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CHODSKÝ BÁL

Dvanáctý Chodský bál zahájil (zleva) moderátor Josef Kuneš, ředitel MKS Kamil
Jindřich a starosta Miroslav Mach. V sále vždy převládaly pestré kroje, podle prodaných lístků bylo krojovaných zase o něco více.
Foto S. Antoš

Květnové pivní slavnosti v domažlickém pivovaru

Mimořádnou příležitost pro všechny připravilo město na prvního máje, kdy se v historické budově
zdejší pivovaru uskuteční pivní slavnosti.
„Akce naváže na úspěšný loňský křest CD Chodské vlny. Tehdy byli občané překvapeni krásnými
prostory vhodnými pro kulturní vystoupení,“ říká starosta Domažlic Miroslav Mach a pokračuje „celkem
se slavností zúčastní 7 až 8 malých pivovarů ve třech patrech budovy, kde se uskuteční vystoupení
hudebních kapel nejrůznějších žánrů, například jazzu či dechovky.“
„Záštitu nad slavnostmi v domažlickém pivovaru přijal pivovar Purkmistr, který se v našem městě
loni představil o Chodských slavnostech. Tento pivovar je vlastníkem receptur domažlického piva, které
nejen zachovává při životě, ale také je ve svém pivovaru v Plzni Černicích s úspěchem nabízí. Jejich
novým výrobkem je nedávno „pokřtěný“ v našem městě dobře známý Radní. Zmiňovaný pivovar se
v lednu prezentoval v rámci našeho regionu na výstavě cestovního ruchu Regiontour v Brně,“ doplňuje
místostarosta Dalibor Kubů.
„Celá akce bude i vzpomínkou pro pamětníky, kteří často hovoří o tancovačkách na humnech. Podrobnosti se již brzy všichni dozví z plakátů rozvěšených po městě. Všichni jste srdečně zváni,“ uzavírá
starosta M. Mach.
S. Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 19. 4. 2010
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 21. 4. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

Právě v tyto dny zahajují dělníci první
práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Domažlicích v rámci akce Čistá
Berounka. Majitelé nemovitostí budou
zhotovitelem písemně osloveni a podrobně informováni. Na těchto stránkách
přinášíme základní informace, kde a kdy
se začne „kopat“.
„Následující harmonogram předaný
dodavatelem berte jen jako předběžný
a informativní, protože se neustále
upřesňuje,“ vysvětluje občanům situaci
starosta města Miroslav Mach a dodává,
že rozvrh prací je upřesňován se správci
dalších sítí. Například v Poděbradově
ulici začnou nejprve pracovat plynaři.
Jinde naopak přijdou spolu s elektrikáři
pokládajícími rozvody el. energie až po
dělnících rekonstruujících kanalizaci.
V dubnu budou zahájeny práce
v těchto ulicích: od 1. dubna Chrastavická, Prokopa Velikého, Tyršova, Sadová,
Vrchlického, Havlíčkova, Vodní, Sukova, U Tří vrb, U Jezera, Pelnářova, 28.
října, Žižkova. Od 9. dubna následují
práce v ulicích Jiřího z Poděbrad. 17.
dubna Máchova, 19. dubna Vrbova, 20.
dubna Petrovická ul. (býv. voj. nástupiště), 21. dubna Tovární.
(toš)

Stavění májky

Město Domažlice ve spolupráci s MKS,
ZUŠ a SDH Domažlice
zve srdečně všechny občany na

STAVĚNÍ MÁJKY,

které se uskuteční v pátek 30. dubna 2010
na domažlickém náměstí před radnicí.
PROGRAM:
17.00 hodin – zdobení májky pentlemi,
17.30 hodin – vystoupení ZUŠ Domažlice
– COMBO pod vedením
Václava Cibulky,
18.00 hodin – stavění májky – SDH
Domažlice.

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 115. schůzi
dne 15. 2. 2010:
- schválila smlouvu o výpůjčce č. 11/2010
o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi
Muzeem Chodska v Domažlicích a městem
Domažlice
- uložila Mgr. Endrštové podat žalobu na vyklizení
pozemků č. 2185/19, 2170/2, 2170/7 a 2181/
1 v k.ú. Domažlice odstraněním na nich se nacházejících staveb
- schválila pokácení stromů v lokalitě Havlovice
- Valcha na ppč. 641/16, 641/18, k.ú. Havlovice
u Domažlic, z důvodu zajištění stavby vodovodu
a kanalizace a bezpečnosti provozu na účelové
komunikaci takto: ppč. 641/16 – 4 ks topol
kanadský – obvod kmene (měřeno ve výšce
130 cm) 150–180 cm, ppč. 641/18 – 1 ks dub
letní – obvod kmene 120 cm, 10 ks – topol
kanadský – obvod kmene 95–180 cm, 5 ks
– topol kanadský – obvod kmene 200–250 cm
a vysazení náhradní zeleně
- souhlasila s pokácením 3 kusů borovic na
svahu mezi Hvízdalkou a Šumavskou ulicí v k.ú.
Domažlice na p.p.č. 950
- nesouhlasila s odstraněním vzrostlých borovic
na Palackého sídlišti podél nového chodníku
před domem čp. 207 - 214 v katastrálním území
Domažlice na p.p.č. 2586/36
- souhlasila s pokácením 2 vzrostlých stromů
před domem čp. 183 a 184 v Kosmonautů
ulici na p.p.č. 298/2 v katastrálním území
Domažlice, souhlasila s pokácením 1 kusu lípy
u domu čp. 428 ve Škroupově ulici, souhlasila
s pokácením 3 kusů smrčků před okny domu
čp. 626 v Michlově ulici na p.p.č. a souhlasila

-

-

-

-

-

-

-

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
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s pokácení 1 kusu borovice v těsné blízkosti
domu čp. 512 v Mánesově ulici na p.p.č. 2311/
18 2294/3 v katastrálním území Domažlice
rozhodla přidělit veřejnou zakázku na službu
„Dlouhodobý investiční bankovní úvěr“ zadanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
nesouhlasila s umožněním zásobování objektu
č.p. 19 umístěného na stavební parcele č. st.
545, k.ú. Domažlice přes stávající areál Základní
školy Domažlice, Komenského 17 a se zřízením
věcného břemene chůze a jízdy na stavebních
parcelách č. st. 499/1, st. 502/1 a st. 538 vše
v k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníka budovy
č.p. 19 umístěné na stavební parcele č. st. 545,
k.ú. Domažlice
vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o tržbách ze středečních trhů a parkovacích
automatů a doporučila předložit na rok 2011
termíny bez ledna a února
schválila změnu základní sazby pro stanovení
výše nájemného u nově uzavíraných nájemních
smluv o nájmech bytů na rok 2010 v bytech
se základní kvalitou v max. výši 64,65 Kč/m2
(tj. cena nájemného roku 2009), v bytech se
sníženou kvalitou v max. výši 40,42 Kč/m2 (tj.
regulovaná cena roku 2010)
vyhlásila v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Domažlice, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/
2003, č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008 výběrové řízení na použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2010
schválila kalkulaci příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školy
zřizované městem Domažlice na rok 2010: mateřská škola ve výši 6.707,– Kč, základní škola
4.929,– Kč, ZŠ praktická 3.915,– Kč
uložila DTS p.o. provádět svoz a likvidaci separovaného odpadu ze ZŠ a MŠ s účinností od 1.
1. 2010
vzala na vědomí zprávu o průběhu stavby infrastruktury Na Bábě v Domažlicích a souhlasila
s požadavkem provozovatele na změnu materiálu potrubí a osazení uzavíracích ventilů

Rada města na své 116. schůzi
dne 8. 3. 2010
- vzala na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci prodeje bytových jednotek
v rámci 1. vlny prodeje a uložila OSM připravit
podklady pro ukončení 1. vlny privatizace bytových domů
- nesouhlasila se snížením nájemného za užívání
bytů nacházejících se v bytovém domě č.p. 257
v Petrovické ul., Domažlice, neboť se nejedná
o závady, které podstatně zhoršují podmínky
užívání bytu

v
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- souhlasila s poskytnutím znaku města Domažlice pro výrobu kanalizačních poklopů v rámci
stavby „Čistá Berounka“ umisťovaných na území města Domažlice
- souhlasila s uzavřením plaveckého bazénu pro
veřejnost dne 24. 5. 2010 od 19:00 do 22:00
hodin z důvodu konání Letní olympiády výchovných ústavů ČR
- schválila úpravu ceníku plaveckého bazénu na
rok 2010 (www.plavecky-bazen.domazlice.info/
ceni-sluzeb)
- schválila výrobu 1 ks razidla s motivem č. 2
(tančící krojovaný pár a v pozadí východní
brána) a nákup 1200 ks pamětních mincí Chodské slavnosti 2010 od firmy Ing. David Mička,
Petýrkova 1954/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
a použití finančních prostředků na výrobu razidla a nákup mincí z org. 0115 Cestovní ruch
- schválila uzavírku střední části náměstí Míru
v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp.
51 (budova MKS) za účelem konání akce
„Stavění májky“ v pátek 30. 4. 2010 od 15.00
hodin do 20.00 hodin a schválila uzavírku dolní
části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4
(budova SOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru
pokračování na str. 3

AUTO-PNEU SERVIS
BŘETISLAVOVA 230
(VEDLE HASIČÁRNY)
Domažlice 344 01
- veškeré mechanické práce
- veškeré klempířské práce
- zajištění a příprava vozu
na STK
- dovoz vozidel ze zahraničí
na zakázku
- příprava motocyklů na letní
sezonu
- montáž autodoplňků
- autoelektrika

- chiptuning
- servis non-stop
po tel. domluvě
- pneuservis přezutí celého
vozu za 400,– Kč
Jaroslav Růžek
( 731 940 900
Jiří Hála
( 604 189 559
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dokončení ze str. 2
a ul. Fastrova za účelem konání akce „Oslavy
osvobození“ dne 5. 5. 2010 od 6.00 hodin do
20.00 hodin
- schválila nabytí daru - finanční částky 100 000,Kč na obměnu inventáře rekreační chaty města
Domažlice na Babyloně od paní Aleny Slunéčkové a uzavření darovací smlouvy
- vzala na vědomí splnění usnesení č. 5362 ze
dne 15. 2. 2010 (Harmonogram převodu sportovních zařízení)
Zastupitelstvo města na svém
40. zasedání dne 24. 2. 2010
- schválilo udělení pamětní medaile města Domažlice zakládajícím členům Konrádyho dudácké
muziky za dlouhodobou propagaci chodského
folkloru. Jsou to: Antonín Konrády, Vladimír Baier, František Pikhart, Zdeněk Bláha, Stanislav
Tomala in memoriam
- schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru
ve výši 15.358.000,- Kč na financování akce
„Domažlice – Havlovice, kanalizace, vodovod“
s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/
62, PSČ 140 00 Praha
- schválilo Strategii rozvoje města Domažlice
a strategické cíle do roku 2011
- schválilo rozpočet města Domažlice na rok
2010 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 710 705 780,- Kč s výší investiční
rezervy 510.472.550,- Kč dle předloženého
návrhu, včetně závazných ukazatelů stanove-

Očkování psů

Okresní sdružení Komory veterinárních
lékařů ČR v Domažlicích oznamuje chovatelům psů, že z důvodu stále klesající
účasti na hromadném očkování psů proti
vzteklině nebude již dále vyhlášen termín
pro tuto povinnou akci. Majitelé mají
možnost nechat vakcinovat psy u místně
praktikujících veterinárních lékařů v rámci jejich ordinačních hodin.
OS KVL ČR Domažlice

v
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Najdete nás v Domažlicích
v areálu NAVIJÁRNY MOTORŮ
v Cihlářské ulici,
hned za mostem doprava
po–pá: 8.00–16.00
so: 9.00–12.00

( 777 005 297

duben 2010

ných vnitřní směrnicí
č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města
Domažlice
- schválilo
čerpání
investiční rezervy
rozpočtu na financování investičních
akcí a její zařazení
do rozpočtu na rok
2010.

Řidiči, jezdi bezpečně

Pro širokou veřejnost připravilo město Domažlice, odbor dopravy MěÚ, dopravní
inspektorát PČR a městská policie ve spolupráci s Besipem na 12. dubna besedu k problematice provozu na pozemních komunikacích.
„Účast doporučuji všem řidičům, protože se formou přednášek a krátkých filmových
sestřihů dozví novinky v otázce silničního provozu. Promítány budou i ukázky přestupků,
které se týkají našeho města,“ říká místostarosta Dalibor Kubů. Postupně se posluchači
dozví podrobnosti z oblasti řidičských průkazů, bodového systému, přezkoušení řidičů,
přestupků, změn v pravidlech i podobné informace k vybraným částem zmíněných pravidel o provozu na pozemních komunikacích,
nebudou chybět i zásady bezpečné jízdy.
Nakonec budou následovat dotazy. Akce
začne v 17 hodin v kině Čakan promítáním
Pitné vody - od 718,– Kč
krátých filmů k tématu a od 18 h následuje
Odpadní vody - od 588,– Kč
samotná beseda. Vstup na tuto přednášku je
Bazénové vody, koupaliště,
zdarma.
(toš)

ROZBORY VOD

Oslavy osvobození

Přesně na den se 5. května uskuteční oslavy
osvobození Domažlic. Město letos navíc přivítá
pětadvacet přímých účastníků války případně
jejich potomků. „Přijede k nám i přímá příbuzná
letce Paula Kirkhama, který zahynul v boji ve své
stíhačce u Trhanova. Budeme tak mít možnost
poděkovat i veteránům za osvobození. Takových
příležitostí již mnoho nebude,“ zve širokou veřejnost na oslavy starosta Miroslav Mach.
Součástí oslav bude nejen kulturní program
na podiu před radnicí, ale také položení věnců
a květin na památných místech v Domažlicích
a u pomníku v Havlovicích.
(toš)

NOVÝ KOVOŠROT Nová služba občanům
Adevi s.r.o.
Nejlepší ceny,
rychlost a kvalita

v

Městský úřad Domažlice, správní odbor,
poskytuje od 1. března 2010 na svých webových stránkách novou službu občanům.
Každý občan, který podá žádost o vydání
nového občanského průkazu nebo cestovního
pasu, má možnost zjistit stav jeho žádosti
kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny úřadu.
V kterékoliv hodině máte možnost se přihlásit na www.domazlice.info. V levé části oficiálního webu města Domažlice rozkliknete
ikonu Městský úřad a zde jsou již samotné
odkazy na OP, CD – stav podané žádosti.
Zjistíte, zda je vaše žádost vyřízena a doklad
připraven k vyzvednutí, či nikoliv.

průmyslové vody, aj.

Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

LABORATOŘ CHVaK
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod
Při osobním podání obdrží každý občan
od zaměstnankyně na přepážce informaci
o termínu podání žádosti. Tato informace
bude sloužit pro zjištění, zda je doklad připraven k vyzvednutí, či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že občanský průkaz
i cestovní pas je vyroben Státní tiskárnou
cenin Praha do 30 dnů ode dne, kdy žádost
byla zaevidována příslušným úřadem dle
místa trvalého pobytu občana, jsou zveřejňované informace aktuální 5 týdnů. V případě,
že se vám již termín nezobrazí, je zřejmé,
že doklad je připraven k vyzvednutí. Tato
služba je zejména pro občany, kteří na
vydání nového občanského průkazu nebo
cestovního pasu spěchají a plánují cestu na
úřad.
Marie Buršíková,

vedoucí správního odboru MěÚ
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V DOMAŽLICÍCH

nabízí pronájem kiosku s občerstvením v letním kině a kině Čakan
zájemci o provozování občerstvení pro veřejnost během filmových představení v obou
prostorech či jednotlivě mohou zaslat písemnou žádost na adresu:
Městské kulturní středisko
nám. Míru 51
344 01 Domažlice
Obálku nadepište „Občerstvení – kino“
Do žádosti napište:
- kontakt
- nabízený sortiment občerstvení
Bližší informace: 379722631
Termín uzavírky: 30. dubna 2010

duben 2010

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 12. 4. 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.

l AKCE PŮJČKY 724 528 636

www.rychle-penize.cz
l Vyměním krásný RD u Klatov za
dům v Domažlicích. Tel. 607 961 432
Prodám RD u Stoda, garáž, dílna, terasa, zahrada. 890 000,– 606 441 831
Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 650 000,– Kč,
tel. 722 070 577
l Koupím byt nebo domek v této
lokalitě a okolí tel. 722 690 245

l PŮJČKA BEZ ÚROKU
736 138 888

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

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
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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

v

číslo 4

v

duben 2010

Putování a listování (pozvánka na přednášku)

Výstava:

Když se řekne Šumava, vybaví se vám mnohé. Ticho a klid, majestátnost lesů, půvabná údolí řek a potoků, kouzelné
výhledy z jejích vrcholů, přírodní zajímavosti i historické pamětihodnosti. Z těchto kaménků skládáte jakousi pomyslnou
mozaiku hlubšího významu.
Stejně tak to po leta dělá fotograf a autor knížek o Šumavě – Jan Kavale. Objektivem svého fotoaparátu se snaží zachytit tajemnou a trochu zadumanou krásu šumavské krajiny (Příběhy starých cest či Šumava rozkvetlá), osobité a svým
způsobem jedinečné kouzlo vod (Šumava-vodstvo), zamýšlí se nad uplýváním času v šumavských lesích (Stromy a les)
a snaží se zachytit rázovité šumavské chalupy. Vedle toho má ve své sbírce snímků nevšední detaily květin, stromů, kamenů nebo archeologických nálezů, o čemž svědčí i jeho povídková knížka Zakázaná archeologie. Každoročně se v průběhu
roku několikrát vrací do onoho pomyslného hájemství krásy a poezie na Šumavě, aby odtud „vytěžil“ nevšední snímky.
A právě ty vám představí 22. dubna od 17.00 hodin v Galerii bratří Špillarů v pořadu nazvaném PUTOVÁNÍ A LISTOVÁNÍ. Máte tedy jedinečnou příležitost seznámit se s proměnami Šumavy v ročních obdobích i celou řadou nevšedních snímků krajiny doplněných ukázkami děl šumavských autorů. Po skončení pořadu bude následovat autogramiáda uvedených
knížek, kterou pro vás připravila paní Lidmila Haasová z Chodského knihkupectví.
Ivan Nikl

Vaclav Sika: Smaragdové ostrovy
– ilustrace

Říká nám knihovničky

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Václav Sika představí velkoformátové originály
ilustrací k lidovým pohádkám, legendám a bajkám
Indonésie – knize Marie Rivai Smaragdové ostrovy, jejíž křest se v Domažlicích uskutečnil v roce
2007. Děti i dospělí si jistě se zájmem prohlédnou
ilustrace, které sice odráží příběhy indonéských
pohádek a bájí, ale nezapřou laskavé oko výtvarníka z české kotliny. Usmívající se krokodýl nebo
přihlouple mžourající varan doplňují a dotváří
sice ryze exotická témata pohádek, ale kohout
jakoby z babiččina dvorku či čáp přímo od rybníka za městem nás zase bezpečně vrací domů.
Ilustrace nezapřou svého tvůrce – i zde najdeme
jeho oblíbené techniky – geometrické struktury
z opakujících se motivů lístečků, větviček, vlnek,
oválků či nepravidelných tvarů, stylizované motivy připomínající ornamenty. I na těchto ilustracích
nás upoutá trpělivost drobnokresby, hravost,
jasné a plné barvy. Originály ilustrací doplní autor
výstavy několika trojrozměrnými předměty a skicami, které budou ukazovat, jak ilustrace vznikaly.
Výstava je pořádána k životnímu výročí Václava
Siky a ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 30.
dubna. Přístupná bude v provozní době knihovny.

…a my jemu Vašku. Známe se dlouhá leta. Patří mezi naše stálé a vytrvalé čtenáře. Známe jeho čtenářský vkus i záliby, ale i teoretickou problematiku, o kterou se zrovna zajímá. Patří mezi naše spolupracovníky. Společně připravujeme
již leta řadu přednášek, křtů a prezentací knih v prostorách, které obhospodařuje, a díky nimž pak mohou tyto akce
probíhat v důstojném a inspirujícím prostředí. Patří mezi příznivce naší knihovny. Zasedá v porotách soutěže O nejlepšího
čtenáře, věnuje nám knihy, na kterých se svými ilustracemi podílí. Půjčil nám své obrazy jak do internetové studovny, kde
vzbuzují pozornost domažlických, a hlavně mimodomažlických návštěvníků, tak i do prostor odborných pracovišť, kde
oživují strohý kancelářský nábytek. Patří mezi naše kamarády.
Václav Sika, vedoucí Galerie bratří Špillarů. Samouk, který se v současné době řadí mezi nejvýraznější a nejuznávanější výtvarníky našeho regionu. Domažličan, protože se v Domažlicích narodil a protože zde celá leta pracuje, i když
sem celá ta dlouhá leta dojíždí ze Kdyně. Domažličan, který svou prací v galerii i vlastní tvorbou Domažlice neúnavně
propaguje.
Ty zkušenější z nás si pamatují jeho začátky, kdy pracoval jako metodik Okresního kulturního střediska. Ty ještě zkušenější si pamatují účast na prvních výstavách Paleta v refektáři augustiniánského kláštera. Za víc jak pětadvacet let , kdy
se této své druhé životní lásce věnuje, si postupně vytvořil vlastní neopakovatelný styl a rukopis, který jej na stále vyšší
vývojové úrovni doprovází, je mu vlastní a pro případné epigony nezopakovatelný. A právě pro jeho osobité přetváření
světa kolem nás je o jeho práce stále větší zájem jak ze strany galerií, tak ze strany znalců i kritiků výtvarného umění.
Podíváme–li se na přehled jeho výstav a pomineme regionální galerie, stačí jen tak namátkou vyjmenovat samostatné
výstavy ve Vodňanech, v Hodoníně, v Praze v galerii Vyšehrad či galerii Křižovníků, v Německu v Chamu, Regensburgu,
Straubingu, v USA v Belleair Bluffs na Floridě, v Japonsku v Tokiu. O jeho obrazy projevila například zájem Západočeská
galerie v Plzni, galerie Klenová, ale i Ministerstvo zahraničí ČR. Kritiky jeho tvorby od renomovaných výtvarných kritiků
jsou více než příznivé. Do 10. dubna lze vidět jeho Objekty a reliéfy v Galerii Jiřího Trnky v Plzni, koncem dubna končí
výstava jeho obrazů v galerii Vyšehrad v Praze. Celý duben bude ve vestibulu knihovny probíhat výstava jeho ilustrací ke
knize Marie Rivai Smaragdové ostrovy.
Od 19. dubna se shodnou dvě pětky v datu jeho narození s věkem, který bude celý rok připomínat, když si tak budeme při plánování dalších společných akcí povzdychávat, jak ten čas letí.
Vašku, blahopřejeme ...a na další spolupráci!
Mgr. Hana Mlnáříková

l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 13. dubna 2010 školení

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

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

Magnesia Litera 2010

Stejně jako v minulých letech se obracíme na domažlické čtenáře s výzvou, aby se podíleli na čtenářské části soutěže
Magnesia Litera. Jedná se o udělování prestižních cen nejlepším českým knihám za předchozí rok 2009. Kdokoliv ze
čtenářů může hlasovat pro (podle něj) NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ ČESKOU BELETRII (próza, poezie, dětská kniha) VYDANOU
V ROCE 2009. Toto pravidlo je důležité, lístky s jiným typem knih jsou považovány za neplatné. Čtenář může hlasovat na
korespondenčním lístku, který si vyzvedne u výpůjčního pultu v MěKBN nebo prostřednictvím webového formuláře na:
http://www.magnesia-litera.cz/index_in.php?mm=1&sm=3
V tomto hlasováni je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného čtenáře (anketa není
anonymní). Je to proto, ze každý PLATNÝ listek (mail) bude zařazen do slosování. Vylosováno bude 1000 čtenářů, kteří
pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Knižní klub. Seznam výherců bude uveřejněn na webových stránkách http:
//www.magnesia-litera.cz/. Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 10. dubna 2010 získá nejvíce hlasů. 10. duben
je tedy dnem uzávěrky hlasování!
Slavnostní předávání cen se uskuteční 18. dubna 2010 ve Stavovském divadle v Praze. Moderovat bude Aňa Geislerová, pořad bude přenášet ČT 2. O hlavní ceně Magnesia Litera bude letos rozhodovat nově vytvořená literární akademie,
ve které jsou také zástupci knihoven.
23. dubna připomínáme Světový den knihy a autorských práv!
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 4. Taneční, 7. 4. Prodej, 8. 4. Pořad
pro MŠ, 9. 4. Divadlo Járy Cimrmana
„Záskok“, 10. 4. Taneční – závěrečná, 14.
4. Projekt pro školy Rubikon, 16. 4. divadlo mimo předplatné – ochotný divadelnický spolek Karel – „Rigor mortis“,
17. 4. Pyžamový bál, 18. 4. Travesti show,

19. 4. Prodej, 20. 4. III. abonentní koncert
KPH - Anda Louise Bogza, 21. 4. Zasedání zastupitelstva města, 22. 4. Divadlo
v rámci předplatného „Milion liber“, 23.
4. Prodej, 26. 4. Prodej, 27. 4. Prodej, 28.
4. Prodej, 29. 4. Prodej, 30. 4. Divadlo
mimo předplatné – Horšovský Týn

Vítání ptačího zpěvu

Česká společnost ornitologická a Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, vás zvou na 19. ročník „Vítání ptačího zpěvu“. Sraz účastníků je dne 2. 5. 2010
v 5.30 hod v areálu městského parku u bývalé nemocnice v Domažlicích před sochou Petra Hany. Akce se koná za každého počasí, je vhodné se teple obléci a vzít
si s sebou dalekohled. Účastníci obdrží i propagační materiály s tematikou ochrany
ptactva a dozví se několik zajímavostí o kukačce obecné, která je v letošním roce
vyhlášena ptákem roku.
První ročník této mezinárodní akce proběhl v anglickém Birminghamu v roce
1984. Vznikla tak tradice, která se postupně ujala v celém světě. Jejím cílem je
seznámit veřejnost se zajímavým světem ptactva, jejich životními projevy, zvláště
zpěvem.
Těšíme se na vaši účast. ČSO a MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí

Konec soutěže „O největší alobalovou kouli“ se blíží

Město Domažlice zaštítilo již XVII. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“.
V letošním roce budou moci pilní sběrači z Domažlicka v týdnu od 10. do 14. května
2010 svůj sebraný čistý obalový hliník odevzdávat na Městském úřadě Domažlice,
pracoviště U Nemocnice (budova Komerční banky). Zůstává kategorie jednotlivců
a kolektivů. Soutěžící mohou z alobalu vytvářet nejrůznější výtvory, fantazii se meze
nekladou, ale není to podmínkou. Je možné se do soutěže zapojit shromažďováním
alobalu jako takového. Vše musí být při předání označeno u jednotlivců těmito údaji:
jméno, příjmení, věk, adresa, u školou povinných škola a třída a u kolektivů těmito
údaji: název, adresa, počet sběratelů.
Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu této soutěže na Domažlicku směrujte na
pana Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice, tel. 379 719 267, mail:
sladky@mesto-domazlice.cz.
Vyhodnocení proběhne do konce školního roku v obřadní síni radnice města
Domažlic. Osobně pozváni budou nejlepší jednotlivci i kolektivy. Všichni účastníci
budou odměněni diplomem a nejpilnější sběrači pěknými cenami. Výsledky soutěže
budou zveřejněny v místním tisku a na internetové stránce města Domažlic www.domazlice.info.
MěÚ Domažlice, odbor ŽP

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)
l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;
pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE
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l Celá strana 18 x 25 cm

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

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

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

Z filmového klubu

1.
čtvrtek
2.–3.
pátek–sobota

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

neděle
4. neděle
začátek ve 14:00
7.–8.
středa–čtvrtek
9.–11.

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)

pátek–neděle

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

14.–16.

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

KATKA

r Vstupné 60,– Kč 90 min.
Nová vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka

ŽENY V POKUŠENÍ
r Vstupné 80,– Kč 118 min.

Americký akční thriller s titulky

4.

l Při opakování sleva – 10%

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

duben 2010

DUBEN 2010

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 4

11. neděle
začátek ve 14:00

SMRT ČEKÁ VŠUDE
l Vstupné 65,– Kč 128 min.

Kino Čakan pro děti v českém znění

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
r Vstupné 65,– Kč 93 min.

Americká komedie s titulky

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
m Vstupné 60,– Kč 120 min.

Britský sci-fi horor s titulky

VLKODLAK

l Vstupné 65,– Kč 102 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
r Vstupné 70,– Kč 102 min.
České krimi

středa–pátek

POUTA

17.–18.

Česká pohádka

m Vstupné 60,– Kč 145 min.

DEŠŤOVÁ VÍLA
sobota zač v 19:30
neděle ve 14:00 a 17:00 r Vstupné 75,– Kč 96 min.
21.–22.
středa–čtvrtek
23.–24.

Americká komedie s titulky

LÍTÁM V TOM

l Vstupné 60,– Kč 109 min.
Kanadský film v českém znění

pátek–sobota

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU

25. neděle

Kino Čakan pro děti v českém znění

začátek ve 14:00

r Vstupné 65,– Kč 118 min.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
r Vstupné 60,– Kč 88 min.

Australský sci-fi film s titulky

25.
neděle
28.–29.
středa–čtvrtek

SVÍTÁNÍ

l Vstupné 70,– Kč 98 min.
Americký krimi film s titulky

PROKLETÝ OSTROV
l Vstupné 65,– Kč 137 min.

Americké drama s titulky

30.
pátek

VŠICHNI JSOU V POHODĚ
r Vstupné 80,– Kč 99 min.

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího
marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život - touží mít přítele, jednou i rodinu.
Happy end se však nekoná.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší
se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života.
Pochopíte, jen když tam budete. Oscarový film. Je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády? V době, kdy se
armády skládají nikoliv z rekrutů, ale z dobrovolníků a muži se dobrovolně pouští do vojenské služby, je adrenalinové
prostředí bojiště silným a neodolatelným lákadlem, často přímo závislostí.
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém hrdinovi… Arthur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů, a setkat se tak s princeznou Selénií. Minimojové na jeho
počest chystají obrovskou hostinu a princezna se chystá obléknout do šatů z růžových okvětních lístků.
Rozvedená… s řadou výhod. Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli
bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že
se to nějak komplikuje.
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá. Od chvíle, kdy ve filmové klasice studia Universal, zoufalý vlkodlak poprvé zavyl na
Měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let, přesto postava spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou
bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější zpracování legendy teď dostanete v luxusním balení.
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobrodružství a odvahy, která si získala srdce miliónů lidí na celém světě.
Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky Marušky Marryweatherové, která po smrti rodičů odjíždí žít ke svému strýci Siru
Benjamínovi do Měsíčního zámku. Odhaluje temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po staletí ničí Měsíční údolí.
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Antonín, příslušník tajné policie, v sobě má obrovský
nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku,
neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně - pouze spalující touha po iluzi útěku
z klece nudného života beze smyslu.
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali
myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Ale nebojte, jak už
to v pohádkách bývá nakonec dobro a láska zvítězí.
Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George Clooney), je šťastný člověk.
S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta dokáže i v cílové rovince
říct: „Hochu, běžíš po špatné trati.“ Režisér Jason Reitman má slabost pro antihrdiny, ať už je to lobbista hájící zájmy
tabákových firem (Děkujeme, že kouříte) nebo těhotná teenagerka (Juno).
Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Percy Jackson má ve škole věčně problémy.
To je ale to nejmenší, co mu teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí bohové z bájného
Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím i vstoupit do Percyho života. Percy se totiž z ničeho nic dozvídá, že jeho
skutečným otcem je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. A to mimo jiné znamená, že Percy je napůl člověk, napůl bůh.
Jsou zpět a nejsou sami. Než jste stihli říct „Alvinnnnneee!!!,“ začalo se mluvit o dalším pokračování filmu. Tentokrát Alvin,
Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc - můžete se těšit na dívčí
trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové fungují jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho - a jako roztomilá zábava diváků po
celém světě - už více než padesát let.
Tvář lidskosti se navždy změnila. Píše se rok 2019. Zemí se přehnala neznámá nákaza, která přeměnila naprostou většinu
všech obyvatel v upíry. Lidé teď patří mezi ohrožený, podřadný druh. Jsou nuceni se ukrývat před upíry, kteří je usilovně
udržují na pokraji vyhynutí, aby se měli čím živit.
Někdo tu schází. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy.
A jedna pacientka, která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Připočteme-li tři důležitá
jména - autora románové předlohy Dennise Lehanea (Tajemná řeka, Gone, Baby, Gone), režiséra Martina Scorseseho
a Leonarda Di Capria v hlavní roli, je zřejmé, že označení „dobrý thriller“ v tomto případě nestačí.
Frank Goode (Robert De Niro) strávil celý svůj život prací v místní továrně na výrobu drátů a snažil se ze všech sil, aby svou
rodinu dokázal co nejlépe uživit. Jako čerstvý důchodce si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této
chvíle tolik času, kolik by býval chtěl, a usoudí, že je načase to napravit.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC KVĚTEN 2010:
Mamas & Papas, Legie, Květ pouště, Mamut, Přestupný rok, Pevné pouto.
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Úterý 27. dubna 2010 od 19.30 hodin – Kino Čakan Domažlice

KAREL ŠÍP a JOSEF NÁHLOVSKÝ

VŠECHNOPARTIČKA
Čtvrtek 8. dubna 2010 v dopoledních hodinách

Agentury RENY, Ing. Renáta Zunová
Dva pořady pro MŠ

Předprodej od 1. dubna 2010 v prodejně PEGAS, náměstí Míru 64
tel. 379 776 270

CIRKUS RENÁTO

originální program plný zábavy a pohybu

Pátek 9. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Pátek 30. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Divadelní ochotnický soubor MKZ H. Týn uvádí

„ABSURDNÍ FRAŠKU (???)“ Jeana Della a Geralda Sibleyrase

DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA

AŤ ŽIJE BOUCHON!!!

Cimrman/Smoljak/Svěrák

V režii Hany Žákové hrají: Jan Lengál, Petra Tauerová, Stanislav Brůžička, Jan Večeřa
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

ZÁSKOK

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta“
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
Sobota 10. dubna 2010 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

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

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
Pátek 16. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Středa 5. května 2010 na domažlickém náměstí
Město Domažlice – MKS Domažlice – ZUŠ Domažlice

OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL při MKS Domažlice

OSLAVY OSVOBOZENÍ

premiéra thrilleru RIGOR MORTIS

V režii Emila Hofmana hrají: Zbyněk Altman, Věra Dojčarová, Jitka Hartlová, Emil Hofman, Lucie Hrušková, Jaroslav Chloupek, Jana
Janečková, Jaroslav Jiřinec, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslava Šťastná, Václav Tomášek
Vstupné: 50,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Úterý 20. dubna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
III. Abonentní koncert

ANDA LOUISE BOGZA – soprán
IRINA FOJTÍKOVÁ-KONDRATĚNKO – klavír

Anda Louise Bogza vystudovala klavír, cembalo a zpěv na konzervatoři a Vysoké umělecké škole v Bukurešti a na hudební fakultě Akademie
múzických umění v Praze, po jejímž ukončení přijala angažmá v Národním divadle v Praze, ve Státní opeře Praha a v Janáčkově opeře v Brně. V roce 1994
získala první cenu a Cenu publika na Mezinárodní pěvecké soutěži ve Vídni, v roce 2008 obdržela Cenu Thálie 2007 za roli Minnie v opeře G. Pucciniho La
Fanciulla del West. Na svém repertoáru má přední role lyrického a dramatického oboru.
Irina Fojtíková – Kondratěnko je významnou českou klavíristkou lotyšského původu. Vystupuje nejen sólově, ale i s řadou českých a zahraničních orchestrů. Působí jako vedoucí klavírního oddělení na Konzervatoři a Vyšší odborné škole J. Ježka v Praze. V roce 2007 byla vyhlášena Ženou
roku v oblasti umění a kultury.
Čtvrtek 22. dubna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

UMĚLECKÁ AGENTURA RAJCHA

LIBER

Hrají: Dana Morávková a Jan Révai. Režie Jurij Galin.
Vtipná a chytrá anglická kriminální komedie nabízí představitelům hlavních rolí velké herecké příležitosti, které oba protagonisté beze zbytku
využili. Režisér Jurij Galin nabídl spolupráci Daně Morávkové a Janu Révaiovi, s nimiž už řadu let spolupracuje. Příběh bohaté, krásné vdovy,
která hledá dvojníka za svého manžela, najde ho v mladém bezdomovci, přivede ho do svého luxusního bytu a pokouší se z něho udělat muže
z vyšší společnosti, přináší řadu komických, ale i dojemných situací.
Neděle 11. dubna 2010
Neděle 25. dubna 2010

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 4. 2010

Loutkové divadlo Domažlice

O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE

Divadelní představení mimo předplatné

František Ringo Čech PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU
Příběh, který se odehrál v šeru dávných věků
Účinkuje: Ochotnický spolek při SDH Černíkov „Černoch“
Pondělí 10. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále
Divadelní představení v rámci předplatného

DIVADLO KALICH PRAHA

Peter Quilter JE ÚCHVATNÁ

Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Jan Maxián, Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková,
Daniela Bakerová, Lilian Malkina/Jaroslava Brousková. Režie: Jana Kališová.
Úterý 11. května 2010
2 divadelní pohádky pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ

Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

OBUŠKU Z PYTLE VEN

Klasická pohádka podle K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém zpracování

Divadelní představení v rámci předplatného

Roger Rees & Eric Elice MILION

Pátek 7. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč

Úterý 11. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Agentura Country DJ Aleš Trdla ve spolupráci s MKS Domažlice

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

Legendární hvězda se vrací. Zavzpomínejte na evergreeny 60. a 70. let jako Doktor Dam Di Dam, Lékořice,
Stín katedrál aj. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice od 22. března 2010.
Středa 19. května 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále

IV. abonentní koncert

DOMINIKA HOŠKOVÁ – violoncello
JIŘÍ HOŠEK – violoncello
Pátek 21. května 2010 od 9.00 a 11.00 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro žáky ZŠ
Pátek 21. května 2010 od 15.30 a 17.30 hodin ve velkém sále MKS – 2 představení pro veřejnost

TANEČNÍ AKADEMIE Venduly Hruškové-Brettchneiderové
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Turistické akce
V DUBNU
Sobota 10. 4.
Odemykání České studánky. Odjezd
ze zastávky ČD v 8.32 hod. do České
Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka.
Zde v 10.30 hod. slavnostní odemykání.
Vystoupí soubor Haltravan z Klenčí pod
Čerchovem. Po skončení pěšky do Pece
a do Chodova. V kulturním domě oběd
a společné posezení. Návrat do Domažlic
vlakem z Trhanova v 16.19 hod.
Sobota 17. 4.
Autobusový zájezd do Sušice a okolí
při příležitosti Jarního setkání turistů Plzeňského kraje. Odjezd z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici v 7.30 hod.
První zastávka v Albrechticích, pěšky
1,5 km na Sedlo (902 m n. m.) a na novou rozhlednu. Návrat stejnou cestou.
Druhá zastávka v Sušici – účast na setkání, prohlídka města, oběd. Odpoledne
třetí zastávka na Svatoboru (845 m n. m.)
– rozhledna. Čtvrtá zastávka v Mlázovech
– hrad Troškov, zámek. Jídlo není zajištěno. Pěšky 5 km, návrat okolo 19. hodiny.
Cena pro členy KČT 160,– Kč, děti do 15
let 100,– Kč, ostatní 200,– Kč. Přihlášky
a peníze přijímá do 10. 4. Marie Senohrábková, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.
Vede K. Bílek.
Sobota 24. 4.
Turistický pochod Lenochod. Start od
7.30 do 9 hodin u Gymnázia J. Š. Baara
v Pivovarské ulici. Startovné: Děti a studenti 10,– Kč, ostatní 15,– Kč. Trasy: 16 km
– po cyklostezce na Babylon, Pila, Hrádek,
Újezd, Domažlice 20 km – po cyklostezce
na Babylon, dále do Pece pod Čerchovem,
Chodov, Trhanov, Hrádek, Újezd a Domažlice. Cíl v Gymnáziu J. Š. Baara do 16
hod. V cíli občerstvení a diplom. Pořádají
studenti Gymnázia J. Š. Baara.
Neděle 25. 4.
Vycházka k prameni Radbuzy. Odjezd
z nádraží ČD v 7.52 hod., (ze zastávky
Domažlice - město v 7.54 hod.) do Nového
Kramolína. Dále pěšky na Valtířov, Skláře, Vranov, Herštejnské chalupy a prameny
Radbuzy. Pak na Závist, Bedřichov a Rybník, zde oběd (bude zajištěn). Zpět autobusem ČSAD ve 14.45 hod. do Poběžovic.
Odjezd vlakem v 15.56 hod. do Domažlic.
Příjezd do Domažlic v 16.33 hod. Celkem
16 km. Vede K. Bílek.
Připravujeme
Sobota 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi. Start
u ZŠ Msgre Staška od 13.30 do 14.30 hod.
Trasa: Svatá Anna, Rozcestí pod Vavřincem, Cíl: vodárna pod Vavřincem. 4 km.
Po trase zastávky se sportovními disciplínami. V cíli diplom, ohníček a možnost
opékání donesených uzenin. Přijďte udělat
svým dětem radost.
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MUDr. Oldřich Tikal odešel na věčnost

Bohatý život MUDr. Oldřicha Tikala se v pátek 12. 3. náhle uzavřel. Známá domažlická osobnost se odebrala na věčnost v nedožitých 84 letech. Stopa, kterou Oldřich
Tikal v dění města a jeho paměti zanechal, je opravdu hluboká. Jako mladý muž byl
spolu se svým otcem i bratrem v padesátých letech vězněn. Přesto se mu podařilo zůstat
ve zdravotnictví a pomáhat lidem jako praktický lékař na Bělsku.
Mnozí znají a budou se jistě k nim často vracet jeho literární příspěvky. V devadesátých letech vycházely v Domažlickém deníku poutavě napsané životní příběhy
významných osobností Rudolfa Svačiny a MUDr. Rudolfa Němce. Podařilo se mu
vytvořit nejen čtivé příběhy, ale především zaznamenat životy lidí, v nichž se zrcadlí
těžká doba, které všichni dokázali svým humanismem čelit – to se týká i samotného
autora. Z literárního snažení ještě jmenujme alespoň knihu Třetí odboj na Domažlicku
věnovanou osudům vězněných v padesátých letech z našeho okresu. Do posledních
dnů pak MUDr. Oldřich Tikal pracoval na knize popisující osudy těch, kteří se vzepřeli
za druhé světové války nacismu. Když již hovoříme o literární činnosti jmenovaného,
nelze zapomenout, že byl také redaktorem tohoto zpravodaje.
MUDr. Oldřich Tikal nebyl ale jen literátem, ale i výtvarníkem, člověkem s hlubokými znalostmi z oblasti malířství. Ve veřejném životě se zapsal do dějin města také jako
člen rady Domažlic. Pokud vše nastíněné i zde nenapsané shrneme, můžeme konstatovat, že odešla skutečná osobnost, která dokázala svým životem pozitivně ovlivnit řadu
lidí a ve svém odkazu tak bude ještě dlouho činit.
Stanislav Antoš

PAVEL MIKULENKA

Pro zahrádkáře

nabízí

ZO Českého svazu zahrádkářů Domažlice zve své členy na schůzi, která
se koná 12. dubna od 18 hodin. Součástí
setkání bude i přednáška Karla Ihy s názvem Řez ovocných stromů.
(czs)

Mánesova 531
344 01 Domažlice

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

tel.: 724 501 626

Placení místního poplatku
za komunální odpad
Upozorňujeme všechny občany
města Domažlice – poplatníky místního poplatku za komunální odpad,
že v měsíci březnu byla zahájena distribuce poštovních poukázek k úhradě
místního poplatku za komunální odpad na rok 2010. Poplatek je splatný
do 30. 4. 2010.
Bližší informace lze získat v obecně
závazné vyhlášce č. 12/2003, resp.
7/2005 v platném znění, kterou lze
nalézt na internetových stránkách
města Domažlice www.domazlice.info v sekci samospráva – vyhlášky
a nařízení.
Úhradu poplatku lze provést přímo
na pokladnách (radnice, nám Míru 1,
nebo U Nemocnice 579) nebo bezhotovostním převodem na účet města.
Finanční odbor MěÚ Domažlice

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

v

duben 2010

Nabízíme

skladování a překládku zboží
na paletách v krytých halách
včetně spedičních služeb
Možnost využití vlastní vlečky
V průmyslové zoně Domažlic

Kontakt: 724 022 623

Dejme životu zelenou

V poslední době často hledáme jednoduchý a přitom účinný způsob, jak vyhovět potřebám našeho organismu v době, která nás stále více vystavuje
vysokému životnímu tempu, stresu, nedostatku pohybu, nekvalitní stravě... Zvolíme-li zelené potraviny, máme po starostech.
Dynamický Barley se dravě hlásí o slovo. Jedna sklenička zeleného koktejlu nás může postrčit k vítězným metám při sportovních aktivitách stejně jako nám dodá energii k umytí oken, která
se nás teď po prvních jarních paprscích evidentně mračí. Působí
rychle a vyhovuje tak lidem, kteří potřebují mimořádnou obnovu
sil. Na pozoru by se ale měli mít lidé korpulentní, s ruměnným
obličejem a hypertenzí, u nich by dlouhodobé užívání mohlo
působit nepříjemné pocity nadměrného napětí. I pro ně ale bude zelený koktejl jednou
dvakrát týdně nebo v případě potřeby zvýšeného výdeje sil vítanou posilou.
Zajímavou variantou pro tyto lidi bude Chlorella. Klidná pomalá Chlorella svým mírným tempem působení neslibuje žádné překotné zázraky. Vytrváme-li ovšem a zobneme-li si nepatrnou tabletku každý den, brzy zjistíme její skvělou pomoc. Nejenže zvládneme
víc. Naše vlastní energie, kterou nám Chlorella pomáhá vytvářet, nám umožní být zdravější, aktivnější. Chlorella se mimořádně hodí také v případech dlouhotrvající únavy,
chronické nemoci či v rekonvalescenci. Výhodou bude právě pomalost jejího působení.
Jemným, nicméně stálým usměrňováním našeho organismu pomáhá vyrovnávat dlouhodobě zažité disharmonie našeho těla bez nepříjemných detoxikačních dopadů.
A pro ty, kteří se necítí na stálou dravost Barleye, ale nechtějí čekat na účinky Chlorelly, existuje báječná možnost spojit přednosti obojího. To nám nabízí Spirulina Barley. Razantnost Barleye jemná Spirulina sníží, nicméně mu ponechá dostatek prostoru rozvinout
to nejlepší, co v sobě skrývá. Spirulina navíc nezůstává pozadu. Tento tandem je zářným
příkladem báječného propojení „dva v jednom“.
Zelené potraviny navíc zlepšují činnost jater, kvalitu krve, celkově regenerují a omlazují organismus. Prostě - zelené potraviny dávají životu zelenou.

AKCE GREEN DAYS

1.–30. 4. 2010 probíhá v Klubech ENERGY akce GREEN DAYS.
V rámci této akce je poskytována speciální nabídka zelených potravin (Chlorella,
Barley, Spirulina Barley) 1+1 ZDARMA v libovolné kombinaci. Produkty lze zakoupit
v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích nebo v Klubu Energy Blížejov.
OCHUTNÁVKOVÁ AKCE ZELENÝCH POTRAVIN proběhne 1. dubna od 9–17 h
v masážním salonu J. Kováříkové v Horšovském Týně, Nádražní ul. 73, 14. dubna od
8–16 h v Centru pro neslyšící v Domažlicích, Jindřichova 214 nebo 19. dubna od 9–16 h
v lékárně U Zlatého jelena v Domažlicích.
PI

ODHALENÍ PAMÁTNÍKU

Město Domažlice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou odhalí ve středu 14. dubna 2010 ve 14.00 hodin před
sborovým domem Českobratrské církve evangelické v Tyršově ulici památník 149 občanům Domažlic, zatčeným ve dnech 22.
a 23. dubna 1940 klatovským gestapem a vězněným jako rukojmí v koncentračním táboře Flossenbürg. K účasti na této pietní
vzpomínce na válečné utrpení našich spoluobčanů srdečně zveme všechny občany města.
Město Domažlice
a Československá obec legionářská

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen

Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a
modrý.
Stáří slepiček - 17–20 týdnů
- garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138–148,– Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat
i slepičky 10 týdenní - cena 95,– Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
V Domažlicích v sobotu 24. dubna 2010
- u vlakového nádraží - v 17 45 hod
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 725 165 166, 415 740 719,
606 490 805.

Granty pro
reprezentaci
města

Zastupitelstvo města Domažlice na
svém 35. zasedání vyhlásilo pro rok
2010 mimořádný termín pro grant Reprezentace města.
Termín vyhlášení 2. kola tohoto grantu je 1. 4. 2010.
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů je 16. 4. 2010.
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu města Domažlice je možno získat
na Městském úřadě Domažlice, nám.
Míru 1, úsek školství a kultury (1. patro
č. dveří 104) a na podatelně (1. patro,
č. dveří 106).
Podrobnější informace týkající se
vyhlášených grantů, formuláře žádostí
a úplné znění “Zásad a pravidel pro
poskytování podpor z rozpočtu Města
Domažlice” naleznete na internetových
stránkách www.domazlice.info (sekce
Granty a dotace – Granty města 2010).

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN

AKCE O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
čtvrtek 1. dubna – VELIKONOČNÍ BARVÍNEK – dílna pro děti od 9 do 15 hodin v Domě dětí
pátek 9. dubna – Zájezd pro první a druhé třídy ZŠ Msgre Staška a ZŠ praktickou do Divadla Alfa v Plzni na
představení Kilo jablek pro krále
středa 14. dubna – okresní kolo RUBIKON ve spolupráci s městským kulturním střediskem od 10 hodin v MKS
pátek 16. a 23. dubna – výlet do Muzea loutek v Plzni pro třetí třídy ZŠ Komenského 17
sobota 24. dubna – DÍLNA KE DNI MATEK od 9 do 12 hodin v domě dětí, děti si budou moci vyrobit zajímavé
dárky pro své maminky
středa 28. dubna – Pohádky a pověsti trochu jinak aneb Jak se píší knížky – beseda s autory knihy Dva tucty plzeňských pohádek
a pověstí a prezentace CD Chodské strašení pro žáky pátých tříd ZŠ ve spolupráci s Městskou knihovnou Boženy
Němcové od 9.30 a od 11 hodin v Galerii bratří Špillarů
Přehled letních a příměstských táborů DDM Domino naleznete na www.ddmdomazlice.czv sekci Ke stažení.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
středa

7. 4.

Matematická olympiáda Z 6-8

v GJŠB

čtvrtek

8. 4.

SOČ – generálním partnerem SOČ je Česká spořitelna a.s.

v GJŠB

úterý

13 .4.

Biologická olympiáda C

v GJŠB

středa

21. 4.

Pythagoriáda I. , II.

v GJŠB

středa

28. 4.

Biologická olympiáda D

v GJŠB

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 2010
I. Tábory a soustředění:
Č.

Termín:

Místo:

Ubytování:

Zaměření:

1

1.–11. 7.

Horš. Týn

budova ZŠ

Soustředění dívčích klubů

2

1. 7.–7. 7.

Postřekov I.

budova ZŠ

3

12.–18. 7. Postřekov II.

budova ZŠ

Přírodověda, turistika, sport,
výtvarná a rukodělná činnost
Přírodověda, turistika, sport,
výtvarná a rukodělná činnost

Motivace:
Český rok (regionální
tradice a zvyky)

Cena:

Hl. ved.

2200,–

I. Kubová

Škola lesní moudrosti

1600,–

J. Hrabačka

Škola lesní moudrosti

1600,–

J. Hrabačka

II. Příměstská činnost: (Celodenní pobyt bez noclehu, vlastní strava)
4
5
6

Termín
19.–23. 7.
26.–30. 7.
16.–20. 8.

Místo:
Domažlice
Domažlice
Domažlice

Zaměření:
Prázdniny s Dominem
Prázdniny s Dominem
Eldorádo

Cena:
750,–
750,–
650,–

Hlav. vedoucí:
Lenka Zimmerová
Lenka Zimmerová
Jan Hrabačka

Kontakty na hl. vedoucí: tel.: 379 722 811, 379 722 812 , www.ddmdomazlice.cz, e-mail: ddm.domazlice@seznam.cz, ddm@ceskasit
Městské centrum služeb, Baldovská 638,

pořádá v jídelně
7. 4. od 14. hodin
zdravotní přednášku
MUDr. Miroslava Kubisky,
21. 4. od 14. hodin
přednášku reflexní terapie
Miroslavy Palkovičové,
28. 4. od 14.00 hodin
přednášku čínská medicína
MUDr. Feuchtingerové.
Městské centrum služeb, Břetislavova 84,

pořádá ve společenské místnosti
7. 4. od 14.00 hodin
přednášku kosmetická péče v praxi
(i pro širokou veřejnost),

21. 4. od 14.00 hodin
zdravotní přednášku
MUDr. Miroslava Kubisky,
29. 4. 14.00 hodin
čínská medicína
MUDr. Feuchtingerové.

Výstava fotografií

Výstava fotografií pana Vratislava
Baštáře s názvem Dramatické oblohy
potrvá od 15. 3. do 30. 4. 2010 v jídelně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory,
Baldovská 638, Domažlice. Jídelna je
volně přístupná od PO do PÁ od 11.00
hod. do 13.00 hod. Mimo uvedenou
dobu je klíč k dispozici v kanceláři.

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638, Domažlice

nabízí pronájem nebytových prostor
pro garážování 2 osobních automobilů v objektu Baldovská 638,
Domažlice.
Výměra objektu určeného k pronájmu
činí 35 m2. Pronájem nebytových prostor
je po dohodě možný ihned.
Bližší informace na tel. 379 725 853,
KLIMENTOVAVPENZIONDO@seznam.cz,
UrbanovaE.PenzionDO@seznam.cz
nebo osobně v Městském centru služeb, Baldovská 638 v Domažlicích
Mgr. V. Klimentová – ředitelka

Domažlický zpravodaj - str. 13

v

číslo 4

v

duben 2010

Termíny plaveckých kurzů Dnešní domácí mléčná kuchařka: Výborný domácí TVAROH

- výuka základních plaveckých dovedností
se spoustou her a říkanek
- přihlášky dětí na jednotlivé kurzy jsou
možné u instruktorek
PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI
úterý 9–11.30 hod - 12 lekcí/480,– Kč
– věkové rozdělení hodin:
9.00–9.30 hod l-leté děti
9.30–10 hod 1,5-leté děti
10–10.30 hod 2-leté děti
10.30–11 hod. 2,5-leté děti
11–11.30 hod. 3-leté děti
Termín: 6. 4.–22. 6. 2010, instruktorka:
Lenka Brožová – te1. 776 620 298
PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI
úterý 16–18 hod - 12 lekcí /480,– Kč
– věkové rozdělení hodin:
16–16.30 hod. 2-leté děti
16.30–17 hod. 2,5-leté děti
17–17.30 hod. 3-leté děti
17.30–18 hod. 3,5-1leté děti
Termín: 6. 4.–22. 6. 2010, instruktorka:
Barbora Šmaterová - te1. 728 555 075
PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI
čtvrtek 9.30–11.30 hod - 12 lekcí /480,– Kč
– věkové rozdělení hodin:
9.30–10 hod. l-leté děti
10 -10.30 hod. 1,5-leté děti
10.30- 11 hod. 2-leté děti
11–11.30 hod. 2,5-leté děti
Termín: 8. 4.–24. 6. 2010, instruktorka:
Barbora Šmaterová – te1. 728 555 075
PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI
pátek 9–11.30 hod - 12 lekcí /480,– Kč
– věkové rozdělení hodin:
9–9.30 hod. 1-leté děti
9.30–10 hod 1,5-leté děti
10–10.30 hod. 2-leté děti
10.30–11 hod. 2,5-leté děti
11–11.30 hod. 3-leté děti
Termín: 9. 4.–25. 6. 2010, instruktorka:
Lenka Brožová - te1. 776 620 298
PLAVÁNÍ DĚTÍ 4–6 let – ponděli +
středa 15–17 hod - 15 lekcí /1200,– Kč
- výuka základních plaveckých dovedností
a plaveckého způsobu prsa
15–16 hod. l. skupina
16–17 hod. 2. skupina
Termín: 3. 5.–21. 6. 2010, instruktorka:
Lenka Brožová - te1. 776 620 298

K Velikonocům rybu

Městské lesy Domažlice nabízejí v předvelikonočním čase ryby. Svůj stůl můžete
„šupináči“ zdravě zpestřit o svátcích, když
si je koupíte v pátek 2. dubna v rybárně
v Hanově parku a nebo přímo na náměstí
před radnicí.

Po velkém úspěchu na recept domácího jogurtu, který vyšel v minulém vydání našeho
Zpravodaje, přinášíme další – tradiční mléčný výrobek – domácí TVAROH. Zároveň znovu
připomínáme, že rádi přivítáme od našich čtenářů jakékoliv náměty, připomínky a hlavně
nové recepty, které ještě neznáme, tak abychom se o ně mohli s vámi podělit. Tyto připomínky
můžete psát na adresu mlecnerecepty@manitec.cz.
K výrobě chutného domácího tvarohu potřebujeme syrové kravské mléko, hrnec (velikost
dle množství použitého mléka), čistou látkovou plenu.
Poměr mléka vyrobeného tvarohu je asi 10:1 tzn. v našem případě na 20 dkg tvarohu použijeme 2 litry syrového mléka z automatu. Mléko nalijeme do hrnce (nejlépe nerez), přikryjeme
poklicí a necháme zkysnout. V zimním období, kdy mléko kysá déle, můžeme kysání podpořit
přidáním chlebové kůrky nebo trochou vinného octa. Po zkysnutí mléka (poznáme podle vůně
a chuti), sebereme opatrně z povrchu kysanou smetanu, kterou dáme do lednice vychladit
a použijeme ji např. na koprovku, křenovku, nebo na polití pocukrovaných ovocných knedlíků
či vdolků v kombinaci s naším dnes vyráběným tvarohem atd.
Dalším krokem je zahřívání zkyslého mléka na 40–70 o C, čím vyšší teplota, tím je výsledný tvaroh tvrdší. Pozor zahřívání musí být pozvolné cca 1 až 2 hodiny! Na konci zahřívání
je jasně vidět, že se oddělil budoucí tvaroh od syrovátky. Tuto směs necháme nejprve znovu
zchladnout a pak přelijeme do látkové pleny nejlépe upevněné na dalším hrnci k přefiltrování.
V pleně se zachytí mléčná směs, ze které již za chvíli bude očekávaný tvaroh. Pokud chceme
tvaroh úplně měkký a zahřáli jsme jej na nižší teplotu, stačí ho nyní přes plenu jen ručně vymačkat. Chceme-li tvaroh tvrdý (a vařili jsme jej déle) musím ho nechat vylisovat. Lisování
můžeme provést takto: položíme bochánek měkkého tvarohu v pleně do děrované mísy (misky) a následně zatížíme těžkým závažím – např. hrncem naplněným vodou (tak, aby tlačil na
celý obsah, čím vyšší tlak tím lépe, cca 10 – 20 kg). Pokud chceme mít tvaroh opravdu tvrdý,
necháme lis působit přes noc.
Ze 2 litrů mléka vyrobíme cca 20 dkg tvarohu + 1,8 litru výborné syrovátky – pije se dobře
vychlazená a slouží jako základ k dalším výrobkům. Syrovátkou můžeme též potírat spáleniny, kožní ekzémy a vyrážky, kojící matky ji používají vychlazenou též k obkladům při zánětu
prsu.
(hš)

TØÍDÌNÍ PLASTÙ

Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr
a třídění plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, zejména znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit.
Kontejnery na plasty jsou převážně žluté barvy a patří do nich pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod. Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru, asi 3x. Do kontejnerů rozhodně
nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové trubky, linolea a jiné
výrobky z PVC. Kontejnery na plasty se většinou vyvážejí jednou týdně, přičemž hmotnost
plastů v 1100 litrovém kontejneru je cca 27 kg.
Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící lince vybírají PET
láhve, PE fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren.
PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují buď do
Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do
jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi technologiemi na zpracování PET láhví se objevují ve světě i některé novinky, například výroba
nových láhví ze starých.
Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na
výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu
zpracovatelů, většinou se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové
dlažby nebo obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva
pro cementárny, kde slouží k výrobě cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi
náročná, zejména na čistotu, a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.
V některých oblastech se třídí pouze PET láhve.
Je to zejména v místech, kde není k dispozici dostatečné třídící zařízení. PET láhve se totiž
dají bez problémů třídit ručně na zpevněné ploše nebo ve velké garáži a lisovat na malém
lisu.
Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů. Do kontejnerů
pak NEPATŘÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné
plasty. U láhví se nesmí dotahovat uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků. Postup
zpracování je stejný.
PET láhve/ plasty lze odevzdat i ve sběrném dvoře v Chrastavické ulice v areálu DTS Domažlice, p. o. . Odpad sváží firma EKOSEPAR.
Odbor správy majetku MěÚ
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ZAPOMENUTÉ STRÁNKY HISTORIE MĚSTA

Bratrské dílo a evangelický odboj v Domažlicích v létech 1939–1940

10. ledna tohoto roku uplynulo sedmdesát let od chvíle, kdy při domažlickém
sboru Českobratrské církve evangelické
vzniklo Bratrské dílo, původně pracovní
souručenství, posléze buňka protinacistického odboje (či jak se tehdy říkalo mafie),
první v našem městě. Dnešní Domažličané o této kapitole historie svého města
ví jen pramálo. Není divu. Minulý režim
podíl církví, Junáků, Sokolů a podobných
“nežádoucích” skupin občanů na českém
protinacistickém odboji přecházel vesměs
mlčením a po roce 1989 už pamětníků válečných dob valem ubylo a také byly jiné
starosti. Přes to by ani tento příběh ze života Domažlic neměl být zapomenut, ba naopak, zaslouží si, abychom na něj s úctou
k našim předkům vzpomínali.
Ten, kdo o Bratrském díle kdy něco
slyšel, spojuje si je většinou s tak zvanou
“Smudkovou aférou”, tedy s útěkem Jana
Smudka z Domažlic před klatovským
gestapem a s pro město neblahými následky tohoto útěku. Dokonce i badatelé,
zabývající se protinacistickým odbojem
v našich končinách, pokud se o Bratrském
díle vůbec zmiňují, pak pouze v této souvislosti. I jen základní studium pramenů
a dochovaných svědectví pamětníků však
ukazuje, že vše nebylo tak jednoduché,
jak by se na první pohled zdálo. Co to tedy
bylo Bratrské dílo a jak zasáhlo do života
Domažlic?
Postoupení československého pohraničí nacistickému Německu v září 1938
a následující dodatečný zábor Horního
Chodska v listopadu téhož roku, prosazený Hitlerem přes ustanovení mnichovské
dohody, citelně zasáhly i domažlické
evangelíky. Ti ztratili naráz dvě třetiny
své rozlehlé diaspory a s ní třetinu svých
členů. Zvlášť smutný byl pro sbor úplný
zánik do té doby živé kazatelské stanice
v Horšovském Týně. I samy Domažlice zaznamenaly úbytek členů. Někteří se odstěhovali do vnitrozemí, jiní tam byli služebně přeloženi. Mezi těmi, kdo ze služebních
důvodů museli sbor opustit, byl i člen jeho
staršovstva Karel Vojtěch. Ten byl v říjnu
1938 přeložen do Prahy, kam se s rodinou,

s manželkou a synem Ladislavem odstěhoval. Cenné posily se naopak sboru dostalo
v osobě JUDr. Antonína Žlábka, koncipisty berní správy, věrného evangelíka, který
se do Domažlic přistěhoval se svou ženou
Martou po záboru Sudet z Liberce.
7. schůze staršovstva sboru, konaná
2. listopadu 1938 konstatovala, že po
úderech, které sbor v poslední době zasáhly, je nutné vyzvat všechny jeho členy
k aktivní sborové práci. A té bylo více
než dost, zejména v oblasti sociální. Sbor
materiálně, věcnými dary i finančně, podporoval uprchlíky ze zabraného pohraničí.
Úbytkem členů se však sám dostal do finančních nesnází a proto hledal cestu, jak
nepříznivou situaci řešit. Na další schůzi
staršovstva, která se sešla 6. prosince,
přišel JUDr. Antonín Žlábek s návrhem
stmelit členy sboru v jejich volných chvílích pomocí dobrovolné práce pro sociální
pomoc potřebným. Sbor se měl stát podnikatelem a sám vydělávat nutné finanční
prostředky. Staršovstvo návrh schválilo
4. ledna 1939 a hned 10. ledna se v Husově
domě uskutečnila schůzka, při které vzniklo pracovní souručenství Bratrské dílo, jež
mělo, řečeno slovy zprávy o jeho působení
z 5. dubna 1939, “především pomoci sociálně slabým a vytvořiti sbor lidí, spojených
skutečnou bratrskou a sesterskou láskou
podle slov Písma svatého: “Jedni druhých
břemena neste a tak plňte zákon Kristův”.
Bratrské dílo počítalo se zavedením
domácího hračkářského průmyslu, který
dříve existoval v pohraničních oblastech
Čech, postoupených říši (v Podkrušnohoří a jinde). Jeho členové se domnívali, že
časem by mohli hračky vyvážet i do sousedních zemí. Záborem zbytku republiky
a vytvořením protektorátu tyto naděje padly, a tak se původní širší záměr musel omezit pouze na domácí trh. K Velikonocům
1939 připravilo Bratrské dílo “chodskou
pomlázku”, malované kraslice, keramiku,
dřevěné vyřezávané figurky v chodských
krojích. To vše pak prodávalo v Praze. Zájem Pražanů byl mimořádně veliký. Díky
tomu sbor zakrátko získal základní kapitál
pro rozšíření výroby.

FARNÍ SBOR ČCE V DOMAŽLICÍCH Vás všechny zve na

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE:
Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH

KDY: neděle
18. 4. 2010
od 9:00 do 18:00
pondělí 19. 4. 2010
od 13:00 do 18:00
úterý
20. 4. 2010
od 14:00 do 18:00
středa
21. 4. 2010
od 14:00 do 17:00
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil, hračky,
domácí potřeby, bytové doplňky aj.
Děti, dámy i páni, spousta věcí levně k mání! Odradit se nedejte, na náš bazar spěchejte!

Bylo jen pochopitelné, že se při společném díle hovořilo také o věcech, které v té
době zaměstnávaly mysl mnohých i v Domažlicích – o odporu proti okupaci a okupantům. Tak se z kroužku lidí, spojených
obětavou prací pro druhé, postupně vytvářela odbojová buňka, která se brzy zapojila
do organizovaného odboje. Opět prostřednictvím JUDr. Žlábka, který zorganizoval
spojení s pražskými evangelíky, sekretáři
YMCY Jaroslavem Šimsou a dr. Jaroslavem Valentou (oba zahynuli v nacistických
žalářích, Šimsa zemřel v Dachau, Valenta
byl popraven v Mathausenu). K evangelické buňce se o něco později připojila
odbojová skupina domažlických Junáků,
20 členů 3. oddílu starších Junáků, vedeného Karlem Mathesem, kteří v den záboru
zbytku republiky, 15. 3. 1939, složili slib
bojovat až do úplné porážky nacistického
Německa. Členem tohoto oddílu byl i Jan
Smudek. Uvažovalo se také o zapojení
cvičenců Sokola a DTJ. Proto se v květnu
1939 uskutečnila v Husově domě důvěrná
informativní schůzka, které se mimo obou
vedoucích evangelické skupiny JUDr. Antonína Žlábka a faráře sboru ThDr. Miloše
Biče zúčastnili zástupce strany národně
sociální Antonín Vorlíček a sociálně
demokratické Antonín Krčma. Prozatím
ale zůstalo jen u tohoto prvního kontaktu.
V Praze se v té době uvažovalo o přípravě
ozbrojeného povstání. Proto další kontakt,
zprostředkovaný dr. Valentou, vedl logicky
k odbojovým skupinám armádních důstojníků. V Domažlicích byl armádní spojkou
nadporučík Ota Bartošek.
Příležitost k osobnímu setkání s představiteli odbojového hnutí z Prahy a z Plzně
přinesla Vavřinecká pouť v srpnu 1939.
Mezi desítkami tisíc jejích návštěvníků
přijeli z Prahy také Šimsa s Valentou, kteří
pokračování na str. 15

WWW STRÁNKY

sleva 50 %
Využijte zaváděcí ceny a pořiďte si
během dubna www stránky.
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- moderní grafiku
- profesionální www stránky
- doménu
- optimalizaci pro vyhledávače
- redakční systém
tel: 721 825 290
www.internetovestranky.com
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dokončení ze str. 14
Domažlické informovali o dění v Praze a nastínili jim konkrétní
úkoly: šířit ilegální tisk, bojovat proti poraženectví, duchovně
připravovat národ na odboj. A také – mít po ruce zbraně, zajistit
odboj finančně a získat alespoň dvě krátkovlnné vysílačky. Po
pouti se odbojová činnost v našem městě zintenzivnila. Jejím
jádrem zůstali evangelické rodiny členů Bratrského díla a Junáci
s Karlem Mathesem. K nim se připojili členové Národního hnutí
pracující mládeže (NHPM), kteří si vzali na starost šíření ilegálních tiskovin. JUDr. Žlábek s Karlem Mathesem obstarali zbraně
a munici. Jejich převozu se z domažlického sboru účastnil mimo
Žlábka i Karel Veselý, ukládali je Jan Procházka, Antonín Vít,
rodina Míčova a jiní. Nadporučík Bartošek předal Žlábkovi a Procházkovi pekelné stroje., kterých mělo být použito k porušování
dopravních spojů v Říši. Při uskladňování zbraní se stal nenahraditelným pomocníkem odbojářů ředitel domažlické elektrárny
Václav Waldhegr. Umožnil jim schovat většinu zbraní a munice
ve vodojemech u svaté Anny. Vysílačku slíbil půjčit Karel Kitzbergr, úředník místní nemocnice. Druhou stanici připravoval Jan
Smudek.
Stejně jako nespali odbojáři, nespali ale ani okupanti. V lednu
1940 zasadilo gestapo celostátnímu odboji první úder. Zachytilo nitky na jeho důstojnickou složku a zatýkalo v Praze, kde je
v únoru zatčen i Jaroslav Šimsa, a po celé zemi. 5. března zatkli
domažlickou spojku Otu Bartoška. V Domažlicích se v té době
sešli tři vedoucí zdejšího odboje, Žlábek, Bič a Mathes. Tušili, že
i nad nimi se stahují mraky a slíbili si, že kdo z nich bude zatčen
první, vezme vše na sebe, aby chránil druhé. Mezitím přišlo gestapo na stopu pekelným strojům. 14. března zatýká JUDr. Žlábka, 16. března Jana Procházku. Junáci ze 3. oddílu Doubek, Farář,
Konáš, Fišer a Ortman začali proto pod vedením Karla Mathese
o Květné neděli uklízet zbraně. Věra Závacká (Pokračování příště)
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Pozvánka k zápisu do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Domažlice srdečně zve rodiče a děti k zápisu do
mateřské školy. Zápis se uskuteční v pondělí 19. dubna 2010 od 8 do 16
hodin ve všech odloučených pracovištích Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace (Zahradní 471, Benešova 282, Poděbradova 53, Palackého
224, Michlova 565). Vezměte s sebou rodný list dítěte, cizí státní příslušníci
pas. Zapsané děti budou navštěvovat mateřskou školu od září 2010. Zápis
probíhá dle kritérií schválených zřizovatelem (městem Domažlice). Dle zákona
561/2004 Sb. jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
V současné době je výše stravného stanovena dle věkových kategorií. Kategorie 3–6 let 27,– Kč na dítě a den, kategorie dětí 7–10 let 30,– Kč na dítě
a den (kategorie 7–10 let se vztahuje na děti s odkladem školní docházky).
Výše školného je 300,– Kč měsíčně. Pokud máte nějaké dotazy, budou vám
zodpovězeny na tel. 379 724 565.A.
Bauerová, ředitelka MŠ
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DROGERIE-PARFUMERIE
PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290
Jarní ošetření stromů postřiky:

na přezimující škůdce,
kadeřavost broskvoní,
strupovitost jádrovin,
padlí jabloňové, révové
cibule sazečka
semena
zeminy, netkané textilie,

plastové truhlíky,
obaly,
podmisky
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Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

������������������������������
��������������������������� �
��������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
POROVNEJTE N
NAI
KONKURENC Í
AI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

ZH_90x125.indd 1

WWW.ORESI.CZ
WWW.ORESI.CZ

15.2.2010 15:19:58

