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Přijďte na otevření zimního stadionu

Město Domažlice zve všechny občany na slavnostní otevření zimního stadionu
a zároveň na tradiční akci – vyhlášení Nejlepšího sportovce roku 2007 okresu Domažlice. Tuto mimořádnou příležitost máte v sobotu 31. května 2008.
Program je následující: od 10.00 do 18.00 hodin se koná den otevřených dveří. Kromě prohlídky
zimního stadionu, včetně jeho zázemí, budete mít možnost střelby na bránu ze střílecí desky.
V 18.00 hodin bude vyhlášen Nejlepší sportovec roku 2007 okresu Domažlice a zároveň s tím
se uskuteční slavnostní zahájení provozu zimního stadionu za účasti významných osobností. Nebude chybět ani kulturní program. Na všechny zájemce pak od 19.30 do 22.00 hodin čeká volné
bruslení pro veřejnost. A jedno upozornění na závěr – vstup je zdarma.

Celou zimu sbírali žáci základních škol víčka od PET lahví, čímž se jim povedlo vytvořit národní rekord. Nashromáždili jich
neuvěřitelných 1 339 391 kus. Víčka pak posloužila k zobrazení domažlické věže v měřítku 1:1 na dlažbě náměstí. Celou akci
provázela řada vystoupení žáků na podiu u kašny ze všech škol, které se na sběru víček podílely (celkem 8 ZŠ). Slavnostního
zahájení se zúčastnili místostarostové (zleva) Dalibor Kubů a Pavel Wolf, slavnostní ukončení se neslo v duchu poděkování
všem zúčastněným z úst starosty Miroslava Macha a předání symbolického šeku. Skutečná hodnota šeku vyplyne z ceny za
vykoupenou surovinu. Cílem akce totiž nebylo jen dosažení rekordu, ale též pomoc šestileté Betynce trpící dětskou mozkovou
obrnou získat tříkolku pro její lepší mobilitu. Akci připravilo město Domažlice spolu se základními školami. Hlavním iniciátorem
akce byla Jana Váchalová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ.
Foto Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 18. června
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 25. června od 16 hodin v malém sále MKS.

KULTURNÍ LÉTO 2008

Také v letošním roce připravilo MKS Domažlice
s přicházejícími prázdninami a tolik očekávanými
letními měsíci tříměsíční projekt Kulturní léto
2008. Občané i návštěvníci města si mohou
vybrat z nabídky různých hudebních žánrů – rockové a folkové hudby, jazzu, folkloru, worldmusic,
dechovky a samozřejmě také vážné hudby.
Kromě již osvědčených hudebních cyklů a akcí
z minulých let (promenádní koncerty Hudba na
náměstí, Hudba v Rajské zahradě, dvoudenní
letní festival Hudba pod hradem, mezinárodní
hudební kurzy, Chodské slavnosti aj.) si dovolíme
upozornit na jednu úplnou novinku – Domažlice se
stanou jedním z mála měst, kam v půlce července
zavítá největší hudební festival v ČR – Bohemia
JazzFest, světový jazz na českých náměstích.
V rámci již tradičně konaných výtvarných sympozií se tentokrát představí ve dnech od 2. do
5. 7. sklářské řemeslo a umění, samozřejmě
opět v prostoru před Chodským hradem. Kromě
každodenních filmových představení a filmového
festivalu „Letňák 2008“ v letním kině bude tento
přírodní amfiteátr místem konání koncertů Přivítejte prázdniny aneb Rozloučení se školním rokem
s domažlickým rockem s hostem Bárou Zemanovou a jednou z destinací celorepublikových turné
Anety Langerové a Kamila Střihavky. Jistě dobrou
zprávou pro všechny zájemce je i ten fakt, že díky
získaným grantům a dotacím bylo možné uspořádat některé z výše uvedených akcí bez vybírání
vstupného.
MKS Domažlice i v tomto roce vydává brožuru
s informacemi o všech pořádaných letních akcích,
která je zdarma k dostání v informačních centrech
v regionu a samozřejmě také na všech kulturních
akcích ve městě. Bližší informace poskytnou
zaměstnanci městského informačního centra
a samozřejmě také webové stránky www.idomazlice.cz.
Mgr. Kamil Jindřich,
ředitel MKS Domažlice
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 49. schůzi konané
dne 14. dubna souhlasila s umístěním 3 ks
nových „lamposterů“ na sloupech veřejného osvětlení 2x v ul. P. Velikého a 1x v ul.
Kozinova. Vzala na vědomí žádost Okresní rady Klubu českého pohraničí, Občanské sdružení Domažlice, o provedení opravy pomníků válečných hrobů na hřbitově
v Domažlicích, uložila odboru investic
MěÚ podat žádost o dotaci na opravu
válečných hrobů a uložila DTS Domažlice
provést nejnutnější opravu a zabezpečení
8 válečných hrobů. Rada vzala na vědomí
informaci Domažlické správy nemovitostí,
spol. s r. o. o stavu vodoměrů v bytových
domech ve vlastnictví města a schválila
bezúplatné převody vodoměrů v bytových
domech ve vlastnictví města do majetku
města, a to formou dohody. Dále schválila
předloženou studii stavby „Cyklostezka
– Malý Škarman“ zpracovanou firmou
Ptáčník – dopravní stavby. Rada schválila předloženou projektovou dokumentaci
stavby parkoviště v ulici Mánesova v Domažlicích zpracovanou Projekční kanceláří Ing. Rojt. Mimo jiné schválila uzavírku
střední části náměstí Míru v Domažlicích
(od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS
čp. 51) za účelem konání akce „Hudba
na náměstí“ ve dnech 1. 6., 6. 7. a 3. 8.od
14.00 hodin do 21.00 hodin a uzavírku
dolní části náměstí Míru v Domažlicích
(od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic
Poděbradova, Husova, Břetislavova) za
účelem konání akce „Bohemia JazzFest“
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od úterý 15. 7. od 17.00 hodin do čtvrtka
17. 7. 2008 do 02.00 hodin.
Rada města na své 50. schůzi dne 28.
dubna schválila prezentaci města Domažlice v průvodci vydávaném firmou
Soukup a David, svazek č. 57 Chodsko
– Domažlicko a schválila přijetí dotace ve
výši 50.000,– Kč na akci „Restaurování
pomníku děkana Antonína Příhody“ od
Plzeňského kraje a dofinancování projektu
z rozpočtu města ve výši 83.280,– Kč.
Rada města na své 51. schůzi dne 12.
května souhlasila s částečnou uzavírkou
silnice I/22 – Komenského ul., Domažlice v souvislosti se stavbou Obchodního
domu Kaufland dle předloženého harmonogramu prací v období od 2. 6. 2008 do
18. 7. 2008.
Rada pověřila zastupováním ředitele
Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Luboše Kuboně s účinností od 1. 7. 2008 do
doby jmenování nového ředitele.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 30. dubna schválilo udělení
stříbrných medailí Města Domažlic pí
Jiřině Paroubkové za národopisnou a publikační činnost a společenskou angažovanost a pí Jiřině Skalové za propagaci
chodských písní a angažovanost v kulturním životě Domažlic. Zastupitelstvo
schválilo poskytnutí finančních podpor
z grantů vyhlášených městem Domažlice
a vyhlásilo grant pro rok 2008 „Jednorázové akce pro mládež“. Dále schválilo
přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení,
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
Domažlice v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2008. Schválilo
předloženou Technickoekonomickou studii protipovodňových opatření Domažlice
- Havlovice zpracovanou firmou Vodo-
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hospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha
a schválilo záměr vybudovat metropolitní
datovou síť v Domažlicích a uložilo odboru informačních a komunikačních technologií a GIS MěÚ vypracování potřebných
strategických dokumentů.

Prádelna Domažlice
Palackého 223

nabízí praní a mandlování
prádla
Vypereme Vám:
- deky, polštáře (s umělou náplní),
spacáky, kožešinové přehozy
- potahy do aut, autobusů
- záclony, závěsy
- ložní prádlo, utěrky, ručníky, ubrusy
- bundy, kabáty, kalhoty, trička
- modráky, pracovní kombinézy
- fotbalové dresy

Bližší informace
na tel. čísle

379 725 022

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM OBJEKTŮ, PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE
Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Město Domažlice oznamuje vlastníkům nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2009 a výhledově
na dalších 5 let (tj. do roku 2014).
Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat pouze na památkové vícenáklady spojené s obnovou nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní
krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava–repase–repliky–oken a dveří.
Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových
jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou
replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy
komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u odboru kancelář starosty–oddělení školství, tělovýchovy
a vnějších vztahů–úsek památkové péče, do 30. 6. 2008 na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na tomto oddělení (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104,
Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách města Domažlice
http://www.domazlice.info
(mú)
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Spíše introvert, spory řeším jednáním.
Učitel
Měl jste oblíbeného učitele a kde?
Ano, ing. Broje na SPŠS v Klatovech.

RSDr. Ladislavem Urbanem,
zastupitelem města Domažlice

Ambice

S jakými ambicemi se chystá KSČM na
podzimní krajské volby? Budete kandidovat?
V podzimních volbách již kandidovat
nebudu. KSČM má ambice zvýšit zastoupení oproti současnosti o 3 až 4 zastupitele.
Budoucnost
Jak vidíte budoucnost našeho města?
Budoucnost města Domažlic vidím velice dobře.
Cíl
S jakým cílem jste šel vy a vaše strana
do komunálních voleb?
Cíl je stále stejný – pomáhat občanům
a podílet se na řešení problémů města.
Domažlice
Co se vám ve městě nejvíc líbí, kam rád
chodíte?
Nejvíc se mi líbí domažlické náměstí.
Bydlím sám téměř na náměstí a rád chodím v noci při místním osvětlení.
Energie
Jaký způsob výroby energie považujete
za nejlepší pro české poměry?
Samozřejmě jadernou energii doplněnou zdroji vodními či větrnými, a zejména
slunečními kolektory.
Finance
Jaký máte názor na reformu veřejných
financí v ČR?
Podle mne nejde o reformu, ale o přerozdělení veřejných peněz k bohatým jednotlivcům. Je to jen pokračující rozkrádání
veřejných zdrojů.
Geny
Co jste zdědil po svých rodičích? Co po
vás vaše děti?
Skromnost.
Humor
Smějete se rád?
Mám rád humor a nemusí být vždy provázen smíchem.
Charakter
Jakých lidí si vážíte?
Čestných, skromných a chytrých.
Investice
Do čeho především by město mělo investovat?
Do bytového fondu a památkových
objektů.
Jízda
Jaký máte názor na dopravní bodový
systém?
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Je hloupý, pracný, korupční a zatím se
neosvědčil.
KSČM
Jak široká je členská základna vaší strany na Domažlicku?
V okrese máme přes 600 členů.
Lež
Co si myslíte o tzv. „milosrdné lži“?
Neschvaluji ji, i když někdy vypadá jako
přijatelné řešení.
Moudro
Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví,
citát nebo aforismus?
Kdo má moc, práva se nebojí!
Národ
Cítíte se být vlastencem?
Cítím a vadí mi současné nadbíhání
cizím.
Opozice
Do jaké míry se daří domažlické opozici
prosazovat volební program?
Tak jako každé opozici, ale řadu zájmů
máme v zastupitelstvu shodných.
Poslanci
Jak jako bývalý poslanec vidíte práci
současného Parlamentu?
Práce Poslanecké sněmovny ČR je dnes
ještě více poznamenána arogancí výkonné
moci a celkovým zhrubnutím mezilidských vztahů.
Radar
Jste pro radar v Brdech? Proč?
Jsem proti. Připomínám si heslo: „Nejsme jako oni“, ano jsou horší. Radar
neznamená větší bezpečnost naši ani EU,
ale zřízení americké vojenské základny
na našem výsostném území, a to se všemi
dopady zdravotními, ekologickými, diplomatickými, vojenskými, ekonomickými,
a to z velmi dlouhodobého hlediska.
Sport
Jste pro olympijské hry v Praze?
Ano, zajisté.
Temperament
Jste spíše extrovert nebo introvert, jak
řešíte spory?

Vizitka
Narozen: l. ledna 1945 ve znamení
Kozoroha
Rodina: ženatý, syn Radek (38), dcera
Ladislava (33)
Studium: vyučen zámečníkem, SPŠS
v Klatovech (1969), VŠP Praha
(1990)
Povolání: důchodce
Funkce: člen zastupitelstva města, člen
zastupitelstva Plzeňského kraje
a další
Politická strana: KSČM
Závěr
Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?
Zúčastňujte se zasedání zastupitelstva
města. Všímejte se problémů kolem sebe,
obracejte se na své zastupitele. Buďte aktivní, prosím.
Mgr. Vladislava Štípková

OZNÁMENÍ

Vyzýváme všechny podnikatele, kteří
mají zájem o uvedení svých doplňkových
akcí v době konání Chodských slavností
a Vavřinecké pouti 2008 (hudební produkce, výstavy, atd.) na propagačních materiálech vydávaných Městem Domažlice,
nechť se neprodleně obrátí na programové
oddělení Městského kulturního střediska
Domažlice, telefon 379 722 631.
Uzávěrka sběru podkladů pro vydání
propagačních materiálů na Chodské slavnosti 2008 je 6. června 2008.
OŠKTVV MěÚ Dagmar Murínová

Specializovaná obchodní síť masa, uzenin,
pečiva a lahůdek provozující 70 prodejen v ČR
přijme:

PRODAVAČE/PRODAVAČKY
(nevyučené zaučíme)
pro svoji prodejnu v Domažlicích,
Švabinského 618, součást Penny Marketu.
Nabízíme:

- motivující finanční ohodnocení
- dlouhodobou perspektivu v prosperující společnosti
- možnost profesního růstu
- příspěvek na stravování
- neděle volné, soboty pouze dopolední směna
Bližší informace podá p. TRÁVA
- tel. 602 104 379 nebo vedoucí prodejny.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
2. a 23. června. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
Ženy mohou dávat krev 4x do roka – minimální doba mezi odběry je 3 měsíce. Muži
mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ

tel. 602 478 448, 604 238 911

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz
Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to s do-

sahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení

l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy

l vysekávání příkopů, průřez a kácení

stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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Vytiskneme Vám:
letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty
l pozvánky, novoročenky
l diplomy
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l brožury
l knihy
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další
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DOMAŽLICE A CHODSKO V LITERATUŘE

l Půjčky – Domažlicko
tel. 736 138 888, 724 528 636

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Den Země ze mě
Již tradičně je červen věnován dětem
a ekologii. Návštěvníci budou moci
zhlédnout řadu výtvarných, literárních
i rukodělných prací žáků základních škol
a soukromé školy Adélka, zaměřených
na ekologickou problematiku. Výstava
soutěžních prací dětí ke Dni Země, kterou
vypsala již podesáté soukromá základní
škola Adélka Mašovice, prezentuje práce
dětí a mládeže v několika kategoriích – do
šesti let, kde mohli pomáhat rodiče, od
sedmi do deseti let, od jedenácti do čtrnácti let a od patnácti výše let výše. Jako
každý rok jsou soutěžní práce vystavovány
v Městském kulturním středisku v Horšovském Týně a v domažlické knihovně.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 2. do 30. června 2008 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Informace o červencovém uzavření
oddělení pro dospělé čtenáře:
7.–13. července 2008
bude probíhat v oddělení pro dospělé
čtenáře Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice periodická revize části
knihovního fondu – naučné literatury ve
volném výběru. Vzhledem k tomu, že
bude nutné provést fyzickou revizi několika desítek tisíc knih, bude oddělení pro
dospělé čtenáře na nezbytně nutnou dobu
uzavřeno.
Žádáme naše čtenáře i návštěvníky
o porozumění a naše čtenáře vyzýváme,
aby se včas předzásobili dostatečným
množstvím literatury pro první prázdninové týdny. (Výpůjční doba knížek se
prodlouží tak, aby prodlení nebylo výpůjčním systémem Clavius sankcionováno.)
Děkujeme za pochopení.

6. část – Josef Jaromír Erben a Božena Němcová
Slávu Chodska založili dva čeští literáti, romantici, kteří navštívili Domažlice a krátce pobývali na Chodsku kolem poloviny
19. století. Oba dva se zajímali při svých návštěvách o venkov a jeho lid, lidovou píseň, pohádky, přísloví, pořekadla a oba patří
mezi nejvýznamnější národopisné badatele tohoto období.
Karel Jaromír Erben (1811–1870) navštívil Domažlice a Chodsko celkem čtyřikrát. Poprvé přijel na Chodsko s ruským
národopisným badatelem Osipem Maximovičem Bodjanským v roce 1842. Navštívili Domažlice a jedenáct chodských vesnic,
kde celé prázdniny studovali jazyk, lidové písně, pohádky i kroje.
Druhou cestu vykonal Erben o dva roky později, kdy se stal pomocníkem F. Palackého a byl pověřen výzkumem venkovských
archivů. Této cesty využil i pro svá vlastní národopisná bádání. V Domažlicích prostudoval za pomoci purkmistra Antonína Emila
Fayla městský archiv. A. E. Fayl se sám zabýval myšlenkou napsat dějiny Domažlic a byl tedy významným zdrojem informací.
Výsledky bádání a dojmy a poznatky z opětovné návštěvy chodských vesnic se brzy objevily v jeho pohádkách a písních. Třetí
cesta se uskutečnila v roce 1866, kdy obstarával pro chystanou Moskevskou národopisnou výstavu chodské kroje (ty mu pak
poslal do Prahy domažlický děkan Karel Josef Hájek (1824 -1889). Naposledy navštívil Erben Domažlice v roce 1868, kdy jel
na návštěvu ke svému příteli Antonínu Krejčímu na Folmavu.
A jak se odráží Chodsko v Erbenově tvorbě? Učarovalo mu nářečí, ve kterém věrně zapsal dvě pohádky - Jirka s kozú a Tři
dary:ubrousek, slepice a pytel. Zapsal i cyklus 9 legendárních motivů Pán Ježíš se sv. Petrem na cestách. Z Chodska pochází
i námět velkého hříšníka Záhoře z básně Záhořovo lože zveřejněné v Kytici.
Z archivních materiálů vytěžil stať Dějiny Chodů. Od nejstarších dob až po války husitské. Domažlická zemská brána byla
podle něj nejdůležitější v Čechách, protože všechny nepřátelské síly, které do Čech od západu přicházely, vždy jen touto mezerou do země vtrhnout zkoušely. Přejímá tak zcela Palackého názor, že hlavní bitvy z dob Sámovy říše (vítězná Sámova bitva
r. 631 nad Franky u Wogatisburgu) i z doby Karla Velikého (806) se udály na Chodsku. I v této stati se stejně jako u Palackého
a V. V. Tomka objevuje spojení slov Wogatisburg – Vogast – Tugast – Tuhošť – Domažlice. Stať končí popisem vítězné bitvy
husitských vojsk za účasti Chodů 14. srpna 1431 u Domažlic. Té pak ještě věnoval i Píseň o vítězství u Domažlic léta 1431. Tuto
píseň publikoval jako anonymní v almanachu Máj v roce 1862 a vydával ji za dílo nejpozději z poloviny 18. stol. Jako Erbenovo
dílo byla pak píseň rozpoznána až v r. 1901.
Z vlastního pozorování při návštěvě chodských vesnic vznikla studie Popis krojů lidu selského, tak zvaných Chodů neb
Buláků z okolí města Domažlic v Čechách. Studie obsahuje spoustu zajímavých podrobností. Dozvídáme se například o střevících
s ušima, punčochách z vlny ovčí, dobře valchované, koženkách z jirchářsky vydělané kůže skopové, kozlové nebo i srnčí či jelení,
košile sváteční z plátna krámského, tenkého, na všední dny pak z domácího, lněného. Zájemci se mohou se vzpomínanými třemi posledními tituly seznámit v oddělení regionální literatury v publikacích Próza a divadlo a Překlady a básně K. J. Erbena.
Do sbírek lidových písní České národní písně a Prostonárodní české písně a říkadla zařadil z Domažlicka například písně
Láska nad statek, Veta po lásce, Podivná svíčka či Trn v noze.
Druhou osobností romantické literární generace byla Božena Němcová (1820–1862). V Domažlicích a později ve Všerubech
prožila jedno z literárně nejúspěšnějších období svého života.
Na Chodsko přichází jako pětadvacetiletá v září v roce 1845 se svým manželem a čtyřmi dětmi. Pobývala zde do roku
1847, kdy byl manžel přeložen do Všerub. Své dojmy z města i okolí vylíčila v národopisných črtách a dopisech přátelům. Její
příspěvky byly otiskovány v Květech a České včele v letech 1845 a 1846 a později vydány pod souborným názvem Obrazy
z okolí domažlického. Zachycují hlavně autorčinu současnost, najdeme v nich ale i mnoho historických reminiscencí. Je ovšem
příznačné, že to, co zajímá Němcovou na historii Domažlic a okolí, má vždy vztah k otázce vlastenectví.
Při svých výletech do chodských vesnic se seznámila B. Němcová i s kozinovskou tradicí. V Obrazech z okolí domažlického
popisuje svou návštěvu v Újezdě a do tohoto dějového rámce zasazuje vyprávění devadesátileté stařenky o původu chodských
privilegií a o Kozinovi. Půvabné vyprávění o obléhání města Medolián, jehož se zúčastnili i Chodové, mezi nimiž byl i jakýsi
Psůtka, který vypozoroval, jak psi skrytou dírou z města vybíhají a znovu se do něj vracejí, objasňuje, jak vlastně Chodové ke
jménu Psohlavci přišli. Stařenka líčila údajně i popravu Koziny, kterou však nesprávně umístila do Klatov.
Z pobytu na Chodsku načerpala Němcová i náměty některých pohádek, například Chytrá horákyně, Spravedlivý Bohumil,
Sedlák milostpánem, Alabastrová ručička, Čertův švagr.
Z rozhovorů s chodskými sedláky a selkami načerpala náměty svých příštích povídek. V Milavči uslyšela o nešťastných
milencích, jejichž lásku rozloučila tvrdá vůle rodičů, a tak vznikl Obrázek vesnický. Ve stanětické myslivně poznala lesníka
Bendu z lesů u Rýzmberka, který se jí později stal vzorem pro postavu veselého pana fořta rýzmburského v Babičce. V Bořicích
se seznámila se selskou rodinou, kde poprvé zaslechla slova „domácí nemoc“ – touhu po domově, kterou onemocňují a umírají
srdce vesničanů odcházejících z domova do světa. Vyprávění bořické selky Hany stmelila s osudem své babičky umírající ve Vídni
- a vznikla povídka Domácí nemoc. Motiv domácí nemoci se vrací i v Obrázku z okolí domažlického Karla, jehož děj se odehrává
ve Stráži. Příroda kolem Stráže a Tlumačova posloužila Němcové jako scenérie Pohorské vesnice, jejíž hrdina, slepec, má zase
svůj vzor v Janu Konopovi – Honzovi Kubuc z Mrákova, synovi tamního rychtáře. V Petrovičích besedovala s vesničany pod lipou
a jejich vyprávění zpracovala do příspěvku do České včely. Chodskou legendu o jahodách, které nesmí před Janem Křtitelem jíst
matka, jíž zemřelo dítě, přenáší později do Babičky a vkládá je do úst babičce, která ji vypráví paní kněžně a Hortenzii.Chodské
přástky se objevují v povídce Dlouhá noc, v Obrázku vesnickém se objevují její známí z Bořic a Milavče. V Chrastavcích se spřátelila s rodinou rychtáře Jana Bora a zvlášť s jeho veselou švagrovou Dorlou. Chrastavickou svatbu pak popsala v článku v České
včele. Z Domažlic pochází náměty pro povídky Pan učitel a Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) o šlechetné trpaslici Rosalii
Schusterové. Oba dva autoři se svým dílem postarali o popularizaci Chodska v míře dosud nevídané. Pobyt Boženy Němcové
pak nenapodobitelně zachytil v knize Paní komisarka Jindřich Šimon Baar.
Mgr. Hana Mlnáříková MěKBN Domažlice
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Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášení výběrového řízení na funkci

správního referenta vodoprávního úřadu odboru životního prostředí
1. Zákonné předpoklady:
– státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR
– dosažení věku 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
– znalost jednacího jazyka
2. Požadavky:
– vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru, vodohospodářský obor
výhodou
– dobrá uživatelská znalost práce na PC
– řidičské oprávnění skupiny B výhodou
3. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
4. K přihlášce je nutno přiložit:
– strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech týkajících se
správních a administrativních činností
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Odměňování dle nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
– platová třída: 9
– pracovní poměr na dobu neurčitou
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 30. 6. 2008 na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
ing. Milena Vlčková, v. r., tajemnice MěÚ Domažlice

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

MAREK SKLENÁŘ

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny
se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
l

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528
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Tolik čerstvého vzduchu a takovou uhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

(450 cm2) 5 400 Kč

1350 Kč
1 cm = 12 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 30 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
2

1.–2.
neděle–pondělí
3.–4.
úterý–středa
5.–6.
čtvrtek–pátek
7.

l Při opakování sleva – 10%

sobota

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

8.–9.
neděle–pondělí
10.–11.

Školení internetové studovny v červnu:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. června 2008 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

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat hasičům domažlického záchranného sboru za pomoc, kterou
poskytli dne 8. 5. 2008 v ranních hodinách
obyvatelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
v Břetislavově ul. 84.
Vendula Klimentová,
ředitelka městského centra služeb

OBSAZENÍ PROSTOR
MKS V ČERVNU 2008
2. 6. prodej, 3. 6. prodej, 4. 6. prodej, 5. 6. Seniorské odpoledne STP
Domažlice, 6. 6. prodej, 9. 6. prodej,
10. 6. prodej, 11. 6. prodej, 12. 6. prodej, 13. 6. prodej, 14. 6. Romská
zábava, 16. 6. prodej, 17. 6. prodej,
18. 6. prodej, 19. 6. prodej, 23. 6. prodej, 24. 6. prodej, 25. 6. Zasedání zastupitelstva města, 26. 6. Ukončení
školního roku – diskotéta ZŠ.
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ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.15

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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 700 Kč

v

úterý–středa
12.–13.
čtvrtek–pátek
14.–15.
sobota–neděle
16.
pondělí
17.–18.
úterý–středa
19.–20.
čtvrtek–pátek
21.–22.
sobota–neděle
23.
pondělí
24.–25.
úterý–středa
26.
čtvrtek
27. pátek
Začátek v 15:00 hod.
28.–29.
sobota–neděle
30.
pondělí

Česká komedie
Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Celovečerní film Taková normální rodinka
vznikl na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých televizních seriálů a knihy Fan Vavřincové.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
r Vstupné 75,– Kč 90 min.
Česko-polské drama
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry,
KARAMAZOVI
aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři
Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy.
r Vstupné 75,– Kč 110 min.
České drama
Každý někoho potřebuje. Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění.
VENKOVSKÝ UČITEL
l Vstupné 75,– Kč 126 min.
I ty můžeš půl hodiny pobýt v nebi. Bratři Andy (Philip Seymour Hoffman) a Hank (Ethan Hawke) mají problém
Americká krimi s titulky
- tíživý nedostatek financí. Jeden si užíval, ale za cenu daňových úniků, na které mu právě přišel auditor. Druhý
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE JSI MRTVEJ
nemá práci a tím pádem ani peníze na výživné pro své dítě a svojí bývalou ženu.
l Vstupné 70,– Kč 116 min.
Americké drama s titulky
8 lidí- 8 úhlů pohledu-1 pravda Úhel pohledu sledujeme očima osmi různých lidí, kteří se společně pokoušejí
ÚHEL POHLEDU
odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta Spojených států.
m Vstupné 75,– Kč 90 min.
Reservation Road je příběhem Ethana (Joaquin Phoenix) a Dwighta (Mark Ruffalo), dvou otců, kteří se musí smíAmerický psychologický thriller s titulky
řit se smrtí dítěte. Ethan, otec oběti autonehody, se nedokáže se situací vyrovnat a stává se čím dál posedlejší
RESERVATION ROAD
vhledání vraha a odplaty.
r Vstupné 65,– Kč 102 min.
Americká krimi s titulky
Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. Producent J. J. Abrams, autor originálních a velmi sledovaMONSTRUM
ných televizních seriálů Alias a Ztraceni, tentokrát připravil výjimečný zážitek pro diváky kin.
l Vstupné 70,– Kč 84 min.
Americká love komedie s titulky
Navždy za družičku.
27 ŠATŮ
m Vstupné 70,– Kč 109 min.
Americká komedie s titulky
Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen. Skvělé herecké výkony, jedinečný humor, exotická atmosféra,
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
napínavý příběh a hollywoodská stylizace.
l Vstupné 70,– Kč 86 min.
Hrdinové se sami nenarodí. Musíme si je vyrábět. Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi nejhýčkanější
Akční film s titulky
superhrdiny sdružené pod křídly giganta jménem Marvel. Přesto (nebo možná právě proto) se až teď mohl přidat
IRON MAN
ke svým sourozencům Spider-Manovi, Fantastické čtyřce a X-Menům, kteří o sobě mohou hrdě prohlašovat, že
m Vstupné 75,– Kč 125 min.
o nich natočili film.
Česká komedie
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se
KULIČKY
obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. Začíná to už v dětství na hřišti a nekončí
ani po smrti.
m Vstupné 75,– Kč 75 min.
Česká komedie
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka.
Film se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prvních krůčků na novém, neprobádaném území rašícího
U MĚ DOBRÝ
kapitalismu v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v malebné přístavní hospodě.
m Vstupné 80,– Kč 102 min.
Snowcake je příběh o lásce, přátelství a neortodoxním vztahu muže unikajícím své minulosti, autistické matky,
Britsko-kanadské drama s titulky
která se musí vyrovnat se ztrátou své dcery, a vášnivé ženy držící si lásku dostatečně od těla.
SNĚHOVÝ DORT
r Vstupné 60,– Kč 112 min.
Americký sci-fi horor s titulky
Smrt může být začátek. Uznávaný fotograf Benjamin se po krátké pauze vrací do Japonska, kde předtím dlouho
pracoval, a s sebou si bere i svou čerstvou novomanželku Jane. Dřív než se ale vrhnou do víru každodenního
CLONA
života v Tokiu, chtějí si užít romantické líbánky přímo pod posvátnou horou Fuji, ale....
m Vstupné 70,– Kč 84 min.
Francouský horor s titulky
Boj o život začíná! Zapomeňte na Saw a Hostel. Přichází Hranice smrti. Další filmový masakr, krutá podívaná jen
HRANICE SMRTI
pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu.
ll Vstupné 70,– Kč 84 min.
Přivítejte prázdniny aneb Rozloučení se školním rokem s domažlickým rockem
KILL THE PAIN, DRSNÁ DEKA, BONA VIA, AMBROSIE, JAKOBIČ, TRAMBUS, JAKO HOST VYSTOUPÍ BÁRA ZEMANOVÁ.
Vstup zdarma
Americko-německý akční film s titulky
Nesmrtelný Rambo opět na scéně! Čtvrtý díl série o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie,
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
kde se stárnoucí John Rambo (Sylvester Stallone) usadil.
l Vstupné 70,– Kč 100 min.
Starší česká komedie
Veronice je 18, má po maturitě a odmalička má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá „nečeCRASCH ROAD
kané věci“. Pod tlakem okolností odchází z Prahy. A vydává se hledat „dobré lidi“.
r Vstupné 75,– Kč 90 min.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Možnost zakoupení občerstvení. ( 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. Parkování zdarma vedle kina.

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

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC ČERVENEC 2008:

1.–2. Tajemství prstenu, 3.–4. Lovec draků, 5.–6. Let‘s dance, 7. Reportér v ringu, 8. Winx club, 9.–10. Amorův úlet, 11.–12. Indiana Jones a Království Křišťálové lebky, 13.
Mongol, 14.–15. Bláznovo zlato, 16.–17. Speed Racer, 18.–19. Skafandr motýl, 20. Dech, 21.–22. Oko bere, 23.–24. Penelope, 25.–26. Letopisy Narnie: Princ Kaspian, 27.–28. Útěk do divočiny, 29.–30. Než si pro nás přijdou, 31. Smutek paní Šnajderové
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Pátek 27. června 2008 – 15.00 hod – letní kino
neděle 1. června 2008 od 18.00 hodin u kašny na domažlickém náměstí

Hudba na náměstí

Promenádní koncert dechové hudby HORALKA
kapelník Josef Kubalík

Dechovou hudbu Horalku založil vojenský muzikant Karel Bastian spolu s předchozím kapelníkem Václavem Wiesnerem.
Od letošního roku převzal vedení kapely Josef Kubalík.
VSTUPNÉ ZDARMA
středa 11. června 2008 od 20.00 hodin v Rajské zahradě kláštera augustiniánů

Hudba v Rajské zahradě

ZUŠ DOMAŽLICE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM DOMAŽLICE

UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ DOMAŽLICE
Na koncertu vystoupí učitelé ZUŠ Domažlice a zazní díla skladatelů různých hudebních epoch, na závěr zahraje orchestr pod
vedením Václava Cibulky.

Přivítejte prázdniny
aneb Rozloučení se školním rokem s domažlickým rockem
koncert regionálních rockových kapel
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
18.00 – 18.45
19.00 – 19.45
20.00 – 20.45
21.15

KILL THE PAIN
DRSNÁ DEKA
BONA VIA
AMBROZIE
JAKOBIČ
TRAMBUS
Host: BÁRA ZEMANOVÁ
se svojí skupinou

Tato mladá talentovaná zpěvačka (finalistka třetí série soutěže Česko hledá Super Star)
se stala vítězkou kategorie SKOKAN ROKU v anketě Český slavík 2007. Její debutové
album „Rozjetej Vlak“, které vzniklo počátkem roku 2007 a obsahuje výhradně původní
domácí repertoár, bylo vyhlášeno DESKA ROKU 2007 jako druhé nejprodávanější. Bára se opravdu „rozjela“ a její rockové řádění nenechá nikoho na
pochybách, že je po delší době novou výraznou tváří české hudební scény,
což dokazují i její úspěchy. Doprovází ji profesionální hudební skupina.
VSTUP ZDARMA!

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
pondělí 16. června 2008 od 20 hodin v restauraci Konšelský šenk

MKS A KONŠELSKÝ ŠENK

2.–5. července. 2008 před Chodským hradem
Sklářské sympozium TUSTA VITREA

SICILSKÝ VEČER

4.–5. 7. 2008 v zahradě pod Chodským hradem
HUDBA POD HRADEM v rámci sklářského sympozia TUSTA VITREA
prázdninový multižánrový hudební festival

Celý večer Vás bude bavit originální hudba L‘Orchestrina - kapela ze Sicílie

neděle 6. 7. 2008 od 18-20 hodin u kašny na náměstí

Sicilské speciality, vstup zdarma.

Hudba na náměstí
DECHOVÁ HUDBA VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

pátek 20. června 2008 od 20 hodin v zahradě pod Chodským hradem

Vítání léta hudbou

5.–13. 7. 2008 v ZUŠ Domažlice
2. mezinárodní letní klarinetové kurzy LUDMILY PETERKOVÉ
Klavírní spolupráce: Markéta Cibulková, klarinety: Josef Stočes a Terumi Hatashima

Tomáš Linka & Přímá linka

čtvrtek 10. 7. 2008 od 22 hodin na domažlické věži
MALÉ NOCTURNO

40 let na prknech, která znamenají Country - vzpomínka na Michala Tučného

Program věnovaný 40 letem profesionální kariéry Tomáše Linky je sestaven z jeho nejznámějších písní a je proložen historkami
a vzpomínáním na jeho působení ve skupinách White Stars, Greenhorns, Fešáci, Kanafas a samozřejmě na jejího kolegu, souseda
z milovaných Hoštic u Volyně a kamaráda, Michala Tučného.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském
informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz,
www.chodskeslavnosti.cz

www.killthepain.wz.cz
www.drsnadeka.net
www.bonavia.wz.cz
www.ambrozie.com
www.jakobic.cz
www.trambus.cz

neděle 6. 7. 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Slavnostní zahajovací koncert LUDMILY PETERKOVÉ

sobota 12. 7. 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Slavnostní koncert účastníků 2. mezinárodních klarinetových kurzů
středa 16. 7. 2008 od 17 hodin na domažlickém náměstí
Hudba na náměstí
BOHEMIA JAZZFEST
Největší jazzový festival v ČR
úterý 22. 7. 2008 od 20 hodin v zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v Rajské zahradě
MIROSLAV VILÍMEC A JARMILA VLACHOVÁ
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Turistické akce
v ČERVNU
Neděle 1. 6.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.25 hod. do Poběžovic. Trasa: Sedlec,
Tasnovice, Štítary, Hostouň (15 km). Vede
M. Senohrábková.
Pátek – neděle 6.–8. 6.
Cyklovýlet okolo přehrady Hracholusky.
Sraz na nádraží ČD 6. 6. v 15.30 hod., odjezd v 15.46 hod. do Nýřan. Ubytování turistické v maringotce, cena 100,– Kč/den,
spacák s sebou. Stravování vlastní. Návrat
buď po „ose“ asi 60 km přes Stříbro, nebo
vlakem z Nýřan. Závazné objednávky se
zálohou 300,– Kč S. Doubkovi, Žižkova
160, Domažlice. Vede S. Doubek, tel.
721 167 636.
Neděle 8. 6.
Turistická vycházka. Sraz a odjezd z nádraží ČD v 7.31 hod. do Milavčí. Trasa:
Milavče, Lštění, Hradiště, Netřeb, Úlikov,
Podzámčí, Kdyně (20 km). Odjezd ze
Kdyně v 16.04 hod. Vede A. Léblová.
Sobota 14. 6.
Účast na oslavách 120 let KČT v Praze.
Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod. do Plzně.
Odtud bude v 8 hodin vypraven zvláštní
vlak do Prahy. Ústřední oslavy od 12 do
15.30 hod. na Staroměstském náměstí.
Účastníci oslav mají volný vstup na Staroměstskou radnici, kočárovnu a zámek
ve Ctěnicích, Staroměstskou a Malostranskou mosteckou věž, Prašnou bránu, věž
kostela Sv. Mikuláše, bludiště na Petříně
a Petřínskou rozhlednu. Volný vstup do
většiny pražských muzeí od 21 hod. Mnoho doprovodných akcí. Více informací na
www.nm.cz nebo www.klubturistu.cz.
Neděle 15. 6.
Turistická vycházka s botanikem – léčivky našich luk. Sraz na zastávce ve 12.50
hod. Odjezd do Nového Kramolína. Trasa:
Pařezov a okolí, Postřekov (8 km). Vede
A. Zdeborová.
Neděle 22. 6.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.04 hod. na Pilu. Trasa: Pec
– dřevařské muzeum, Babylon, Domažlice
(12 km). Vede M. Janutková.
Sobota 28. 6.
Turistika na Šumavě. Odjezd v 6.03 hod.
do Železné Rudy. Autobusem na Hůrku.
Trasa: Nová Hůrka, Jezero Laka, Alžbětín
(15 km). Návrat vlakem. Vede M. Senohrábková.
Připravujeme
Sobota 19. 7.
Turistika na Šumavě. Odjezd v 6.03 hod.
do Železné Rudy. Autobusem na Modravu.
Trasa: Březník, Cikánská slať, Modrava
(15 km). Vede M. Senohrábková.
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Oslavy osvobození města
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POZVÁNKA ZUŠ

na učitelský koncert
11. 6. 2008, 20.00 HODIN, REFEKTÁŘ
vystoupí sólisté, komorní sdružení a orchestr učitelů ZUŠ
LDO připravuje na polovinu června
představení O soudci Ookovi – 3 dětské
detektivní příběhy. Společně hrají žáci ZUŠ
Domažlice a ZUŠ Kdyně pro žáky ZŠ v Domažlicích a ve Kdyni.
J. Eretová
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Jazyková škola EN–GE Domažlice
nabízí
jednoroční pomaturitní výuku angličtiny a němčiny s akreditací ministerstva školství (všechny výhody studenta)
- od září 2008
ostatní jazykové kurzy A - N - ŠP
a češtiny pro cizince
- od září 2008
Místo: Komenského 4, Domažlice,
inf. tel. 776 680 344, 733 254 811

VÁŽÍME SI DOBRÝCH LIDÍ

Oslavy osvobození Domažlic a konce druhé světové války se v našem městě letos konaly dvakrát. V pondělí, na které připadl výroční den 5. května, se uskutečnily pietní akty
na památných místech. Nejprve se na hřbitově setkali zástupci města v čele se starostou
Miroslavem Machem, poslancem Janem Látkou, představiteli Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a zástupců politických stran u krátké vzpomínkové
akce vedené arciděkanem P. Miroslavem Giergou. Dále pak vzpomínka na oběti války
pokračovala na židovském hřbitově, u pomníku obětem nacismu a před pamětní deskou
věnované americké armádě vsazené do průčelí radnice. Zde se k přítomným připojil
zástupce amerického velvyslanectví v ČR a poslanec Vladislav Vilímec. Poslední zastávkou byl pomník padlých v Havlovicích.
O den později pak na náměstí přijel už tradiční konvoj jeepů a dalších vozidel
původně patřících americké armádě. Válečné stroje představené Západočechy v amerických uniformách obdivovaly početné zástupy Domažličanů. Kvůli této podívané
byly oslavy rozděleny na dva dny, protože v pondělí 5. května konvoj přijet nemohl
kvůli účasti na jiné akci. Na podiu před radnicí probíhal odpolední kulturní program.
Návštěvníci oslav tak mohli z laviček u kašny vyslechnout vystoupení dechového orchestru ZUŠ Liduška, Comba Václava Cibulky, Pěveckého sboru ZUŠ Domažlice, Lab
bandu z Konzervatoře J. Ježka, Sambalily a na závěr dechové hudby Domažličanka
Jana Mlezivy.
Stanislav Antoš

Stalo se již tradicí, že v květnových dnech naše zařízení Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Baldovské ul. 638 v Domažlicích, pořádá
nejen pro své klienty, ale i pro širokou veřejnost výlety. Tím letošním prvním byl výlet
na Čerchov, který se konal v úterý 13. 5. 2008. Ve 13.00 hod se před Městským centrem
služeb sešlo přes 80 lidí, na které už čekaly přistavené autobusy firmy TURBUS a v nich
již naši „staří známí“, vždy příjemní a usměvaví řidiči. Letošní vysoká účast svědčí o velkém zájmu všech účastníků o tuto akci, kteří jsou vždy spokojeni a nadšeni z pěkných
zážitků v přírodě.
Ráda bych touto cestou poděkovala za ochotu a starostlivost pracovníků Městských
lesů v Domažlicích, bez kterých by snad nebylo možno tuto akci pořádat. Jmenovitě bych
ráda poděkovala řediteli městských lesů panu Ing. J. Bendovi. Jeho vstřícnost, ochota,
ale i nesmírné znalosti o přírodě, historii a událostech našeho kraje obohacují pravidelně
každým rokem i nás.
Náš výlet by se ale neobešel ani bez pana K. Bílka, A. Zikmunda a J. Skaly. Velice si
vážíme jejich obětavosti a pomoci při zvládnutí náročné organizace výletu seniorů tak,
aby vše proběhlo ke spokojenosti všech. Zejména v letošním roce patří právem slova
díků pracovníkům městských lesů a panu Bílkovi, kteří poskytli nezištnou pomoc při
zvládnutí nepředvídatelné situace, která vznikla během výletu, a zasloužili se o to, aby
vše dobře dopadlo.
Naši senioři se již dnes těší na další výlet do přírody a moc si přejeme, aby se vydařil
stejně dobře, jako ten první.
V. Klimentová, ředitelka městského centra služeb

K mimořádnému životnímu jubileu - stým
narozeninám - přišel na počátku května
popřát Anežce Plichtové i starosta města
Domažlice Miroslav Mach a zástupkyně
Sboru pro občanské záležitosti.
Foto S. Antoš
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domov pro
seniory Domažlice a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice

Vás srdečně zvou
na Vítání léta,
které se uskuteční ve čtvrtek 12. června 2008 od 15 hodin
v jídelně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb
v Domažlicích, Baldovská 638. V bohatém programu vystoupí členové TJ Sokol Domažlice a taneční skupina seniorek.
Vstup zdarma.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
SE ZNOVU ROZBÍHÁ

V Galerii bratří Špillarů se koná výstava Stifter x 3, která je otevřena od pondělí do soboty vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Navštívit ji můžete do 21. června 2008. Snímek je
z vernisáže výstavy Stifter x 3. Zleva: Georg Stifter, Woilfgang Stifter, prof. Jan Pek, radní
pro kulturu Plzeňského kraje Martin Baxa,Václav Sika, prof.Dr. dvorní rada Aldemar
Schiffkorn, vedoucí úřadu pro kulturní vztahy se zahraničím země Horní Rakousy.

Po úspěšném prvním roce se opět rozbíhá projekt,
kterým město Domažlice ve spolupráci s Gymnáziem
J. Š. Baara otvírá brány stadionu gymnázia dětem. Základní
myšlenkou projektu je umožnění sportovního vyžití dětí
neorganizovaných ve sportovních oddílech, a tím smysluplné
naplnění jejich volného času. Vzhledem k výrazné poptávce
zpřístupnilo gymnázium své hřiště již od 1. 4. 2008. Volný
přístup je pro všechny zájemce mladší 18 let ve všedních
dnech od 16.00 do 20.00 hod. Po celou dobu je přítomen
správce, který zajišťuje bezpečnost dětí, poskytuje sportovní
náčiní a v neposlední řadě chrání majetek před vandaly. Od
12. 5. 2008 funguje též systém volně přístupných kroužků.
V pondělí 18.00–19.30 košíková, ve čtvrtek 16.00–17.30
atletika a v pátek 16.00–17.30 volejbal. Pro účast v jakémkoli kroužku není potřeba žádná registrace ani pravidelná
docházka. Zkrátka, máš-li čas a chuť, přijď si zasportovat.
J. Anderle
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ČERVEN

Pondělí 2. a úterý 3. června – Projekce a prezentace nové filmové pohádky Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka pro MŠ a I. stupeň ZŠ
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 2.6. od 8.15 a od 11 hodin a 3.6. od 9 hodin v kině Čakan.
čtvrtek 5. června – O tlusté princezně
Divadelní představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan. Hostuje divadelní společnost Okýnko z Českých
Budějovic.
Tip DJMINA na letní tábory
Termín

Místo

Ubytování

Zaměření

Motivace

Cena

Hlavní vedoucí

27. 6.–6. 7.

Horšovský Týn

budova ZvŠ

soustř. dívčích klubů

Moře

2000,–

Ivana Kubová

9. 8.–22. 8.

Milevo

Stanová základna

sport, turistika, táboření

Kompas

2200,–

Vladimíra Holá

Příměstský tábor „LETEM SVĚTEM“
18. – 23. srpna 2008 od 9 do 16 hodin v DDM DJMINJ
Rodiče, kteří nebudou mít v závěru srpna dovolenou, si nemusí lámat hlavu jak zabavit své ratolesti. Od pondělí
18. do soboty 23. srpna je mohou přihlásit na příměstský tábor „LETEM SVĚTEM“ s celodenním programem.
Ráno předají děti v Dominu a po pracovní době si je odvedou zpět domů. Očekáváme vaši návštěvu v Domě dětí
a mládeže v Domažlicích nejpozději do 13. června, nebo nám můžete zavolat na číslo 379 722 811.

SENIORSKÉ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 5. června od 14 hodin se v domažlickém MKS koná další Seniorské
odpoledne. Tentokráte má akce motto Kloboučková, protože se bude soutěžit o nejnápaditější klobouk nebo klobouček (účast v soutěži je naprosto dobrovolná). Atmosféru
zpříjemní Osvračínská švitorka Vl. Weinera, vystoupí taneční klub Hanka.
Co nejsrdečnějši zvou pořadatelé z MO a OkO STP Domažlice

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

S velikým zájmem veřejnosti se setkala
akce Den Evropy – Koncert 2008, která se
konala na domažlickém náměstí v pátek
9. května. Pořadatelem byla Kancelář evropské komise v ČR. Při této příležitosti
bylo na dolní části náměstí před branou
postaveno podium, které postupně patřilo
dětem a mládeži z folklorních souborů
ZUŠ Domažlice, po nich bubeníkům
z kapely Muerta Merte a rockové kapele
Relaxis. Přítomné provázel moderátor
Radek Nakládal, který pozval k mikrofonu
i zástupce uvedené kanceláře a starostu
Domažlic Miroslava Macha.
Vrcholem celého dne bylo vystoupení
populární pěvecké dvojice Těžkej Pokondr. Vtipným vystoupením vyvrcholilo celé
odpoledne, které přilákalo mimořádný počet posluchačů, kteří stáli od podia u brány
až k bývalému železářství Chloupek. (toš)

Začínajícím umělcům
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)

Domažlický zpravodaj - str. 14

v

číslo 6

v

červen 2008

Domažlický zpravodaj - str. 15

v

v

číslo 6

červen 2008

CO ODNESL ČAS
Vladimír Baier (pokračování)
V dalším domku zastrčeném ve stráni bydlel krejčí Starý. Na
chudém Čouchu moc nových šatů neušil. Spíše spravoval a přešíval lidem „staré hadry“. U nich bydlela v podnájmu moje teta
Mára. V mládí odešla do Vídně za prací a zpátky se vrátila jako
stará na počátku války, jejíhož konce se nedožila.
Dále stála pod „Kamenkou“ – to byla svažitá loučka, na níž
jsme v zimě sáňkovali – malá vilka. Patřila rodině Regálů tak
jako přiléhající malá tkalcovna, v níž se v dobách mého dětství
ještě pracovalo. U nich bydleli v podnájmu Benešovi. On, prvorepublikový funkcionář sociálních demokratů, byl po válce zvolen
předsedou prvního okresního národního výboru. Jeho manželka
Dora byla známou a oblíbenou herečkou místního ochotnického
divadelního spolku „Havlíček“. Jejich syn Viktor, který se stal
později letcem, patřil do naší „Čouchparty“.
Pan Regál, kterému nikdo neřekl jinak než Špaček, dělával „ke
staru“ polního hlídače, a proto byl postrachem všech dětí z Týnského předměstí. Pravidelně obcházel se sukovicí v ruce pole
a louky ležící na sever od města, a když nás načapal při lezení
na stromy, řezání prutů, přehrazování potůčků, běhání v osení či
obilí, nebo dokonce při rozdělávání ohníčků, bylo zle. Většinou
někoho chytil a ten pak dostal holí na zadek za všechny ostatní.
Následující „Krajcbůrnojc“ chalupu oddělovala od Regálovic
tkalcovny dosti hluboká rokle. Říkalo se jí „první rochce“, protože o něco dále následovaly ještě dvě další směřující k polím na
Pančavě. Pan Krajcbůrn – ve skutečnosti Krautwurm – dělával
„píngla“ v Lidovém domě a byl sem tam k vidění „pod parou“.
Jeho manželka posluhovala v lepších rodinách. Měli dceru a syna,
který byl rovněž postrachem malých dětí. Byl o několik let starší
než já a měl velkou pihovatou a zrzavou hlavu. Kdosi mu vymyslel příhodnou přezdívku „Burýna“. Když někoho na ulici chytil,
sebral mu všechno, co u něj našel. Peníze, provázky, odznáčky,
nůž – někdy též čepici, šálu nebo rukavice. Kdo se vzpouzel, tomu
nafackoval. Svoje počínání doplňoval prohlášením – „zabaveno ve
prospěch národní pomoci“.
S Krautwurmovic žili v jejich různými plechy a kůly vyspravovaném obydlí i staří rodiče. Užitečným pro Čouch byl hlavně
„děrek“, který chodil lidem spravovat vodovodní těsnění, zaseknuté zámky, stržené rolety, rozbité pumpy a další podobné poruchy.
V létě hlídával ovoce rostoucí na stromech u obecních cest. Tam si
stavěl dřevěnou boudičku, v níž i přespával.
Nad touto téměř ruinou stály ve svahu dva malé domečky.
V nich bydleli „starý a mladý Kafkojc“. Zejména na mladého,
tehdy asi třicetiletého Vojtěcha, uchovávám v paměti řadu vzpomínek. Celý život dělal „u obce“ na stavebním oddělení. Později
dokonce jeho šéfa. Proto se stavební činností ve městě bylo často
spjato jeho jméno.
V roce 1936 se dělala nová fasáda na domažlické věži. Podle
dochovaného stavebního deníku provedli opravu čtyři zedníci pomocí dřevěného lešení. Patřili pod místního stavitele Kortuse, který opravu projektoval. Práce začaly za Kafkova dohledu v květnu
a při oslavách vzniku Československa 28. října téhož roku svítila
věž novotou do všech stran.
Počátkem padesátých let organizoval výstavbu pomníku rudoarmějcům na náměstí. Poblíž kláštera byla vybudována jakási
sádrová gorila se samopalem v ruce, která se naštěstí za pár let
rozpadla. Vojta se za to stal nadlouho terčem posměchu mnoha
domažlických občanů.
(pokračování příště)

ATLETICKÉ ZÁVODY
KINDERIÁDA

Atletické závody Kinderiáda se konaly 13. května na atletickém stadionu Střelnice v Domažlicích. V tomto regionálním
kole zvítězila základní škola T. Brzkové z Plzně, na druhém
místě skončila ZŠ Komenského z Domažlic a třetí místo obsadila ZŠ Plánická z Klatov. Tři školy také postupují do pražského
finále (ZŠ Komenského z Domažlic, ZŠ Plánická z Klatov a ZŠ
Chotěšov), kde mohou získat celkem 300.000,– Kč. Ceny věnuje společnost Ferrero Česká na rekonstrukci školních sportovišť.
Patrony Kinderiády jsou světová běžkyně Ludmila Formanová
a desetibojař Tomáš Dvořák.
Malí sportovci soutěžili v jednotlivých atletických disciplínách, kterými byly hod plným a kriketovým míčem, skok z místa a do dálky a sprint na 60 metrů. Závěrečnou disciplínou byl
štafetový běh 4 x 60 metrů.
Napínavou štafetou, kterou vyhrála ZŠ T. Brzkové z Plzně, se
uzavřel celý závod a bylo rozhodnuto o vítězích nejen jednotlivých disciplín, ale i družstev. Ti nejlepší byli odměněni cenami,
které mohou využít ve své další sportovní činnosti. Pro všechny
malé sportovce byly nachystány výrobky od značky Kinder, díky
nimž děti během dne mohly znovu načerpat energii.
Pro děti byly připraveny mimosoutěžní disciplíny atletické
sady Kids´ Athletics, Kinder Happy Hippo a Kinder Chlazené
výrobky, se kterými si mohly vyzkoušet hod oštěpem, vytrvalostní překážkový běh nebo skok daleký o tyči a mnoho dalších
disciplín.
Lucie Cviková

PRODEJ
stavebních pozemků
Obecní úřad Pařezov
okr. Domažlice

nabízí k prodeji

stavební pozemky
o rozloze

2x 1050 m2
1x 1315 m2.

KADEŘNICTVÍ
TYRKYS
Kvalita – móda – styl
Branská 54 Domažlice
po–pá: 9.00–17.00
so: dle objednávek

KADEŘNICTVÍ
- módní barvení, trendové střihy
- společenské účesy

KOSMETIKA
- módní líčení, depilace, trvalá na řasy
novinka

Pozemky jsou situovány na mírném západním svahu s výhledem na hraniční pohoří.

MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY

Obec Pařezov je obklopena lesy a loukami
bez průmyslového znečištění.

NEHTOVÁ MODELÁŽ
MANIKURA
TWINKLETATTZ

Cena: 400,– Kč/m2
Kontakt:
606 454 011, obec@parezov.cz

Divišová Lenka
605 828 444
Borová Alena
777 268 754
Skalová Petra
605 086 649

- příjemné, uvolňující, levné
Fričová Jana
776 114 424

(třpytivé tetování)
Těšíme se na vás!
– MOŽNOST ZAKOUPIT DÁRKOVÉ POUKAZY –
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l velký výběr semen zeleniny a květin
l hnojiva: Cererit - NPK - Kristalon - superfosfát
- síran draselný - ledek vápenatý - tekutá
a granulovaná hnojiva
l postřiky: Kuprikol - Ridomil - Baycor - Novozir Discus - Karathane - Rubigan - Optikombi - Previcur
- Decis - Calypso - Sulka - Mospilan - Delan - Sillit
l lepové desky - na mšice, molice, smutnice, vrtule
l zeminy - na výsev - Pelargonie - pokojové - palmy
l kaktusy - zahradnický substrát - rašelina mulčovací kůra - substrát na okrasné keře - Perlit
- Keramzit - mramorová drť
l netkané textilie - černá, bílá
l zahradnické nářadí a rozprašovače
l travní semena: hřištní - parková - rekreační jetelotravní
l praktické květináče, truhlíky
l bazénová chemie
l bazénové příslušenství
– teploměry, síťky, plováky

Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

