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První pamětní medaile má majitele

Na základě jednomyslného rozhodnutí městského zastupitelstva v Domažlicích
předal starosta Miroslav Mach za přítomnosti veřejnosti pamětní medaili města
prim. MUDr. Václavu Novákovi, CSc.
Jmenovaný ocenění přijal v obřadní síni radnice za účasti zastupitelů, zdravotníků
z nemocnice a dalších hostů. Po úvodu předneseném předsedkyní kulturního výboru
zastupitelstva Libuší Matějkovou krátce promluvil starosta města a ředitelka domažlické nemocnice Alena Výrutová. Všichni vyzdvihli význam práce MUDr. Nováka,
který svým příchodem do Domažlic povznesl úroveň chirurgického oddělení zdejší
nemocnice. Bohatou odbornou i praktickou činnost primáře rozebral a ocenil jeho
nástupce na oddělení MUDr. Václav Šauer, který významnou část svých zkušeností
získal právě od svého předchůdce.
Po předání pamětní medaile, která je ze stříbra, dalších darů a zápisu do pamětní knihy města pohovořil o významu všech pracovníků sám oceněný. Slavnostní
ceremoniál, který přítomní hodnotili jako mimořádně důstojný, proložili krátkými
dudáckými hudebními vstupy Antonín Konrády s dcerou.
S. Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 21. dubna od 14 hodin v kanceláři starosty, případně jeho zástupců.
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 30. dubna od 16 hodin v malém sále MKS.

Reakce na několik článků v tisku

Dovolím si zveřejnit své stanovisko
k několika tiskovým zprávám, které se v poslední době objevily v regionálním týdeníku
Nové Domažlicko.
V šestém čísle tohoto listu v článku „Jan
Látka: Jste lhář!“ se píše, že bývalý starosta
požadoval po mně, tedy svém nástupci ve
funkci starosty, omluvu a nazval mě lhářem.
Vše vzniklo na základě informací v článku o dotacích otištěném v Domažlickém
zpravodaji. Na jednání zastupitelstva města
jsem prohlásil, že každé slovo a každý údaj
je pravdivý a novinářům jsem poté předložil
všechny dostupné listiny. K žádné omluvě
z mé strany tedy není důvod a ani já žádnou
omluvu za nařčení zastupitelem J. Látkou
požadovat nebudu, což jsem také veřejně na
zastupitelstvu deklaroval.
Ve článku „Starosta pohrozil soudem...“
se popisuje další událost, která se odehrála
na jednání zastupitelstva, kdy mě zastupitel
J. Látka napadl slovy: „…slyšel jsem, že prý
ve výběrovém řízení na dostavbu zimního
stadionu nebylo vše v pořádku“. S ohledem
na fakt, že regulérnost výběrového řízení
veřejně dokazovat nelze, odkázal jsem pana
kolegu, aby se v případě svých pochybností
o průběhu výběrového řízení obrátil na
soud. Ve vedení města jsme si jisti, že vše
proběhlo naprosto korektně.
V novinách si čtenáři také mohli přečíst,
že se jednání zastupitelstva města neobejde
bez napadání mezi starostou M. Machem
a zastupitelem J. Látkou. Za dobu, kdy jsem
ve funkci starosty, jsem svého předchůdce
nenapadl ani jednou, nejsem iniciátorem
napadání. Ale všem obviněním vzneseným
veřejně na naši adresu nebo moji osobu se
musím bránit. Vyřčené křivé slovo bez vysvětlení by znamenalo, že na něm něco je.
Nemám z těchto debat radost, ale nařčení se
budu bránit i nadále.
Dalším případem několikrát diskutovaným na stránkách novin je záležitost spojená
se žádostí rybářů o získání majetku města.
V posledním čísle ND bylo poukazováno
na nedobré vztahy mezi radnicí a rybářským svazem. Jako doklad byla zmíněna
neúčast zástupce radnice na členské schůzi
(pokračování na str. 2)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 43. schůzi konané
18. 2. 2008
- schválila uzavření příkazní smlouvy na
zajištění provozu veřejných WC v objektu
CUKRÁRNY URAL s paní Helenou Vokáčovou, náměstí Míru 135, Domažlice (jedná
se již o 3 uzavřenou smlouvu tohoto druhu).
- dále radní souhlasili s prodejem ryb
Městskými lesy Domažlice na náměstí
Míru před budovou MěÚ v Domažlicích
ve dnech: 27. února, 5., 12., 19., 20. a 26.
března, 2., 9., 16., 23. a 30. dubna, 7. a 14.
května, 15., 22. a 29. října, 5., 12., 19. a 26.
listopadu, 3., 10., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23. prosince r. 2008.
- schválila uzavření smlouvy o dílo
na měření čistoty ovzduší mezi městem
Domažlice a Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni, které bude probíhat před ZŠ
Komenského 17.
- schválila pokácení stromů na ppč.
4847 (PK) v lokalitě Malý Škarman dle
upřesněného návrhu projektové dokumentace stavby cyklostezky Domažlice–Chrastavice v období od 1. 10. do 30. 3.
Radní rozhodli, že „Pietní akty“ se
uskuteční dne 5. 5. 2008 a „Oslavy osvobození“ dne 6. 5. 2008
Rada města na své 44. schůzi
dne 3. 3. 2008
- vzala na vědomí odbornou technickou kontrolu č. 057/2007 dětského hřiště
a uložila DTS p.o. odstranění nevyhovujících herních prvků a opravu vahadlových
houpaček dle této kontroly.

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Mimo jiné schválila konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2008 od 17 hod na
náměstí Míru,
- schválila smlouvu o výpůjčce mezi
městem Domažlice a Bohemia JazzFest,
o.p.s., za účelem získání podpory z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad na konání jazzového festivalu.
O podporu bude žádat Bohemia JazzFest,
o.p.s., která zajistí konání jednoho festivalového dne 16. 7. 2008 v Domažlicích.
Zastupitelstvo města na svém
16. zasedání dne 27. 2. 2008
- uložilo radě města iniciovat jednání
s majitelem objektu bývalé Kralovcovy
továrny, Vodní čp. 24, na její další využití.
Schválilo návrh kupní ceny na odkoupení
pozemků dotčených stavbou cyklostezky
Domažlice–Chrastavice ve výši 10,– Kč/m2.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu
společnosti GIA, Plzeň, o průběhu stavby
zimního stadionu v Domažlicích v měsících leden–únor 2008.

Placení za komunální odpad
Upozorňujeme občany, že v březnu byla
zahájena distribuce poštovních poukázek
k úhradě místního poplatku za komunální
odpad. Poplatek je splatný do 30. dubna
2008. Úhradu lze provést přímo na pokladnách (radnice, nám. Míru 1, nebo
U Nemocnice 579) nebo bezhotovostním
převodem na účet města.
(mú)
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Reakce na několik článků v tisku
(dokončení ze str. 2)
této organizace. Věřte mi, že jsem očekával pozvání na toto jednání, rád bych se ho
zúčastnil a vysvětlil rybářům postoj města
k jejich požadavkům, ale žádné pozvání
nedorazilo. Znovu zdůrazňuji, že na radnici neřešíme náš vztah k rybářům, ale náš
vztah k městskému majetku, tedy majetku
nás všech. Po prvních věcných jednáních
mezi vedením města a zástupci rybářů, kdy
došlo k vysvětlování našich stanovisek, se
rybáři obrátili na „opozici v zastupitelstvu“
a udělali tak z technického problému politikum. Nás to mrzí, ale přesto se budeme
k majetku chovat dál jako zodpovědní
vlastníci a k rybářům jako korektní partneři.
Pro ilustraci dané situace uvádím příklad:
představte si, že soused chce postavit bazén,
avšak jeho pozemek je malý, tak chce část
vašeho. A protože má málo peněz, chce ho
získat zadarmo. Já osobně bych mu nevyhověl, a v důsledku toho bych se zřejmě stal
jeho nepřítelem. Pokud se mezi vámi najde
takový, který by vyhověl přání souseda, ať
mi to přijde říct. Naše nabídky byly vždy
vstřícné a budou i nadále. Za zmínku stojí
i skutečnost, že zatímco názor rybářů byl
prezentován ve třech obsáhlých článcích,
žádný novinář se nezeptal na stanovisko
naše. Možná proto, že je naprosto jasné
a není na něm nic k vysvětlování. Snad někdy příště.
Ing. Miroslav Mach,
starosta města Domažlice

Domažlické webové stránky získaly Zlatý erb

V prestižní soutěži Zlatý erb zabodovaly Domažlice zastoupené stránkami radnice na
adrese www.domazlice.info. V rámci Plzeňského kraje vyhrály první místo a navíc si
odnesly druhé ocenění v kategorii nejlepší elektronická služba města a obcí s aplikací
interaktivní mapa, která je na těchto stránkách přístupná.
Cenu za účasti krajského hejtmana Petra Zimmermanna a pořadatelů akce převzal místostarosta Domažlic Pavel Wolf spolu s pracovníky informačního odboru našeho města
ing. Ivana Pavleho a Petra Vondraše.
(red)
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V lese na houbách (tam přímo bobtnám
štěstím), taky vleže u dobré knížky a úplně
nejlépe, když je bouřka – ani nemusí jít
proud, stačí svíčka.

MUDr. Radmilou PFLUGOVOU RŮŽIČKOVOU,
zastupitelkou města Domažlice

Alergie
Na co nebo na koho jste alergická?
Silně alergická jsem na lidskou tupost,
vadí mi lenost a sobectví.
Bruslení
Těšíte se na bruslení v nové domažlické
hale?
Nebruslím, nikdy jsem nebruslila, nemám ráda zimní sporty. Ale mám radost za
ty, co jsou na tom opačně, že se konečně
dočkají.
Cestování
Kam ráda cestujete?
K vodě, nejlépe k moři. Miluju vodu,
teplo, vůni soli a ryb.
Duben
Těšíte se na jaro?
Jaro mi jako lékaři přináší větší úskalí ve
formě sezonních depresí a zhoršení bolestí
páteře u zahrádkářů a kutilů, ale vynahradí
mi to novým nábojem do života.
Energie
Jaký způsob výroby energie považujete
za nejlepší pro české poměry?
Určitě bych dala přednost výrobě energie co nejšetrnější k životnímu prostředí,
tam počítám i atomové elektrárny, líbí se
mi využití solárních panelů, snad věda jednou najde možnost intenzivnějšího využití
těchto zdrojů.
Folklor
Má folklor budoucnost? V čem vidíte
jeho význam?
Od roku 1980, kdy jsem se na Domažlicko přestěhovala, mě fascinuje, jakým
způsobem kvete folklor právě tady, zvláště
na amatérské úrovni, kolik výborných muzikantů, zpěváků a tanečníků tu žije. Věřím a doufám, že v budoucnu, v době dětí
vychovávaných počítači, přetrvá. Protože
zde, na rozdíl od jiných oblastí, zanechal
hluboké kořeny.
Geny
Co jste zdědila po svých rodičích? Co po
Vás Vaše děti?
Někdy si myslím, že z obou rodičů jsem
dostala to nejhorší – takové pocity má jistě
čas od času každý. Snažím se však po jejich vzoru splnit dané slovo a na tom trvám
i u svých dětí (v tomto případě zůstávám
často pouze u snahy). Také snaha pomoci
druhým byla vždy v naší rodině samozřejmostí.
Humor
Smějete se ráda?
Smích je kořením života a taky dobře
masíruje břišní svalstvo. Myslím si, že
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Práce
Co Vás těší na Vaší práci a co naopak
považujete za její stinnou stránku?
Největší předností mé práce, ale zároveň
i největším záporem, je práce s člověkem.
To dokáže nadchnout, i pěkně hluboko
srazit.
Reformy
důležitější je úsměv. Ten mi u našich lidí
hodně chybí.
Charakter
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Vážím si lidí bystrých, čestných, na které je možno se spolehnout.
Informace
Myslíte, že informovanost Domažličanů
o záměrech radnice je dostatečná?
Pokud občan města má zájem o veřejné
dění, má podle mě informací dostatek.
O tom svědčí i nejvyšší ocenění internetových stránek města v rámci Plzeňského
kraje.
Jídlo
Může být potrava lékem?
Ano, stejně jako zabijákem.
Knihy
Jaké knihy čtete?
Kdysi jsem přečetla vše, co mi přišlo
pod ruku. Schovávala jsem se s knihami
v různých skrýších, aby máma neobjevila,
že zrovna nic nedělám. Z té doby mi zůstal
zájem o historii, především středomořských států. Ale po pravdě jsou nyní u mne
v převaze detektivky.
Lež
Co si myslíte o tzv. „milosrdné lži“?
V poslední době již milosrdnou lež příliš neužívám, v každé sebenepříjemnější
informaci musí být velká část pravdy, záleží však nejvíce na tom, jak se podá. Lež je
v mém oboru to nejjednodušší řešení, ale
také nejhorší.
Mládež
Jaká je podle Vás dnešní mladá generace?
Pokud se nejedná zrovna o mé děti, tak
se mi mládež jeví stejná, jako u generací
předchozích. Kupodivu si s ní v práci docela rozumím.
Národ
Cítíte se být vlastencem?
Ano.
Odpočinek
Jak odpočíváte?

Jaký máte názor na reformu veřejných
financí v ČR?
Nesouhlasím s ní, nelíbí se mi. Ve zdravotnictví je vyloženě nemravná.
Sport
Co Vy a sport?
Pocházím z malé moravské vesnice, kde
jsme jako mládež trávili veškerý volný čas
na hřišti. Pohyb je moje velká potřeba, ale
podle mého, ne někde organizovaně.
Temperament
Jste spíše extrovert nebo introvert, jak
řešíte spory?
Jsem introvert, spory řeším mlčením,
nekřičím.
Učitel
Měla jste oblíbeného učitele a kde?
Moje nejmilejší učitelka byla p. uč.
Branžovská, matikářka na základní škole.
Ta mě naučila logicky uvažovat a byla velmi laskavá. Díky ní jsem neměla problémy
s matematikou ani u maturity.
Vizitka
Narozena: 14. 8. 1954 ve znamení Lva
Rodina: manžel právník, synové Antonín
(26 let), Jiří (24)
Studium: Univerzita J. E. Purkyně v Brně
(Fakulta lékařství)
Povolání: praktická lékařka
Funkce: členka zastupitelstva města
Politická strana: KSČM
Zdravotnictví
Co by uzdravilo české zdravotnictví?
Naše zdravotnictví potřebuje dobrého
lékaře jako sůl. Ale co by ten lékař měl
udělat, opravdu netuším – tedy alespoň
z jakého zdroje ubrat, aby např. personál
nemocnic měl více. Možná by i manažeři
ve zdravotnictví měli být skromnější a peníze by se rozdělovaly spravedlivě.
Mgr. Vladislava Štípková
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
14. dubna. 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
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.

tel. 602 478 448, 604 238 911

duben 2008

l PRONAJMU zařízený byt 2+1
v Domažlicích na Kavkaze.
Cena 5500,– + energie, ( 603 225 612.
l PRONAJMU nebytové prostory
na náměstí v Domažlicích (40 m2).
( 602 145 055.

Zahrádkáři zvou na svoji pravidelnou schůzi 14. dubna
v 18 hodin v Zahrádkáři. Na programu jsou organizační
záležitosti, informace a přednáška pana Doubka z cesty
po Číně. Zahrádkáři zvou všechny své členy.
(red)

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

Vytiskneme Vám:
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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Beseda a autorské čtení
– Setkání se spisovateli PhDr. Otakarem Chaloupkou a Janou Divišovou

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Jaro očima dětí
Po sérii výstav věnovaných fotografování a fotografiím, po Hře a řádu Václava
Siky, se budou moci návštěvníci domažlické knihovny potěšit s výtvarnými pracemi
dětí Mateřské školy z Poděbradovy ulice.
Výstava potrvá od 1. do 30. dubna a otevřena bude v provozní době knihovny.

Školení:
Mimořádné školení internetové studovny
v dubnu:
Pro velký zájem o březnová školení se
nepodařilo uspokojit všechny zájemce.
Knihovna proto pořádá mimořádné
školení v v úterý 8. dubna 2008

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

Ve středu 12. března našla ve vestibulu
domažlické knihovny jedna naše čtenářka vyšší částku peněz, které pravděpodobně vypadly jinému návštěvníkovi
knihovny z kapsy. Peníze odevzdala
u výpůjčního pultu oddělení pro dospělé
čtenáře. Vzhledem k tomu, že se o ně
nikdo do konce výpůjční doby nepřihlásil, peníze byly odevzdány na Městském
úřadu Domažlice na matrice Vedení
knihovny touto cestou děkuje poctivé
nálezkyni za čin, který byl pro ni zcela
samozřejmý.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

www.domazlice.info

Díky vzdělávacímu programu Bohemia Books se budou moci zájemci zúčastnit tohoto nevšedního setkání, které přinese
jak příjemné rozptýlení, tak zajímavou zkušenost. Autoři dvou různých generací, s odlišným spisovatelským vývojem
a zkušenostmi – PhDr. Otakar Chaloupka a Jana Divišová – přinášejí studnici příběhů a informací ze zákulisí profesionální
literatury a nakladatelství. Součástí setkání je autorské čtení ze zatím poslední knihy Jany Divišové Rubín věčného Žida, a ze
vzpomínkové knihy Barevný svět Otakara Chaloupky.
Besedu pořádají Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a MěKBN ve čtvrtek 3. dubna 2008 v Galerii bratří Špillarů od
17. 00 hodin.
Otakar Chaloupka
PhDr., DrSc.,vstoupil do literatury již v roce 1967 prózou Kámen ke kameni. Narodil se v roce 1935, vystudoval Filozofickou
fakultu UK, později vědeckou aspiranturu, působil jako vědecký pracovník a pak vedoucí pracovník v Akademii věd. Jeho
oborem je teorie literatury a psychologie čtenářství, v níž se soustředil zejména na výzkumy dětských a mladých čtenářů.
Otakar Chaloupka se však neomezuje jen na odborné a vědecké publikace. Záběr jeho beletristických prací je velice široký. Od
novel s okupační tematikou (Živé rekviem), přes sci-fi (Modrý prezident a Jenom zrnko písku) po řadu společenských románů či
psychokrimi trillerů. Z novější tvorby zaujaly čtenáře jeho romány Barevný svět (2002) s osobitým humorem a Anatomie jistých
chvil (2005), koláž vzpomínek hlavního hrdiny zarámovaná cestou na dovolenou a přerušovaná vizemi budoucích úzkostných
jistých chvil. Otakar Chaloupka je autorem téměř 20 románů a novel, z nichž se 4 dočkaly úspěšného filmového zpracování.
Jana Divišová
je velice zajímavou osobností, kterou by bylo škoda nepoznat. Proč? Předně, narodila se v Domažlicích. Okolo Chodských
slavností, 15. srpna 1974. Její rodné jméno je Mandelíčková. Zapátráme-li v databázi regionálních osobností, přijdeme na jméno
Sissy Simons – pseudonym autorky tří knih, jejíž rodné jméno je také Mandelíčková - a která se narodila ve stejný den jako Jana
Divišová. A podíváme-li se do databáze autorit Národní knihovny, zjistíme, že těch pseudonymů pro Janu Divišovou najdeme
celou řadu. Ženských i mužských.
Jana Divišová je na naší literární scéně ojedinělým jevem nejen pro škálu témat, které je schopna obsáhnout, nejen pro
jazykovou lehkost, s níž dokáže střídat styly a žánry tak snadno, že nebudí sebemenší podezření, že se jedná o jednoho a téhož
autora, ale i pro množství titulů, které stačila pod různými pseudonymy vydat. V současné době má na svém kontě přibližně
osmdesát knižních titulů.
Jana Divišová vystudovala SZTŠ v Táboře, po maturitě v roce 1992 pracovala převážně v médiích, od roku 1999 se literatuře
věnuje profesionálně. Od roku 2005 vyšla pětidílná řada parodií na knihy o Harry Potterovi. Pod jménem Jana Divišová vydala
v roce 2003 knihu Průvodce mateřstvím pro zlobivý holky a nejnověji román Rubín věčného Žida.
Příjmení Divišová používá na památku své zesnulé babičky a hodlá si je natrvalo osvojit. Mgr. Hana Mlnáříková

Oèkování psù proti vzteklinì

Podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. je povinností každého chovatele zajistit jednou ročně očkování psa proti vzteklině. Krajská veterinární správa pro Plzeňský
kraj – inspektorát Domažlice organizuje za tímto účelem akci hromadného očkování psů
proti vzteklině.
Kdy: 2. 5. 2008 8,00–18,00 hodin a 3. 5. 2008 8,00–10,00 hodin
Kde: Krajská veterinární správa pro PK, Inspektorát Domažlice, Haltravská 437. (mú)

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM OBJEKTŮ, PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE

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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Prodej
Prodej
Prodej
Prodej
Rockový koncert – Jakobič + místní kapely
Prodej
Prodej
Prodej
Módní přehlídka
Prodej
Český svaz včelařů - přednáška
Prodej
Divadlo v rámci předplatného – Krása z Moulin Rouge
Prodej
DDM–projekt paragraf
Prodej
Nácvik–Dívka Šumavy
Prodej
Taneční akademie ZUŠ
Koncert v rámci předplatného – České dechové trio
Klubová scéna–Jana Koubková
Divadlo Járy Cimrmana – Hospoda na mýtince
Jarní koncert ZUŠ
Prodej
Zasedání zastupitelstva města
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l Celá strana 18 x 25 cm

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN

(450 cm2) 5 400 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: KINO ČAKAN + MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 700 Kč

l Při opakování sleva – 10%

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

Americké drama s titulky
2.
středa

3.–4.
čtvrtek–pátek

5.–6.
sobota–neděle

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
l Vstupné 60,- Kč 137 min.
Americký thriller s titulky
AMERICKÝ GANGSTER
l Vstupné 65,- Kč 156 min.
Nová česká komedie Milana Šteindlera
O ŽIVOT
r Vstupné 70,- Kč 90 min.

6.
neděle začátek ve 14.00

Americká dobrodružná komedie v českém znění
NOC V MUZEU
r Vstupné 60,- Kč 108 min.

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

BREAKOUT
r Vstupné 60,- Kč 94 min.
Americký dobrodružný s titulky

11.–13.
pátek–neděle

13.
neděle začátek ve 14.00

10 000 PŘ. N. L
m Vstupné 70,- Kč 109 min.

Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi,
který ho dostal na kolena. Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na
Ameriku jako těžká deka.
Michal (Vojta Kotek) se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zůstane po skončení oslavy na chatě sám
s dívkou Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc.
(Všechno ožije.)
Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických zvířat a legendárních
historických hrdinů - ti všichni zde nehnutě stojí, navždy zmrazení v čase. Ale v noci...

19.–20.
sobota–neděle

r Vstupné 70,- Kč 117 min.
Americká komedie s titulky
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Americký dobrodružný film s titulky
JUMPER
m Vstupné 65,- Kč 88 min.
Britská svěží animovaná komedie v českém znění

20.
neděle začátek ve 14.00

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

25.–27.
pátek–neděle

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

( 379 720 122, 603 864 528

r Vstupné 60,- Kč 86 min.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
l Vstupné 70,- Kč 116 min.
Konečně po dlouhé době opravdový americký western s titulky
3:10 VLAK DO YUMY
m Vstupné 70,- Kč 117 min.

27.
neděle začátek ve 14.00

Americká romantická pohádka v českém znění
KOUZELNÁ ROMANCE
r Vstupné 60,- Kč 108 min.

prodej GPS navigace značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

SPLÁCHNUTEJ
Americké drama s tituky

23.–24.
středa–čtvrtek

30.
středa

Breakout je přesvědčivý snímek o životě předměstských gangů, o cti, o přátelství a o lásce, ale především je to
příběh mladíka a jeho útěku z mizerného života pomocí hudby a tance.
Člen horského kmene, mladý lovec D‘Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce - krásnou dívku Evolet. Do
vesnice jednoho dne vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D‘Leh se společně s tlupou nejodvážnějších
lovců vydává po jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na sám konec světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při
svém putování musí utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami i sami se sebou.

Hurá do kina. Tři kamarádi jsou tu opět pro vás v komedii a v českém znění Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři
z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

m Vstupné 60,- Kč 102 min.

l

(Jak dlouho byste dokázali čekat na lásku?)
Adaptace jednoho z nejslavnějších románů, klasika světové literatury dvacátého století Gabriela Garcíi Márqueze. Florentino Ariza (Javier Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy (Giovanna Mezzogiorno). Ta
ovšem jeho lásku odmítne a její otec ji vzápětí donutí vzít si váženého lékaře Urbina (Benjamin Bratt).

Švýcarský hudební teenager film s titulky
9.–10.
středa–čtvrtek

16.–18.
středa–pátek

l
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v Domažlickém zpravodaji

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

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 4

s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen olympijské
hry, ale i srdce princezny Iriny.
(Podle skutečné události. Tohle by si přece nikdo nevymyslel.) Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný
člověk. Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se podařilo vyhnat
Rudou armádu z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským odbojářům kvalitnější zbraně. Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts.
(Kdekoliv. Cokoliv. Hned.) Čtrnáctiletý David (Hayden Christensen) žije se svým otcem na předměstí a moc zářná
budoucnost se mu před očima nerýsuje. Ve škole se s ním moc lidí nebaví, otec je na něj přísný, a tak hledá
pochopení aspoň u své spolužačky Millie (Rachel Bilson). Jenže správný čtrnáctiletý kluk má holky ignorovat,
a ne jim dávat dětinské dárky a chovat se jako slaboch, což mu spolužáci dávají jasně najevo.
Příběh se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák
z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího mazlíčka. Jenže v luxusní rezidenci jeho
páníčků se objeví kanálová krysa jménem Sid, který dostane chuť na jeho místo.
„Johnny Deep v nejkrvavějším muzikálu všech dob od tvůrců Střihorukého Edwarda.“ Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu Barkerovi, který musí ve vězení na druhé straně světa strávit celých 15 let se podaří uniknout
do Londýna a je plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky. V Londýně se setká se svou novou
společnicí, paní Neville Lovettovou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne provozovat svou starou
živnost - holičství.
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade (Russell Crowe) se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou
poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý
jednou udělá chybu.
„Svého pana Dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět.“ Film o pohádkové princezně (AMY ADAMS)
z minulosti, kterou zlá královna (SUSAN SARANDON) přemístí do současnosti, je spojením klasické pohádky
společnosti Disney s příběhem z moderního New Yorku.

K příležitosti 27. výročí smrti Johna Lennona vám „Válka skončila, pokud chcete.“ JOHN LENNON
„Ze všech dokumentů, které byly o Johnovi natočeny, by se mu tento líbil nejvíc!“ Yoko Ono
kino Čakan přináší americký dokument s titulky
USA VERSUS JOHN LENNON
r Vstupné 70,- Kč 96 min.

Odhaluje pokusy americké vlády umlčet Johna Lennona. Ve snímku jsou rozsáhlé rozhovory s jeho nejbližšími.
Jedná se o jedinečný pohled na život a časy Johna Lennona, zachycuje ideály, za něž bojoval a cenu, kterou
zaplatil za to, že se snažil ze světa udělat lepší místo.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC KVĚTEN 2008: 1.–2. Tahle země není pro starý, 3.–4. Pokání, 7.–8. Bobule, 9.–10. Až na krev, 11. Gone, Baby, Gone, 14.–15.
Kronika rodu Spiderwicků, 16.–18. O rodičích a dětech l Od 19. do 31. 5. – Filmové prázdniny. l Neděle 1. 6. – Zahájíme promítání v Letním kině českým filmem.

Domažlický zpravodaj - str. 8

v

číslo 4

v

duben 2008

Domažlický zpravodaj - str. 9

v

číslo 4

v

duben 2008

pátek 25. dubna 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS

Klubová scéna

JANA KOUBKOVÁ
Trio Vojtěcha Eckerta

čtvrtek 10. dubna 2008 od 19.30 hodin velký sál MKS

DS Models

Módní přehlídka – Jarní módní koktejl

Nechte se svést vůní jarní módy kolekcemi kostýmů, extravagantních šatů, džínovou, sportovní i společenskou módou, luxusním prádlem, odvážnými střihy plavek či svatebními šaty.
Moderátor: Petr Berka
Hosté: Dance Team Venduly Hruškové, finalistky III. ročníku soutěže Dívka Šumavy 2008.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

úterý 15. dubna 2008 od 19.30 hodin velký sál MKS

sobota 26. dubna 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné

Agentura ECHO, Václav Kotek, Praha

Divadelní představení v rámci předplatného

Divadlo Járy Cimrmana Praha

Divadelní společnost Františka Kreuzmanna Praha

HOSPODA NA MÝTINCE

Tomáš Pavlík

Krása z Moulin Rouge

Osoby a obsazení:
Lautrec – Jan Potměšil, Myriam – Barbora Fišerová,
Jane – Helena Vondrušková, Vypravěč – František Kreuzmann.
Režie: František Kreuzmann.
Volně inspirováno několika biografickými knihami o životě Henri Toulouse–Lautreca. Jan Potměšil v hlavní roli smutného i veselého příběhu z konce
života francouzského malíře 19. století H. T. Lautreca. Stačí jedno letmé
setkání v umělcově ateliéru a do srdce sarkastického malíře vstupuje vášeň,
která ho spaluje až do dna. Všechno to zpočátku vypadá tak doopravdy… Na
scénu přichází mladá kráska z Moulin Rouge, éterická Myriam, vzbuzující
obavy i silný cit, strach i oddanost…

Vojtěch Eckert – el. piano, Jan Greifoner – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí nástroje
Jana Koubková prošla různými styly od blues, swingu přes mainstream, bebop, jazzrock, latin, free
jazz až po world-ethno a fusion. Též se věnuje beatnické poezii a sama si vymýšlí rapové texty. Ovládá
scatové zpívání a improvizaci.
Vojtěch Eckert vystudoval v Hradci Králové medicínu. Svůj bílý plášť se nakonec rozhodl vyměnit za mnohem nejistější muzikantskou
profesi. Přispělo k tomu jednak klubové hostování, jež mu ve svém SHQ od devětasedmdesátého začal umožňovat Karel Velebný. Tím
se otevřela i možnost dalších spoluprací - napřed s Nonetem či Big Bandem Václava Kozla, pak s kvartetní sestavou Antonína Viktory
a příležitostně rovněž s kapelami, které vedli Karel Vlach, Gustav Brom, Felix Slováček nebo Ferdinand Havlík
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Hrají: hostinský – Zdeněk Svěrák nebo Jan Hraběta, hrabě Zeppelin – Miloň Čepelka
nebo Petr Vondruška, vězeň – Ladislav Smoljak nebo Petr Brukner, Trachta, p.i. – Genadij Rumlena nebo Václav Kotek.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 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.info,
www.chodskeslavnosti.cz

Foto Petr Hejna

neděle 4. května 2008 od 18.00 hodin na schodech radnice před obřadní síní
HUDBA NA RADNICI

středa 23. dubna 2008 v dopoledních hodinách pro žáky ZŠ 15.30 hod a 17.30 hod pro veřejnost ve velkém sále MKS

Singtet pod vedením Slávka Vrby

Dance Team Venduly Hruškové při Základní umělecké škole Domažlice

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Taneční akademie

Účinkují děti od 5 let až po dospělé.
Program: klasický balet, moderní a jazzový tanec, hip hop, orientální tance, aerobic, tancování ve skupině i sólový tanec.
čtvrtek 24. dubna 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

úterý 6. května 2008 v odpoledních hodinách
Na domažlickém náměstí pódium před radnicí

Oslavy osvobození
čtvrtek 15. května 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
Umělecká agentura Česká Lípa, Pierre Barullet, Jean-Pierre Grédy

Koncert v rámci předplatného

Čtyři pokoje do zahrady

České dechové trio

středa 21. května 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

Jiří Hlaváč – klarinet, Vlastimil Mareš – klarinet, Svatopluk Čech – fagot

Vystoupí soubor, který působí na našich i zahraničních pódiích již od roku 1982. Repertoár
zahrnuje plnou šíři hudebních slohů od klasicismu až po hudbu moderní nejen českou
ale i zahraniční. Jeho členové jsou vynikající instrumentalisté, kteří svou činnost rozdělili
mezi působení sólistické, komorní, orchestrální a pedagogické.
Jiří Hlaváč – mezinárodně respektovaný interpret a pedagog v oboru hry na klarinet. V posledních letech se věnuje také autorské a moderátorské činnosti v Českém rozhlase a České
televizi. Je profesorem hry na klarinet na Akademii múzických umění v Praze.
Vlastimil Mareš – patří ke světové interpretační špičce. Působí jako profesor hry na klarinet na Akademii múzických umění v Praze.
Svatopluk Čech – laureát několika mezinárodních soutěží, vyhledávaný komorní a studiový hráč.

Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana
Morávková/ Adéla Kačerová, Jan Révai/Martin Kubačák. Režie: Jan Kačer

IV. abonentní koncert
klavírní recital Ivan Klánský – klavír
čtvrtek 22. května 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

Drum Trek II - Pavel Fajt
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
sobota 24. května 2008 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS

Dívka Šumavy

JARNÍ AKCE
V TISKÁRNĚ MKS
DOMAŽLICE
U NEMOCNICE 358

(ZA POLIKLINIKOU U ALBERTA)
SLEVY
na objednávky tisku
v průběhu
měsíce dubna 2008:
Objednávka nad 1000,– Kč + DPH

SLEVA 10 %
Objednávka nad 5000,– Kč + DPH

SLEVA 12 %
Objednávka nad 10000,– Kč + DPH

SLEVA 14 %

KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE DÁREK
TISKNĚTE JEŠTĚ LEVNĚJI!!
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AKCE NA DUBEN

V cíli diplom a možnost opékání donesených uzenin.
Sobota 3. 5.
Zájezd na Šumavu. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 6.00 hod. do Kubovy Huti. Program: Kubova
Huť, výstup na Boubín a zpět, Chalupská slať, Františkov
(elektrárna a galerie), Jezerní slať. Pěšky 10 km. Oběd
na Kubově Huti dle vlastního výběru. Cena 250,– Kč pro
členy KČT, 300,– Kč pro ostatní. Přihlášky a peníze přijímá
pí. Marie Senohrábková, Havlíčkova 225, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714.

Městské centrum služeb, Baldovská 638
– v jídelně
2. 4. 2008 14.00 hod
Dějiny regionu - p. H. Plzenská
16. 4. 2008 14.00 hod
Informace z Arniky - p. Z. Šosová
Městské centrum služeb, Břetislavova 84
– ve společenské místnosti
10. 4. 2008 14.00 hod
Cestování světem - p. J. Doubek

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOMAŽLICE
B. Němcové 119, 344 11 Domažlice
tel.: 379 722 216, e-mail: zus.domazlice@seznam.cz, www.zus-domazlice.cz

PŘEHLED PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK A ZÁPISŮ
5. května - Přijímací zkoušky do hudebních oborů
Zájemci do hudebních oborů se mohou tento den přijít přihlásit od 15.00 hod
(1. patro – koncertní sál).
14. května - Přijímací zkoušky do hudebních oborů – náhradní termín
V tento den proběhne II. termín zápisu do hudebních oborů a to od 15.00
do 17.00 hod (1. patro – č. dv. 16 ).
5. a 14. května - Přijímací zkoušky do tanečního oboru
Zápisy do tanečního oboru budou v průběhu odpoledních hodin
(1. patro – č. dv. 14).
6. května - Přijímací zkoušky do literárně-dramatického oboru (pro děti 6–10 let)
Zápis do literárně-dramatického oboru proběhne ve 13.00 hod (1. patro
– č. dv. 10).
7. května - Přijímací zkoušky do literárně-dramatického oboru (pro děti 10–18 let)
Zápis do literárně-dramatického oboru proběhne v 15.00 hod (1. patro
– č. dv. 10).
16. května - Přijímací zkoušky do výtvarného oboru
Přijímací zkoušky do výtvarného oboru se uskuteční ve 13.00 hod a ve
14.30 hod (přízemí – č. dv. 28).
16. května - Přijímací zkoušky do hudebního a výtvarného oboru – Klenčí
Na detašovaném pracovišti Klenčí proběhnou zápisy a přijímací zkoušky do
těchto dvou oborů od 15.00 hod v budově ZUŠ Klenčí.

Dětská obuv ŽIRAFA
Tovární 107, Domažlice
Dolejší předměstí
www.obuvzirafa.cz
l certifikovaná domácí
i celoroční dětská obuv
l oblečení do školky
ze 100% bavlny

Změna provozní doby
v plaveckém bazénu

S platností od 9. 4. 2008 bude malý bazén
ve středu otevřen takto:
6–8, 13–16, 18–22 hodin
Důvodem této změny je další rozšíření
plaveckých kurzů pro děti.

www.wpauto.cz (Domažlice – Plzeň)

Koncem ledna proběhl na základní škole Komenského 17 zápis dětí do 1. tříd. Znova
se potvrdilo, že je o „starou školu“ zájem. Spolu s rodiči se přišlo zapsat 112 dětí. Jak
zápis hodnotí ředitel školy Ivan Rybár? „Jsem velmi rád, že si rodiče přejí, aby se jejich
děti vzdělávaly na naší škole. Je to nepřímé hodnocení práce nejen učitelů, ale i ostatních
zaměstnanců školy. V letošním roce je přijato všech 112 prvňáčků (někteří z nich budou
žádat o odklad povinné školní docházky), kteří budou rozděleni do čtyř prvních ročníků.
Na společné květnové schůzce (úterý 20. května) rodičů s budoucími třídními učitelkami
a vedením školy upřesníme pravidla pro zařazení dětí do jednotlivých tříd. Začínáme se
však pomalu dostávat do situace, kdy kapacita školy bez různých organizačních změn
neumožní přijímat všechny k nám přihlášené děti. O těchto změnách však již začínáme
jednat a doufám, že se nám je podaří do budoucna uskutečnit, abychom zájem rodičů
o naši školu uspokojili.“
(red)

jarní botičky,
pro zdravé dětské nožičky…

Možno i pro cizince s povolením k pobytu!

Opět úspěšný zápis na ZŠ Komenského 17

Za mimořádného zájmu veřejnosti otevřel pan atašé a vedoucí kanceláře velvyslanectví Indonéské republiky v České republice Azis Nurwahyundi výstavu ilustrací Václava Siky ke knize
Smaragdové ostrovy, kterou napsala Marie Rivai. Expozice je k vidění v Galerii bratří Špillarů do konce dubna. Vystaveno je všech 16 ilustrací knihy. Výstava je doplněna dvěma trojrozměrnými loutkami Wayang golek ze sbírky Marie Rivai. Ke vzniku obrazů nám Václav Sika
řekl: „To bylo velmi těžké. Musel jsem sehnat reálie z vědecké knihovny v Plzni, z domažlické
knihovny a velkou část poskytla paní Rivai. Na obrazech jsem pracoval půl roku. V současnosti připravujeme s autorkou další knihu.“
Foto Václav Hruška, text (toš)
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Tel: 777 800 830

Neděle 20. 4.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod. do Kdyně. Trasa: Kdyně, Branišov,
Modlín, Libkov, Pocínovice. Odjezd z Pocínovic v 17,08 hod.
(15 km). Vede A. Léblová.

Připravujeme
Čtvrtek 1. 5.
Májová vycházka rodičů s dětmi (30. ročník). Start u ZŠ
Msgr B. Staška od 13.30 do 14.30 hod. Trasa 4 km
pod Vavřinec. Cíl na louce u vodárny pod Vavřincem.

duben 2008

Nevadí, volejte na

Neděle 13. 4.
Zájezd do Dobřívi při příležitosti Jarního setkání turistů Plzeňského kraje. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 7.30 hod do Dobřívi. Zde možnost návštěvy starého
hamru, expozice českého herce J. Mošny, roubené domečky,
starý most, procházka u rybníka. Pak autobusem ke Skelné
Huti, dále pěšky přes Bílou skálu, Radeč–západ (výběžek
Křivoklátské vrchoviny, přírodní park), Brno (721 m n.m.,
televizní stožár), Radeč – východ (hrad, 680 m n.m.), do
Lhoty pod Radčem. Zde bude čekat autobus. Pěšky asi 6 km.
Návrat do 18 hodin. Cena: 210,– Kč pro členy KČT, 250,– Kč
pro ostatní. Přihlášky a peníze přijímá pí M. Senohrábková,
Havlíčkova 225, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714. Vede
K. Bílek.

Sobota 26. 4.
Účast na turistickém pochodu Lenochod (pořádají studenti
domažlického gymnázia). Start od 7 do 9 hodin, trasy 17
a 23 km. Startovné studenti 10,– Kč, dospělí 15,– Kč. Cíl do
16 hod. u gymnázia. V cíli diplom a občerstvení.

v

hotovost?

Sobota 5. 4.
Odemykání České studánky (16. ročník). Odjezd ze zastávky
ČD v 8.28 hod do České Kubice. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka. V 10 hodin slavnostní
odemykání studánky. Po skončení pěšky do Pece a Chodova
(12 km). V kulturním domě oběd a společné posezení. Návrat
vlakem z Trhanova ve 13.18 hod. nebo v 16.35 hod.

číslo 4

a nemáte

Turistické akce
v DUBNU

v

Potřebujete AUTO
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc DUBEN
sobota 5. dubna – dílna pro děti – malování na porcelán od 9 do 12 hodin v Domě dětí
sobota 12. dubna – VÝPRAVA NA HOROLEZECKOU STĚNU
sraz ve 14 hodin na parkovišti u bývalého Svazarmu
čtvrtek 17. dubna – okresní kolo PARAGRAF 11/55 ve spolupráci s městským kulturním střediskem od 10
hodin v MKS
pondělí 21. a úterý 22. dubna – Projekce a prezentace dokumentu Občan Havel pro II. stupeň ZŠ a SŠ ve spolupráci s MKS od 8.15 a od 11 hodin v kině Čakan
sobota 26. dubna – Rej čarodějnic od 9 do 12 hodin v domě dětí
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Pionýrská skupina
PTÁČATA Domažlice
pořádá

LETNÍ TÁBOR
NA PŘIMDĚ!
Termín konání: 20. 7.–2. 8. 2008
Místo: U Václavského rybníka, Přimda
Cena: 2 100,– Kč
Informace na tel. 602 469 257,
728 955 909
Přihlášku najdete
na www.ptacata.domazlice.cz
Neváhejte, kapacita tábora je omezena!!!
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Zdráva buď nastokrát řeči stará …

Po padesáti letech poprvé vychází Chodský slovník Jindřicha Jindřicha!
V listopadu před 40 lety jsme stáli na domažlickém náměstí
a posléze na hřbitově v Klenčí, abychom se navždy rozloučili
s Jindřichem Jindřichem, hudebním skladatelem, národopiscem,
milovníkem rodného Chodska. V těchto dnech můžeme s radostí
říci, že jsme splatili poslední dluh tomuto obětavému a oddanému
znalci našeho kraje, uskutečnili jsme jeho sen – vydali jsme jeho
Chodský slovník, dílo, jehož rukopis čekal na svoji šťastnou chvíli
dlouhých 50 let.
Vznik slovníku má svoji historii. Vraťme
se tedy o padesát let zpátky a dovolte mně
začít osobní vzpomínkou. Vidím lampou
osvětlený stůl, stařičký psací stroj – mimochodem k tomuto účelu zapůjčený – a svého
tatínka, jak nekonečné týdny a měsíce, ba
roky cosi sepisuje. Jak narovnává malé
zmuchlané papírky a luští zápisky na nich.
Jak se zlobí, ale přesto neúnavně přepisuje
již napsané strany kvůli novým vpiskům.
Vše se zdá trvat nekonečně dlouho, jde
o mravenčí práci, kterou jsou poznamenané
roky mého dětství. Dnes už přesně nevíme,
jak dlouho to trvalo, ale pravdou je, že můj
otec, PhDr. Josef Kotal, byl na Jindřichovo
přání pověřen Československou akademií
věd redakcí jeho Chodského slovníku.
Jak tato spolupráce vznikla? Byla to náhoda? Byl to spíš osud. V roce 1945 byl mladý
24letý J. Kotal (zatím nevystudovaný kantor – vysoké školy byly
zavřeny) doporučen jako pomocník národopisci J. Jindřichovi. Už
tehdy šlo o přípravu Chodského slovníku. Nadšení pro věc muselo
být nakažlivé, a tak Josef Kotal místo, před válkou plánovaných,
přírodních věd vystudoval v prvním poválečném ročníku na FF UK
právě češtinu se specializací na nářečí. Zájem o jazyk jej přivedl
k zájmu o regionální literaturu. Chodsko se stalo jeho velkou životní
láskou, přestože pocházel z Pošumaví, ze Sušicka. Celoživotně se
pak významně se podílel na kulturním životě Domažlic a okolí.
Z korespondence víme, že v prvních letech po válce plnil J. Kotal
v Praze různé úkoly, kterými ho Mistr Jindřich pověřoval. Většinou
se týkaly vydávání Jindřichových děl, zejména zpěvníku. Mimoděk
se zde dozvídáme i to, že slovník už tehdy nějakou podobu měl
a že byl chápán jako nedílná součást díla Chodsko. Pro mimořádný
rozsah obou částí, národopisné a slovníkové, a i proto, že slovníková
část nebyla dosud, na konci 40. let, připravena (ostatně korektury
na samotném Chodsku trvaly až do roku 1951), bylo vydání slovníku odděleno. Zde je třeba připomenout, že materiál, resp. různé
verze slovníku, vznikaly postupně a že J. Kotal nebyl jediným, kdo
Jindřichovi se slovníkem pomáhal. Byl však tím posledním, a tudíž
redaktorem poslední konečné verze, tedy první verze strojopisu,
k jejíž korektuře pro vydání už nedošlo.
Strojopis, který je dnes konečně vychází v tištěné podobě, zřejmě
vznikal mezi roky 1953 až 1957. V červnu 1953 píše J. Jindřich: „Vážený příteli! Prosím Vás znovu: Ujměte se zpracování pro tisk mého
slovníku chod. – Čas letí a mohl byste udělat kus práce (ve volných
chvílích prázdnin)...“. Z textu lístku z 16. 12. 1957 a z následné odpovědi lze soudit, že slovník je už sestaven. Z vyprávění i matných
vzpomínek víme, že tyto roky byly naplněny nejen prací, ale i mnoha nedorozuměními. Konečná podoba díla pak vypovídá o autoritě
tvůrce, který si nedal své pojetí slovníku vymluvit. Ostatně úcta

k osobnosti J. Jindřicha přiměla i vydavatele Chodska k ústupkům.
V doslovu Jiří Horák přiznává: „Není třeba připomínati že autoru nešlo o přesnou transkripci chodského nářečí, obvyklou ve vědeckých
pracích dialektologických... Proto se redakce rozhodla ponechati
transkripci, které autor užil také v „Chodském zpěvníku“. Takto se
obě díla doplňují. O stejnou transkripci zřejmě usiloval J. Jindřich
i v případě slovníku, jiná podoba byla pro něj zřejmě nepřípustná.
Lze se domnívat, že i proto k vydání slovníku nedošlo, ale důvody mohly být různé.
Po víceméně zběžném studiu korespondence
vedené mezi akademií věd a J. Jindřichem
lze konstatovat, že došlo k postupnému
ochladnutí tohoto kontaktu, jenž byl zřejmě
způsoben těžkostmi, které nastaly při přípravě tištěné podoby Chodska, které je celé
psané v nářečí, tedy při korekturách. Vždyť
Jindřichovi bylo v době vydání Chodska již
osmdesát let. Strojopis slovníku byl vyhotoven ve třech exemplářích. Jeden přímo pro
J. Jindřicha (ten také obsahuje další autorovy
přípisky), nyní je uložen v Muzeu Chodska,
odkud byl laskavě zapůjčen jako podklad
pro předkládané vydání, druhý pro ČSAV
a třetí pro redaktora. Dokončený strojopis si
dal dr. Kotal svázat u domažlického knihaře
pana Mašla a poté impozantně vyhlížející
svazek zařadil do své domácí knihovny.
Zlatá písmena tohoto foliantu s šířkou hřbetu přes deset centimetrů byla pro mne po padesát let němou výčitkou zmarněné práce,
nekonečných hodin, které byly jeho přípravě věnovány jak při sestavování a přepisu, tak především při sběru slovníkového materiálu.
Vždyť Jindřich Jindřich začal se zapisováním „odchylek mluvy
chodské“ již v mladém věku na svých pochůzkách konaných často
společně s J. Š. Baarem, jak sám uvádí v úvodu ke svému Chodsku.
A pokračoval po celý svůj dlouhý život. Šlo o obrovské množství
práce konané s velkým nasazením a v často velmi skromných podmínkách.
V dopise z 19. 12. 1957 reagujícím na Jindřichovo poděkování
dr. Kotal píše: „Doufám, že Vám budu moci oplatit nejen teď, ale
hlavně jednou, až Vás tu nebude a až bude třeba hájit Vaše dílo a Váš
odkaz... O tom jsem Vás chtěl už mnohokrát ujistit a jsem rád, že
dnešní příležitost se k tomu tak vhodně naskýtá. Přeji Vám nejen
radostné vánoce... ale hlavně abyste se ve svěžesti dočkal nejen vydání slovníku, ale i opraveného a doplněného Chodska.“ Tato slova
se svým způsobem naplňují právě teď, kdy po 50 letech může veřejnost poprvé otevřít Jindřichův Chodský slovník. Jindřichovo dílo se
konečně uzavírá i edičně. Někdy se i sny podaří splnit...
Nám, kteří máme „bulačinu“ pod kůží, zazní z listů slovníku dřívější (a přiznejme si s radostí, že v mnohém i dnešní) místní mluva
ve své bohatosti, bujarosti, leckdy i ledabylosti; řeč mnohdy jadrná
- ale právě proto živá, chytající za srdce.
Čas nelze vrátit zpátky, stejně tak jako jazykové zvyklosti. Proč se
pak ale s takovou chutí začítáme právě do hesel tohoto slovníku?
Je to řeč těch před námi, našich rodičů, našich prarodičů a jejich rodičů a prarodičů. Pověstné „nářečí babiččino“.
Zdravíme tě, bulačino ...
PhDr. Blanka Psutková (Kotalová),
za redakční tým Genius loci ZČU v Plzni

Městský úřad v Domažlicích, který se finančně spolupodílel na vydání slovníku, zve všechny zájemce na domažlický křest
Chodského slovníku, který se bude konat 11. dubna v 17. 00 hodin v obřadní síni radnice.
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
V patře Heldovny byl též nevelký sál. Tam jsme mívali po válce
zkoušky se symfonickým orchestrem Čerchovanu, v němž jsem
hrál na violoncello. Při mobilizaci v roce 1938 tam byli ubytovaní
vojenští záložáci. To bylo na Čouchu jako na Václaváku a otci se
notně zvýšily tržby.
Kousek výše od Heldovny stála zámečnická dílna. Byla v dozadu protáhlém přízemním objektu, jehož majitelem byl údajně
jakýsi žid žijící kdesi v Americe. V době mého mládí měl tento
„verkštat“ v nájmu zámečnický mistr Kalous. My jsme na neštěstí
měli proti dílně okna od pokoje, a tak jsme ani nepotřebovali budík.
Každý pracovní den - tehdy jím byla i sobota - nás budilo po šesté
hodině ranní klepání, broušení, vrzání, pískání a jiné hlomození.
Nad dílnou stával statek rodiny Prachů. Byl částečně přestavěn z někdejší Hájkovy strojírny a při vstupu do něj byla v zadní
části chodby patrna kovářská výheň. Tam bydlel i bratr majitele
– redaktor týdeníku Posel od Čerchova a spisovatel Karel Prach.
To byl tak hubený člověk, že svým vzezřením budil všeobecnou
pozornost. Povídalo se, že je živ na černé kávě. Asi to byla z části
pravda, protože můj otec pro něj v protektorátních dobách neustále
sháněl nedostatkovou zrnkovou kávu. Přinášel však z Pivoňkovic
pražírny, stojící poblíž nádraží, většinou jen zelenou, a tak jsme ji
doma museli utajeně pražit v malém otáčecím plechovém bubínku
nad lihovým plamenem.
Vedle Prachovic statku stálo středně velké hospodářství pana
Kalíška. Myslím, že to byl pokrokový sedlák. Po válce si koupil
starší traktor a začal s ním obdělávat pole. Krávy choval jen na
mléko a maso. I naše rodina od něj brávala čerstvé mléko, pro které
jsem musel chodit s malou bančičkou. Musím také podotknout, že
choval nevelké stádo ovcí s beranem. Jednou, když jsem z vyvýšené záspi domku po něm pátral, přiběhl zezadu, drcnul do mě a já
skončil na nedalekém hnojišti. Od té doby tam chodila matka.
I další Votrubovic stavení bylo vlastně někdejší zemědělskou
usedlostí. Jejich syn Pepík, který byl učitelem na pokračovací škole a též známým místním sportovcem, se však nepotatil. Po válce
odešel s manželkou někam do pohraničí a domů se už nevrátil.
V sousedním domku žil švec Nový. Měl malou, zavalitou postavu a my jsme na něj ze vzteku pokřikovali. „Švec, švec, prťavec!“
U nich doma jsem nikdy nebyl. Boty nám spravoval bratr mého
otce, strýc Vašek, který byl vyučeným obuvníkem. Ten bydlel
a ševcoval v zahradním domku ve Vodní ulici. Zůstal po celý život
starým mládencem a pro nás děti neustále něco vyráběl. Samostříly, dřevěné kanony, kulomety, auta, kaskádu vodních mlýnků a řadu dalších zvláštních hraček. U Nových bydleli také Mathauserovi,
což byli dosti nevýrazní lidé. On po válce sloužil u SNB, později se
živil jako délesloužící na vojenské správě.
Na tento domek navazovala veliká černá vrata, která patřila k za
nimi zastrčené chalupě hospodáře Hammera. Ten ve mně svojí
urostlou postavou vyvolával představu Jana Cimbury z románu
J. Š. Baara. Měli dceru a syna, kteří však s námi nekamarádili.
U Kůstků, jejichž do ulice vyčnívající dům ji téměř na samém
konci zužoval, jsem jednou rozbil kamenem okno. Můj vzteky
zsinalý otec je vysadil, odnesl zasklít ke sklenáři provozujícímu
svoji živnost v loubíčku u kostela, a já to musel zaplatit ze svých
skrovných příjmů získávaných ministrováním v arciděkanském
kostele u kaplana Kubíčka Langa.
Poslední hospodářství na levé straně popisované ulice patřilo
Berouškovým. Ti měli dva odrostlejší syny. Z mladšího Honzy
jsme mívali dost velký strach. Neustále „sekýroval“ menší děti
a pro mě vymyslel přezdívku „Banďůr“, protože jsem byl dosti

tlustý. Jejich otec se občas trochu víc „napil“, což byla pro nás, děti,
mimořádná událost. Skrz hradbu ze „samosliček“ jsme s velkým
zadostiučiněním pozorovaly, jak na dvorku vyvádí a mlátí, hlava
nehlava, nenáviděného Honzu. Aby si můj otec udržel hospodáře
z Čouchu jako zákazníky, musel jim v létě pomáhat při senoseči
i žních. Chodil kosit a svážet. To potom prodávala v krámku matka
a já musel pomáhat. Mladšího bratra při tom hlídávala naše posluhovačka Krištofová.
(pokračování příště)

REALITNÍ KANCELÁŘ
MARIE NĚMEČKOVÉ

REKAN

v DOMAŽLICÍCH,
Spálená 156

v
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nabízí k prodeji

stavební pozemky
o rozloze

2x 1050 m2
1x 1315 m2.
Pozemky jsou situovány na mírném západním
svahu s výhledem na hraniční pohoří.
Obec Pařezov je obklopena lesy a loukami
bez průmyslového znečištění.

DĚKUJE

Kontakt:
606 454 011, obec@parezov.cz

a těší se na další spolupráci.

Kontakty:
tel: 379 799 379, mobil 0042 603 520 547,
e-mail: rekan@post.cz
Prohlížecí stránky realitní kanceláře:
www.reality.prodejce.cz

Přehled o soutěžích ZUŠ

Okresní kola ve hře na klavír, housle a kytaru proběhly během
března. První místa s postupem do krajského kola získalo:
5 klavíristů, 3 houslisté a 1 kytaristka.
Krajské kolo klavíristů v Plzni 14. a 15. 3.: dvě 3. místa a čestné
uznání.
Houslisté soutěží v Plzni 5. 4., kytaristka 26. 4.
Sbor DUHA úspěšně reprezentoval na Krajské přehlídce dětských
pěveckých sborů v Rokycanech 19. 3.
Literárně–dramatický obor se zúčastní Krajské přehlídky dětských
divadel ve Stříbře 11. 4. a krajského kola recitační soutěže 19.
4. v Plzni.
(ZUŠ)

duben 2008

Obecní úřad Pařezov

Cena: 400,– Kč/m2

I nadále poskytujeme kompletní seriozní služby
v oblasti zprostředkování prodeje, koupě, nájmů všech
typů nemovitostí. Pro vás zajišťujeme sepsání kupních,
nájemních, směnných i darovacích smluv. Pomáháme
se zprostředkováním úvěru, s geometrickými plány, se
znaleckými posudky, s přiznáním daně na FÚ a jiné.

v

PRODEJ
stavebních pozemků

v rámci oslav 15 narozenin kanceláře
všem svým bývalým i novým klientům

číslo 4

20. dubna
9–17 hodin

PRODEJNÍ DEN

se slevou
přikrývky
polštáře

syntetika, vlna, peří – čištění

STRÁŽ u Domažlic
tel.: 379 768 318
malé občerstvení – srdečně vás zveme!
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Plavecký bazén a ubytovna Domažlice,
příspěvková organizace
pořádá celoročně

Plavání a cvičení
ve vodě

pro těhotné maminky
každý čtvrtek 18–19 hodin
l diskrétní prostředí
l 45 minut metodicky vedených
l vstupné na jednotlivé hodiny: 80,– Kč
organizace lekce:
l rozplavání–zahřátí organismu
l statické cvičení s pomůckou
l vyplavání
l prvkové plavání
l závěrečné vyplavání–uvolnění
Maminky, přijďte si zacvičit a strávit příjemnou hodinu,
nepotřebujete žádné potvrzení.
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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 sazečky cibule: Všetana - Štutgart - Červená
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 pracovní rukavice
l praktické květináče, truhlíky

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

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

