří se během jediné noci z obětí proměnili v jejich katy.
Marcelline je obletovaná herečka, kterou už unavují herecké i milostné nabídky. Když však těsně před svými čtyřicetinami dostane hlavní
roli v Turgeněvově divadelní hře Měsíc na vsi, setká se po dlouhé době s přítelkyní z herecké akademie, která mezitím stihla založit
rodinu. Marcelline propadne úzkosti, co dál se svým prázdným osobním životem.
Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý počátek ságy o známých mutantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací v roli,
která z něj udělala filmovou hvězdu; v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolverina obdařeného zázračnou schopností regenerace
a také adamantiovými drápy na rukou.
Láska básníka Rudolfa (Rolando Villazón) k něžné Mimi (Anna Netrebko) mohla vydržet věčně, nebýt nepřejícného osudu. Jejich dojemný příběh osvěžuje paralelní linie o přátelství čtyř mladých umělců, kteří, ač jsou chudí, život na Montmartru vedou bohatý.

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ

Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy pozdě.

Americký horor s titulky

Jízda do pekla právě začíná. Vinou Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo v šachtě zavaleno a následně zemřelo pět lidí. Jediný,
kdo tuto událost přežil, je Harry Warden, který se od této katastrofy nachází v komatu. Ale pozor! Je to právě on, kdo volá po odplatě!
Přesně rok po tragédii, na den svatého Valentýna, ožije a brutálně zavraždí krumpáčem dvacetdva lidí. Nyní, deset let poté, se Tom
Hanninger vrací zpět do rodného města. Stále ho ale pronásleduje černá můra a možná se ozývá i svědomí...

m Vstupné 70,- Kč 105 min

KRVAVÝ VALENTÝN

ll Vstupné 70,- Kč 101 min
Americký krimi film s titulky

Čtvrtek 30.

Z filmového klubu, režie Woody Allen

Pátek–neděle
31. 7.–2. 8.
Zač. 21:30 hod

Film „Terminator Salvation“ je zasazen do post-apokalyptického roku 2018. Christian Bale hraje Johna Connora, muže určeného osudem
k tomu, aby vedl lidský odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Ale budoucnost, na kterou byl Conner připravován, se částečně
změní.

Americká romantická komedie s titulky

Úterý–středa
28.–29.
Zač. 21:30 hod

Zač. 21:30 hod

Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří Václava Havla k napsání Audience inspirovali. Popisuje i okolnosti slavného
undergroundového záznamu hry a to, jak její existence rezonovala v tehdejším mediálním světě - například Jiřina Bohdalová se ubránila
tlaku, aby Havla denuncovala v televizi tím, že si od lékařky kamarádky nechala naříznout spodní ret, aby jí opuchla tvář…

NA ODSTŘEL

m Vstupné 70,- Kč 127 min

VICKY CRISTINA BARCELONA
l Vstupné 60,- Kč 96 min

České historické drama s kriminální zápletkou

JMÉNEM KRÁLE

r Vstupné 75,- Kč 77 min

Vše, co řeknete, bude použito. Práce investigativních novinářů je vzrušující, přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život, někdy postaví
psavce před rozhodnutí, které připomíná pověstnou Sofiinu volbu. Režisér Kevin Macdonald (Poslední skotský král) se na tuhle nelehkou
profesi podíval s využitím veleúspěšného britského seriálu, který přetvořil v chytrý thriller opepřený hvězdným obsazením.
Do „španělského New Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má před
svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johansson). Potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba dodávat, že
po obou fešandách začne házet očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope Cruz).
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené
rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních Čechách, správce královského hradu Bezdězu, Oldřicha
z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci (Jan Dolanský, David Matásek) stopy po loupežné vraždě
neznámého kupce.

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 SRPEN 2009: Jménem Krále ,Transformers: Pomsta poražených, STÁHNI MĚ DO PEKLA, Coco Chanel, Král Šumavy, Světáci, Jak utopit doktora
Mráčka aneb Trhák, Kolja, Líbáš jako Bůh, doba ledová 3, Život je boj, Harry Potter, Krvavá pobřeží, Zastav a nepřežiješ, Případ nevěrné Kláry, Wrestler, Veřejní nepřátelé.
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neděle 2. srpna 2009 od 18 do 20 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí
čtvrtek 2.– sobota 4. července 2009 – prostranství před Chodským hradem

Kovářské sympozium TUSTA FERREA

Dechová hudba DUPALKA pod vedením Michala Jansy
VSTUP ZDARMA!

HUDBA POD HRADEM v rámci kovářského sympozia TUSTA FERREA
21.00 – Michal

VSTUP ZDARMA!
sobota 4. července
18.00 – Ibulon
19.30 – Rus Nerwich Band

Prokop a Framus 5

21.00 – Laura

a její tygři

neděle 5. července 2009 od 18.00 do 20.00 hodin – náměstí u kašny
Hudba na náměstí

VSTUP ZDARMA!

neděle 5. července 2009 od 19.30 hodin – velký sál MKS
Slavnostní zahajovací koncert

LUDMILA PETERKOVÁ a Florent Charpentier
Klavírní spolupráce: Andrea Bálešová
Pro předplatitele divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky
čtvrtek 9. července 2009 ve 21.00 hodin – atrium a věž Chodského hradu

sobota 11. července 2009 od 19.00 hodin – velký sál MKS

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 3. mezinárodních klarinetových kurzů
Pro předplatitele divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky

BOHEMIA JAZZFEST
Světový jazz na domažlickém náměstí
Největší jazzový festival v ČR

VSTUP ZDARMA!

17.30
19.00
20.30
22.00

„LETŇÁK 2009“ – týden s českým filmem

sobota 8. srpna 2009 od 20 hodin v letním kině
50. výročí letního kina v Domažlicích
Zahajovací večer

KONCERT THE BEATLES REVIVAL

The Beatles Revival Band z Kladna–jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin vystupuje od roku 1996 a má za sebou více než 1700 úspěšných koncertů, a to nejen v Čechách, ale
i v Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severoanglickém Liverpoolu!
Klíčem k tomuto obrovskému úspěchu je nejen dokonalé nastudování a provedení každé z padesáti skladeb, které má skupina v repertoáru, ale i neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost
členů skupiny s opravdovými Beatles. Perfektní image doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, ve kterých Beatles vystupovali, stylové účesy a detailně okopírované charakteristické pohyby
jednotlivých členů na pódiu. Dokonalý „Stage Look“ korunuje pro Beatles nepostradatelný levoruký baskytarista, který s lehkostí a dokonalým feelingem hraje party svého protějšku – Paula McCartneyho. Dále skupina používá jedině originální vintage nástroje Rickenbacker, Gretsch, Hofner a Ludwig a aparatury VOX, na něž hráli Beatles a díky nimž je dosaženo absolutně autentického
zvuku. Dokonce i takové zdánlivě nepodstatné detaily jako originální chromované stojany VOX pod zesilovače nebo originální boty Beatles Chelsea Cavern Boots jsou pro skupinu důležité. Žádná
odchylka od originálu není dovolena a každičký detail má své důležité místo a pomáhá utvářet perfektní celek, který přesvědčí i toho nejzarytějšího detailistu a milovníka originálu.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
středa 12. srpna 2009 od 19.30 hodin v kostele kláštera augustiniánů

VSTUP ZDARMA!

MALÉ NOCTURNO - koncert ansámblů sestavených z účastníků kurzů

úterý 14. července 2009 od 17.00 hodin – na domažlickém náměstí

Pavel Kohout, absolutní vítěz prestižní mezinárodní soutěže Musashino – Tokio 2000, kde spolu s první cenou získal i cenu Minoru
Yoshida za interpretaci díla J. S. Bacha a zlatou medaili. Patří bezesporu k nejúspěšnějším koncertním varhaníkům mladé generace.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony

Letní filmový festival

3. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLARINETOVÉ KURZY
STAVOVANKA pod vedením Jana Votruby

PAVEL KOHOUT – varhany
sobota 8. – sobota 15. srpna 2009 v letním kině

sobota 4.– neděle 12. července 2009 – výuka probíhá v ZUŠ Domažlice

DECHOVÁ HUDBA

středa 5. srpna 2009 od 19.30 hodin v kostele kláštera augustiniánů
Hudba v kostele

pátek 3.– sobota 4. července 2009 – v zahradě pod Chodským hradem

prázdninový multižánrový hudební festival
pátek 3. července
18.00 – Poitin
19.30 – Nezmaři

Vstup zdarma!

Limbo (CZ)
The Austrian Jazz Trio a Anthony
Wonsey (A/USA)
Josefine Lindstrand (Švédsko)
Koel Saxophone Mafia (D)

úterý 28. července 2009 od 20.00 hodin – zahrada kláštera augustiniánů
Hudba v Rajské zahradě

Soubor MUSICA AD GAUDIUM

A. Brožáková – zpěv, A. Tichá – cembalo, J. Tichý – flétny, V. Kapusta – fagot, zobcové flétny
Soubor Musica ad Gaudium vznikl v roce 1989. Interpretuje hudbu renesance a baroka. Původním zaměřením instrumentální soubor
(flétna, violoncello a cembalo) rozšířil svůj repertoár od roku 1994 o vokální složku.
Pro předplatitele divadelní a koncertní sezony 20 % sleva po předložení abonentní vstupenky

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

Hudba v kostele

SVATOTOMÁŠSKÝ SBOR

Sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše apoštola řádu sv. Augustina v Praze z popudu tehdejšího převora P. Miquela Fuertese, OSA. Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem. Sbor je zaměřen především na
církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál, věnuje se však i současné duchovní hudbě.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
pátek 14. – neděle 16. 8. 2009 po celém městě

CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ

Jedna z největších a nejstarších slavností v ČR. Vstup zdarma na všechny pódiové pořady v rámci hlavního programu! Informace na
www.chodskeslavnosti.cz
čtvrtek 27. srpna 2009 od 20.00 hodin v zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v Rajské zahradě

PETIT DUO

Tomáš Hanzlíček – romantická kytara, Jan Tuláček – romantická kytara, terckytara
Petit duo je soubor, který se zaměřuje výhradně na interpretaci kytarových skladeb období raného romantismu. Chce zprostředkovat
publiku atmosféru hudební Evropy první poloviny 19. století, kdy salóny naplňoval módní zvuk kytary, a oživit obsáhlý repertoár dnes
téměř zapomenutých mistrů svého nástroje.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
sobota 29. srpna 2009od 12.00 hodin v letním kině
Agentura FRAK ve spolupráci s MKS Domažlice

CHODSKÝ ROCKOLÁČ

Celodenní rockový festival. Více na www.chodsky-rockolac.cz.
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ČERCHOVSKÉ STUDÁNKY

Při putování po čerchovských hvozdech se turisté s radostí zastaví u některé z místních
studánek. Nejznámější je určitě Česká studánka, na kterou se dostanete odbočkou od
Zelené chýše, kde je také další studánka
a příjemné místo k odpočinku. Na letošním odemykání České studánky si většina
účastníků s chutí připíjela její pramenitou
vodou. Při tom lidském hemžení v jinak
zádumčivém lesním zákoutí mě napadlo:
Je ta voda opravdu pitná? A jaká je voda
v ostatních studánkách, jako třeba u Lesní

chaty pod vodárnou nebo v Emerichově
studánce? Můžete si myslet, že je to profesionální deformace, ale tyhle otázky mi
nedaly spát...
Když jsem se jednoho dne setkal s ředitelem Domažlických městských lesů
Ing. Bendou, shodli jsme se na tom, že
by bylo dobré zkontrolovat kvalitu vody
v čerchovských studánkách. Dne 18. května 2009 odebrala akreditovaná laboratoř
CHVaK vzorky vod a provedla jejich roz-

bory. Z analýz vyplynulo, že voda z čerchovských studánek je velmi měkká, málo
mineralizovaná s minimálním obsahem dusičnanů, vápníku a hořčíku a nízkou hodnotou pH. Z hlediska mikrobiologického
vyhověla předepsaným limitům pro jakost
pitné vody Česká studánka a Emerichova
studánka, mírné překročení limitu v ukazateli koliformní bakterie bylo zjištěno ve vodě
ze studánek u Lesní chaty pod vodárnou a u Zelené chýše. Výsledky analýz najdou turisté
v blízkosti jednotlivých studánek.
Každá studánka si zaslouží péči a ochranu, protože je lehce zranitelná a jakákoliv
nežádoucí činnost v jejím okolí může mít vliv na zhoršení kvality vody. Za údržbu čerchovských studánek patří poděkování zejména Domažlickým městským lesům a Klubu
českých turistů.
Ing. Jaroslav Jiřinec, vedoucí laboratoře CHVaK, a.s. Domažlice

ČP TENIS TOUR 2009 O POHÁR STAROSTY MĚSTA DOMAŽLICE

V letošním roce se rozběhl z iniciativy domažlických tenisových oddílů Jiskry a Šumavy – TENISOVÝ POHÁR, navazující na právě ukončený Davis Cup. Do poháru se započítávají, udělují body za umístění v jednotlivých turnajích pořádaných v domažlickém
okrese a je určen pro nejpočetnější skupinu tj. pro amatéry. Vítězem bude vyhlášen ten,
kdo získá nejvíce bodů a to jak v soutěži jednotlivců tak v soutěži dvojic.
Záštitu nad pohárem převzali: starosta města Domažlice Ing. Miroslav Mach, který
v září dekoruje vítěze a věnuje jim pamětní poháry a ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., od
které vítězové obdrží finanční odměnu. V současné chvíli jsou již (viz termínová listina
níže) odehrány dva turnaje ve čtyřhře a vedoucí dvojicí je kolovečský pár Hruška–Hájek.
Dalším turnajem je 5. července Šumava Cup na dvorcích ve stejnojmenné části Domažlic.
Podrobnosti o jednotlivých turnajích, stejně jako průběžné umístění a novinové články je
možné si přečíst na internetové adrese: www.tenis-kolovec.webnode.cz
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Turistické akce
v ČERVENCI
Neděle 12. 7.
Toulání po Šumavě. Odjezd z nádraží ČD
Domažlice v 6.03 hod do Železné Rudy.
Odtud autobusem na Kvildu. Trasa: Kvilda, Horská Kvilda, Zlatá studna, Zhůří,
Turnerova chata, Antýgl (15 km). Vede
M. Senohrábková.
Čtvrtek 23. 7.
Účast na autobusovém zájezdu na Šumavu: Velký Javor a Velké javorské jezero.
Odjezd z autobusové zastávky v Domažlicích v 7.00 hod. Cena 200,– Kč. Přihlášky
a jízdné na tel. 728 771 350 – paní Šupová. Pořádá sdružení Tanaberk, zájezd vede
K. Bílek.
Pátek 24. 7.
Slavnostní otevření lesního altánu na
Tanaberku. Koncert skupiny Pangea-Beatles Revival. Začátek ve 20 hod. Vstupné
200,– Kč, vstupenky v kině Kdyně, v IC
Domažlice nebo na e-mail: tanaberk@centrum.cz. Pořádá sdružení Tanaberk.
Více na http://www.tanaberk.cz
27. 7.–3. 8. Týdenní putování po Šumavě
v okolí Volar. Program: Třístoličník, Plešné jezero, Zvonková, Lipno, Vítkův Kámen. Ubytování v penzionu ve Volarech.
Vede M. Senohrábková. (Obsazeno).

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

Přesně v den, kdy mají děti svátek – 1. června, se v domažlickém letním kině i na přilehlém parkovišti ve Vojtěchově ulici konala akce Město dětem. To v úvodu po čtrnácté
hodině zastoupil místostarosta Pavel Wolf, který krátce odpoledne plné her zahájil.
Celé odpoledne bylo plné nejrůznějších soutěží, které zajistily: DDM Domino, Pionýr, Rodinné a mateřské centrum Kráčmerka, baseballový club Wolfs, MC Benjamínek,
Charita ve spolupráci s římskokatolickou farností. Hlavním organizátorem bylo Městské
kulturní středisko Domažlice, které zajistilo na sousedním parkovišti řadu pouťových
atrakcí, v kině dvouhodinové Country odpoledne a od 17 hodin úspěšnou diskotéku pro
děti Michala Karolyi.
(toš)

O víkendu 6.–7. června se v domažlickém bazénu uskutečnil Letní pohár ČR jedenáctiletého žactva – neoficiální
mistrovství republiky dané věkové kategorie – na kterém
se představily plavecké naděje z 34 oddílů z Čech. Nad konáním poháru převzal záštitu poslanec Parlamentu ČR pan
Jan Látka a jeho zásluhou si vítězové jednotlivých disciplín
kromě medailí a diplomů odvezli krásná plyšová zvířátka.
Původně přihlášenou čtveřici našich závodníků „setřásla“ nominační kritéria na jedinou zástupkyni – Anetu Müllerovou. Zabojovala a v disciplíně 200m polohový závod
si vytvořila „osobák“ skoro o jednu sekundu a obsadila
šestou příčku. Při 200 m znak skončila sedmá. V ostatních
přihlášených disciplínách se jí už tolik nedařilo a plavala
jen na hranicí svých osobních maxim.
Ve stejném termínu, kdy se v Domažlicích konal pohár
jedenáctiletých, odjela dvojice našich o rok mladších dívek
do Litoměřic změřit svoje síly se stejně starými závodnicemi při Poháru ČR desetiletého žactva. Tam odjížděla
děvčata bez větších ambicí na zisk nějaké medaile, ale
pro zkušenosti z vrcholných závodů. Alexandra de Sousa
se v disciplíně 100 m prsa zlepšila o 3 sekundy a Veronika
Němcová na 50 m prsa o 2,4 sekundy. Ani takto vylepšené
„osobáky“ nestačily děvčatům na umístění v první desítce.
(kb)

MĚŘENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
TERMOKAMEROU
ZJIŠŤOVÁNÍ ODPOSLECHŮ
Jednou z celé řady soutěží pod korunami stromů v letním kině byla i lukostřelba, kterou
si vyzkoušel i místostarosta Pavel Wolf.
Foto S. Antoš

Ještě k imisní situaci v Domažlicích

Z celoročních průměrných výsledků
měření imisí v Domažlicích v ulici Komenského vyplývá, že povolené limity
imisí jsou překročeny pouze u imisí kysličníku dusíku Nox, hodnoty ostatních imisí
(polétavý prach, BaP–benzoapyren) jsou
pod povolenými limity. Nutno souhlasit
s textem v článku Ing. Šámala, že měřící místo je na nejexponovanějším místě
v Domažlicích, v místě silnice zatížené
automobilovou dopravou. Automobilová
doprava se také jednoznačně na výsledcích
imisí v daném místě nejvíce podílí. Jedná
se o silnici I. třídy, která je ve správě státu.
Na druhé straně lze odvodit, že všude
jinde je situace v Domažlicích lepší, to
znamená, že zákonem stanovené limity
jsou splněny. V oblasti kvality ovzduší,
vyjma dopravně exponovaná místa, je Plzeňský kraj jeden z nejméně postižených
krajů.
Chyby v oblasti územního plánování,
i když dříve se tato činnost jmenovala
jinak, se bohužel sčítají. Je chybou v minulosti způsobenou a naší nynější smůlou, že

škola a školka jsou u hlavního tahu. Místa,
která v minulosti patřila k nejžádanějším,
u hlavních tahů, jsou dnes postižena hlukem a imisemi z dopravy. Další chybou
je umístění autobusového nádraží zase
u školy. Organizace Český svaz ochrany
přírody v Domažlicích v osmdesátých
letech minulého století protestovala proti
jeho umístění. Vím to, byl jsem při tom, ale
nebylo to nic platné. Jediné, co se podařilo
zachránit, je platan vedle autobusového
nádraží, který prosperuje dosud. Stejně tak
nebylo úspěšné občanské sdružení bojující
proti umístění Kauflandu. Bohužel přání
a peníze investorů většinou zvítězí nad
zdravým rozumem. V nejbližší budoucnosti asi nezbude nic jiného, než se řídit
doporučeními ing. Šámala “co si můžeme
udělat sami”. Doplnil bych to jen doporučením v létě kropit ulice včetně hlavního
průtahu, dělali to už naši předkové a určitě
to pomůže ke snížení prašnosti.
V budoucnosti zcela určitě bude nutno
dopravní tah přesunout na některou z variant obchvatu Domažlic. Podobně však

DETEKCE ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ
(

602 471 161

se bude muset řešit situace ve městech
s obdobnou situací na okrese Domažlice,
zejména ve Staňkově. Tam je obchvat
připravovaný už od roku 1992, ale zatím
se vždycky našel někdo, kdo nechtěl prodat svou zahrádku. Obávám se, že v Domažlicích bude situace obdobná. Navíc
současná hospodářská situace možnosti
státu posouvá pro nedostatek peněz ještě
do vzdálenější budoucnosti. Plzeňský kraj
nemá možnost tyto stavby urychlit.
Ing. Petr Smutný, člen Rady
Plzeňského kraje pro oblast životní
prostředí, zemědělství

Husova památka v Radonicích

Jak se stalo dobrým zvykem, také letos
si domažličtí evangelíci připomenou odkaz
slavného kazatele, reformátora církve a
rektora Karlovy univerzity, Mistra Jana
Husa. Bohoslužebné shromáždění k uctění
Mistrovy památky se uskuteční v Radonicích u Husova památníku, v den výročí
jeho upálení, 6. července od 15.00. Všechny srdečně zveme.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích
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Někdy je lépe mlčet aneb Proč mi to
připomíná „Černé barony“?

NOVÉ PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVIŠTĚ
Tuto otázku jsem si kladl po přečtení článku místostarosty Dalibora Kubů „A zase ta vejce“, který vyšel v květnovém ZpravoČESKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. V DOMAŽLICÍCH
daji. Vejce nechám vejci. Ponechám stranou hodnocení mítinku,
► Výrazné zaváděcí slevy!
kterého se pisatel nezúčastnil, nebudu ani reagovat na jeho reakci
► Jsme tady pro Vás po–so
na obsah projevu bývalého ministra financí Bohuslava Sobotky.
►
AKCE:
on-line
sjednání pojištění a nahlášení škody
Chci snad jen podotknout, že právě Bohuslav Sobotka nejlépe ví,
kolik peněz právě do Domažlic přiteklo za čtyři roky, po které
http://www.poradce-cp.cz/dvolak
funkci ministra financí zastával. I já pak ponechávám na občatel: 604 773423, 379 776301
nech, aby si na tyto věci utvořili vlastní názor.
Sídlíme v Hradské ul. 83, Domažlice (vedle Konšelského šenku)
Vzpomínku na známý film „Černí baroni“ ve mně vyvolala
reakce na Sobotkovo prohlášení, že hlavní zásluhu na stavbě
Výhradní partner České pojišťovny
nemocnice v Domažlicích má ČSSD a bývalý starosta Látka.
Vám nabízí:
Věta Dalibora Kubů: „Otevřeně prohlašuji, že nemluvil pravdu,
protože v té době jsem byl radním a velmi dobře vím, že stavbu
► HYPOTEČNÍ SERVIS
zařídil bývalý Okresní úřad a Plzeňský kraj pod vedením hejtmana Zimmermanna“, jistě vejde do dějin. No, nepřipomíná vám to
► FINANČNÍ PORADENSTVÍ
známý český film Černí baroni? Tam přece poručík Troník také
► PŘÍMÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ
naprosto přesně věděl, kolik západoněmeckých soudruhů se vejde
do obrněného transportéru. Kdybyste, pane Kubů, místo termínu
► BEZPLATNÝ TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTÍ
„zařídil stavbu“, použil „řídil stavbu“, asi bych ani nereagoval
a ponechal vaše slohové cvičení na posouzení občanů, bohužel
LETNÍ AKCE:
jste však dokázal, že o této záležitosti nevíte vůbec nic.
Provize u všech nabíraných nemovitostí 3 % (červen–srpen)
Snad tedy jen pro připomenutí faktů. V květnu roku 1999 navštívil Domažlice na pozvání senátora Petra Smutného tehdejší
Sídlíme v Hradské 52, Domažlice (naproti České pojišťovně)
ministr zdravotnictví Ivan David. Jako tehdejší starosta města
Kontakty:
www.realityafinance.cz, volak@realityafinance.cz,
jsem byl přítomen jak jeho prohlídce bývalé nemocnice, tak i betel: 604 773 423, 379 776 301
sedy s lékaři. Tam Ivan David jasně prohlásil, že rekonstrukce stávající nemocnice se nevyplatí a lépe bude postavit novou. V srpnu
pak na pozvání rady navštívil v rámci Chodských slavností Domažlice premiér Miloš Zeman. Při společné diskuzi se mnou a bývalým
radním Jaroslavem Bauerem (také z ČSSD), jednoznačně přislíbil novou nemocnici do Domažlic. Za tři dny se pak objevilo v tisku, že
se v Domažlicích bude realizovat výstavba nové nemocnice. Kdo to tedy zařídil? Okresní úřad, který svou snahou šest let nedokázal přesvědčit tehdejší vládu ODS, ke které měl evidentně blíže než k ČSSD? To asi ne. Plzeňský kraj, který vznikl až po volbách v listopadu
2000? Už vůbec ne. Oba dva tyto subjekty se pouze podílely na řízení celého průběhu stavby. Jsem dalek ubírat někomu jeho zásluhy,
ale výstavbu nové nemocnice v Domažlicích zařídil evidentně úplně někdo jiný. Poděkování od nás jistě zaslouží i bývalá ministryně
zdravotnictví Milada Emmerová, která se v letech 2004 a 2005 zasadila o to, aby stavba nemocnice v Domažlicích nebyla zastavena. Za
zmínku pak dále stojí, že nemocnice byla postavena z finančních prostředků státu, nikoliv Plzeňského kraje. Takže, pane místostarosto
Kubů, i jako bývalý radní máte dost špatné informace.
Za zmínku jistě ještě stojí ujištění pana Kubů, že jeho názor na politiku je mnoho let stejný, tj. po komunálních volbách opustit stranickou rivalitu a pracovat co možná nejlépe pro svoje město. Ano, právě o tom, jak odložili stranickou rivalitu, přesvědčil pan Kubů a jeho
ODS po komunálních volbách v roce 2006, když z vedení města doslova odstavili tehdy vítěznou ČSSD. No, vždyť na to, že u ODS se
slova a činy většinou rozcházejí, jsme si už vlastně zvykli.
Jan Látka, bývalý starosta města

Reakce místostarosty
Dalibora Kubů

Jak je z článku kolegy zastupitele Jana Látky patrno, je možné zařídit stavbu nemocnice za tři dny. Možná, že se později dozvíme, že stavbu nemocnice v Domažlicích zařídilo tehdejší vedení města ČSSD navzdory ODS (na okresní a poté krajské úrovni). K odstavci, kde se píše o ČSSD po komunálních volbách 2006, mohu
jen sdělit, že kdo nebyl ochoten odložit stranickou politiku, byla právě ČSSD.
V reakci na můj článek mi však chybí zmínka o nejžhavějším tématu současného dění a to vracení milionových dotací z akcí, které přímo realizovalo město.
Např. za tělocvičnu Komenského 17 se mělo vracet 15 milionů korun, ale díky úsilí
úředníků a současného vedení města se doplnily důležité dokumenty a vracíme za
tuto akci „jen“ 1,5 milionu korun. Město při řešení této situace muselo podat trestní
oznámení pro podezření z podvodu s ohledem na vyúčování i neprovedených prací. V současné době řešíme vracení dalších dotací, a to 28 milionů za 38 bytových
jednotek a 15 mil. za 15 bytových jednotek v Petrovické ulici.
Dalibor Kubů

Uzavření oddělení pro dospělé čtenáře

Z důvodu revize knihovního fondu a sanačních úprav 7.–26. července 2009 budou probíhat
v oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny
Boženy Němcové Domažlice sanační práce v části oddělení za výpůjčním pultem a zároveň periodická revize části knihovního fondu – beletrie ve
skladu knihovny. Vzhledem k těmto činnostem
– stěhování fondu příruční knihovny a provádění
fyzické revize několika desítek tisíc knih – bude
oddělení pro dospělé čtenáře na nezbytně nutnou
dobu uzavřeno.
Žádáme naše čtenáře i návštěvníky o porozumění a naše čtenáře vyzýváme, aby se včas předzásobili dostatečným množstvím literatury pro
první prázdninové týdny. (Výpůjční doba knížek
se prodlouží tak, aby prodlení nebylo výpůjčním
systémem Clavius sankcionováno.)
Děkujeme za pochopení.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

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

Hnojivo
pro modré Hortenzie,
muškáty

Postřiky - na savé a žravé
škůdce, houbovité choroby

Přípravky na mravence, klíšťata
a jiný obtížný hmyz

Bazenová
chemie,
příslušenství
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!
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