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NOVÝ PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ
ODHALEN V CHODSKÉ ULICI

Ve výroční den vylodění spojenců v Normandii (v neděli 6. června) byl pod zahradou Chodského hradu odhalen památník
osvobození. Vytvořil ho klatovský sochař Václav Fiala. Slavnostní akt provedli starosta města Zdeněk Novák a kulturní atašé
amerického velvyslanectví Erick W. Black (vpravo).
Text a foto: (job)
Podrobnosti na straně 4. Fotogalerii najdete na webu domazlice.eu
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
otepluje se a rozvolňuje
se. Jistě pozitivní zprávy, i když tropická vedra
úplně nemusím.
Rozvolňuje se, kam se kolem sebe
podíváme, výčet omezení a zákazů,
které mizí, je obsáhlý, rád bych se
v tomto úvodníku zaměřil na oblast kultury. Přiznávám, že kultura mně opravdu citelně chyběla, a věřím, že mnozí
z Vás na tom byli obdobně.
Těším se spolu s Vámi na akce, které se v nejbližší době chystají a které
neodmyslitelně patří k domažlickému
kulturnímu létu. Většina z nich se letos
uskuteční v zahradě Chodského hradu.
Namátkou: Hudba pod hradem, koncerty dechové hudby, koncerty v rámci
rockových kurzů, Bohemia Jazzfest ...
K tomu připočtěme Sklářské sympozium a to jsme stále ještě v červenci.
V srpnu Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť, akce o kterých jsem chtěl původně psát, tak tedy příště ... určitě!
Užijte si ve zdraví léta a opatrujte se,
Zdeněk Novák,
starosta města

číslo 7
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Chodské slavnosti letos
proběhnou v omezené formě
Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť jsou
pro letošní rok naplánovány v omezeném
rozsahu na termín 13. až 15. srpna.
,,Základní schéma je nastaveno. Prodejní stánky budou povoleny jen v centru města a půjde jen o ty s řemeslnými
výrobky. Budou rozestavěny tak, aby byly
dodrženy patřičné rozestupy. V dolní části náměstí pak bude vymezena plocha pro
diváky. Připravená představení se oproti
jiným letům odehrají pouze na tomto jediném místě," shrnul místostarosta Stanislav Antoš.
Právě v tomto prostoru bude dbáno na
aktuálně platná epidemiologická opatření
(lidé se budou muset prokázat dokladem
o očkování či testování).
Připravený program se bude vesměs
odehrávat na jedné scéně, na pódiu u
brány, a budou ho tvořit pouze místní
muziky a soubory. Na páteční večer připravují organizátoři vystoupení jediného
přespolního souboru, ale jeho účinkování bylo v době uzávěrky Zpravodaje
stále ještě v jednání. Milovníci dechovky
se mohou v neděli těšit na pódiu u brány
na populární koncerty dechových hudeb.

Tradiční závěrečný nedělní program v letním kině se letos konat nebude.
Rada města také schválila konání
stánkového prodeje konaného v rámci
Chodských slavností a Vavřinecké pouti
v termínu 14.–15. srpna 2021 (sobota a
neděle) v omezeném rozsahu a za podmínek dodržení aktuálních mimořádných
opatření.
Stánkový prodej bude probíhat v těchto
lokalitách:
- od křižovatky náměstí Míru, ulice Kostelní a ulice Branská ke křižovatce náměstí
Míru a ulice Npor. O. Bartoška
- ulice Chodská (horní část, z náměstí
Míru ke křižovatce s Hradskou ulicí)
- Chodské náměstí a náměstí Míru
Toto rozhodnutí rada města přijala po seznámení se s informacemi z jednání přípravného výboru Chodských slavností a
Vavřinecké poutě 2021 a obsáhlé diskuzi.
Příprava akce se bude v dalších týdnech
usměrňovat s ohledem na aktuálně platná epidemiologická opatření. Záměrem
tentokrát není uspořádat masový festival
pro mnoho desítek tisíc diváků jako tomu
bylo v předešlých letech.
(job)

Setkání se starostou města si občané mohou objednat na tel. čísle
379 719 141 nebo 379 719 146.
Pravidelné zasedání zastupitelstva
města se v červenci nekoná.

Omezení na hřišti
Výcvik taktiky zastavení jedoucího vozidla budou na volné ploše v areálu dopravního hřiště absolvovat dopravní policisté.
Bude probíhat od 1. července do 30. listopadu vždy ve středu a čtvrtek od 7 do 17
hodin. Vedení města žádá návštěvníky
tohoto sportoviště, aby v uvedené dny
z bezpečnostních důvodů dodržovali
přísný zákaz vstupu. Děkujeme za pochopení!
I když obdoba podobného areálu, který
by sloužil jako skatepark, ve městě nyní
není, Domažlice chystají projekt víceúčelového hřiště u zimního stadionu. Mělo by
vzniknout dětské hřiště, plocha s prvky
skateparku a tréninkové hřiště pro suchou přípravu hokejistů.
(job)

Nepřístupný vrchol Čerchova
V prvním prázdninovém měsíci dojde
k výraznému omezení možnosti navštívit
vrchol nejvyššího bodu Českého lesa Čerchova.
Z důvodu probíhající demolice zchátralých bývalých armádních objektů bude
areál od 12. do 30. července zcela uzavřen a pro veřejnost tak zůstane nepří-

stupný! Po celý červenec nebude jezdit
sezonní autobusová linka, která Čerchov
spojuje s Domažlicemi a obcemi na trase
od Furthu im Wald do Waldmünchenu.
Nepojede v žádné části své trasy.
Na Čerchov se tak turisté opět budou
moci podívat o víkendu 31. července a
1. srpna.
(job)

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Josef Babor, tel. 721 776 962.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu babor@idomazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru - Chodské náměstí 96, Domažlice. Uzávěrka inzerce je do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury: Mgr. Jana Štenglová. Tisk: CV print Domažlice, Cihlářská ul. Registrační číslo
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V Domažlicích vyroste
moderní typ prodejny Lidl
Dalším krokem v přípravách výstavby
prodejny společnosti Lidl Česká republika
v Domažlicích v Petrovické ulici je podpis
dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí
směnné.
Ten stanoví, že bude postaven novější
typ prodejny, než bylo uvedeno ve zmíněné smlouvě podepsané v říjnu loňského
roku. Má přehlednější nákupní plochu a
moderní zázemí pro zaměstnance. Stání
pro nákupní vozíky se přesunulo do středu parkoviště, u něj jsou dvě místa pro

rodiny s kočárky. K dispozici bude i šest
míst pro invalidy, dvě pro nabíjení elektromobilů a 90 standardních parkovacích
stání.
Samotná smlouva směnná, jejíž podpis v
následujícím období bude posledním administrativním krokem, stanovuje výměnu
městských pozemků (areál bývalého PDA
v Petrovické ulici) za ty v majetku společnosti Lidl (areál bývalé nemocnice).
S výměnou pozemků už dříve souhlasilo
zastupitelstvo města.
(job)

PODPIS. Dodatek ke smlouvě podepsal se zástupci společnosti Lidl ČR starosta
města Zdeněk Novák.
Foto: (job)

Steidlův park projde revitalizací
Studii revitalizace Steidlova parku v Domažlicích provede Vladimír Ledvina, který se zabývá zahradní a krajinnou tvorbou. Rozhodla o tom rada města.
,,Poté, co jsme zrekonstruovali park
Antonína Příhody, nabízí se pokračovat
sousedním Steidlovým parkem," zmínil
starosta Zdeněk Novák.
V červnu proběhlo krátké jednání za
účasti dr. Vladislava Razíma z Národního
památkového ústavu, který se dlouhodobě zabývá opevněním středověkých
měst. V parku si s dalšími odborníky prohlédl násep, který by mohl ukrývat středověkou hradbu.
Nežli bude připravena studie, provede se
sonda archeologického průzkumu v tomto valu. Měla by odpovědět na otázku,
zda jde o přirozený val či novodobý návoz, který vznikl při výstavbě parku koncem 19. století.
(job)
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KRÁTCE:
l O něco bohatší bude už letos vánoční
osvětlení v centru města. Radní schválili
nákup vybavení pro věž Chodského hradu a na východní vstup do brány.
Bude dodáno slovenskou firmou z Prešova za 96 512 korun.
,,Vánoční osvětlení je v Domažlicích
umístěno zejména na náměstí, ale od
loňska přibývá i při průtahu městem - například na autobusovém nádraží. Jeho
část tak teď vidí třeba návštěvníci, kteří
projíždí po průtahu a nevstoupí přímo do
centra," zmínil místostarosta Stanislav
Antoš.
l Domažličtí zastupitelé schválili na svém
květnovém zasedání záměr prodat části
šesti pozemků, na nichž budou umístěny
stavby tří bytových domů vybudovaných
společností PROXUS s. r. o. Podmínkou
je, že prodej bude uskutečněn až po kolaudaci jednotlivých bytových domů.
V rámci stavby ,,Domažlice, Kozinovo
pole severovýchod, bytové domy" by
měly vzniknout tři objekty - dvě bytovky
o rozloze 650 m2 a jeden bytový dům o
rozloze 1430 m2. Pro schválení záměru
hlasovalo 11 z 20 přítomných zastupitelů.
l Pronájem bývalého posádkového domu
armády v Petrovické ulici společnosti
Elko bude na její žádost prodloužen o jeden měsíc do konce července. Souhlasila s tím rada města.
Prodloužení pronájmu firmě, která se
zabývá velkoobchodní činností zejména v sortimentu nápojů, umožní dodatek
k existující nájemní smlouvě uzavřené
1. července 2014.
,,Prodloužení doby pronájmu společnost
Elko využije na vystěhování," informoval
místostarosta Stanislav Antoš.
l Umístění autorského díla - sochy čerta je účelem užívání pozemku v katastrálním území Babylon v majetku města Domažlice, s nímž vyjádřila souhlas
rada města. ,,Obec Babylon nechala
u řezbáře Radka Pučelíka dvoumetrovou dřevěnou sochu čerta. Požádala
město Domažlice jako vlastníka pozemku o souhlas s umístěním díla," informoval místostarosta Radek Wiesner.
Socha bude umístěna u Čertova kamene
a z důvodu bezpečnosti bude do země
ukotvena do zabetonované patky. Odhalení sochy je naplánováno na 3. července od 14 hodin v rámci akce Léto Babylon 2021.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Téma
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Odhalení památníku osvobození
Dva komponenty - dvě kamenné lavice a stůl s položenou vojenskou přilbou
a chodským kloboukem a dále žulový
monolit s motivem americké a české
vlajky - tvoří dohromady nový památník
osvobození, který byl v neděli 6. června
odhalen v Domažlicích v Chodské ulici
pod zahradou Chodského hradu.
Jeho autorem je klatovský sochař Václav Fiala. Pro umístění díla byl vybrán
tento pozemek, neboť jde o místo, kolem kterého přicházeli do chodské metropole v květnu 1945 první američtí
vojáci.
Iniciativa k vytvoření tohoto díla vzešla od rodin čtyř amerických veteránů,
kterým bylo v roce 2016 udělené čestné občanství města Domažlice. Příbuzní Matta Konopa, Roberta Gilberta,
Jamese Duncana a Hermana Geista
uspořádali v Americe sbírku na pořízení
uměleckého díla s úctyhodným výsledkem - 20 tisíc dolarů. Město Domažlice
doplatilo podobnou částku.
,,Vznikla důstojná připomínka nejen
amerických vojáků, čestných občanů
města, ale všech, kteří se na osvobození Domažlic podíleli. Kombinace památníku s místem, kde bude možné
posadit se, odpočinout si a zamyslet se
nad událostmi sice minulými, ale věřím,
že stále promlouvajícími k lidem žijícím
v dnešní době, považuji za skvělý nápad," konstatoval domažlický starosta
Zdeněk Novák.
Na slavnosti k přítomným promluvili
starosta Zdeněk Novák, místostarosta
Stanislav Antoš, kulturní atašé americké ambasády Erick W. Black a autor
Václav Fiala (na snímku vpravo dole).
V závěru zazněly státní hymny USA a
ČR a tečkou za odhalením bylo požehnání památníku, které provedl domažlický vikář Miroslaw Gierga (na snímku
vlevo dole).
(job)

STAROSTA Zdeněk Novák uvedl slavnostní akt.

Foto: (job)

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ v Chodské ulici.

Foto: (job)

Zpravodajství
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Chystá se obnova písma
na dvou objektech
Na dvou pamětních objektech v Domažlicích bude letos provedena renovace písma. Jde o pamětní desku na
budově střední zdravotnické školy a o
kamenný sloup připomínající rodný dům
Karla Matěje Čapka-Choda.
Pamětní deska na budově Střední zdravotnické škole (původní gymnázium)
připomíná jména významných osobností, které zde vyučovaly či studovaly.
Kamenný sloup před spojovací částí
areálu ZŠ v Komenského ulici byl odhalen v prosinci 1977 k 50. výročí úmrtí
spisovatele Karla Matěje Čapka-Choda.
Připomíná místo, kde stál umělcův rod-

ný dům. Byl zbourán před vystavěním
zmíněné přístavby školy začátkem 70.
let minulého století.
Obnovu písma (zlacení) schválila rada
města. ,,Bude provedena v letním období, k provedení prací jsou potřeba
příhodné klimatické podmínky," zmínil
místostarosta Stanislav Antoš.
Zakázka vyjde na 9244 korun.
V minulých letech nechalo město podobným způsobem opravit pomník
padlých v Havlovicích, obětem šoa na
židovském hřbitově nebo pamětní desku hraběcí rodině Bořků-Dohalských na
náměstí.
(job)
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Vzniknou
nové tůně
Budování tůní v oblastech, které spravují
Domažlické městské lesy, bude pokračovat. Projekt Vybudování tůní 2021 počítá
s devíti novými, které doplní doposud realizované čtyři desítky těchto prospěšných
staveb. Souhlas s realizací zmíněného
projektu vyslovila rada města.
,,Nových 9 tůní bude vybudováno na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice
v okolí Babylonu a směrem k Zelenovu,"
zmínil místostarosta Stanislav Antoš.
,,Dělníci vytěží sediment, který se použije
na stavbu hrází budoucích tůní. Při stavbě se počítá s vybudováním pozvolného
dna," přiblížil místostarosta.
Záměr podpoří dotace z Plzeňského kraje
z programu Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny 2019-2023.
,,Předpokládané náklady jsou 150 tisíc
korun. Pohybují se v rozmezí od 2 500 do
52 000 korun podle objemu tůní," vyčíslil
místostarosta.
(job)

Strážníci
zadrželi
zloděje

Aktuální zpravodajství najdete na
www.domazlice.eu

Zrušení zákazu odběru vody
ze Zubřiny
Odbor životního prostředí MěÚ Domažlice
zrušil s účinností od 3. června 2021 opatření obecné povahy ze dne 1. července
2019, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina.
Uvedené opatření obecné povahy č.
j. MeDO-43836/2019-Kitz-DS ze dne
01.07.2019 zakazovalo povolené odběry
povrchových vod z vodního toku Zubřina
pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků,
zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú.
Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče. Důvodem
zákazu byly setrvale nízké hodnoty průtoku

ve vodním toku Zubřina pod úrovní minimálního průtoku, které však již v letošním
roce nejsou pravidelně dosahovány a vodní průtok se udržuje v mezích dlouhodobého průměru.
Zrušením tohoto opatření je tedy od 3.
června 2021 opět možné obnovit povolené odběry vody ze Zubřiny pomocí technických zařízení (čerpadel).
Upozorňujeme na skutečnost, že k odběru
jakékoliv povrchové vody pomocí čerpadla je třeba platné povolení vodoprávního
úřadu, kterým je v této věci odbor životního
prostředí MěÚ Domažlice.
Odbor životního prostředí

Městská policie Domažlice v úterý 15.
června kolem 12.40 hodin přijala oznámení z obvodního oddělení Policie ČR
týkající se pohybu podezřelého muže,
který je důvodně podezřelý z trestných
činů krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku.
,,Měl se vloupat do motorového vozidla s následným odcizením peněženky s platební kartou u obce Zahořany.
Při prováděném šetření ze strany PČR
bylo zjištěno, že s odcizenou platební
kartou byla provedena platba v prodejně potravin v Domažlicích, následně
v prodejně Penny market a prodejně
KIK. Operátor kamerového dohledového systému obdržel popis podezřelého muže a tohoto následně vyhledal
ve středu města. Hlídka městské policie bezprostředně poté muže zadržela
v prostoru schodiště u restaurace Dubina na náměstí Míru 101, kdy zjistila,
že se jedná o Rumuna. Následně byl
rovněž zadokumentován i pohyb podezřelého muže rumunské národnosti po
městě," informovala městská policie ve
své tiskové zprávě.
Podezřelý devětatřicetiletý muž byl
předán policistům obvodního oddělení
Domažlice k následným úkonům trestního řízení.
(job)

Městský pivovar Domažlice

číslo 7
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Pivovar soutěží ve dvou kláních
Letos město Domažlice přihlásilo úspěšně dokončenou rekonstrukci pivovaru do
prestižních soutěží: Stavba roku Plzeňského kraje a Stavba roku 2021. Jejich
cílem je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a i celé České
republiky a tím podpořit významné a architektonicky zajímavé stavby.
Rekonstrukce bývalého pivovaru na moderní multifunkční zařízení rozšiřuje infrastrukturu pro volnočasové, vzdělávací a
sociální aktivity na Domažlicku a obnovuje staletou tradici výroby piva.
Ohleduplná rekonstrukce skloubila potřebu stavebního generálního zásahu, respekt k památkovým hodnotám budovy a
funkčnost citlivě řešeného interiéru. Jižní
křídlo objektu nese unikátní transparentní opláštění z hliníku a evokuje tak iluzi
pivního stanu. To vše dává stavbě punc
významné dominanty Domažlic.
Prezentací projektu v soutěžích se stavba s rozmanitým využitím představí široké veřejnosti. Případné ocenění stavby
bude, vzhledem k odborným hodnotícím
komisím, velmi prestižní a váženou záležitostí. V minulosti se Domažlice zúčastnily soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje se stavbami: zimní stadion, domov
pro seniory v ulici Prokopa Velikého, domov se zvláštním režimem v Benešově
ulici a plavecký bazén.
Nejlepší stavbu, v rámci obou soutěží,
bude vybírat prostřednictvím internetového hlasování také veřejnost.

Výstavy v Kulturním
centru Pivovar
Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století najdete galerii Hvozd s prosklenými lávkami,
komunitní centrum, klub, knihovnu se
vzdělávacím centrem, Městský pivovar
Domažlice s pivnicí, restauraci.
V létě můžete navštívit na nejvyšší
skleněné lávce malou výstavu chodských pořekadel a přísloví „Copa tůto
íčko je?“, do 6. července je na půdě výstava Jan Samek - Far from here - Daleko odsud. Těšíme se na vás! Pote hyjtu!
Otevírací doba:
skleněné lávky a výstava | do 6. července | denně | 10 – 17
od 7. července skleněné lávky | po –
pá | 9 – 17 | víkendy | 10 – 14
Tel.: + 420 607 142 491

V rámci soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje budou k hlasování o Cenu veřejnosti předloženy jen stavby nominované
odbornou porotou. Hlasování bude spuštěno na stránkách soutěže www.stavbarokupk.cz od 1 .07.2021 do 27.08.2021.
V rámci celorepublikové soutěže Stavba
roku 2021 budou k veřejnému hlasování
předloženy všechny nominované stavby.
Hlasování bude spuštěno na stránkách
soutěže www.stavbaroku.cz koncem
června a potrvá do 17.10.2021.
Zkusme to tedy s naším pivovarem podpořte, prosíme, hlasováním v soutěžích významnou domažlickou stavbu.
Tato historická a kulturní památka města
si to jistě zaslouží.
odbor správy majetku MěÚ
Foto: Michal Hájek

Výročí první
várky piva
Po dlouhých 24 letech uvařili loni v létě
sládkové v Městském pivovaru Domažlice
opět místní pivo. První várce 15. července požehnali domažlický vikář P. Miroslaw
Gierga a Mons. Emil Soukup. Slavnostní
komorní akt měl několik částí - nejprve do
mladinového kotle pozvaní hosté vhodili
chmel. Následně sládkové společně zazvonili na historický zvon Advent, který se
už dříve používal k oznámení nové várky
piva. Od října používají pivovarníci zbrusu
nový zvon, který pořídilo město Domažlice. Na svém těle má nápis Dej bůh štěstí.
Městský pivovar Domažlice navazuje na
výrobu piva v Domažlicích s tradicí už od
r. 1341. Minipivovar s kapacitou 3000 hektolitrů se nachází v prostorách původní
humnové sladovny postavené v 19. století.
(job)

Letní
kino Domažlice
VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ

číslo 7

Domažlický zpravodaj – str. 7

1212

1. čtvrtek

21.30 Rychle a zběsile 9

akční / dobrodružný / dabing

Vstupné 130 Kč, 145 min.

2. pátek

21.30 Divoký Spirit

animovaný / dobrodružný / dabing

Vstupné 130/110 Kč, 89 min.

3. sobota

21.30 Matky

česká komedie

Vstupné 130 Kč, 95 min.

4. neděle

21.30 Očista navždy

akční / horor / sci-fi / titulky

Vstupné 120 Kč, 103 min.

1515

7. středa

21.30 Tiché místo: Část II

akční / horor / sci-fi / titulky

Vstupné 130 Kč, 97 min.

1212

8. čtvrtek

21.30 Ubal a zmiz

česká komedie

Vstupné 130 Kč, 99 min.

1212

9. pátek

21.30 Králíček Petr bere do zaječích

dobrodružný / komedie / rodinný /dabing

Vstupné 130/110 Kč, 94 min.

10. sobota

21.30 Black Widow

akční / dobrodružný / dabing

Vstupné 130 Kč, 134 min.

1212

11. neděle

21.30 Matky

česká komedie

Vstupné 130 Kč, 95 min.

1212

14. středa

21.30 Spirála strachu: Saw pokračuje

horor / krimi / titulky

Vstupné 130 Kč, 93 min.

1515

15. čtvrtek

21.30 Ubal a zmiz

česká komedie

Vstupné 130 Kč, 99 min.

1212

16. pátek

21.30 Bábovky

česká komedie

Vstupné 130 Kč, 97 min.

1212

17. sobota

18.00 RYBIČKY 48

18. neděle

21.30 Rychle a zběsile 9

akční / dobrodružný / dabing

Vstupné 130 Kč, 145 min.

1212

21. středa

21.30 Chyby

české romantické / drama

Vstupné 130 Kč, 99 min.

1515

22. čtvrtek

21.30 Black Widow

akční / dobrodružný / dabing

Vstupné 130 Kč, 134 min.

23. pátek

21.30 Croodsovi: Nový věk

animovaný / rodinný / komedie / dabing

Vstupné 130/110 Kč, 95 min.

24. sobota

21.30 Gump – pes, který naučil lidi žít

český rodinný film

Vstupné 140 Kč, 90 min.

25. neděle

21.30 Nightlife: Na tahu

komedie / dabing

Vstupné 110 Kč, 111 min.

28. středa

21.30 Čas

thriller / horor / dabing

Vstupné 130 Kč, 121 min.

29. čtvrtek

19.00 Čechomor – Kooperativa Tour 33 radostí života

koncert

30. pátek

21.30 Raya a drak

animovaný / dobrodružný / komedie / dabing

Vstupné 130/110 Kč, 107 min.

31. sobota

21.30 Gump – pes, který naučil lidi žít

český rodinný film

Vstupné 140 Kč, 90 min.

1. 8. neděle

21.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

český film

Vstupné 140 Kč

koncert

Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Parkování zdarma vedle kina

PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ

LÉTO 2021

1212

měsíc/den
červenec
pátek
sobota
pátek
sobota
pátek
sobota
pátek
sobota
pátek
sobota
srpen
pátek
sobota
sobota
neděle
pátek
sobota

datum

časy vystoupení

2. 7. 2021
3. 7. 2021
9. 7. 2021
10. 7. 2021
16. 7. 2021
17. 7. 2021
23. 7. 2021
24. 7. 2021
30. 7. 2021
31. 7. 2021

21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00

6. 8. 2021
7. 8. 2021
4. 8. 2021
15. 8. 2021
20. 8. 2021
21. 8. 2021

21.00 | 22.00
21.00 | 22.00
20.00 | 21.00 | 22.00
20.00 | 21.00
21.00 | 22.00
21.00 | 22.00

1212

1212

1515

12
112

Městské kulturní středisko
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Vážení diváci, představujeme Vám kulturní akce, které plánujeme pro nejbližší období. Do úplného rozvolnění vládních
opatření prosím tento přehled považujte za orientační. Vzhledem k vládním nařízením nemůžeme bohužel dopředu s jistotou
říci, zda se naplánované pořady budou moci uskutečnit. I přes částečné uvolňování opatření v kultuře je možnost konání
akcí ovlivněna tím, jak epidemiologové nastaví detailní podmínky. Prosíme proto, sledujte web www.idomazlice.cz, kde
budou informace postupně upřesňovány, nebo se s dotazy ohledně konání pořadů obraťte na Městské informační centrum
v Domažlicích.
Děkujeme za pochopení.
POZOR, EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!!!
Až do úplného rozvolnění vládních opatření bude vstup na veškeré akce MKS podmíněn dodržením aktuálně
platných epidemiology nařízených opatření.
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných mimořádných opatření). Bude nutné
dodržovat rozestupy a vyhýbat se shlukování osob, u vchodu a v prostorách akce budou k dispozici dezinfekční prostředky.
Konkrétní opatření a nařízení se mohou lišit, a to vždy v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace.

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM – TUSTA VITREA

prostranství před Chodským hradem

úterý 6. 7. až sobota 10. 7. 2021
Prezentace sklářských technologií – ruční výroba skla foukáním,
zušlechťování skla (rytí, broušení, malování, výroba vitráží, vinutých perlí, foukaná zvířata, tažené figurky z barevného skla, jiné kuriózní sklářské
technologie).
Ukázky foukání skla každý den 10.00–12.00 | 14.00–16.00 | 18.00–20.00
Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně platná epidemiologická nařízení

pátek 9. 7. a sobota 10. 7. 2021

HUDBA
POD HRADEM
zahrada pod Chodským hradem
pátek 9. 7. od 20.00 hod.
Ivan Mládek se skupinou Banjo Band

sobota 10. 7. od 19.00 hod.
sobota 10. 7. od 20.30 hod.
MARIEN

Laura a její tygři

Na tradičním prázdninovém multižánrovém hudebním festivalu
se letos představí Ivan Mládek se skupinou Banjo Band, z Pardubic
přijedou trojnásobní držitelé ceny Porta, skupina Marien, kteří patří
k nejvýraznějším tvářím nastupující generace žánru folkové, country
a trampské hudby, a krotitelka Laura nám přijede ukázat, jestli má
i po dlouhém období bez koncertů stále pod kontrolou všechny své
tygry. Černé kalhoty a funky drive, černé brýle a punková naléhavost,
černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková energie – to
jsou Laura a její tygři, kteří v sobotu večer program festivalu uzavřou.

Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Domažlice | Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice | e-mail: infocentrum@idomazlice.cz

neděle 11. 7. 2021 – 18.00 až 20.00 hod.

zahrada pod Chodským hradem

koncert dechové hudby HORALKA
Tradiční koncert dechové hudby pro vás
tentokrát trochu netradičně připravujeme do
pod vedením Josefa Kubalíka
zahrady pod Chodským hradem. Vystoupí na něm dechová hudba Horalka, jejímž kapelníkem je již od roku 2008 Josef Kubalík.
Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně platná epidemiologická nařízení

úterý 13. 7. 2021 od 19.00 hodin
rajská zahrada (v případě nepřízně počasí koncert v refektáři kláštera)
Hudba v klášteře

DUO BEAUTIFUL STRINGS

Houslistka Monika Urbanová | harfistka Hedvika Mousa Bacha

Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo Beautiful
Strings již během studií na AMU v Praze v roce 2010. Od té doby společně vystupují na
koncertních pódiích u nás i v zahraničí. Interpretky zahrnují do repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských mistrů (C. Debussy, M. Ravel,
C. Saint-Saens aj.) natočily v roce 2013 na CD „Beau Soir“. V roce 2020 oslavily deset
let společného koncertování a natočily svůj druhý disk, a to ze skladeb autorů 20. století
(A. Piazolla, A. Pärt, J. Williams, O. Urban aj.). Jejich široký, pestrý repertoár sahající od baroka až po současnost, virtuozita
a preciznost hry sklízí úspěchy hudebních kritiků i široké veřejnosti.
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony – sleva po předložení abonentní vstupenky

Městské kulturní středisko

HUDBA POD HRADEM
zahrada pod Chodským hradem

» pátek 16. 7. 2021 od 20.00 hodin
Koncert v rámci Rockových kurzů:

RK BAND + hosté

Kytarista Honza Militký se představí společně
s lektory a ex-lektory rockových kurzů.

»
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úterý 10. 8. 2021 od 19.00 hodin
rajská zahrada (v případě nepřízně počasí koncert v refektáři kláštera)
Hudba v klášteře

Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio

Členové divadla SeMaFor pro vás opět připravili večer plný nestárnoucích hitů. Opět se můžete těšit na pohodový swingový koncert plný
známých písní v podání mladých profesionálních hudebníků

neděle 18. 7. 2021

Bohemia JazzFest 2021

Již tradiční koncert v rámci festivalu Bohemia
JazzFest se letos netradičně uskuteční v zahradě
pod Chodským hradem. Program společně s časem začátku bude upřesněn.

» pondělí 19. 7. 2021 od 20.00 hodin
Koncert v rámci Rockových kurzů:

123 minut

Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony – sleva po předložení abonentní vstupenky

sobota 28. 8. 2021 od 20.00 hodin
letní kino Domažlice

Legendy funky a world music s kytaristou
4TET VENKU – koncert
a zpěvákem Zdeňkem Bínou, baskytaristou
Vokální seskupení 4TET své verze koncertů rozlišuje označením říma dvorním textařem kapely Fredrikem Janáčkem skými číslicemi. To však neplatí pro tuto speciální verzi s názvem VENa výjimečným bubeníkem Dano Šoltisem.
KU, která je, jak již název napovídá, určena pro koncerty pořádané pod
širým nebem. 4TETu se tak otevírá prostor pro výběr skladeb, situačních
» sobota 24. 7. 2021 od 20.00 hodin
aranží a scénografie. Nebude chybět to, co dělá 4TET Čtyřtetem – tedy
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ROCKOVÝCH KURZŮ
Na závěr Rockových kurzů společně vystoupí profesionální umělecký výkon, humor a dobrá nálada v podání pánů Jiřího Škorpíka, Dušana Kollára, Jiřího Korna a Davida Uličníka.
účastníci a lektoři akce.
Délka pořadu cca 100 minut bez přestávky. Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích

Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně
platná epidemiologická nařízení

KLARINETOVÉ KURZY
Ludmily Peterkové

» úterý 27. 7. 2021 od 19.00
refektář kláštera augustiniánů

ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORŮ
Účinkují: Ludmila Peterková – klarinet, Marek
Švejkar – klarinet, Michaela Hajíčková – klavír
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony
sleva po předložení abonentní vstupenky

» neděle 1. 8. 2021 od 19.00
atrium Chodského hradu

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
Koncert v rámci klarinetových kurzů
Vstup zdarma s nutností dodržet aktuálně platná epidemiologická nařízení

» pondělí 2. 8. 2021 od 19.00
velký sál MKS v Domažlicích

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ

Klarinetových kurzů Ludmily Peterkové
Vstupenky v předprodeji v MIC v Domažlicích
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony
sleva po předložení abonentní vstupenky

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Chodské nám. 96, Domažlice,
tel.: 379 725 852,
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz

čtvrtek 9. 9. 2021 od 19.00
kino Čakan

POUTNÍCI – 50 let v country

Bluegrassová kapela Poutníci v roce 2020 slavila 50 let od svého vzniku. Během svého působení vyhrála několikrát Portu, a dokonce získala
i Zlatou Portu za dlouholetou činnost ve folku. Souborem prošla řada
předních českých bluegrassových a country muzikantů včetně Roberta
Křesťana, velké postavy české hudební scény. Současní Poutníci hrají
v sestavě Peter Mečiar (banjo, dobro), Jan Máca (mandolína, zpěv),
Jakub Bílý (kytara, zpěv) a Jiří Pola – Karas (elektrický kontrabas, zpěv).
Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti; zbylé vstupenky v předprodeji v MIC

úterý 14. 9. 2021 od 19.00 hod.
velký sál MKS v Domažlicích

VESELÁ TROJKA

Pavel Krška – heligonka, Miroslav Hrdlička – klávesy, Jaromír Kozelek
– akordeon
Interpreti známí z TV Šlágr, Veselá trojka Pavla Kršky, představují nabídku MKS v Domažlicích pro milovníky tradičních lidovek. Pavel Krška,
Miroslav Hrdlička a Jaromír Kozelek jsou tři dlouholetí kamarádi, kteří
celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Hudbu, kterou nyní
hrají, tvoří pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Jejich
hlavní náplní je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text.
Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti; zbylé vstupenky v předprodeji v MIC

středa 15. 9. 2021 od 19.00
kino Čakan | dia-show/přednáška

JIŘÍ KOLBABA – Norsko – oslava přírody

Norské království je mimořádně přitažlivou zemí na Skandinávském
poloostrově. Země je pětkrát větší než Česko a nabízí každému velké
množství nevšedních zážitků, pocitů a dojmů. Projedeme ji celou od jižního Kristiansandu přes Stavanger, inspirativní Oslo, kouzelný Bergen,
fotogenický Ålesund, Bodø, Tromsø až na Nordkapp. Součástí výletu
jsou i pohádkové Lofoty a syrové Špicberky.
Přednáší cestovatel Jiří Kolbaba, který je také známým fotografem
a autorem cestopisů Příběhy z cest.
Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti; zbylé vstupenky v předprodeji v MIC

Servis

číslo 7

Turistické akce

Klub českých turistů – odbor Domažlice
připravil pro širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce:
Sobota 21. 8.
Setkání turistů na Čerchově (12. ročník) se z důvodů demoličních prací bývalých vojenských objektů a následných
terénních úprav překládá na příští rok
2022.
Připravujeme:
Čtvrtek 2. 9.

Výroční členská schůze odboru KČT
Domažlice od 18 hodin v hasičské klubovně v Břetislavově ulici (za neuskutečněný lednový termín).
Neděle 12. 9.
Zájezd do kaolínových dolů a na naučnou stezku v Nevřeňi a do zámku Manětín. Vede S. Doubek. Bližší informace
v dalším Zpravodaji.
-----------------------------------------------------Městská rada seniorů
pořádá za finanční podpory města Domažlice tyto zájezdy:
Úterý 7. 9.
Hartmanice - Dobrá Voda. Odjezd v 8.00
hodin z autobusového nádraží. Cena:
(vstupy a oběd) je 250 Kč. Přihlášky pí
Matějková: tel. 724 964 739.
Úterý 21. 9.
Husinec - Prachatice. Odjezd v 8.00
hodin z autobusového nádraží. Cena:
(vstupy a oběd) je 300 Kč. Přihlášky pí
Matějková: tel. 724 964 739. Při akcích
nutno dodržet platná hygienicko-epidemiologická opatření.
(kčt)

Změna svozu
odpadu

Otevírá se
zimní stadion

Z důvodu stoupajícího zájmu o pravidelný páteční svoz bio odpadu (v období duben-říjen), bude trvale přesunut
pravidelný páteční svoz směsného odpadu pro sídliště Týnské předměstí na
čtvrtek, a to od srpna tohoto roku.
DTS Domažlice p.o.

Od 19. července se opět otevře zimní
stadion. Zájemci budou moci využít volné bruslení, možný je i pronájem ledové
plochy. Aktuálně platný časový rozpis
aktivit bude zveřejňován na stránkách
sportoviste-domazlice.cz a facebookovém profilu.
(job)

Městská knihovna
Boženy Němcové informuje
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY v jednotlivých odděleních v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
Městská knihovna upozorňuje návštěvníky na každoroční změnu otevírací doby
v době letních prázdnin. Změny se týkají
všech provozů knihovny.
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9:00 -18:00 hodin
ÚT		
zavřeno
ST
9:00 -18:00 hodin
ČT		
zavřeno
PÁ
9:00 -17:00 hodin
Oddělení pro děti a mládež
PO
9:00 -17:00 hodin
ÚT		
zavřeno
ST
9:00-16:00 hodin
ČT		
zavřeno
PÁ
9:00 -16:00 hodin

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
Pro období prázdnin a dovolených jsme
prodloužili výpůjční dobu zapůjčených
dokumentů tak, aby čtenáři, kteří budou
mimo Domažlice, nemuseli řešit komplikace s časným vrácením, či se obávat sankcí. Knihy a ostatní dokumenty vypůjčené
od 25. 6. do 31. 7. budou moci vrátit až
na začátku září. Pro ostatní výpůjčky platí
měsíční výpůjční doba.
POPLATKY ZA REZERVACI KNIH
Od 1.7. opět začneme vybírat poplatky za
rezervaci knih dle platného ceníku, tedy
8,-Kč / kniha. Toto platí pro objednávky
přes rezervační systém v katalogu i e-mailové objednávky.
Bc. L. Schirová,
Městská knihovna Boženy Němcové

Domažlický zpravodaj – str. 10

Odběry krve od dárců
v úterý 27. července
Český
červený kříž Domažlice
s Transfúzní stanicí
v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý 27. července. Odběr se bude konat ve
Střední zdravotnické
škole Domažlice na Chodském náměstí od 14:00 do 16:30 hodin. K odběru
potřebujete kartičku zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Dárci mohou
dávat krev 4x do roka - minimální doba
mezi odběry jsou tři měsíce. 
(ččk)

Náhradní termíny
svozu odpadu
V souvislosti s červencovými státními
svátky dojde ke změnám v termínech
svozu komunálního odpadu. Ve středu
7. července bude proveden náhradní
svoz komunálního odpadu za pondělí 5. července a pravidelný středeční
svoz. Ve čtvrtek 8. července bude proveden náhradní svoz za úterý 6. července a pravidelný čtvrteční svoz.
(job, dts)

Odložení
oslav SDH
Vzhledem k přetrvávajícím omezením,
zejména pak omezení shromažďování
většího množství osob, byli pořadatelé
opět přinuceni odložit oslavy 150 let hasičů v Domažlicích (19. a 20. 6.).
,,I když se začínají pozvolna rozbíhat
nejrůznější kulturní akce, stále zůstávají
v platnosti poměrně zásadní epidemiologická opatření pro shromažďování.
Naše oslavy 150 let od založení měly
být zejména o setkávání lidí ze širokého
okolí - pro rodiny s dětmi, pro obyvatele
našeho města a také jako poděkování
všem, kteří nás podporují, a poděkování všem hasičům. Oslavy podmíněné
testováním, nutnou ochranou dýchacích cest, a zejména uzavřením místa
konání a selekcí návštěvníků, nejsou
naplněním naší vize," uvedl starosta
SDH Luboš Mleziva.
,,Pevně věříme, že nám okolnosti dovolí najít vhodný termín koncem léta,
abychom si mohli všichni společně
připomenout toto, již bohužel uplynulé
výročí, na které rozhodně nechceme
zapomenout," dodal.
(sdh, job)

Různé

číslo 7

Domažlický zpravodaj – str. 11

Turistická hra Jak voní Český les

Poběžovice - zámecký park
Poběžovice - kamenná japonská ZEN zahrada Míru
Poběžovice - Poběžovická lípa velkolistá
Drahotín - alej okrasných jabloní mezi Drahotínem a
Horou sv. Václava
Pivoň - Pivoňské lípy I.
Pivoň - Pivoňské lípy II.
Vranov - Vranovské jasany
Vranov - Vranovské jilmy
Sezemín - Sezemínská lípa
Závist - pramen řeky Radbuzy
Zaniklá obec Nuzarov - Nuzarovská lípa
Tachov
Tachov - Muzeum Českého lesa (po prohlídce)
Tachov - Knížecí alej
Tachov - alej u minerálního pramene
Tachov - naučná stezka Vysoká – Světce
Tachov - naučná stezka Světecký vrch
Obora u Tachova - dub a lípa na Štajnerce
Málkov u Přimdy - lípa Jindřicha Kolowrata
Přimda - Mílovská lípa
Stará Knížecí Huť - naučná stezka Sklářství v okolí Lesné
Lesná - naučná stezka Podkovák

který je KONTAKTY
umístěnNAna
informačních
INFORMACNÍ
CENTRA panelech nebo cedulích.
PoLESA
načtení nejméně
CESKÉHO
15 kódů obdržíte výherní e-mail jako poinformační centrum Domažlice
tvrzení vašíMěstské
účasti
a splnění pravidel hry.
Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice
Tel.: + 420 379
725 852; +420 721
962
Tento e-mail
předložte
v776některém
z infoE-mail: infocentrum@idomazlice.cz, FB: @visitdomazlice
center: Domažlice,
Horšovský Týn, Poběwww.idomazlice.cz, www.domazlice.eu
Regionální
informační
centrum Horšovský
Týn
žovice, Klenčí
pod
Čerchovem,
Bělá
nad
5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
Radbuzou,
Holýšov, Kdyně, Tachov a zde
Tel.: +420 379 415 151; mob.: +420 724 160 150
získáte E-mail:
jakoinfo@mkzht.cz
odměnu absolventskou turiswww.mkzht.cz, www.horsovskytyn.cz
tickou vizitku.
Turistické informační centrum Klenčí pod Čerchovem
Dům přírody Českého lesa
Podrobnosti najdete
na webové stránce:
345 34 Klenčí pod Čerchovem 4
Tel.: +420 379 795 325
https://www.svazekdomazlicko.cz/turistiE-mail: tic.kultura@klenci.cz; tic@klenci.cz
ka/turisticka-hra/
www.klenci.cz
kulturní a informační
střediskojsou
Poběžovice
Přímo vMěstské
Domažlicích
a okolí
do hry
nám. Míru 210, 345 22 Poběžovice
zapojeny
tyto379přírodní
památky:
Tel.: +420
497 889; +420 730
890 861
E-mail: info@pobezovice.cz; www.pobezovice.cz
Vavřinecké
lípy na Veselé Hoře, dub u
Bělá nad Radbuzou
gymnázia, Informační
Hanůvcentrum
park,
Steidlův park,
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Příhodův
park,
luženická lípa, lípa ve
Tel.: +420
379 766 318
E-mail: knihovna@belanr.cz; www.belanr.cz
Staré Pasečnici,
naučná stezka ZelenovInformační centrum Holýšov
Dům dějin Holýšovska
ským údolím (začátek
na stezce mezi
náměstí 5. května 18, 345 62 Holýšov
Domažlicemi
a Havlovicemi), Dubovka
Tel.: +420 727 838 248
E-mail: dumdejinholysovska@mestoholysov.cz
v „Zapomenutém
údolí“ (u Bystřice), duwww.dumdejinholysovska.cz
bová alej naTuristické
hráziinformační
babylonského
centrum Kdyně rybníka
Nádražní 314, 345 06 Kdyně
(směr Pasečnice),
douglaska u Čertova
Tel.: +420 377 534 284; mob.: +420 736 133 353
E-mail:
infocentrum@kdyne.cz;
www.kdyne.cz
kamene,
Česká
studánka,
Masarykova,
Regionální informační
Tachov
Švehlova a Baarova
lípacentrum
v Draženově.
náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov
Další místa
jsou pak na Kdyňsku, HorTel.: +420 374 630 000; +420 374 630 001
E-mail: infocentrum@mkstc.cz; www.mks.tachov.cz
šovskotýnsku,
Klenečsku, Poběžovicku,
Bělsku, Tachovsku a Holýšovsku. (job)

CESKÝ LES
S MOBILEM V KAPSE 2021

turistická hra

1. 6. - 31. 10.

Jak voní Český les
Č
SM

Svazek Domažlicko ve spolupráci s
Horšovský
Týn – naučná na
stezka Rozhledna
na Šibeinformačními
centry
Domažlicku
ničním vrchu
a v Tachově
připravil
tradiční
letní
Horšovský Týn – naučná stezka Sedmihoří turis– naučná
stezka Obora Horšov
tickou hru Horšovský
ČeskýTýnles
s mobilem
v kapse.
Horšovský Týn – naučná stezka Královská rokle
Pro rok 2021
zvoleno
Horšovje
- Den
Českého lesa téma
(11. 9. 2021)Jak voní
Český les.Klenčí pod Čerchovem
Jak se zapojit?
se na stránKlenčí podZaregistrujte
Čerchovem - Baarova stezka
Klenčí pod Čerchovem - Dům přírody Českého lesa
kách www.svazekdomazlicko.cz
nebo po
Starý Hirštejn – přírodní rezervace
Zaniklá obec
Lučina
- Grafenriedské
lípy
načtení prvního
QR
kódu
mobilním
teleTrhanov - Trhanovská alej
fonem. Navštivte
nejméně
15
turisticky
Pec - dřevorubecké muzeum
Capartice – naučná stezka Capartické louky
významných
míst ze seznamu. Načtěte
do vašehoPoběžovice
mobilního telefonu QR kód,

O

ww

.cz
w.sv
azekdomazlicko

www.svazekdomazlicko.cz

Činnost Klubu Fontána pro děti a mládež
Již 10 let funguje v Domažlicích Klub
Fontána pro děti a mládež, který zřizuje
Diakonie Západ. Klub Fontána je místo,
kam mohou docházet děti a mladí lidé ve
věku od 6 do 20 let ocitající se ve složitých životních situacích.
V klubu je jim umožněno smysluplným
způsobem trávit volný čas za přítomnosti
kvalifikovaných pracovníků, kteří je podporují a pomáhají jim při řešení všeho,
s čím se potýkají.

Od února letošního roku se pracovníci
klubu a lektorka na doučování v rámci
projektu Fontána vědomostí, podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti, věnují klientům, kteří byli nepříznivě ovlivněni realizací výuky distanční
formou.
Česko-německý fond budoucnosti finančně podpořil Klub Fontána pro děti a
mládež ve snižování dopadů pandemie
koronaviru na děti a mládež v českoně-

meckém pohraničí v roce 2020 a 2021.
Více informací je možno získat na webových stránkách www.diakoniezapad.cz,
na e-mailu klub.fontana@diakoniezapad.
cz, na tel.: 734 686 667, nebo na facebooku Klub Fontána pro děti a mládež, či
na instagramu klub.fontana.
Bc. Zuzana Kuželková,
kontaktní pracovník
Klubu Fontána pro děti a mládež

Máte datovou schránku? Pak můžete zažádat
o výměnu řidičského průkazu online
Od června je v provozu nová služba pro
fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku. Pokud vám končí doba
platnosti řidičského průkazu, můžete
zažádat o jeho výměnu bez osobní návštěvy úřadu.
Vyrobený doklad si ale musíte vyzvednout na úřadu, který si zvolíte. Pokud
si ale zaregistrujete termín na rezervačním systému, pak ani tak vás návštěva
úřadu příliš nezdrží.
Jak probíhá celý proces? Jednoduše.

Na Portálu občana zvolíte žádost o výměnu řidičského průkazu a následně je
vám nabídnuta poslední fotografie a digitalizovaný podpis. Pokud souhlasíte,
jen vyberete úřad, kde má být průkaz
připraven, zadáte kontakt a odešlete
žádost. Pak již jen čekáte na zprávu, že
průkaz je připraven k vyzvednutí.
Pokud se Vám fotografie či podpis nelíbí, či neodpovídá aktuálnímu stavu,
nezbývá vám než zajít na registr řidičů osobně. Pokud využijete rezervační

systém, tak vám návštěva nezabere příliš času.
Je to další krok k digitalizaci, který občany jistě potěší. Již za několik prvních
dní provozu zdejší úřad obdržel téměř
dvě desítky takto odeslaných žádostí
a vše probíhá ke spokojenosti zúčastněných. Neobávejte se tak této služby
využít. Konkrétní odkazy na informace
naleznete na webu města Domažlice či
ministerstva dopravy.
odbor dopravy MěÚ Domažlice

Historie
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Historie aleje na náměstí

Mladá, svěží alej na domažlickém náměstí nahradila v roce 2009 více jak sto
let staré kaštany a začala tak načítat
svoji historii.
V době výsadby původní aleje stál
v čele města purkmistr Petr Hana (1836
–1908) nadšený milovník Domažlic.
Jako první zasedl do nově postavené
novorenesanční radnice (1893), jejíž
stavební provedení prosadil známým
výrokem: „Pánové, starého tu máme
dost, nová radnice musí být obrazem
doby, ve které my jsme tu byli pány.“
Byl to on, který po dobu svého šestnáctiletého purkmistrování zasahoval
i do všech oborů obecní správy. Staral
se o rozvoj velkého lesního hospodářství města, byl předsedou domažlického odboru klubu českých turistů a místní školské rady. Zahájil budování nové
kanalizace, založil městský hřbitov, ve
městě a jeho okolí dal vysazovat stromy
a zřizovat nové sady – Škarman, Vavřineckou rokli, Střelnici.
Jeho velkou zásluhou byl zřízen v západní části města i krásný městský
park, který nese jeho jméno. Výsadbu
aleje na domažlickém náměstí stromy
kaštanů (jírovce maďala) vedl na konci
19. století známý domažlický zahradník
Ludvík. Byla okrasou i jakousi západní
vstupní branou na historické náměstí.
Alej patřila a stále patří k Domažlicím
jako věž, radnice či dolní brána.
Spojuji ji se svým dětstvím, věkem zrá-

Alej u domažlického náměstí.
ní, až s tím, kdy kolena bolí a do města
již raději z přilehlého sídliště jezdím autem, v létě na kole.
V alejích točil starý pan John to nejlepší
pivo. Schůzky s děvčaty začínaly také
tam, ve stínu krásných kaštanů. Jejich
květy umocňovaly naše milostné pocity.
Hrává zde dechová hudba Základní
umělecké školy Jindřicha Jindřicha a
městské kulturní středisko zde pořádá
sérii koncertů „Hudba v alejích“ s účastí
známých hudebních skupin. Příjemné
posezení nabízí v předzahrádce kavár-

Foto: (job)
na Sapporo.
Jsem rád za ten krásný kousek přírody, který za námi přišel na náměstí prací našich předků. Jsem rád, že bolavé
období sporů o tom, zda tu starou alej
pokácet a nahradit novou, nebo dále
svazovat větve lany a obručemi vyhrálo
mládí, nové zrození. Takový je koloběh
života. Vše živé a stromy za živé považuji, jednou končí. Poděkujme jim a
radujme se z té naší nové mladé aleje,
která tak krásně v letošních květnových
dnech opět rozkvetla. Ing. Karel Frait

Kalendárium významných osobností
FLORIAN, Jakub - purkmistr
* 28. 11. 1804 - Domažlice
+ 10. 07. 1876 - Domažlice
První purkmistr královského města Domažlic. Velitel ostrostřelců, člen c. k.
okresní školní rady, delegát c. k. zemědělské rady pro České království aj.
145. výr. úmrtí
BUBENÍČEK, Jindřich - malíř
* 13. 07. 1856 - Kšely
+ 09. 08. 1935 - Svratka
Působení: Praha, Domažlice, Babylon.
Malíř-akvarelista, roku 1934 působil v
Domažlicích. Maloval také motivy na
Babyloně.
165. výr. narození
ERET, Jiří - varhaník
* 13. 07. 1891 - Havlovice
+ 19. 06. 1969 - Domažlice
Syn kameníka, přes špatný zrak ovládal hru na řadu hudebních nástrojů. Od
roku 1921 činný ve vlastní hudební škole.
130. výr. narození
KLEMENT, Antonín - lékař
* 15. 07. 1801 - Brandýs nad Labem
+ 12. 12. 1860 - Domažlice

Působení: Domažlice. Lékař a městský
fyzik, jeho pacientkou byla i spisovatelka Božena Němcová.
220. výr. narození
HOLUB, Karel - předseda KČT
* 19. 07. 1921 - Olomouc
+ 21. 11. 1994 - Domažlice
V letech 1965-1970 působil jako předseda Klubu českých turistů v Domažlicích. Roku 2013 uveden in memoriam
do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje.
100. výr. narození
KOHOUT, Josef - turista
* 20. 07. 1941 - Domažlice
+ 14. 04. 2001 - Domažlice
Působení: Domažlice, Čerchov. Turista, věnoval se studiu historie Čerchova.
Spolu s Jaroslavem Lukáškem obnovil
bývalou Wrbatovu cestu z Babylonu na
Čerchov.
80. výr. narození
PEK, Bedřich - lékař
* 22. 07. 1926 - Domažlice
+ 19. 09. 1980 - Wolfsburg
Lékař-internista, po únorovém převratu
v roce 1948 pronásledován komunistic-

kým režimem. Roku 1969 emigroval do
tehdejšího Západního Německa.
95. výr. narození
ŠAMBERGEROVÁ, Kateřina
- politický vězeň
* 27. 07. 1891 - Borovy (Plzeň-jih)
+ 09. 08. 1945 - Praha-Bohnice
Žena dělníka z Domažlic, zemřela na
následky několikaletého věznění nacisty.
130. výr. narození
HESOVÁ, Eva - pěvkyně
* 29. 07. 1931 - Plzeň
+ 21. 12. 1994 - Domažlice
Pěvkyně pěveckého sboru Čerchovan
a od roku 1955 členka Chodského tria.
90. výr. narození
RÁDL, Matěj
- starosta Domažlic
* 31. 07. 1876 - Domažlice
+ 18. 08. 1945 - Plzeň
Působení: Domažlice. Mezi roky 1935
až 1939 činný jako domažlický starosta.
Jeho portrét namaloval Rudolf Vojtěch
Špillar.
145. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové
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V Galerii bratří Špillarů vystavuje
mladý výtvarník Adam Jílek
Realisticky zobrazená zvířata, která
mají lidské vlastnosti. To je téma satiricky laděných olejomaleb, které od 9.
června vystavuje v domažlické Galerii bratří Špillarů v Husově ulici mladý
výtvarník Adam Jílek. Výrazný představitel mladé umělecké generace byl zařazen časopisem Forbes do skupiny 30
talentovaných Čechů ve věku do 30 let,
kteří vynikají ve svém oboru.
,,Adam Jílek je absolvent pražské akademie výtvarných umění, kde prošel několika ateliéry. Byl na ni přijat na první
pokus, a to u profesora Zdeňka Berana
v ateliéru klasické malby, které se věnuje dodnes,“ představila vedoucí galerie
Slávka Štrbová mladého umělce publiku při červnové vernisáži. Zmínila i studia v dalších atelierech AVU , mimo jiné

v tom, který vede Karel Stretti a který
se věnuje restaurování výtvarných děl.
Upozornila i na jasně rozpoznatelný autorův styl.
,,Jednotlivým členům zvířecí říše rád
propůjčuji lidské vlastnosti. Zvířata byla
v historii umění značně opomíjena. Rád
bych, aby si v obrazech našel každý
svůj vlastní příběh, i když nebude zcela identický. Je pro mne důležité, aby
dílo fungovalo samo o sobě bez účasti
autora a jeho osobního výkladu,“ zmínil
Jílek. Vernisáž byla proložena vystoupením klarinetisty Josefa Stočese a pianistky Martiny Moryskové.
Zájemci mohou expozici děl Adama Jílka navštívit denně od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin. Výstava v galerii potrvá do
5. září.
Text a foto: (job)

Chodský mariáš a jiné čertovy
obrázky v Muzeu Chodska
V Chodském hradu byla v pátek 4.
června vernisáží zahájena výstava hracích karet Chodský Mariáš a jiné čertovy obrázky.
,,Expozice ukazuje historii, vývoj kartýřského řemesla, pestrost karetních
druhů, velikosti karetních listů, jejich
tvary, obsah a grafické zpracování a
v neposlední řadě touhu minulých i současných výtvarníků přinést svůj vlastní
pohled, svou vlastní fantazii a kreativitu
při ztvárnění karetních motivů. V nich
se odráží historie i současnost, živá i
neživá příroda, realita i abstrakce," zmiňuje historička Muzea Chodska Kristýna Pinkrová.
,,Účelem této výstavy není historický
rozbor, jak a kde vlastně karty vznikly. Ani se nepouštíme do filozofických
úvah, proč se právě karty staly po staletí fenoménem lidské zábavy. Ukazujeme, jaké druhy karet se u nás nejčastěji
používaly a používají," říká Pinkrová.
Na jednotlivých exponátech se představují i techniky. Od dřevořezu, přes
perokresbu a fotografii, až po počítačové zpracování obrazu.
Třešničkou na dortu jsou originální
kresby Černého Petra a Chodského
mariáše, které připravila výtvarnice
Slávka Štrbová. Vystavené exponáty
patří z větší části sběrateli Jiřímu Novotnému, další pak jeho kolegovi Milanu
Bednářovi. Oba se svému koníčku vě-

nují desítky let, ke zhlédnutí je tak jen
zlomek jejich sbírek.
Výstava bude v Chodském hradu v Domažlicích přístupná denně od 9 do 12
hodin a od 13 do 17 hodin až do konce
října.
Text a foto: (job)

Aktuální zpravodajství
najdete na
www.domazlice.eu

Kultura / Inzerce

číslo 7
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Canzonetta vydala své první CD
Ženskému pěveckému sboru Canzonetta
se navzdory všem covidovým nástrahám
a kulturně společenským omezením podařilo na podzim roku 2020 natočit v Českém rozhlase Plzeň své první CD Bulačina a na jaře tohoto roku jej vydat.
I přestože Canzonettu charakterizuje široké spektrum repertoáru napříč různými
hudebními žánry, své první CD věnovala
chodským lidovým písním, které se úzce
váží k chodskému regionu. Je přímo poctou velkým osobnostem Chodska Jindřichu Šimonu Baarovi a Jindřichu Jindřichovi a zároveň vzpomínkou na pořady
Bulačina, které si posluchači za téměř
desetiletí jejich trvání o Chodských slavnostech velmi oblíbili.
Srdečně zveme všechny posluchače na
letošní Chodské slavnosti v sobotu 14.
srpna od 10 hodin, kdy Canzonetta spolu
s mužským pěveckým sborem Haltravan
zahájí celodenní folklorní program na pódiu na náměstí u brány. Je nám velkou
ctí, že do našeho pořadu přijaly pozvání
takové osobnosti jako “nejstarší chodský
dudák”, jak si sám přezdívá, zpěvák, vyhledávaný vypravěč chodských poudaček

a pamětník mistra Jindřicha Jindřicha,
Antonín Konrády, a předseda Sdružení
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví Psohlavci v Praze, Václav Kupilík, kteří
se ujmou slavnostního křtu našeho CD.
V současné době je možné CD zakoupit
v Chodském hradu a v Muzeu Jindřicha
Jindřicha v Domažlicích, v rodišti mistra
Jindřicha Jindřicha v Klenčí pod Čerchovem v Domě přírody nebo na facebook
stránkách Canzonetta Domažlice.
Mgr. Olga Holoubková, vedoucí
pěveckého sboru Canzonetta

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM a.s.
Rohova 124, Domažlice
tel: 774 648 402

-veškeré sklenářské práce
-keramické sklo do krbů a kamen
(i na počkání)
Jsme plátci DPH

Domažlické městské lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
V NABÍDCE
I ŠTÍPANÉ DŘEVO

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

Inzerce

číslo 7

INZERUJTE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
l Celá strana 6 534 Kč 		
l 1/2 strany 3 267 Kč
l 1/4 strany 1 634,- Kč
l řádková inzerce, 1 řádek 39,- Kč
l 1 cm2 - 16,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

191*250 mm
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Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
ON-LINE VÝUKA

Kontakt: 721 776 962
babor@idomazlice.cz
Domažlický zpravodaj vychází v nákladu
5 800 ks a je distribuován Českou poštou do všech domácností v Domažlicích
a v Havlovicích zdarma.
Ve formátu .pdf ho najdete
na www.domazlice.eu.

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce pro srpnový
Domažlický zpravodaj je 15. 7. 2021.
kontakt: babor@idomazlice.cz

Inzerce

číslo 7
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STAŇ SE ČLENEM
NAŠEHO TÝMU!

Servisní technik - pobočka PEKASS Nýřany
Vaším úkolem bude:

- Samostatná i kolektivní práce s nejnovější
diagnostikou
- Řešení oprav a seřízení moderní zemědělské techniky (JCB, HORSCH ...)
- Uvádení strojů do provozu na dílně
i u zákazníka
- Technická pomoc při předvádění techniky
(polní dny, výstavy)
- Technická školení novinek v zahraničí

Očekáváme od Vás:

- Technické znalosti
- Manuální zručnost
- Ochotu učit se novým věcem
v oblasti techniky
- Uživatelskou znalost práce na PC
- Řidičský průkaz sk. B, T

Za dobrý výkon nabízíme:
- Zajímavou práci v perspektivní
společnosti
- Zaměstnanecké benefity
- Smlouva na dobu neurčitou
- Měsíční bonusy až 7 000,- Kč

www.pekass.eu
personal@pekass.eu

