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Bohatý předvánoční program u stromu na náměstí
Lucie Karásková, ZUŠ Domažlice

Zastupitelstvo města
Domažlice vyhlašuje granty

Dění kolem vánočního stromu před radnicí bylo letos mimořádně pestré. Kromě tradičních stánků se zbožím
a občerstvením vhodným pro tuto příležitost se na podiu u kašny uskutečnila řada kulturních vystoupení a úplně
novou zajímavostí byl i betlém s živými zvířaty.
Na dovezený vánoční strom koncem listopadu elektrikáři z technických služeb zavěsili nové osvětlení, aby
mohl být po vystoupení žáků základní umělecké školy a po krátkém proslovu starosty města Miroslava Macha
slavnostně rozsvícen. Od středy 19. prosince pak začalo být kolem vánočního stromu opravdu živo. K tradičním
deseti stánkům přibyl i betlém postavený městskými lesy, u kterého našly svůj dočasný domov dvě živé kozy
a ovce. Zmíněná organizace po celou dobu zajišťovala prodej kaprů před radnicí. Po pět dnů pak na podiu u kašny
probíhal bohatý kulturní program připravený Městským kulturním střediskem. Postupně se zde široké veřejnosti
představilo několik žákovských sborů, ženský sbor Canzonetta, skupin Singtet, Hlasoplet, Dei Gratia, Táborští
pouličníci i další účinkující, jako byli například Komedianti na káře a domažličtí ochotníci se hrou Vypečená vánoční suita. V podvečerní čas mezi přítomnými procházel a zpíval domažlický ponocný, který tak přibližoval dobu
vánoční. Pro úplnost můžeme dodat, že krásně rostlý vánoční strom byl ještě svědkem novoročního ohňostroje a za
několik dnů nedaleko něj projde průvod koledníků tříkrálové sbírky.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 23. ledna
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. ledna od 16 hodin v malém sále MKS.

Zastupitelstvo města Domažlice na
svém 14. zasedání dne 12. 12. 2007
schválilo „Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“
a vyhlásilo pro rok 2008 tyto granty:
Podpora činnosti mládeže – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti dospělých – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Podpora významných počinů
Reprezentace města
Termín vyhlášení grantů je 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů je 15. 2. 2008
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu
města Domažlice je možno získat na
Městském úřadě Domažlice, nám. Míru
1, oddělení školství, kultury, tělovýchova
vnějších vztahů (1. patro č. dveří 104), na
podatelně (1. patro, č. dveří 106) a v sekretariátu (II. patro, č. dveří 201).
Podrobnější informace týkajících se
vyhlášených grantů, formuláře žádostí a úplné znění „Zásad a pravidel pro
poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“ naleznete na internetových
stránkách www.domazlice.info (Volný čas
– kultura, sport).
Jednotlivé granty najdete na straně 14
a 15 tohoto čísla DZ.
(mú)
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Co nám přinesl rok 2007

Rok 2007 nás pomalu ale jistě opouští. Všichni určitě hodnotíme, co nám ten končící
rok přinesl nebo naopak vzal. Věřím, že toho prvního bylo více.
Dovolím si velmi krátké zhodnocení uplynulého roku z pohledu vedení města. Co se
nám podařilo. Za hlavní úkol našeho prvního roku jsme si dali stabilizování financí města
a přípravu na čerpání dotací z EU. Dovolte mi několik čísel. Pro rok 2006 byl schválen
schodek rozpočtu města 55 milionů korun, stav všech účtu města k 30. 10. 2006 byl necelých 22 milionů korun. Po roce našeho působení můžeme konstatovat toto: Schodek rozpočtu za rok 2006 jsme udrželi pod hranicí 35 milionů korun. Pro rok 2007 jsme navrhli
a schválili rozpočtový schodek ve výši 10 milionů korun. Důslednou kontrolou, změnou
právní formy technických služeb a naším obezřetným chováním jsme dosáhli tohoto
předběžného výsledku: Rozpočet za rok 2007 je k 30. 10. 2007 v přebytku 49 milionů
Kč, stav hotovosti na účtech města k 30. 10. 2007 je 68 milionů korun.
Chovali jsme se jako úspěšní správci „Vašeho“ majetku a rádi Vám předložíme i konečné vyúčtování roku 2007. O připravovaných akcích na příští roky informujeme na jiném
místě
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice

Jak je to s dotacemi za léta 1998–2006 a jak nyní

Nedávno se na veřejnost dostala informace, že za volební období 1998–2006 získala domažlická radnice 400 mil.
Kč dotací, následně přišla další zpráva, že toto číslo je 300 mil. Kč. Jaká je tedy skutečnost vyplývající z účetnictví města
a jak to vůbec s dotacemi je? Za uvedená léta je ve skutečnosti celková částka 201,3 mil. Kč.
Další častou otázkou je, kdo zajistil dotaci na výstavbu zimního stadionu. Po našem nástupu do funkcí jsme nikde
nenašli, že by z města do sněmovny odešla žádost o dotaci, nebyla ani v rozpočtovém výboru PS PČR. Proto jsme ji po
dohodě s poslancem a členem tohoto výboru Vladislavem Vilímcem podali. Žádost tedy byla doručena jako dokument
k přípravě rozpočtu a proto nebylo třeba nic „načítat“ přímo ve sněmovně. Kromě této dotace jsme měli možnost ještě
získat dalších 10 milionů korun, ale protože bohužel nebyla žádná akce z minulého období projektově připravena, tak
jsme ji nemohli využít. Velmi náročné bylo i vyčerpání dotace za rok 2006 na zimní stadion.
Několik slov k diskutované dotaci na fotbalové hřiště s umělým povrchem. Že je tato akce dlouho připravována, fotbalisté dobře vědí, sportovci o hřiště usilují řadu let. Stejně jako jednali fotbalisté z H. Týna s poslanci, jednali s nimi i naši.
Po prvním čtení rozpočtu bylo jasné, že pro poslance jsou vyhrazeny 2 mld. Kč, tzn. na 1 poslance v průměru 10 mil. Kč.
V této situaci poslanec a člen rozpočtového výboru V. Vilímec byl ve svých slibech velmi opatrný a slíbil 35 mil. Kč a poslanec J. Látka – v duchu hesla slibem neurazíš – 81 mil. Kč. Nakonec z politických důvodů odmítl i 4 mil., které by v okrese
pomohly. K několika vyjádřením v novinách, že vedení města s poslancem J. Látkou nejedná, mám malou poznámku. Na
můj dotaz, co mohu udělat pro to, aby se nám společně podařilo přinést co největší částku (my jsme měli již přislíbeno cca
7 mil. Kč v návrhu rozpočtu ČR) jsem dostal odpověď, že o žádné výstavbě hřiště pan poslanec J. Látka neví a nikdo s ním
o tom nikdy nejednal. Věřte mi, že vidím-li škvíru ve dveřích, snažím se tam strčit nohu, do zavřených dveří se nedobývám. Letos se rozdělovalo opravdu málo peněz, naše město získalo nadprůměrnou částku. O dotace žádáme také z fondů
EU na dále uvedené projekty: Rekonstrukce kanalizace
Čistá Berounka 420 mil. Kč, výměna starých vodovodů
150 mil. Kč, rekonstrukce plaveckého bazénu 100 mil.
Kč, přístavba penzionu 75 mil. Kč, místní komunikace
cca 40 mil. Kč, kanalizace a vodovod Havlovice 35 mil.Kč,
mateřská škola 8 mil. Kč a ostatní 25 mil. Kč. Celkem
tedy chceme získat dotace na akce za zhruba 800 mil. Kč
a budeme potřebovat z vlastních zdrojů cca 200 milionů.
Měsíčník informací a zajímavostí ze
Samozřejmě, že normální život města se nemůže zastavit
života města. Vydává město Domažlice
a musíme mít i na drobné akce a opravy. Úvěr můžeme
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
čerpat jen do určité výše, jinak bychom ztratili nárok na
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Dodotace úplně. Proto se snažíme získat peníze i jinde. Na
mažlice, ( 379 722 522,
příští rok se nám podařilo připravit akci na předcházení
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korekpovodní v Domažlicích – úpravu koryta Zubřiny a opravu
torka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
mostu v ul. npor. Bartoška. Akci za 20 mil. Kč uhradí
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
Povodí Vltavy. Stejnou formou bude financována protipov předchozím měsíci. Grafické zpravodňová úprava v Havlovicích (odhad 10 mil. Kč). Taktéž
cování a tisk tiskárna MKS Domažlice
jednáme s Plzeňským krajem o opravě muzea J. Jindřicha
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
(sídlí v městském objektu) ve výši 10 – 15 mil. Kč. I toto
11540.
je cesta jak získávat dotace, aniž by se akce potřebné pro
Redakční rada ne vždy souhlasí s názoměsto dotkly jeho vlastního rozpočtu.
rem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

Ing. Miroslav Mach,
starosta města Domažlice
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V. KLAUS V DOMAŽLICÍCH

Připravujeme informace z návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Domažlicích. Návštěva se uskuteční 15. ledna.

Hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce
Vám všem za město
Domažlice
přeje

starosta ing. Miroslav Mach

O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 34. schůzi dne 26.
11. 2007:
vzala na vědomí informaci týkající se
vyhodnocení nabídek na prodej nemovitostí budovy č.p. 8 na stavební parcele
č. 1, stavební parcely č. 1 a pozemkové
parcely č. 1 v katastrálním území Babylon
– hájenky na Babyloně. O koupi tohoto
objektu nikdo neprojevil závazný zájem.
vzala na vědomí uzavření pojistné
smlouvy mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru
Domažlicko a Kooperativou, pojištovnou,
a.s., Praha 1 na pojištění stavby úseku cyklostezky Domažlice–Havlovice na 2 roky
vzala na vědomí nabídku vlastníků pozemků p.č. 943/1 a 943/3 oba k.ú. Domažlice na dočasné využití pro neorganizovaný sport ve volném čase a uložila OSM
jednat o podmínkách smlouvy na dočasné
užívání těchto pozemků pro potřeby protipovodňové ochrany města.

UPOZORNÌNÍ

Město Domažlice uzavřelo smlouvu na
odtahy aut a autovraků. Městská policie tak
má možnost ve vážných případech odtahovou službu přivolat na pomoc.

Změna v programu kina

2. ledna - britská komedie s titulky: Jednotka příliš rychlého nasazení. Zapomeňte
na všechny komedie z policejního prostředí,
které jste doposud viděli. Jednotka příliš
rychlého nasazení se od nich liší asi tak,
jako se rozkošná zombie komedie Soumrak
mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. Přístupno od 15 let, vstupné 60,– Kč,
121 min.

Domažlický zpravodaj - str. 3

v

číslo 1

ABECEDA S…
Ing. Vítězslavem Brodym,
zastupitelem města Domažlice

Architektura
Který objekt v Domažlicích Vás zaujal
svým exteriérem či interiérem?
Velmi se mi líbí historické náměstí
v Domažlicích s dominantou věže arciděkanského kostela
Budoucnost
Jaké máte plány do budoucna?
V brzké době očekávám narození potomka, takže se budu věnovat rodině.
Cestování
Kam rád cestujete?
Společně s manželkou nejraději trávíme
dovolenou ve Francii. Tamní příjemné
a poklidné prostředí nám je velmi blízké.
Domažlice
Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?
Vybaví se mi klidné město, ve kterém je
velmi příjemné žít.
EU
V čem vidíte klady našeho členství
v EU?
Kladem členství v EU je to, že si uvědomujeme, že patříme do Evropy.
Folklor
Má folklor budoucnost?
Pocházím ze severních Čech a tam není
tradice lidové kultury silná. O to více obdivuji zaujetí lidí pro folklor na Chodsku.
Gastronomie
Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj
a domažlickou restauraci?
Oblíbené kuchyně mám dvě. Kuchyni
své maminky a kuchyni francouzskou.
Velmi rád mám ryby a bílá vína z Moravy.
Humor
Smějete se rád?
Ano, směji se velice rád. Obzvlášť, když
je čemu.
Chobotnice
Co říkáte na návrh budovy Národní
knihovny a na humbuk kolem něj?
Návrh knihovny od pana architekta Kaplického se mi osobně velmi líbí. Mrzí mne,
že se kolem realizace stavby rozpoutala
potupná tahanice, která dělá ČR zbytečně
špatnou vizitku.
Investice
Do čeho především by město mělo investovat?
Město by mělo investovat do svých občanů, a to především do aktivit týkajících

se života dětí, ať už to jsou sportoviště,
školy, předškolní zařízení apod.
Ježíšek
Jakou jste měl v dětství představu o Ježíškovi?
Jsem rád, že jsem mohl jako dítě mít
svoji vlastní představu o Ježíškovi. Mrzí
mne, že naše děti ji budou mít již zkreslenou komerčními vlivy.
Knihy
Jaké knihy čtete, máte oblíbeného spisovatele?
Rád čtu beletrii, historické knihy a literaturu faktu. Mezi mé oblíbené autory patří čeští meziváleční spisovatelé jako Karel
Čapek či Vladislav Vančura. Jinak velmi
rád čtu anglosaskou literaturu.
Leden
Dáváte si předsevzetí do nového roku?
Nedávám. Pokud chci něco změnit, nikdy nečekám na začátek nového roku.
Moudro
Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví,
citát nebo aforismus?
Nebát se a nekrást. T. G. M.
Náměstí
Mělo by být domažlické náměstí uzavřeno pro automobilovou dopravu?
Nemyslím si, že je nutné náměstí zcela
pro dopravu uzavřít, ale částečné omezení
průjezdnosti by neškodilo.
Objev
Co považujete za největší objev lidstva?
Písmo.
Práce
Co Vás těší na Vaší práci a co naopak
považujete za její stinnou stránku?
Na mé práci mne baví, že při konstruování strojů mohu uplatnit svoji invenci.
Stinnou stránkou práce konstruktéra je
velká časová náročnost.
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Rok 2007
Co vám dal a co vzal?
Rok 2007 mi vzal spoustu energie a dal
mi nové zajímavé zkušenosti a zážitky.
Sport
Jaký máte rád sport?
Jezdím na kole a občas si jdu zaběhat.
Pro odreagování rád hraji squash a tenis.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Nejsem ochoten tolerovat aroganci.
Umění
Co Vy a umění?
O umění se zajímám. Mám rád hudbu
a výtvarné umění, ale bohužel nemám dostatek času, abych se tím mohl více těšit.
Vizitka
Narozen: 3. 7. 1973 ve znamení Raka
Rodina: manželka Soňa – úřednice, členka
rozpočtového a cenového výboru
Studium: Gymnázium Jablonec nad Nisou,
ČVUT Praha – FSI, Katedra
letadel
Povolání: vedoucí konstrukční kanceláře
Funkce: člen zastupitelstva města, předseda finančního výboru, člen výboru strategického rozvoje, člen
výběrové komise
Politická strana: ČSSD
Závěr
Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?
Přeji všem občanům Domažlic hodně
zdraví a štěstí po celý nový rok 2008.
Mgr. Vladislava Štípková

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

www.domazlice.info

Nehtové studio
a Ergoline
Ruslan Kravac a Marie
Sloupová nabízejí

manikúru, modeláž nehtů, nail art,
parafínové zábaly,
P. Shine, fancouzská manikúra,
solárium – opalování bez rizika

(turbo power 800 i 550
pro klaustrofobiky)
Najdete nás: nám. Míru 47, Domažlice
(směr brána)
tel. solárium 721 259 662 a manikúra
724 296 145
Otevírací doba: Po–Pá 10–21 hod
So–Ne 10–19 hod
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nebo ti, kteří se právě vrátili z výkonu trestu. „S klienty pracujeme dlouhodobě, naše
služba může trvat až dva roky,“ připomíná
Ondřej Bouda. Pracovníci agentury učí lidi
s handicapem orientovat se na volném pracovním trhu. Společně vyhledávají v inzerátech vhodné pracovní nabídky, klientům
pomáhají se sepsáním životopisu i s napsáním odpovědi na inzerát a připravují je
na pohovor. Pomoc klientovi nekončí ani
poté, kdy si úspěšně najde práci. „Jednou
z našich služeb je i asistence na pracovišti,“
připomíná Ondřej Bouda. „Znamená to, že

tvoříme jakousi spojnici mezi klientem,
jeho kolegy a zaměstnavatelem. Pomáháme
klientům se získáním pracovních návyků
i s orientací na pracovišti.Usilujeme o to,
aby si práci dlouhodobě udrželi,“ podotýká
Ondřej Bouda.
Pomáháme také firmám. „Snažíme se
vysvětlit a i v praxi ukázat, že zaměstnat
člověka s postižením může být výhoda.
Firma získá zaměstnance, který si bude
vážit svého pracovního uplatnění, zároveň
má zaměstnavatel nárok na další výhody,
jako je například sleva na dani z příjmu,“
upozorňuje Ondřej Bouda a dodává, že firmám agentura poskytuje zdarma poradenství v oblasti pracovněprávní i informace
o možnostech dotací z úřadu práce. Právě
na leden pro firmy v domažlickém regionu
připravila na toto téma seminář. Bude se
konat od 10 hodin 30. ledna v konferenční
místnosti domažlického úřadu práce v ulici
Msgr. B. Staška 265. Podrobnější informace o semináři najdete na internetových
stránkách radost.diakoniecce.cz/sluzby/pz.
Kancelář
agentury
podporovaného
zaměstnávání je otevřena každé úterý
od 14 do 16 hodin v Domažlicích v ulici
Msgre. B. Staška č. 71, v budově České
pošty. Informace: na tel. č. 739 217 804,
739 217 826 a 377 912 205. Projekt je financován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. (čce)

Kapela Psanec Kid a spol hledá
zpívajícího basového kytaristu.
Tel.: 604 298 698

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
l 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

a další

číslo 1

v
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Domažlice a Chodsko v literatuře 4. část–16. až 18. století

Agentura: pomáháme lidem bez práce i zaměstnavatelům
Jsme tady pro ty, kdo hledají práci, i pro
jejich zaměstnavatele. Tak by se dala do
jedné věty shrnout práce Agentury podporovaného zaměstnávání střediska Diakonie
Českobratrské církve evangelické střediska
Radost v Merklíně. „Poskytujeme služby
lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni,“ informuje manažer agentury Ondřej
Bouda. Agentura podporovaného zaměstnávání tedy pomáhá nejen lidem s tělesným
nebo mentálním postižením, ale i lidem se
sociálním handicapem, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci menšin

v

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Přednášky:

Josef Kajetán Tyl – poslední Čech
4. února 2008 uplyne 200 let od narození zakladatele moderního českého divadla
a významného prozaika 19. století – Josefa
Kajetána Tyla. Přednáška Prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc. provede posluchače
nejen Tylovým životem a tvorbou, ale
připomene i jeho domažlické pobyty.
Posluchači se seznámí s jeho úspěšnými
i temnými obdobími, vrcholy i pády.
A proč poslední Čech? Za svůj román
Poslední Čech dostal Tyl cenu Matice české, stal se miláčkem národa.
Poslední Čech však vzbudil i ostrou
kritiku – Josef Havlíček Borovský jej
odmítl, protože neodpovídal jeho představám o dalším programu národního hnutí,
podával zkreslený obraz současné šlechty,
vytýkal mu i umělecké nedostatky.
Všichni, které zajímá autor hry Fidlovačka a textu písně Kde domov můj – budoucí české hymny, jsou srdečně zváni ve
čtvrtek 31. ledna 2008 do Galerie bratří
Špillarů. Přednáška začíná v 17 hodin.

Výstavy:

Petr Smutný: Fotografie ze zahraničních cest i domova
Patnáct barevných fotografií přírodních
scenérií představí Ing. Petra Smutného
z Klenčí pod Čerchovem jako dlouhodobého ochránce přírody, člověka s přírodou
spjatého, se smyslem pro tiché zastavení
a zamyšlení, se schopností zachytit život
i smír živé i neživé přírody kolem nás.
Výstava ve vestibulu městské knihovny potrvá od 3. do 31. ledna 2008 a bude
přístupná veřejnosti v provozní době
knihovny.

Školení:

Městská knihovna Boženy Němcové
Domažlice s politováním oznamuje, že
s účinností od 1. ledna 2008 v souvislosti
se současným snížením počtu zaměstnanců knihovny pozastavuje konání pravidelných školení pro veřejnost v internetové
studovně knihovny.

V listopadovém Domažlickém zpravodaji byla ukončena kapitola věnovaná humanistickým básníkům.
Vrátíme–li se k autorům, kteří se ve
svých dílech zabývají Chody, nelze se nezmínit o Pavlu Stránském ze Zápské Stránky (1583–1657). Český spisovatel a historik, Mistr pražské univerzity, se zmiňuje
o Domažlicích a Chodech v topografické
části svého encyklopedického spisu Respublica Bohemiae – O státě českém, vydaném v roce 1634 v Leydenu. Chválí město
Domažlice, že bylo vždy známou hradbou
proti bavorským loupežníkům. Zabývá se
i různými teoriemi o původu názvu města,
polemizuje s nimi a dodává další teorii,
podle které město mohlo dostat jméno podle toho, že místní obyvatelé, sklíčeni nepřátelskými výpady a pleněním svého majetku
v utrpení domácího žalu, si usmyslili zřídit
opevnění a založili město, které nazvali Domažlicemi. Dílo bylo napsané latinsky pro
větší srozumitelnost v celé Evropě. Dvacet
kapitol obsahuje souhrnný pohled na Čechy i další korunní země. Autor přechází
od popisu polohy a přírodních poměrů
k rozboru státního útvaru českého království a zemského zřízení, popisuje českou
povahu a mravy obyvatel, vypráví o panovnících i o českém vojsku. Pavel Stránský se
zmiňuje i o Chodech a uvádí jednu teorii
o jejich původu. Předky Chodů prý dopravil do Čech jako zajatce z pozemků hradu
Chodec ve Velkopolsku kníže Břetislav I.,
který je pověřil střežením hranice. Stránský
jako první uvedl do literatury pro Chody
název Psohlavci, smysl však nevysvětlil.
Publikace Pavla Stránského je uložena v regionálním fondu domažlické knihovny. Popis chodských strážců hranic podává i humanistický básník Bohuslav Hodějovský
z Hodějova (asi 1525–1553). V latinských
verších líčí dojmy ze své cesty z Prahy na
univerzitu do Ingolstadtu. Putoval přes Plzeň, Horšovský Týn do Bavorska. Z popisu
cesty se dozvídáme, jak u Klenčí vstoupil
do černého hvozdu, který byl tenkrát ještě
pralesem, a jak na své pouti potkával velký,
hřmotný lid přívětivého obličeje i pozdravu
se zbraní v ruce pro ochranu hranice.
Autorem, jehož dílo mělo vliv na pozdější historiografii Chodska, byl katolický dějepisec a klatovský jezuita Bohuslav Balbín
(1621–1688). Chodsko navštívil nejméně
dvakrát při příležitosti návštěvy u M. V. Lamingena v Trhanově. Líčení přírodních
zajímavostí a zaznamenání lidových tradic
začlenil do rozsáhlého díla Miscellanea
historica regni Bohemiae – Směs rozprav
o dějinách českých, které začalo vycházet
v roce 1679.
V první fázi národního obrození sehrála klíčovou roli jazykověda. A stejně

významné byly pro obrozenecký proces
i práce historické. O problematiku Chodů
se historikové zajímali v souvislosti s jejich
původem i s jejich funkcí strážců hranic.
Zakladatel českého kritického dějezpytu
Gelasius Dobner (1719–1790) vydal v latinském překladu část Hájkovy kroniky, kterou
opatřil bohatými kritickými poznámkami.
Ty ukázaly na historickou nespolehlivost
Hájkovy kroniky a také svým rozsahem
podstatně přesahují původní text. A právě
v těchto poznámkách se vrací k účasti
Chodů v bitvě na Brůdku. Jako prvý uvádí,
že o účasti Chodů v bitvě r. 1040 se sice
zmiňuje již Dalimil ve své kronice, ale mlčí
o údajné odměně, které se Chodům po bitvě od Břetislava dostalo. A právě od časů
G. Dobnera se v české historiografii výklad
chodských svobod jako odměna od Břetislava za podíl Chodů na vítězství u Brůdku až
na výjimky neobjevuje. Gelasius Dobner
zaujímal i kritické stanovisko k údajnému
polskému původu Chodů. S větší houževnatostí se této domněnky držel další autor
– František Martin Pelcl (1734–1801) ve
své Nové kronice české. Pelcl byl vychovatelem u šlechtických rodin, později se
stal profesorem české řeči a literatury na
pražské univerzitě. Byl jedním z prvních,
kdo začal s přípravou reedic českých spisů
z humanistického období. K vydání připravil a předmluvou opatřil cestopis Václava
Vratislava z Mitrovic, ve kterém otiskuje
v plném znění Žižkův list Domažlickým
z r. 1422.
Z osvíceneckých autorů, kteří se zajímali o Chody, nelze opomenout Josefa
Dobrovského (1753–1829). Vliv na to
měla mimo jiné jistě i skutečnost, že mládí
prožil v Horšovském Týně, kam se k matce vracíval i později. Několikrát navštívil
i Domažlice, kde v roce 1797 studoval spisy
v městském archivu. O městě se zmiňuje
i v dopisech přátelům, kdy v jednom lituje
domažlické, že byli postiženi ohněm. V dalším dopise Josefu Valentinu Zlobickému
Dobrovský píše, že se Chodům říká Buláci,
protože dříve říkali místo byl bul. Najdeme
zde i zmínku o tom, že nosí čakan. Josef
Valentin Zlobický (1743–1840), moravský
rodák, vídeňský univerzitní profesor češtiny a právník, při své badatelské činnosti
narazil ve vídeňských archivech na písemnost z roku 1549, v níž se uváděli Chodové
obdarovaní svobodami a různými výsadami
na svůj majetek od českých králů. Sám
Zlobický je na základě představy o svobodném pozemkovém vlastnictví řadil mezi
svobodníky, dvořáky a svobodné rychtáře.
Na druhé straně se domníval, že snad byli
něco jako hajní a meze a lesy obcházeli
(pokračování na str. 11)
a lesy hájili.
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS V LEDNU 2008

7. 1. 2008
7. 1. 2008
9. 1. 2008
9. 1. 2008
10. 1. 2008
11. 1. 2008
12. 1. 2008
14. 1. 2008
14. 1. 2008
15. 1. 2008
16. 1. 2008
17. 1. 2008
18. 1. 2008
19. 1. 2008
21. 1. 2008
22. 1. 2008
23. 1. 2008
24. 1. 2008
25. 1. 2008
26. 1. 2008
27. 1. 2008
28. 1. 2008
29. 1. 2008
30. 1. 2008
31. 1. 2008

Prodej
Taneční pro dospělé
Školení
Taneční pro dospělé
Prodej
Prodej
Maturitní ples
- A4 SOŠ Horšovský Týn
Prodej
Taneční pro dospělé
Prodej
Prodej
Prodej
Prodej
Šibřinky – Jiskra Domažlice
Prodej
Prodej
Kurz společenské výchovy a tance
Prodej
Prodej
Karneval DDM Domino
Sněhaři Domažlice – Gibacht/Capartice
Divadelní představení v rámci předplatného
„Zasněžená romance“
Kurz společenské výchovy a tance
Zasedání zastupitelstva města
Prodej

malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
malý sál
malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
malý sál
velký sál
malý sál
malý sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
malý sál

Akce na měsíc leden 2008

V Městském centru služeb, Baldovská 638 – v jídelně
9. 1. 2008 14.00 hod Přednáška – Poruchy zažívání p. V. Pillmanová
23. 1. 2008 14.00 hod Přednáška – Peru – cestování p. J. Wollerová
V Městském centru služeb, Břetislavova 84 – ve společenské místnosti
24. 1. 2008 14.00 hod Přednáška – Informace z Arniky p. Z. Šosová

MAREK SKLENÁŘ
MOBILNÍ TELEFONY
nově nejvýhodnější aktivace T-Mobile na trhu
www.msmobil.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ,
0% AKONTACE!!!
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

v

leden 2008
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l Celá strana 18 x 25 cm

(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
1. čtvrtek

1350 Kč
1 cm2 = 12 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 30 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%

2.–6.

l Při opakování sleva – 10%

9.–10.

středa–neděle
6.
neděle
začátek ve 14.00 hod

středa–čtvrtek
11.–12.
pátek–sobota

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

13.
neděle
začátek ve 14.00 hod

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!

13.
neděle

Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.

16.

tel. 602 478 448, 604 238 911

ČČK DOMAŽLICE

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

Začínajícím umělcům
vstup zdarma
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 a seznamte se s mistrovskou
hrou umělců, kteří u nás často koncertují.
(mks)

leden 2008

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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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

v

LEDEN 2008

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 1

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 700 Kč

v

KINO NEHRAJE
Komedie Česká republika

POSLEDNÍ PLAVKY

Jarda Kuchař si v létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním „bufetu“ u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením monstrsumce Lojzy... V hlavních rolích se představí
Petr Čtvrtníček.

BAMBI II

Animovaná pohádka, v níž se po více než šedesáti letech znovu setkáme s Bambim, Velkým knížetem,
Dupíkem, Kvítkem, Filim, Výrem a dalšími nezapomenutelnými zvířátky.

SAW IV

V SAW IV. jsou Jigsaw i jeho učnice Amanda mrtví. Po vraždě detektiva Kerryho pomáhají vysloužilí agenti
FBI detektivu Hoffmanovi rozluštit hádanku poslední Jigsawovy hry. Velitel zásahové jednotky Rigg se sám
ocitne uvnitř smrtelné hry a má pouze hodinu a půl, aby se dostal přes vražedné pasti a zachránil svého
přítele a sebe před děsivým koncem...

KOUZELNÁ ROMANCE

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. Záhy
poté, co se ocitne v naší době, je po setkání s pohledným právníkem (Patrick Dempsey) princezna Giselle
nucena měnit své názory na život a lásku.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován
pohádkami, které mu babička vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích, které
jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety záhadně zmizel.

SKÓRUJ

Bývalý ping-pongový šampión je pověřen vládou infiltrovat podsvětí a zúčastnit se ilegálního světového
turnaje, kde neplatí žádná pravidla. Musí zneškodnit organizátora zápasu, obávaného zločineckého bosse
(Christopher Walken).

MEZI NEPŘÁTELI

Film odhaluje skutečný příběh někdejší francouzské koloniální války. Mladý poručík plný ideálů (Benoît
Magimel) velí základně v Alžírsku, zemi bojující za osvobození se od Francie. Zde se spřátelí s veteránem
bez iluzí seržantem Dougnacem (Albert Dupontel) a místním mladíkem náležícím k jejich četě. Válka a její
zvěrstva však brzy podrobí jeho morální hodnoty velmi těžké zkoušce.

SUPERBAT

Superbat je varujícím příběhem dvou dospívajících chlapců, které čeká maturita. Jsou na sobě obrovským
způsobem závislí, ale teď by měl každý z nich jít na jinou vysokou školu a čeká je odloučení. Evan (Michael
Cera) je milý, chytrý a stydlivý. Seth (Jonah Hill) je drzý, náladový a posedlý děvčaty.

m Vstupné 75,– Kč 92 min.
Americká animovaná pohádka v českém znění
r Vstupné 60,– Kč 75 min.
Americký hororový thriller s titulky
l Vstupné 60,– Kč 108 min.
Americká romantická komedie v českém znění
r Vstupné 74,– Kč 108 min.
Americko francouzský rodinný film v českém znění
r Vstupné 70,– Kč 102 min.
Americká komedie s titulky

m Vstupné 60,– Kč 90 min.
Francouzské válečné drama s titulky

středa
17.–18.
čtvrtek–pátek
19.–20.
sobota–neděle
20.
neděle
začátek ve 14.00 hod
23.
středa
24.–25.
čtvrtek–pátek
26.–27.
sobota–neděle
27.
neděle
začátek ve 14.00 hod
30.–31.
středa–čtvrtek

l Vstupné 70,– Kč 111 min.
Americká teenagerská komedie s titulky
l Vstupné 70,– Kč 114 min.
Akční sci-fi horor v koprodukci USA, Velká Británie, Německo - s titulky

REZIDENT EVIL - ZÁNIK

l Vstupné 70,– Kč 90 min
Americký dobrodružný/akční film v českém znění

Nastal konec světa. Pokusný T-virus, vyrobený společností Umbrella, byl vypuštěn do světa a proměnil jeho
obyvatelstvo v hordu potácejících se zombie, které mají v oblibě maso. Protože ve městech není bezpečno,
dávají Carlos Oliviera a L.J. dohromady skupinku přeživších, mezi nimiž jsou i nováčci Claire, K-Mart a sestra Betty, a vydávají se na cesty.

Tentokrát se dočkáme nejen nových dobrodružství populárního hrdiny v červenomodrém obleku, ale také
zakončení několika dějových linií, které se proplétaly prvními dvěma díly. „Srdcem těchto filmů byla vždycky hloubka jednotlivých postav a jejich vzájemně propojené životy. Peterova láska k Mary Jane Watson
r Vstupné 60,– Kč 140 min.
a jeho přátelství s Harrym Osbornem bylo pokaždé nejvydatnější součástí jednotlivých příběhů.
Česká nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve které Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za druhým Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože
je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren.
r Vstupné 70,– Kč 97 min.
Celá vesnice ho vnímá jen jako problém.
Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající
Německo-český válečný film s titulky
židovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedmdesát tisíc. V průběhu celého jara jsou večer co večer
odvlečeny celé rodiny, starci, děti, kdokoliv. Do posledního vlaku složeného z dobytčáků je nasázeno 688
lidí. Mezi nimi i slavný boxer Neumann, kabaretiér Noschik, šestnáctiletá Ruth a další.
m Vstupné 60,– Kč 125 min.

SPIDER - MAN 3
VÁCLAV

POSLEDNÍ VLAK
Americký muzikál s titulky

ACROSS THE UNIVERSE
r Vstupné 75,– Kč 131 min.

Americká rodinná animovaná akční komedie v českém znění

Žili bez pravidel a milovali beze strachu. Muzikál, který Vám nasadí do hlavy brouky od divadelní, filmové
a operní režisérky Julie Taymor. Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných protiválečných demonstrací, meditací a rockn‘rollu.

DIVOKÉ VLNY

Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař, který se chystá na účast ve
svém prvním profesionálním závodu.

ONCE

On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se
mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici
růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu a podaří se jim
získat nejen peníze na pronájem studia, kde natočí společnou desku.

r Vstupné 60,– Kč 88 min.
Irský hudební melodram s titulky
m Vstupné 60,– Kč 86 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. 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 ÚNOR 2008: 1.–3. Zlatý Kompas 6.–7. Vetřelec vs. Predátor 2 8.–10. Beowulf 10. Pan Včelka
13. Na vlastní nebezpečí 14.–15. P.S. miluji tě 16.–17. Probuzení tmy 17. Jak se krotí krokodýli 20. Hrdinové a zbabělci 21.–22. Import/Export
23.–24. Královna Alžběta Zlatý věk 27.–28. Chyťte doktora 29. Já legenda
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Čtvrtek 14. února 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Středa 23. ledna 2008 od 19 hodin ve velkém sále MKS

Kurz společenské výchovy a tance
Sobota 26. ledna 2008 od 14 hodin ve velkém sále MKS

Dětský karneval „V cirkusu“

ve spolupráci s DDM Domino Domažlice
Námět karnevalu berte jen jako inspiraci, vítány budou všechny masky bez rozdílu.
PROGRAM: hudební produkce Radka Krutiny s pohádkovou, filmovou a současnou muzikou,vystoupení tanečních kroužků DDM
Domino vedených Vladimírou Krbovou a Kamilou Bendovou, vystoupení tanečních kroužků v choreografii Venduly Hruškové, ocenění
nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
Jednotné vstupné: 30,– Kč, vstupenky na místě
Pondělí 28. ledna 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Agentura Marcus – Pavel Trávníček Praha

Zasněžená romance – swingový muzikál Glenna Millera
Rodinná hudební komedie s černým divadlem.
Osoby a obsazení:
Bradbury: Rudolf Kubík/Libor Jeník, číšnice: Monika Hladová,
Harry Scott: Pavel Trávníček/Libor Žídek, Hopkinsová: Dana
Bartůňková/Jaroslava Obermaierová/Hana Tunová, Jarry Allan:
Pavel Skřípal/Filip Jančík, Karin Bensonová: Vanda Hauserová/
Lucie Černíková, Murry: Bohumil Švarc/Marcel Vašinka/Jan
Přeučil, Rita: Martina Hudečková/Simona Prasková/Alena Štréb-

lová, Vivian Dawnová: Miluše Bittnerová/Jolana Smyčková, žena
z Armády spásy: Monika Hladová.
Režie: Pavel Trávníček
Muzikál Zasněžená romance podle slavného filmu, a hlavně
s džezovou muzikou Glenna Millera přinese divákům určitě
příjemný zážitek. Zajímavým prvkem představení je i černé divadlo,
které umí tvořit neuvěřitelná kouzla.
Předprodej zbylých vstupenek na toto divadelní představení
v rámci předplatného v Městském informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852 e–mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info
Úterý 29. ledna 2008 od 19 hodin ve velkém sále MKS

Kurz společenské výchovy a tance
Městské kulturní středisko Domažlice nabízí možnost zakoupení abonentních vstupenek na divadelní a koncertní sezonu 2008.
Bližší informace v programovém oddělení MKS Domažlice, tel. 379 722 631
Divadla – Marta Gabrielová, mobil: 602 105 623, e-mail:marta.gabrielova@mks.mesto-domazlice.cz
Koncerty – Dana Vondrašová, mobil 728 353 103, e-mail:dana.vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz
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

Koncert v rámci předplatného

Jaroslav Svěcený – housle, Marie Synková – klavírní spolupráce
Úterý 19. února 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lásce
Účinkují: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Pátek 22. února 2008 od 21 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

Abraxas

Ohlédnutí za některými z posledních akcí
Z dlouhé řady kulturních akcí, které se
uskutečnily v sále MKS Domažlice, upozorníme na prahu nové divadelní i koncertní sezony a času bálů na předvánoční
vystoupení souboru Musica Bohemica,
které se konalo před zaplněným sálem.
Dva další snímky připomínají vystoupení
ochotníků na jejich bále moderovaném
Martou Skarlandtovou. S úspěšným číslem
Labutí jezero rozesmáli celý sál pasečničtí
divadelníci a se scénkou ze žhavé současnosti domažličtí členové spolku Karel.
Foto (toš)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN
sobota 19. ledna – Sněhové veselení hrátky na sněhu – koulovačka, stavby ze sněhu, bobování, klouzání, při nepříznivém počasí náhradní zábavný program
v Domě dětí od 9 do 12 hodin
úterý 22. ledna – Zájezd pro žáky třetích tříd ZŠ Komenského 17 v Domažlicích do
Divadla Alfa v Plzni na představení Ach, ta paní Myšuta a prohlídka
zákulisí divadla
Dům dětí a mládeže DJMINJ spolu s Městským kulturním střediskem v Domažlicích,
Mateřským centrem Benjamínek, Hotelem Výhledy a se sponzory pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL „V cirkusu“

v sobotu 26. ledna 2008 od 14 hodin v Městském kulturním středisku
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU.
PROGRAM: hudební produkce Radek Krutina s pohádkovou, filmovou a současnou muzikou, vystoupení tanečních kroužků DDM
DJMINJ vedených Vladimírou Krbovou a Kamilou Bendovou,
vystoupení tanečních kroužků v choreografii Venduly Hruškové,
ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 30 Kč
AKCE O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
pátek 1. února – připravujeme zájezd na zimní stadion v Klatovech.
Hravý den a dílna se zimní tématikou od 9 do 14 hodin v Domě dětí.
Okresní kola soutěží
středa 23. 1.
Matematická olympiáda Z 9
od 8.30 h v GJŠB
úterý
29. 1.
Chemická olympiáda D
od 8.30 h v GJŠB
středa 30. 1.
Dějepisná olympiáda
od 8.30 h v DDM
Přemýšlíte, jaký program zvolíte pro vaše děti o jarních prázdninách?
POBYT PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH V HOTELU VÝHLEDY od 17.
do 20. února.
Hotel se nachází uprostřed krásné přírody. Za špatného počasí je k dispozici TV a pro
menší děti dětský pokoj, herna, ping pong, posezení u krbu. Ubytování je zajištěno ve tří
a čtyřlůžkových pokojích se sprchovým koutem a WC, celodenní stravování v hotelové
restauraci. Pokud budou příznivé sněhové podmínky, děti si užijí bobování, sáňkování
nebo lyžování. Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 11. ledna v Domě dětí.

Poděkování

Dům dětí a mládeže Domino upřímně děkuje řediteli
Městských lesů Domažlice, panu Janu Bendovi, který nám
darem poskytl stromky na vánoční výstavu.
Pracovníci DDM DOMINO

Turistické akce
v LEDNU

Úterý 1. 1.
Novoroční setkání na Vavřinci v 0.45
– 1.15 hod, 35. ročník. Na památku novoročenka. Zajišťuje M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov, 10. ročník.
Sraz v 10 hod na parkovišti v Caparticích.
Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne novoroční sbírka „Světluška“ – výtěžek
bude věnován zrakově postiženým. Zajišťuje P. Matějka.
Novoroční turistická vycházka.
Odjezd z nádraží ČD ve 12. 53 hod do
Klenčí. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 6. 1.
Tříkrálová turistická vycházka. Odjezd
z nádraží ČD ve 12.31 hod do Kdyně.
Trasa: Kdyně, Podzámčí, Vejpřahy, Kdyně
(8 km). Vede M. Královec.
Čtvrtek 10. 1.
Valná hromada odboru KČT Domažlice v budově Gymnázia J. Š. Baara od 18
hodin. Od 17 hodin bude možno zaplatit
členské příspěvky na rok 2008.
Neděle 13. 1.
Turistická vycházka.
Odjezd vlakem ze zastávky ČD v 12.54
hod do Klenčí. Trasa: Klenčí, Trhanov
(4 km). Vede K. Bílek.
Neděle 20. 1.
Turistická vycházka.
Odjezd z nádraží ČD v 11.31 hod. do Milavčí. Trasa: Milavče, Domažlice (7 km).
Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 24. 1.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara od 18 hodin: J. Wollerová
– Peru a Bolívie (2. část).
Neděle 27. 1.
Turistická vycházka. Odjezd autobusem
z Poděbradovy ulice v 11.33 hod do Libkova. Trasa: Libkov, Pocínovice (5 km).
Návrat vlakem v 15.44 hod nebo v 17.08
hod. Vede P. Matějka.

Poslední šance v tomto roce pro ty, co o nás ještě neví

Děkujeme všem klientům Centra Buď Fit, za jejich odvahu
změnit si u nás svůj životní styl. Máme z Vašich výsledků obrovskou radost.
Občane Domažlic a okolí, ano, ty, co teď čteš tyto řádky,
máš-li chuť stát se V.I.P klientem a pomoci si od bolesti kloubů,
hlavy, zad nebo přebytečných kilogramů, přibrat, zregenerovat
a tvarovat své tělo, naučit se správně pít a cvičit, pak pošli sms
ve tvaru: „Chci v Husově třídě 60 poradit jak na trvalo být fit“.
Jméno, město, věk, na tel. 777 283 348 nebo si vyplň dotazník na www.budfit.com.
Krásné svátky a zdravý nový rok pro všechny, kteří mají rádi úsměv.
Díky velkému zájmu o naše poradenství přijmeme poradce pro změnu životního
stylu. Volejte nonstop linku 777 074 414. Děkujeme všem.

leden 2008

MIROSLAVA NOVÁKOVÁ
−
−
−
−
−

PEDIKÚRA s aromaterapií
a závěrečnou masáží
ošetření zarostlých nehtů a kuřích ok
REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSEK NOHOU
Objednávky přijímáme i na soboty
a neděle
U NÁS BUDETE RELAXOVAT
OD NÁS PŮJDETE S NOVÝMA
NOHAMA
Msgre B. Staška 263 (U Golema)
Domažlice, tel. 776 596 443
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Oficiální zahájení III. ročníku soutěže DÍVKA ŠUMAVY 2008
Podmínky účasti dívek v soutěži:
– příjemný vzhled, úsměv, vystupování
– věk 16–24 let
– bydliště v oblasti Šumavy, městech
DOMAŽLICE, KLATOVY, SUŠICE,
VIMPERK a jejich okolí
Hledáme příjemnou, milou a přátelskou
dívku s hezkým vzhledem a postavou,
plnou odvahy, elánu a optimismu, která
bude reprezentovat nejen soutěž, ale celý
kraj po celý příští rok! Dívku, která se chce
stát součástí prestižní a největší regionální
soutěže, získat spoustu nových zkušeností, příjemných cen, setkat se se známými
osobnostmi a mnoho dalších překvapení!
Co dívky v soutěži čeká?
V první fázi budou pozvány na konkurz,
kde se každá z dívek individuálně představí. Porota vybere 12 finalistek. Vybrané
dívky obratem obdrží veškeré informace
o účasti v soutěži, důležitých termínech
a za dva týdny po konkurzu se poprvé
všechny setkají v krásném a příjemném
prostředí plzeňského DESIGN BLOCKU
(www.desingnblock.cz), kde je po celý
den budou rozmazlovat kosmetička, kadeřníci, vizážistka a nehtová designérka
a budou vybavené kompletními informacemi jak o sebe správně pečovat, co komu
sluší nejlépe a mnoha dalšími užitečnými
informacemi.
Další týden absolvují finalistky profesionální úpravu líčení, účesů a jsou
připraveny na fotografování, které probíhá
s plzeňským fotografem Ivanem Štefkem
(www.eve.photomodel.cz).
Krátce po focení jsou jejich fotografie
prezentovány v celém regionu a prostřednictvím mediálních partnerů se spustí první volba a hlasování o „Dívku Sympatie
2008“ zasíláním SMS zpráv.
Oficiálně jsou dívky veřejnosti, novinářům a hostům představeny začátkem dubna

v prostorách autosalonu jednoho z hlavních
partnerů INVESTTEL AUTO KLATOVY,
kde některé premiérově v roli manekýnek
předvedou kolekce šatů a plavek, absolvují
své první rozhovory. Finalistky jsou pak
průběžně představovány na dalších akcích
v regionu, jako např. celostátní Sraz vozů
Škoda, Dny Sušice apod.
Kromě jejich vlastní přípravy na soutěž
je pro dívky připraveno víkendové soustředění v Domažlicích nabité pestrým programem. Poslechnou si zajímavé přednášky,
například o zdravém životním stylu a pohybu s mistrem světa ve sportovním aerobiku DAVIDEM HUFEM, se kterým si
i zacvičí, dále o ochraně životního prostředí, o Šumavě, také o základním fungování
Evropské unie a dalších zajímavostech prostřednictvím senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové, a také anglickou konverzaci. Hlavní
čas bude ale patřit přípravě a nácvikům
choreografií finálového večera.
Pak už dívky čeká samotné finále s celodenní přípravou na večerní vystoupení. Pod
rukama vizážistů z DESIGN BLOCKU se
dívky promění ve skutečné princezny a pak
už nic neschází tomu, aby předvedly všem
hostům, divákům a porotě vše, co se za celou dobu naučily, a byla zvolena královna
Šumavy pro rok 2008.
Všechny dívky si ze soutěže odnesou
kromě hezkých cen, jako například pronájmy tří osobních automobilů, balíčky
plné kosmetiky, elektroniky, mobilních
telefonů, dovolených a víkendových pobytů, poukazů na nafocení profesionálního
booku modelky, plavek, šatů, také spoustu
nových a zajímavých zkušeností, hezkých
zážitků, nových kontaktů a rozhodně účastí
v této soutěži získají potřebné sebevědomí
a „základní potřebnou výbavu“ do začátku
své kariéry.

Atmosféra a tým, který připravuje celou
soutěž, se nese vždy v přátelském duchu,
pohodě a vzájemné vstřícnosti. V obou
uplynulých ročnících vytvořily finalistky
příjemný kolektiv a několik dívek z prvního ročníku tvoří základní organizační
tým soutěže, který se o soutěžící dívky při
přípravách stará.
Slavnostním finálovým večerem soutěž
nekončí, dívky se v průběhu celého roku
setkávají při účasti na různých akcích nebo
jiných neformálních setkáních.
Finále III. ročníku soutěže DÍVKA
ŠUMAVY 2008 se uskuteční 24. 5. 2008
v MKS Domažlice a provedou jím Jan
ČENSKÝ a Iva KUBELKOVÁ.
K přihlášení do soutěže stačí zaslat
fotografii (portrét + postava v plavkách),
kontaktní údaje a výšku na e-mail: divkasumavy@divkasumavy.cz
Uzávěrka došlých přihlášek je 22.
2. 2008.
Pavlína Brunclíková
Manažerka projektu DÍVKA ŠUMAVY
www.divkasumavy.cz

Domažlice a Chodsko v literatuře 4. část – 16. až 18. století

ale až o století později král Vladislav, udělil Chodům jejich výsady – a to za statečnost, kterou údajně projevili při obléhání
Milána.
Posledním autorem, kterému se tento
článek věnuje, je domažlický rodák Antonín Schnabl (1784–1852). Ten přispěl
k poznání historie města dvěma knihami
kronikářských záznamů Popsání paměti
hodných příhod královského města Domažlic jakož něco i celé země české. Mimo
jiné je i zde zaznamenána informace
o popravě Jana Sladkého Koziny a jeho
poslední slova.
Mgr. Hana Mlnáříková

(dokončení ze str. 5)
Jedním z méně známých autorů byl Jan
Erazim Vocel (1802–1871), autor epické
básně Domažlická z cyklu Přemyslovci
(1838). Bylo to vlastně první básnické
zpracování historie Chodů. Dílo nemělo
velkou uměleckou úroveň. Zajímavé je
proto, že se autor zmiňuje o Chodech, které
přímo jmenuje a označuje je jako „lesních
divochů sbor“. Chodové budovali záseky
před vojskem a za vojskem a za to jim Břetislav udělil výsadu, podle níž bylo jejich
jedinou povinností obcházet ve zbrani meze
Šumavy. Vidíme, že autor se věrně držel
Hájka.

Důležitým pramenem poznání jsou
kronikářské záznamy. Jedním z kronikářů
tohoto období byl páter Arnošt Papstmann
(1737–1832), v letech 1781–1805 převor
domažlického augustiánského kláštera.
A. Papstmann je prvním známým autorem vyprávění o Kozinovi a Lamingenovi
včetně scény „božího soudu“ a posledních
slov Koziny před popravou. Pamětní kniha
se zápisem se nedochovala, text zápisu je
však ve volném překladu uveden v příspěvku F. Teplého v Chodské čítance,
která je uložena v regionálním fondu
knihovny. V další části se Papstmann věnuje výsadám Chodů. Ne kníže Břetislav,
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ADVENT V DOMAŽLICKÝCH ŠKOLÁCH

V letošním školním roce začal advent stávkou učitelů a jako by se stal dokladem toho, na
co (mimo jiné) chtěli pedagogové upozornit – že je školství finanční popelkou, a proto v něm
vydrží převážně ti, co svou práci dělají s láskou, věnují se dětem i nad rámec svých povinností, snaží se jim výuku co nejvíce zpestřit. Proto všechny ty „čertí“ nebo „čertovské“ školy,
soutěže, hry, mikulášské i vánoční besídky, kulturní vystoupení pro veřejnost či sportovní turnaje. A také akce, které svými skromnými výdělky přispějí do školní kasičky, když stát nemá
a nebo) nedá. V ZŠ Msgre. B. Staška byl takovou akcí velký předvánoční jarmark, do něhož
se 6. 12. s nadšením zapojila celá škola. Žáci 1. i 2.stupně po celý den prodávali své výrobky
– nápadité vánoční dekorace nebo drobné dárky, návštěvníci si mohli prohlédnout celou krásně vyzdobenou budovu, občerstvit se v provizorní kavárničce a svátečně se naladit poslechem
koled v podání školního pěveckého sboru. Jarmark se konal poprvé, ale vzhledem k obrovskému úspěchu jistě ne naposledy.
O týden později – 13. 12. – byl zaplněný sál domažlického kina svědkem velkolepé show
– volby MISS ZŠ. Organizace se stejně jako loni ujali sami žáci v čele s Josefem Štefanem.
Čtrnáct náležitě „vystajlovaných“ dívek se utkalo ve třech disciplínách – rozhovor, volná disciplína (většinou tanec) a promenáda ve společenských šatech. Program zpestřilo vystoupení
skupiny Aerobic dance a break dance Petra Phama. Korunku své nástupkyni předala loňská
miss Kateřina Kozinová. V podobném svátečně zábavném duchu se nesl advent na ZŠ Komenského 17. Období radostného očekávání a těšení si tu zpestřili výlety do Prahy a do Furth i.W.
(o tom na jiném místě), mikulášským turnajem v dívčí kopané nebo divadelními a filmovými
představeními.
(vš)

Kluci z 6. A ZŠ K 17 ukazují zvonky vlastnoručně vyzdobené při VV

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

Zápis do I. tříd ZŠ Komenského 17
Zápis proběhne v pátek 25. ledna od 13
do 17 hodin a v sobotu 26. ledna od 9 do
11 hodin v budově školy. Náhradní termín
je ve středu 13. února od 13 do 15 h. (red)

Furth im Wald a Domažlice – dvě setkání dětí z partnerských škol
V uplynulých dnech se uskutečnila dvě
setkání žáků základní školy Komenského 17
Domažlice a žáků školy z německého Furth
im Waldu. Jedno setkání proběhlo 6. prosince. Žáci 3. tříd domažlické školy, kteří se učí
německy, byli pozváni německými dětmi,
které se naopak učí česky, na mikulášskou
nadílku. Na té děti návštěvu z Čech srdečně
přivítaly spolu se svojí učitelkou českého
jazyka, p. Vrabcovou.
Poté bylo všech 22 dětí ze ZŠ Komenského 17 a 31 dětí z Furth im Waldu rozděleno
do tří česko–německých skupin, aby mohly
společně pod vedením paní učitelky D. Vlčkové, A. Nachtigalové a H. Sloupové vyrábět
papírové Mikuláše a aby se zároveň navzájem
seznámily a vyzkoušely si “naživo” svá první
česká a německá slovíčka.
Nebyla by to pravá mikulášská nadílka,
kdyby u ní chyběl opravdový Mikuláš. I to-

ho se děti dočkaly a společně ho přivítaly
a předvedly mu písničky a básničky, které
se už v cizím jazyce naučily. Po nadílce
děti z Domažlic předaly dárky svým novým
kamarádům a pozvaly je na návštěvu ZŠ
Komenského 17.
I starší děti měly možnost poznat své německé vrstevníky z partnerské školy. Druhé
setkání, které proběhlo o něco dříve, 27.
a 29. listopadu, se uskutečnilo pro změnu
v Čechách – v ZŠ Komenského 17. Skupina
19 žáků ze školy ve Furth im Waldu přijela
na pozvání domažlické školy, aby společně
se 17 českými žáky strávili dvě dopoledne.
Všichni byli opět rozděleni do smíšených
skupinek, aby mohli pod vedením paní
učitelky J. Šimíčkové začít pracovat na výtvarném projektu: na vytváření 3 domažlických a 3 furthských městských znaků z recyklovatelných materiálů – kartonu, novin,
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Jarmareční mumraj ve vstupní hale ZŠ
Msgre B. Staška, kde nabízeli zboží žáci
2. stupně a kde každou celou hodinu byly
k slyšení koledy

Královny krásy ze ZŠ Msgre.B. Staška - (zleva) 2. vícemiss Pavlína Tauerová, miss Roxolona Schmid, 1. vícemiss Michaela Hradilová
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toaletního papíru a tapetového lepidla. Po
počátečním oboustranném ostychu se žáci ve
skupinkách postupně „rozpovídali“ a i práce
jim šla pěkně od ruky.
Když bylo všech 6 plastických erbů hotových a nabarvených, zbyl čas i na různé
hry a aktivity, které pro žáky připravily paní
učitelka D. Vlčková a její kolegyně z Německa. Andrea Schmidt. Při nich se žáci měli
možnost lépe poznat, zapamatovat si jména
nových kamarádů a ještě si užít legraci.
Když se projekt, při kterém se měly děti
z obou partnerských škol seznámit a navázat
nové kontakty, chýlil ke konci a němečtí žáci
se chystali na autobus, téměř nikdo si nenechal ujít příležitost vyměnit si telefonní číslo
či e-mail s novým známým. Projekt byl tedy
s úspěchem dokončen a žáci i učitelé obou
škol se mohou těšit na další společné akce.
(ir)

Vladimír Baier (pokračování)
Ještě mnoho dalšího odnesl čas. Kupříkladu městské policajty chodící v tmavých
uniformách s rajtkami a vysokými botami,
s helmami na hlavách a pendreky v rukou. Bývali tu zpravidla čtyři a střídali se
ve službě celých čtyřiadvacet hodin po
jednom. Tehdy si takřka nikdo nedovolil
udělat něco proti vyhláškám o veřejném
pořádku. Ojedinělí dospělí provinilci
byli předváděni k přestupkovému řízení
na radnici, zlobící děti na strážnici vedle
radnice, kde jim bylo vysázeno několik ran
pendrekem na zadnici. Kdo se po dvaadvacáté hodině choval na ulici hlučně, zaplatil
policajtovi na místě pokutu – tzv. rámusenku. Ve všední den se zavíraly hostince
a restaurace nejpozději ve dvacet tři hodin,
v sobotu mohla být po souhlasu městského
úřadu, později národního výboru, prodloužena zavírací doba i přes půlnoc.
Rozepisovat se o ustaraném životě
tehdejších soukromníků, mezi něž patřil
i můj otec coby obchodník s potravinami,
by zabralo mnoho místa. Byl krutý. Jen na
tzv. Čouchu (část Týnského předměstí),
kde jsem bydlel, působilo kolem čtyřiceti
řemeslníků, obchodníků a malorolníků
žijících v dobách dnes tak vychvalované
první republiky – jak se tehdy říkávalo
– ze dne na den či z ruky do huby.
Nevzpomínám si, že by před válkou
fungovala v Domažlicích nějaká veřejná
doprava, ale rok po ní začal jezdit od Sokoláku na nádraží a zpět soukromý autodopravce Jan Kuneš s nevelkým autobusem.
Již od třicátých let tu působil široko daleko
známý taxikář Václav Bláha, které svoje
obětavé podnikání propagoval heslem:
„Kam vás nedoveze dráha, tam vás odveze
Bláha“. Ve Školní ulici provozoval obdobné podnikán taxikář Wimmer. V padesátých letech přibyli další dva – Hofmeister
a Mleziva.
Téměř veškerý kulturně společenský
život ve městě byl závislý na vlastních
zdrojích. Do roku 1950 je tvořilo přes
čtyřicet spolků a stran a kolem pětadvaceti
dětských a dospělých hudebníků, recitačních, divadelních, loutkářských, pěveckých i jiných souborů a kroužků. Všechny
byly amatérské. Každoročně uskutečnily
stovky rozmanitých akcí. Také tu každý
den promítala celovečerní filmy dvě kina
patřící Sokolům a DTJ, po válce zestátněná a pojmenovaná na Svět a Oko. Rozsah
kulturní činnosti se nezmenšil ani po
zrušení spolků počátkem padesátých let.
Pořadatelství v našem městě převzaly společenské a zájmové organizace začleněné

pod Národní frontu. A také nově vzniklé
profesionální kulturně výchovné zařízení
– Chodský dům osvěty. Rovněž několik
Rudých koutků ROH vyvíjelo aktivní
činnost při místních závodech. Nedílnou
součástí osvětového počínání byla i městské knihovna vzniklá již v devatenáctém
století pod názvem Husova.
Ve městě byl po druhé světové válce
značně rozšířen sport a tělovýchova.
Stovky lidí chodily pravidelně cvičit do
Sokolovny, Orlovny, Lidového domu a na
Střelnici. Také obě základní školy měly své
tělocvičny a „hřišťátka“. Sokolové základní
tělesnou výchovu dětí i dospělých zúročili
v roce 1948 na všesokolském sletu v Praze.
Později, po přejmenování na Jiskru, na oblíbených, i když se to dneska popírá, celostátních spartakiádách. Řada mladých lidí
hrála „za své“ soutěžně fotbal, českou házenou, košíkovou, tenis, ping-pong, hokej,
ti starší šachy a někteří závodili na koních.
Pro tento sport tu byla do konce čtyřicátých let k dispozici krytá i otevřená vojenská jízdárna včetně koní. Po čase se tento
sport obnovil. Vytrvalecké plavání spolu se
skoky do vody na babylonském koupališti
také patřilo po válce k oblíbeným pohybovým aktivitám. Ve městě působily i lehko
a těžkoatletické oddíly, boxerské družstvo
a někteří dokonce běhali maratón pořádaný od válečných let jako celonárodní akce.
Do roku 1940 se létalo pod Dmoutem na
kluzácích a větroních, potom za války jen
na kluzácích u Bořic. Byla tu také dvě
fotbalová hřiště. To vedle Střelnice „V Potocích“ patřilo SK Sněhařům, druhé, ležící
za budovou bývalého ONV „Na Pančavě“,
vlastnil SK Šumava. Tento dělnický sportovní oddíl se za války rozpadl.
Většina domažlických občanů si nedovedla představit zimu bez dřevěných
lyží „jasanek“ doplněných lískovými
holemi, a bruslí „šlejfek“, které se daly
u zamrzlých rybníků nebo na kluzištích
u Střelnice, „Husím plácku“ – dnes tam
stojí hasičská zbrojnice – později i na
Sokolišti, přišroubovat pomocí zvláštních
kliček na kotníkové boty. Každou zimní
sobotu odpoledne a nedělní ráno odjížděly
z Domažlic plné motoráky „prkýnkářů“ na
Českou Kubici a do Trhanova nebo Klenčí,
odkud stoupali na Čerchov i jiné kopce
Českého lesa. Hojně se lyžovalo i v okolí
Vavřince a ve Dmoutě byly počátkem
války postaveny dva skokanské můstky.
Na všechny druhy lyžování včetně skákání
stačily jedny lyže a kožené boty s plíškem
na podpatku, aby z nich nesklouzávalo
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pérové vázání. Každá lyžující skupinka si
dělala v přírodě vlastní stopu.
Po četných značených cestách putovali
celoročně nejen domažličtí turisté. Stovky
mladých lidí se všestranně vyžívaly ve
skautských oddílech. Vyvrcholením jejich
činnosti pak byly letní tábory pořádané od
roku 1936 na Fuchsově Huti. Počátkem padesátých let seskočilo parašutistické družstvo místního Svazarmu na louky „U Tří
vrb“, kde tehdy nebyl rybník.
Ještě mnoho dalšího se během roku
odbývalo v Domažlicích. Vzpomínám na
mikulášský čas, kdy kromě hojné pochůzky Mikulášů, andělů a čertů bývalo v podvečer v chodbě u Kitzbergerů – klempířů
na náměstí k vidění jakési peklo. V něm
přikládali dva živí čerti polínka na ohniště
ozářené červenou žárovkou, nad níž vlály
pomocí ventilátoru ohnivé jazyky z červeného krepového papíru. Nad tím vším byl
měděný kotel, v němž se „smažily „dušičky“ neposlušných dětí. Kdo se přiblížil,
skončil s načerněnou tváří.
A také truchlím po klukovských
drnových válkách mezi jednotlivými
předměstími i po různých místních srandistech, mezi něž na prvním místě patřil
Svaťa Böhm, bavící často na náměstí houf
vděčných posluchačů vyprávěním neuvěřitelných historek. A teskním po pouličních
žebravých muzikantech, se kterými jsem
chodíval „hauzírem“ mnohdy až do večera,
po slavnostech zahajovaných průvodem
krojovaných Chodů a také po koncertech
velké vojenské dechové hudby, řízené nezapomenutelným kapelníkem Mrštíkem,
pořádaných od jara do podzimu na náměstí
či v Hanově parku.
Rozvoj automobilismu a cestovního ruchu, rozmach audiovizuálních prostředků
na čele s televizí, nové kulturní proudy
pronikající k nám ze „Západu“, vzrůstající
obliba chataření, chalupaření a zahrádkaření i mnohé další jevy začaly v šedesátých
letech minulého století vytlačovat původní
tvořivé aktivity lidí z jejich života. Ale
o tom, co to pro ně přineslo, snad někdy
jindy.
(pokračování příště)

BAZÉN V LEDNU

Vzhledem k technologické odstávce
plaveckého bazénu v prosinci 2007 a lednu 2008 bude tato otevírací doba:
21. 12. 2007–26. 12. 2007, zavřeno
27. 12. 2007–30. 12. 2007,
10–22 klienti VZP mají plavání zdarma
31. 12. 2007–1. 1. 2008, zavřeno
2. 1. 2008, 6–12, 13–17, 19–22
3. 1. 2008, 6–18, 19–22
4. 1. 2008, 6–17, 19–22
od 5. 1. 2008 platí obvyklá otevírací doba.
(pb)
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GRANTY VYHLÁŠENÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA DOMAŽLICE
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“

Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Spoluúčast: minimálně 50%
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, školní tělocvična, apod.)
• náklady na dopravu
• náklady na rozhodčí
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• stravné, občerstvení, potravinové doplňky
• soustředění
• nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
• sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2. 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů.
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže a sportu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže
Žadatelé: sportovní organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeži do 18 let (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky,
oddíly, apod.)
Spoluúčast: minimálně 25%
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, školní tělocvična, apod.)
• náklady na rozhodčí
• náklady na dopravu
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• stravné, občerstvení, potravinové doplňky
• tábory a soustředění
• nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
• sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2. 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže a sportu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora innosti v oblasti kultury a ostatních zájmových činností dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti kultury a ostatních zájmových činností (např. soubory, spolky, sbory, oddíly,
chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
- úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
- nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
- dopravu a ubytování
- soustředění a tábory
Z poskytnutého grantu nelze hradit: dálniční známky
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
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Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2. 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: Odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti zájmových činností souvisejících s prací s dětmi a mládeží
Žadatelé: organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeži do 18 let (např. soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
• úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní tělocvična, výstavní prostory)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
• stravné, občerstvení, potravinové doplňky
• nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky k činnosti)
• kostýmy, kroje
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2 . 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

Název grantu: „Podpora významných počinů“
Tematická skupina: „Významné počiny“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora významných akcí (festivaly, mítinky, soutěže, utkání, koncerty, sympozia, výstavy, přehlídky)
na území města, místního, regionálního a nadregionálního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby, tělocvičné
jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
- pronájmy
- dopravu
- propagační materiály
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2 . 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.

Název grantu: „Reprezentace města“
Tematická skupina: „Reprezentace města“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora účasti organizací a jednotlivců reprezentující město na významných akcích mimo území
města nadregionálního či mezinárodního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby, tělocvičné
jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Dotace: až do výše 100% uznatelných nákladů
Grant lze čerpat na:
• dopravu
• ubytování
• vybavení spojené s reprezentací
Termín vyhlášení grantu: 1. 1. 2008
Termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 15. 2. 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů: po schválení rozpočtu města
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě: odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“.
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DROGERIE PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290

BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

Děkuji všem zákazníkům
za projevenou důvěru
v loňském roce a těším
se na spolupráci
v roce 2008.

Zdeňka Podskalská
s kolektivem

