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JUBILEJNÍ CHODSKÝ BÁL

Kresba Josef Doubek

RADIODÁREK RÁDIU

Chcete nejen slyšet, ale i vidět při veselém vyprávění Josefa Fouska, Janu Štěpánkovou, Antonína Konrádyho, Zdeňka
Bláhu a Josefa Nejdla st. za moderování
Vladimíra Bernáška? Pak nezapomeňte,
že v pondělí 3. března se od 19 hodin ve
velkém sále MKS Domažlice koná veřejná
rozhlasová nahrávka Českého rozhlasu
2 Praha. Zábavný pořad má název Radiodárek rádiu. Podtitul zábavného pořadu zní
Dárek k rozhlasovému jubileu pro ty, kteří
svým životem dokazují, že svět je dobré
místo k pobytu. K dokreslení skutečnosti,
že se celý pořad nahrává „hu nás“ jistě napomůže vystoupení Domažlické dudácké
muziky.
(toš)

Vrcholem letošní plesové sezony bude opět Chodský bál, který se koná
8. března, a to už podesáté! Za uvedenou dobu si vydobyl čestné místo v zimním programu kulturních akcí pořádaných Městským kulturním střediskem
Domažlice.
Letos bude k tanci a poslechu hrát Dupalka vedená Michalem Jansou, ten
správný folklorní náboj však dodají: Konrádyho dudácká muzika, mužský
pěvecký sbor Haltravan Klenčí, chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká
muzika, Národopisný soubor Postřekov a sólisté Jana Hojdová a Marie Freiová.
Večerem bude provázet, po loňském úspěchu, Josef Kuneš.
Chodský bál je výjimečný především tím, že nejméně polovina návštěvníků je
v krojích. Sál se pak stává jindy nevídaným pestrým „mumrajem“ krojovaných
tanečníků. Nechybí ani specialita našeho kraje – chodské koláče, které jsou
k dispozici o dámské volence.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 19. března 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 26. března od 16 hodin v malém sále MKS.

Josef Fousek bude jedním z hostů veřejné
rozhlasové nahrávky. Spolu s ním publikum v sále i u rozhlasových přijímačů
pobaví další vtipní vypravěči uvedení
v sousedním článku.
Foto (toš)

Domažlický zpravodaj - str. 2

O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 39. schůzi
dne 21. 1. 2008:
Schválila uzavření příkazní smlouvy na
zajištění provozu veřejných WC v objektu
hotelu Koruna s panem Jiřím Schlägelem,
Domažlice. (Pozn. red. to znamená, že
tamní WC, přístupná mimo restaurační
prostory, budou mít charakter veřejných
a občané je budou moci bezplatně využít.
Zvýšené náklady s tím spojené pomůže
provozovateli stanovenou částkou uhradit
město).
Rada uložila DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, provádět 1 x za 14 dní
provozní kontroly dětských hřišť v majetku města Domažlice.
Dále pak rozhodla vyhlásit konkurzní
řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232,
příspěvková organizace.
Radní schválili konání těchto akcí
v uvedených termínech: „Oslavy osvobození“ dne 6. 5. 2008, „Víčka“ (akce pro
žáky sbírající víčka od PET lahví) dne 20.
5. 2008, „Město dětem“ dne 30. 5. 2008,
„Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť
2008“ ve dnech 8.–10. 8. 2008, „Evropský
den bez aut“ dne 22. 9. 2008, „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27. 11. 2008,
„Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2009 od
18 hod, „Pietní oslavy“ dne 28. 10. 2008
a „předběžný termín vánočních trhů“
19.–23. 12. 2008.

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.

v

číslo 3

Rada města na své 42. schůzi
dne 4. 2. 2008
schválila uzavření příkazní smlouvy na
zajištění provozu veřejných WC v objektu
restaurace Pod Bránou s panem Pavlem
Ševčíkem a uložila odboru správy majetku
MěÚ zajistit doplnění informačního systému města Domažlice o směrovky „Veřejné
WC – restaurace Pod Bránou“ a „Veřejné
WC – Hotel Koruna“.
Rada schválila vyvěšení tibetské vlajky
dne 10. 3. 2008 na podporu 49. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
ve Lhase.
Radní schválili kalkulace ceny tepla pro
rok 2008 takto:
Kotelna Školní ulice 587,68 Kč/GJ
bez DPH
Kotelny ostatní 499,44 Kč/GJ bez DPH
Kotelna ul. U Nemocnice čp. 579-byty
433,34 Kč/GJ bez DPH
Kotelna ul. U Nemocnice čp. 579-nebyty
542,24 Kč/GJ bez DPH
Kotelna Petrovická ul. 276 512,44 Kč/GJ
bez DPH
Kotelna Petrovická ul. čp. 117
600,37 Kč/GJ bez DPH
Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 30. 1. 2008
uložilo DTS Domažlice, p.o., výsadbu
vhodných keřů před ZŠ Komenského 17,
Domažlice a uložilo odboru ŽP ve spolupráci s odborem správy majetku MěÚ
zajištění instalace poloautomatické měřící
stanice emisní situace na p. p. č. 505/
2 v k.ú. Domažlice, poblíž ZŠ v ul. Komenského.
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Změna územního plánu

Zastupitelstvo města Domažlice rozhodlo na svém 14. zasedání, které se konalo dne 12. 12. 2007, o pořízení nového
územního plánu Domažlic.
Do 31. 12. 2008 budou návrhy a podněty občanů obce, právnických a fyzických
osob, které mají vlastnická či obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území
obce, shromažďovány na MěÚ Domažlice,
odboru výstavby a územního plánování.
Bližší informace na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a ÚP, p. Pivoňka
(379 719 182), Ing. Sladká (379 719 184).
Ing. Ivana Sladká, vedoucí odboru
výstavby a ÚP

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

www.turbus.cz

Prádelna Domažlice
Palackého 223

Placení místního
poplatku ze psů
Upozorňujeme všechny držitele psů,
že v měsíci únoru byla provedena distribuce poštovních poukázek sloužících
k úhradě místního poplatku ze psů za rok
2008. Poplatek je splatný k 31. 3. 2008.
Povinností každého držitele psa je
oznámit správci poplatku – Městskému
úřadu Domažlice, odboru finančnímu,
že drží psa. Za nesplnění této povinnosti
nepeněžité povahy stanovené vyhláškou
nebo zákonem, může správce poplatku
uložit pokutu podle zvláštního zákona.
Bližší informace lze získat v obecně
závazné vyhlášce č. 8/2003, kterou lze
nalézt na internetových stránkách města
Domažlice v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

nabízí

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

Bližší informace
na tel. čísle 379 725 022
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ABECEDA S…
MGr. KARLEM ŠTÍPKEM,
zastupitelem města Domažlice

Autorita
Máte jako učitel autoritu u svých žáků?
S respektem u dětí jsem neměl nikdy
problém a doufám, že ani do budoucna mít
nebudu. Pokud dělá učitel pro děti ve svém
volném čase něco navíc, je pak podstatně
snazší se jim více přiblížit. Autorita učitelů
ale obecně klesá, protože chybí uznání našeho povolání u rodičů.
Budoucnost
Jak vidíte budoucnost našeho města?
Velmi dobře, ale bude to stát současnou
radnici ještě mnoho sil.
Cestování
Kam byste jel na životní cestu?
Do Egypta, jeho historie mě vždy zajímala.
Čas
Jak trávíte volný čas?
Co to je?
Domažlice
Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?
Skvělí lidé a naše zajímavá věž.
Energie
Co Vám nejvíc ubírá energii. Jak ji
dobíjíte?
Zbytečná práce. Sportem, četbou nebo
spánkem.
Finance
Jaká je finanční situace českého školství?
Každý rodič určitě chce, aby jeho dítě
mělo ke vzdělávání ty nejlepší podmínky.
Financí pro školství je ale v porovnání
s narůstajícími potřebami stále méně.
Město jako zřizovatel neutáhne vše. Proto
se dnes školy musí při získávání peněz
ohlížet i po jiných zdrojích. Snažíme se
jako škola pracovat na dotovaných projektech vyhlášených EU a Plzeňským krajem.
Pokud vyjde ten, který jsem za ZŠ Msgre
B. Staška pomáhal zpracovat, rapidně se
zvýší vybavenost školy moderní technikou,
a tím i kvalita a atraktivita výuky.
Gastronomie
Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj
a domažlickou restauraci?
Nejsem gurmán. Nejvíce si ale jídlo vychutnám ve společnosti rodiny či dobrých
přátel.
Humor
Smějete se rád?
Kdo by se rád nesmál. Naštěstí mám
kolem sebe lidi, kteří humorem dokážou
pobavit, povzbudit i zahnat splín.

Charakter
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Dochvilnost, spolehlivost, čestnost.
Idol
Měl jste nebo stále máte nějaký idol?
Ty se mění s věkem. Prvním byl usměvavý popelář, pak basketbalista Kamil
Brabenec, dnes je to pohodový kamarád,
u kterého beru energii a chuť pracovat dál.
Jednání
Jaké jednání bylo pro Vás ve funkci zatím nejtěžší nebo nejzajímavější?
Pro zastupitele je za každým zdvihnutím
ruky snaha, aby rozhodl správně, spravedlivě a poctivě, což může být někdy obtížné.
Nejtěžší pro mě občas ale je poslouchat
zbytečné žabomyší války mezi členy zastupitelstva. Nad vzájemnými antipatiemi by
měla vždy vítězit snaha o společnou věc.
Knihy
Jaké knihy čtete?
Beletrie, zejména historicko-dobrodružná, mě uklidňuje. Mými oblíbenci jsou
Wilbur Smith, Dan Brown, Jan Bauer.
Lidé
Co podle Vás v Domažlicích lidem nejvíc vadí nebo chybí?
Je toho hodně. Určitě je třeba vylepšit
služby pro dospělé, pro děti nabídnout více
aktivit a prostor, kde by mohly smysluplně
trávit svůj volný čas. To považuji za nejlepší prevenci užívání drog, gamblerství,
vandalismu.
Moudro
Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví,
citát nebo aforismus?
Milovat a býti milován je největším
štěstím v životě.
Návrh
Který Váš nebo stranický návrh považujete za nejdůležitější?
Jako učitel, trenér a sportovec si nejvíc
cením toho, že jsme dokázali se Sdružením
pro město Domažlice zrealizovat volné
sportování mládeže na stadionu a v tělocvičně GJŠB. Navíc se snažíme o zpřístupnění ostatních sportovišť dětem.
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Objev
Co považujete za největší objev lidstva?
Každý, i nepatrný objev je posunem
dál. Otázka je, zda je to krok pro lidstvo
pozitivní, či negativní. Postel ale nikomu
neublížila a neublíží.
Práce
Co Vás těší na Vaší práci a co naopak
považujete za její stinnou stránku?
Těší mne každý úsměv žáka nebo svěřence, jeho pokrok, nadšení, spokojenost.
Často mě ale bohužel práce stále více
vyčerpává.
Rodina
Prozraďte něco o své rodině.
Je skvělá.
Sport
Jaký máte rád sport?
Od šachů až po extrémní sporty. Z každého si dokážu vytáhnout adrenalin.
Temperament
Jste spíše extrovert nebo introvert, jak
řešíte spory?
Extrovert. Spory se učím stále řešit. Až
se člověk přestane zabývat a trápit drobnými nedorozuměními, začne se asi stávat
moudrým a vážit si života.
Učitel
Měl jste oblíbeného učitele a kde?
Z každého jsem si odnesl kus zkušeností
a dnes z toho čerpám.
Vizitka
Narozen: 24. 12. 1966 ve znamení
Kozoroha
Rodina: manželka Vladislava – učitelka
ZŠ, syn Jan (13 let)
Studium: GJŠB, PF Plzeň
Povolání: učitel TV a výpočetní techniky
na ZŠ Msgre. B. Staška
Domažlice
Funkce: člen zastupitelstva města, předseda
Výboru školství, mládeže a sportu
Politická strana: bez politické příslušnosti,
zvolen za Sdružení
pro město Domažlice
Závěr
Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?
Buďte trpěliví, bude stále lépe. Každý je
sám strůjcem svého štěstí. Važme si toho,
že můžeme žít v tomhle krásném městě.
Přes 10 miliónů obyvatel naší republiky to
štěstí nemá.
Mgr. Vladislava Štípková

POZVÁNKA
V sobotu 15. 3. se od 9 hodin v jídelně
Gymnázia J. Š. Baara koná výroční členská schůze Českého rybářského svazu
místní organizace Domažlice.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
3. a 31. března. 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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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

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

sahem až do výšky 22 m
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
Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

l obcím opravy a údržbu veřejného

TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

číslo 3

Termín konání je od 5. 3. do 28. 4. 2008, každé
pondělí a středu od 16–17 hodin. Cílem je rozvíjení
základních plaveckých dovedností, zdokonalování PZ prsa
(odstraňování chyb, vyplavání), základy PZ znak a individuálně–kraul. Účast dítěte je podmíněna znalostí splývání
P, Z a plaveckým způsobem prsa v základním provedení.
Přihlášky na pokladně bazénu, info: 723 721 858. (pb)

Veselé plavání pro děti ve věku od 5 do 7 let.

a jejich dopravu speciálními vozidly

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

v

11. ročník celostátní akce Březen – měsíc internetu a knihy
- v Domažlicích tentokrát ve znamení Indonésie

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

DOMAŽLICE
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Plavecký bazén pořádá kurz

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

březen 2008

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

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny
v Březnu – měsíci internetu:

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 4. března 2008 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
V úterý 11. března 2008 pořádá školení
Začínáme s textovým editorem Word
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
V úterý 18. března 2008
pořádá školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
V úterý 25. března 2008
pořádá školení
Zajímavé adresy na internetu
(pokračování školení
Začínáme s internetem)
Školení je určeno začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Přihlášky

na tel. 379 723 041, 379 723 042

Indonésie na webu

Leták s odkazy na zajímavé webové
stránky o Indonésii připravuje internetová
studovna domažlické knihovny. Pro všechny, kteří se chtějí alespoň po internetu
podívat na tisíce ostrovů Indonéské republiky, které je tentokrát věnován Březen
– měsíc internetu v domažlické knihovně.
Letáky budou k dispozici na všech akcích
knihovny a v internetové studovně.

Velvyslanectví Indonéské republiky v ČR, Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů
a Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích pořádají v prvním březnovém týdnu
vernisáž ilustrací Václava Siky ke knize lidových pohádek, legend a bajek Marie Rivai Smaragdové ostrovy. S touto autorkou se měli možnost setkat občané města Domažlic již na podzim roku 2004, kdy stejní pořadatelé připravili prezentaci knihy Indonéská kuchařka za účasti
kulturní atašé Indonéské republiky. Knihu MARIE RIVAI s ilustracemi Václava Siky vydalo
nakladatelství Petrklíč a jeho zástupce Dr. Juraj Himal knihu domažlické veřejnosti představí.
Zájemci budou moci využít autogramiády a knihu pohádek s ilustracemi regionálního autora
si nechat podepsat oběma tvůrci. Kde? 5. března 2008 v 17 hodin v Galerii bratří Špillarů.

Besedy pro školy:

Beseda s Marií Rival a Václavem Sikou, autorkou a ilustrátorem knihy Smaragové ostrovy.
Dům dětí a mládeže Domino, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové
pořádají společně pro žáky pátých tříd ZŠ Komenského 17 a Msgre Staška 2 besedy s autorkou a ilustrátorem knihy Smaragdové ostrovy. Součástí besed bude i komentovaná prohlídka
ilustrací V. Siky v prostorách galerie a možnost koupě knihy. Akce se uskuteční 6. března
v galerii bratří Špillarů.

Přednášky:

Hory, sopky, draci Indonésie – s Jaroslavou Wollerovou (návštěva Bali a dalších ostrovů
Indonésie). Pokračování únorové přednášky o Indonésii, tentokrát věnované zejména ostrovu
Bali – ostrovu Bohů a hinduistů, ale nejen jemu. Spolu s Jaroslavou Wollerovou zavítáme i na
řadu menších ostrovů s jejich posvátnými a aktivními sopkami, termálními prameny, čarovnými vodopády. Když se řekne Indonésie, otevře se svět tajemných rituálů, chrámů mrtvých,
pohřebních jeskyň, ale i visících hrobů. Když se řekne Indonésie, otevře se svět tak přitažlivý,
že by bylo škoda se další přednášky J. Wollerové neúčastnit. Přednášku pořádají Muzeum
Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové ve čtvrtek 13. března
2008 v Galerii bratří Špillarů od 17. 00 hodin.

Výstavy: Objekty Václava Siky

Spolu s výstavou ilustrací ke knize Marie Rivai Smaragdové ostrovy v Galerii bratří Špillarů se v březnu představí její vedoucí také v domažlické knihovně. Soubor objektů z jeho volné
tvorby bude třetí výstavou, která v poslední době mapuje tuto část tvorby vedoucího domažlické galerie. Po výstavě na „domácí půdě“ galerie, po výstavě v renomované brněnské galerii
U Dobrého pastýře budou moci zájemci část díla spatřit i ve vestibulu domažlické knihovny.
V Brně vystavoval Václav Sika své objekty pod názvem „Hra a řád“. Jak se tato dvě na pohled
tak rozdílná slova dají spojit a umělecky ztvárnit, se budou moci návštěvníci knihovny přesvědčit ve vestibulu městské knihovny od 3. do 31. března 2008 v provozní době knihovny.

Magnesia Litera – vyberte nejlepší českou knihu za rok 2007
Stejně jako v minulém roce se obracíme na domažlické milovníky knih, aby se podíleli
svou účastí na dalším ročníku udělování prestižních cen českým knihám za uplynulý rok
Magnesia litera. Kromě porotních cen (rozhoduje komise odborníků), je i letos udělována
Cena čtenářů. Možná i díky vám, domažlickým čtenářům, se prostřednictvím knihoven
podařilo získat největší počet hlasů. Letos se cena čtenářů nazývá celým jménem Kanzelsberger Cena čtenářů, protože se firma Kanzelsberger stala významným sponzorem.
Podrobné informace o soutěži naleznete na webové stránce: http://www.magnesialitera.web4u.cz/index_in.php?mm=1&sm=3, se kterou se budete moci blíže seznámit
v internetové studovně domažlické knihovny.
No a co je pro účast v soutěži nutné udělat? Ne mnoho. Jen si vyzvednout u výpůjčního pultu knihovny anketní lístek, na něj napsat autora a název knihy vydané v roce
2007, která se vám nejvíce líbila. Vybírat lze jen z původní české prózy, poezie a knih pro
děti. Uvést své jméno a adresu. (To proto, že 1 000 čtenářů bude zařazeno do slosování
o hodnotné knižní ceny formou poukázek.) Lístek pak odeslat nejpozději do 8. dubna
2008. Svůj hlas můžete ovšem odeslat do 10. dubna i prostřednictvími internetu na http:
//www.magnesia-litera.web4u.cz/index_in.php?mm=1&sm=3, v poli Cena čtenářů,
prokliknutím na Hlasujte, kde se pak objeví hlasovací formulář, nebo odeslat e-mailem
na adresu: office@magnesia-litera.cz.( Pokud si s odesláním nebudete vědět rady,
pracovník internetové studovny domažlické knihovny vám ochotně poradí.) Slavnostní
předávání cen bude přenášet ČT 2, den přenosu zatím není určen.
Zúčastněte se a napište, která česká kniha vydaná v roce 2007 se vám nejvíce líbila,
získejte novou knihu do své domácí knihovny!
Mgr. Hana Mlnáříková
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS V BŘEZNU 2008
1. 3. 2008
3. 3. 2008
5. 3. 2008
6. 3. 2008
7. 3. 2008

8. 3. 2008
10. 3. 2008
11. 3. 2008
12. 3. 2008
12. 3. 2008
13. 3. 2008
14. 3. 2008
15. 3. 2008
16. 3. 2008
17. 2. 2008
18. 2. 2008
19. 2. 2008
20. 2. 2008
21. 2. 2008
25. 2. 2008
26. 2. 2008
27. 2. 2008
28. 2. 2008
29. 2. 2008
30. 3. 2008
31. 3. 2008

Ples Policie
velký sál
Radiodárek rádiu
velký sál
Kurz společenské výchovy a tance
velký sál
MDŽ Okresní rada žen
malý sál
Dopolední dětské představení – Dlouhý široký a bystrozraký
velký sál
Chodský bál
velký sál
Prodej
malý sál
Prodej
malý sál
Prodej
malý sál
Prodej
foyer
Seniorské odpoledne - STP
velký sál
Prodej
malý sál
Mexická noc se Sí seňor
velký sál
Kurz společenské výchovy a tance II. prodloužená velký sál
Prodej
malý sál
Divadlo v rámci předplatného – Pudl a Magnolie
velký sál
Kurz společenské výchovy a tance
velký sál
abonentní koncert KPH – Jurij Kruglov, Irina Kondratěnko
velký sál
Prodej
malý sál
Kurz společenské výchovy a tance
velký sál
Zasedání zastupitelstva města
malý sál
MO STP – členská schůze
malý sál
Klubová scéna David Kraus
velký sál
Pyžamový bál
velký sál
Kurz společenské výchovy a tance - závěrečná
velký sál
Prodej
malý sál
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l Celá strana 18 x 25 cm

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

l Při opakování sleva – 10%

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

Sokolské Šibřinky

V neděli 9. března 2008 pořádá TJ Sokol Domažlice Sokolské Šibřinky. Začátek
ve 14.30 hodin v sokolovně v Domažlicích. V programu vystoupí oddíly rodičů
a dětí, žáci a žákyně. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola. Přezůvky s sebou. (s)

1.–2.
sobota–neděle
2. neděle
zač. 14:00
5. středa

6.–8.
čtvrtek–sobota
9. neděle
začátek ve 14:00
9. neděle

12. středa
13. čtvrtek a 19. středa
POZOR
začátek 17 hod.
14.–16.
pátek–neděle
16. neděle
začátek ve 14:00
20. čtvrtek

21.–22.

MAREK SKLENÁŘ

pátek–sobota
23. neděle
začátek ve 14:00

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny
se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
– aktivační služby T-Mobile, O2
– servis mobilních telefonů
– splátkový prodej
– slevy a výhody pro stálé zákazníky
www.msmobil.cz

náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

březen 2008

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

(450 cm2) 5 400 Kč

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

v

BŘEZEN 2008

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 3

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 700 Kč

v

23. neděle

26. středa
27.–28.
čtvrtek–pátek
29.–30.
sobota–neděle
i ve 14.00 hodin

Americké sci-fi s titulky
JÁ LEGENDA
m Vstupné 70,– Kč 110 min.
Americký rodinný film v českém znění
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
r Vstupné 70,– Kč 157 min.
Americký thriller s titulky
INVAZE
m Vstupné 65,– Kč 99 min.
Česká komedie. Režie: Dušan Klein
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
m Vstupné 75,– Kč 100 min.
Pohádky pro nejmenší
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
r Vstupné 30,– Kč 64 min.
Český celovečerní dokument
JAN SAUDEK
l Vstupné 65,– Kč 95 min.
Dobrodružný film v koprodukci USA, Velká Británie, Francie s titulky
POSLEDNÍ LEGIE
m Vstupné 70,– Kč 110 min.
Nová česká pohádka Zdeňka Trošky
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
r Vstupné 75,– Kč 98 min.
Americký dobrodružný film s titulky
LOVCI POKLADŮ
r Vstupné 75,– Kč 124 min.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší
KYTICE POHÁDEK III.
r Vstupné 30,– Kč 72 min.
Italské drama s titulky
NEZNÁMÁ
l Vstupné 70,– Kč 118 min.
Americký thriller s titulky
MICHAEL CLAYTON
m Vstupné 70,– Kč 119 min.
Americká rodinná komedie v českém znění
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
r Vstupné 60,– Kč 87 min.
Americká komedie s titulky
KOŘENÍ ŽIVOTA
m Vstupné 65,– Kč 104 min.
Norská černá komedie
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
m Vstupné 70,– Kč 79 min.
Celovečerní film režisérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka
OBČAN HAVEL
r Vstupné 60,– Kč 119 min.
Americká rodinná komedie v českém znění
ŘÍŠE HRAČEK
r Vstupné 70,– Kč 92 min.

Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut
lidmi a nedá se léčit. Neville je z neznámého důvodu vůči viru imunní a jako jediný příslušník lidského rodu žije
v troskách New York City. Hrají: Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok...
Pronásledován nočními můrami, díky nimž ho jizva bolí hůř než obvykle, Harry s povděkem uniká znepokojivým
snům a s kamarády Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa ve famfrpálu. Oblohu nad tábořištěm famfrpálových fanoušků však rozzáří zlověstný úkaz - Znamení zla, podpis černokněžníka lorda Voldemorta.
Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu mezi Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na
území Ameriky se snesla spousta trosek. Psychiatrička Carol Bennel má obavu, že neznámá látka z paluby lodi
se nepozorovaně dostává do ulic města i k ní domů. Carol se spojí se svým kolegou Benem Driscollem a svěří
se mu se svým tušením.
V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který má už léta monopol na roli Napoleona.
Tentokrát se připravují na velkou akci - odhalení napoleonské kašny v sousedním městě Podolí.
Velká sýrová loupež, Jak ulovit tygra. Napínavé a humorné vyprávění o třech myšácích žijících v biografu.
Jednoho dne se rozhodnou vydat do opravdového světa a podniknout riskantní ale lákavou akci. Terčem jejich
zájmu je obchod se sýrem, který se chystají vyloupit…
Jan Saudek, světově uznávaný fotograf, v zahraničí mnohokrát oceněný a vystavovaný daleko dříve, než ho
poznala široká veřejnost v rodné vlasti, vystupuje před kamerou v mnoha rolích. Často je mění, často překvapuje,
nejčastěji šokuje. Přesto se ani tento velký stvořitel iluzí zcela neschoval před pronásledujícími třemi kamerami
a nemilosrdně odhalujícím okem režiséra Adolfa Zika.
Římská říše se zmítá na pokraji zániku, ale nová legenda určená přetrvat navěky čeká na svůj zrod. Výpravný
film z období pádu Římské říše, který se natáčel mimo jiné i na Slovensku (Spišský hrad, Červený kámen). Římská říše se rozpadá a mladý Romulus Augustus opouští město. Vydává se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil
legii věrných - POSLEDNÍ LEGII.
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje
si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje
kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák
vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha.
Pro Bena Gatese (Nicolas Cage) není historie jen suchým výčtem toho, co se v dávné a zapomenuté minulosti
událo... pro něj je historie živá, vitální a občas nabízí možnost nalézt neuvěřitelné poklady. Po jeho ohromujícím
nálezu pokladu templářů se Ben stal nejznámějším hledačem pokladů na světě... ačkoliv on dává přednost
označení „strážce pokladů“.
Těší mě, Krtek a muzika, Jak štěňátko dostalo chuť na med, O té velké mlze, Cvrček a stroj, Páni tvorstva, Krtek
hodinářem, Držte si klobouk, Jak Žofka překazila chuligánům spády.
Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve
snaze dosáhnout svých snů se snaží za každou cenu dostat práci. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině
a stále více se jí rodina stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její minulosti a přináší nové zlo a násilí.
Michael Clayton je „vyjednavačem“ jedné z největších právnických firem v New Yorku. Tento bývalý státní
zástupce má na starosti tu nejšpinavější práci ve firmě Kenner, Bach & Ledeen. Ačkoli se již několikrát spálil
a se svojí prací není spokojen, rozvod, špatná obchodní spekulace a narůstající dluh ho pevně drží připoutaného
k firmě.
Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen, že
umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu všimne a nechá je natočit
desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství
s dramatickými následky a Davidova trpělivost pomalu naráží na strop.
Šéfkuchařka prvotřídní manhattanské restaurace Kate Armstrongová vede své každodenní náročné směny
s obdivuhodnou lehkostí. Ústraní své kuchyně opouští jen tehdy, když od některého z hostů přijímá pochvalu za
mimořádnou spokojenost. Když se do týmu dostane smělý a neformální odborník na omáčky všeho druhu, Nick
Palmer, její dosavadní život se zlehka zatřese.
Partička několika handicapovaných lidí pod vedením rázné psycholožky vyráží za svým dalším cílem: přesvědčit
pětatřicetiletého Geira, který po autonehodě skončil na vozíku (navíc jako impotentní), že by se měl přidat k jejich
skupině, naučit se společně s nimi pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající se manželství.
Stejně jako v životě Václava Havla, hrají ve filmu důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde
jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové skupiny Rolling Stones.
Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její 243-letý excentrický šéf Pan Magorium (Dustin Hoffman) kralují
magickému hračkářství, kde hračky žijí svým životem a prožívají vlastní příběhy... Zlom ale nastane v okamžiku,
kdy se Pan Magorium rozhodne přenechat Molly svůj dobře zaběhnutý obchod.

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 DUBEN 2008: 2. Láska za času cholery, 3.–4. Americký Gangster, 5.–6. O život, 9.–10. Breakout, 11.–13. 10 000 př. n. l.,
13. Asterix a Olympijské hry, 16.–18. Soukromá válka pana Wilsona, 19.–20. Jumper, 23.–24. Ďábelský holič, 25.–27. 3:10 Vlak do Yumy, 30. USA VERSUS JOHN LENNON
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čtvrtek 10. dubna 2008 od 19.30 hodin velký sál MKS
pátek 7. března 2008 od 9.30 hodin ve velkém sále MKS

Divadelní pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Na motivy klasické pohádky K. J. Erbena

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Napsala Kristina Herzinová, účinkuje divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem.
sobota 8. března 2008 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

10. CHODSKÝ BÁL

Hraje dechová hudba Dupalka pod vedením Michala Jansy. Dále účinkují: Konrádyho dudácká muzika, mužský pěvecký sbor
Haltravan Klenčí, Chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká muzika, Národopisný soubor Postřekov, sólisté Jana Hojdová
a Marie Freiová. Účast v krojích vítána, vstupné 90,– Kč, pro krojované 70,– Kč.
úterý 18. března 2008 od 19.30 hodin velký sál MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA STANISLAV REMUNDA
Stanislav Remunda a Iva Janžurová:

Ani po kolenou se nevracej aneb Pudl a Magnolie

Autorská veselohra. Titulní role: Iva Janžurová, přední členka Národního divadla, Stanislav Remunda, herec i režisér představení. Roli excentrické režisérky střídavě hrají: Theodora a Sabina Remundovy.

Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích hereckého řemesla. Filmové studio hledá příhodné
lidské typy pro role do chystaného filmu. Při konkurzu na filmové role se po letech setkává dvojice herců – Karel a Magnolie. V laskavé satiře se před námi odhalují některá tajemství
herecké profese i dvě historie citových vztahů. Mladá režisérka se svými extravagantními požadavky i usilovná snaha umělců získat role navzdory vzájemné nesmiřitelnosti, vytváří
komediální situace na ploše celé hry. Během večera jsou veseloherně odhalovány zákulisní praktiky herecké profese i zákulisní milostné vztahy, zrady a pomsty, které jsou zdrojem
komických rozbrojů. Diváky jistě pobaví i svérázný náhled do herecké kuchyně hlavních protagonistů. Zdrojem komediálních situací je rozhodně i reakce účinkujících postav na průběžné
výsledky konkurzu.
čtvrtek 20. března 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

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
Divadelní představení v rámci předplatného

Divadelní společnost Františka Kreuzmanna Praha

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…

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

Dance Team Venduly Hruškové při Základní umělecké škole Domažlice

Jurij Kruglov - bas, Irina Kondratěnko - klavír

Taneční akademie

Jurij Kruglov pochází ze Sevastopolu na Ukrajině, v Kyjevě vystudoval operní zpěv a také dirigování na Čajkovského hudební akademii. Po absolutoriu na akademii zpíval nejprve v Kyjevě, později v celé řadě operních domů bývalého Sovětského svazu.
Na mezinárodní pěvecké soutěži v Barceloně získal zvláštní cenu za ztvárnění árií z Verdiho oper, v roce 2003 obdržel cenu A. Dvořáka. V roce 1991 navštívil Kyjev tehdejší šéf opery pražského Národního divadla a vybral si jej pro roli Komtura do premiéry Mozartova Dona Giovanniho. Od roku 1991 působil
jako host Státní opery Praha, v roce 1997 zde přijal angažmá jako sólista. Česká klavíristka lotyšského původu, vedoucí klavírního oddělení na Konzer-

sobota 26. dubna 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

vatoři Jaroslava Ježka, vítězka světové soutěže korepetitorů v Brazílii a držitelka titulu Žena roku 2006 v oblasti umění a kultury je u domažlického publika
známá i jako korepetitorka 1.mezinárodních letních klarinetových kurzů 2007.
pátek 28. března 2008 od 21. hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

DAVID KRAUS a jeho hudební skupina
Jako host vystoupí Lukáš Zíta – kytara, zpěv, foukačka, blues, soul, folk – vlastní písně a skladby, které
hrávali Dylan, Clapton, atd.
David Kraus – známý zpěvák se chystá na koncertní turné ke svému novému CD. Vystoupení jeho kapely
složené z výtečných muzikantů je nejen opravdovým hudebním zážitkem, ale i skvělou zábavou.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % 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

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.
Divadelní představení mimo předplatné

Agentura ECHO, Václav Kotek, Praha

Divadlo Járy Cimrmana Praha

HOSPODA NA MÝTINCE

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
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Turistické akce
v BŘEZNU
Sobota 1. 3.
Lyžařský zájezd na Geisskopf (1097 m)
v SRN. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ul. v 7.30 h. Trasa: Nýrsko, Ž. Ruda, Regen. Podle sněhových
podmínek (severní svah) možnost sjezdového lyžování, běžecké tratě, sáňkování,
procházky. V místě je restaurace i bufet.
Cena: pro členy KČT 210,– Kč, ostatní
250,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá
Marie Senohrábková, Havlíčkova 225, tel.
379 724 113 nebo 723 331 714. Doporučujeme úrazové pojištění do zahraničí. Vede
K. Bílek.
Čtvrtek 6. 3.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara. RNDr. Petr Větrovský – Národní parky USA (2. část). Začátek v 18
hodin.
Neděle 9. 3.
Turistická vycházka. Sraz „U Golema“
ve 13 hod. Trasa: Újezd, Hrádek a zpět
(9 km). Vede S. Doubek.
Čtvrtek 13. 3.
Turistická beseda v budově Gymnázia
J. Š. Baara. Josef Doubek – Zážitky z cesty po Číně. Začátek v 18 hodin.
Sobota 15. 2.
Účast na turistickém pochodu „Plzeňská
šlapka“. Odjezd v 6.06 hod do Plzně.
Trasy 8, 17, 23 nebo 31 km. Vede M. Senohrábková.
Neděle 16. 3.
Vycházka po hřbitově se zastávkami
u hrobů zakladatelů KČT Domažlice.
Sraz „U Všech svatých“ ve 14 h. Vede
Ing. S. Krejsa.
Středa 19. 3.
Beseda v budově GJŠB. Ing. Vladimír
Šmejkal – Pakistán – Czech Gasterbrun
Expedition 2007 – horolezecká expedice
k osmitisícovým vrcholům Karakoramu.
Začátek v 18 h.
Pátek 21. 3.
Turistická vycházka „Vítání jara“. Sraz na
zastávce ČD v 18 hodin. Trasa 6 km. Vede
K. Bílek.
Sobota 29. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 7.47 hod do Janovic. Trasa: Strážov, Děpoltice, Dešenice (18 km). Vede
A. Léblová.
Neděle 30. 3.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 10.10 hod. do Postřekova. Trasa:
Díly, Sádek, Výhledy, Baarovou stezkou
do Klenčí. Odjezd vlakem v 16.31 hod.,
nebo 17.26 hod. do Domažlic (12 km).
Vede A. Zdeborová.

v

číslo 3

Připravujeme
Sobota 5. 4.
Odemykání České studánky (16. ročník).
Odjezd ze zastávky ČD v 8.28 hod do
České Kubice. Trasa: 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 posezení. Návrat vlakem z Trhanova ve 13.18 hod nebo
v 16.35 hod.
Neděle 13. 4.
Zájezd na Jarní setkání turistů Plzeňského kraje v Dobřívi. Odjezd z autobuso-
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MĚSTSKÉ CENTRUM SLUŽEB

vého nádraží v Poděbradově ulici v 7.30
hod do Dobřívi. Zde účast na srazu. 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 M. Senohrábková, Havlíčkova
225, tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.
Vede K. Bílek.

BALDOVSKÁ 638
pořádá v jídelně

3. 3. od 14.00 hodin psychologickou přednášku (mimoř. PO) PhDr. S. Voláka,
12. 3. od 14.15 hodin Cestování – Peru
p. J. Wollerová,
19. 3. od 14.00 hodin Endoskopické vyšetř.
metody p. V. Pillmannová

– ve společenské místnosti
20. 3. 14.00 hodin Postřehy kameramana
p. J. Novák

PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Seniorské odpoledne

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc BŘEZEN
Od 3. do 19. března – MATEŘÍDOUŠKA – JARNÍ CYKLUS
povídání o Masopustu a o Velikonocích v regionálních,
lidových a křesťanských tradicích spojené s praktickou výrobou od 10 hodin v Domě dětí pro žáky I. stupně ZŠ.
Čtvrtek 6. března – Beseda s Marií Rivai a Václavem Sikou
autorkou a ilustrátorem knihy Smaragdové ostrovy společně s Galerií bratří Špillarů a Městskou knihovnou Boženy
Němcové v Domažlicích od 9 a od 10.30 hodin pro žáky
pátých tříd ZŠ v Galerii bratří Špillarů.
Sobota 8. března – Rodinné hry a soutěže od 14 do 17 hodin v parku u bývalé nemocnice.
Čtvrtek 20. března – VELIKONOČNÍ BARVÍNEK velikonoční dílna pro děti od 9 do 14
hodin v Domě dětí
Okresní kola soutěží
středa

5. 3.

Přehlídka dětských recitátorů

od 9 h v MKZ Horšovský Týn

úterý

18. 3.

Olympiáda v Čj I. kat.

od 8.30 h v DDM

středa

19. 3.

Zeměpisná olympiáda A, B, C

od 8.30 h v GJŠB

středa

19. 3.

Zeměpisná olympiáda D

od 8.30 h v GJŠB

středa

26. 3.

Olympiáda v Čj II. kat.

od 8.30 h v DDM

čtvrtek

27. 3.

Matematický Klokan - školní kola

korespondenčně

pondělí

10. 3.

Hra na smyčcové nástroje

od 8.30 h v ZUŠ Domažlice

pondělí

10. 3.

Hra na kytaru (sólová, komorní)

od 8.30 h v ZUŠ Domažlice

Soutěže ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé dětského karnevalu 26.
ledna 2008 Dům
dětí a mládeže
DOMINO společně s Městským
kulturním střediskem v Domažlicích
a hotelem Výhledy
vyjadřují upřímné
poděkování sponzorům, jejichž prezentace je zveřejněna
na www.ddmdomazlice.cz v sekci
Ke stažení.

Týden po maškarním Domina uspořádali domažličtí pionýři
další úspěšný karneval.

březen 2008

Tři sta padesát osm let starý zvon našel své místo ve zvonici budované modlitebny Českobraterské církve evangelické nad Hanovým parkem v Domažlicích. Při této příležitosti se
konala malá slavnost za přítomnosti zhruba sta občanů, mezi nimiž byl i starosta města
Miroslav Mach. Zvon byl původně v Budyšíně v Horní Lužici a do Domažlic se dostal
přes východní Čechy. Zajímavostí je fakt, že byl ulit z tureckého děla.
Foto S. Antoš

Činnost půjčovny kompenzačních pomůcek
Za uplynulý rok 2007 byla činnost
půjčovny kompenzačních pomůcek velice
aktivní. Na pracovišti při Reha-centru
v Kozinově ulici bylo uspokojeno 120 potřebných klientů, na pracovišti Baldovská
638 byla provedena zápůjčka 54 klientům
a celkově bylo za pronájem pomůcek získáno 105 tis. Kč. Nejvíce požadovanou pomůckou jsou mechanické invalidní vozíky,
toaletní židle pevné i pojízdné, různé druhy chodítek, nástavce na WC, sedačky do
sprchy. V Baldovské ul. je možné rovněž
zapůjčit polohovací postele s antidekubitní
matrací. Naší snahou je získávat nové moderní kompenzační pomůcky. V loňském
roce byla naše snaha velice úspěšná – získali jsme dva elektrické inv. vozíky, čtyři
toaletní židle, dvě chodítka MOBILATOR,
mechanický vozík MEYRA, čtyři nástavce
na WC a dvě sedačky na vanu – vše v hodnotě 104 tis. Kč. Darem od holandských
přátel jsme obdrželi 2 nová čtyřkolová
chodítka a od přátel z Furth i. W. 13 ks
starších zachovalých pomůcek. Odhadovaná hodnota takto získaného majetku včetně
nově pořízených pomůcek přesahuje 350
tis. Kč. V současné době je u imobilních
klientů velký zájem o el. polohovací postele, bohužel všech 6 kusů je permanentně
zapůjčováno, proto se naše snaha v letoším
roce zaměří na získávání dalších těchto
potřebných pomůcek.

Počátkem roku 2007 bylo osloveno 57
podniků, podnikatelů, firem a úřadů se žádostí o finanční pomoc na provoz, údržbu,
opravy a nákup nových kompenzačních
pomůcek. Za rok 2007 jsme od těchto
chápajících sponzorů dostali 21.200 Kč,
což bylo vydáno na opravy el. inv. vozíků
a na nákup náhradních dílů. Všem, kteří
přispěli, velice děkujeme a věříme, že nám
budou v naší činnosti i nadále nápomocni.
Velice dobře se nám osvědčila spolupráce se servisní a zprostředkovatelskou
firmou MEYRA Praha (v půjčovně máme
svého proškoleného opraváře kompenzačních pomůcek), rovněž oboustranně
výhodná je i spolupráce s Centrem služeb
pro zdravotně postižené v Domažlicích při
pořádání metodických a školících seminářů a dalších akcí.
Půjčování pomůcek:
Půjčovna pro zdrav. postižené
– Kozinova 235 tel. 379 720 042
provozní doba: pondělí–středa 7.00–11.00
a 12.30–15.30 hod.
pátek 7.00–11.00 hod.
Půjčovna v Baldovské ul. 638
tel. 379 725 853
pondělí–pátek 6.30–18.30 hod.

Ve čtvrtek 13. března se od 14 hodin
koná v MKS Domažlice seniorské odpoledne. Tentokráte při příležitosti MDŽ.
Přítomné hudbou potěší Osvračínská
švitorka pod vedením Vlastimila Weinera
i děti z mateřské školy.
(stp)

Schůze ČZS

Český zahrádkářský svaz, zahrádkáři
Domažlice, zvou na pravidelnou členskou
schůzi, která se uskuteční v pondělí 10.
března od 18 hodin v budově Zahrádkáře.
Na programu je přednáška přítele Fictuma
na téma Pěstování zeleniny a květin. (red)

ZAVEDENÁ FIRMA V DOMAŽLICÍCH
přijme
– administrativní pracovnici
– odborného technika
Požadujeme: ÚSO nebo VŠ, dobrá znalost PC, dobrá komunikační schopnost
Kontakt: 723 204 758,
mullerova.lu@seznam.cz
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V. Klimentová,
ředitelka městského centra služeb
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Rada města v Domažlicích svým usnesením č. 2080 ze dne 18. 2. 2008 vyhlašuje
na základě Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Domažlice, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 , č. 4/2003, č. 2/2004 a č. 4/2007:

výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2008.
Adresátem půjčky z fondu podle čl. IV. odst. 1 vyhlášky může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která vlastní obytný objekt na území
města a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve prospěch uvedeného
obytného objektu. Dále o půjčku může žádat i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného objektu. Z fondu se poskytují následující druhy půjček:
Číslo Název/účel
Lhůta splatnosti
Úroková sazba
Horní hranice půjčky
1.
Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let
5 let
4 % p. a.
do 120 tis. Kč na 1 dům
2.
Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím obytném objektu
4 roky
4 % p. a.
do 40 tis. Kč na 1 byt
3.
Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu obyt. objektu
4 roky
4 % p. a.
do 40 tis. Kč na 1 byt
4.
Obnova fasády včetně oplechování u obyt. objektu staršího 10 let
4 roky
4 % p. a.
do 60 tis. Kč na 1 dům
5.
Zateplení obvodového pláště obytného objektu staršího 5 let
4 roky
4 % p. a.
do 50 tis. Kč na 1 dům
6.
Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v obytném objektu
3 roky
4 % p. a.
do 40 tis. Kč na 1 byt
7.
Při vestavbě bytu do půdního prostoru
8 let
6 % p. a.
do 400 tis. Kč na 1 byt
8.
Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě obytného objektu
6 let
6 % p. a.
do 40 tis. Kč na 1 byt
9.
Zřízení plynového nebo el. topení při nové výstavbě obytného objektu
6 let
6 % p. a.
do 40 tis. Kč na 1 byt
Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou kumulace půjček č. 4 – obnova fasády a půjčky č. 5 – zateplení obvodového pláště požadovaných ve
prospěch téhož objektu. O stejný druh půjčky nelze žádat ve prospěch stejného objektu, na který již byl jednou tento druh půjčky poskytnut. Půjčky lze
čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Půjčka se splácí v souladu se smlouvou o půjčce uzavřenou dle čl. VII. vyhlášky.
Žádost musí vždy obsahovat:
1. jméno a příjmení žadatele nebo název žadatele a jméno a příjmení statutárního zástupce, 2. den, měsíc a rok narození nebo IČO žadatele, 3. adresu
bydliště nebo adresu sídla žadatele, 4. potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu, 5. přesné označení předmětného objektu (adresa, číslo popisné, je-li už
vydáno, číslo parcely), 6. přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, 7. předběžný termín dokončení akce, 8. předběžná (popř. uzavřená) dohoda
s dodavatelem akce (obchodní jméno dodavatele, předběžná cena dodávky, při svépomoci odhad nákladů,příp.položkový rozpočet a fotodokumentace,
z níž by byl patrný stav nemovitosti před rekonstrukcí) 9. požadovaná půjčka (číslo, druh půjčky, částka stanovená dle vyhlášky), 10. stanovení záruky za
poskytovanou půjčku, 11. podpis žadatele, který tak stvrzuje, že údaje v žádosti vyplnil správně a pravdivě.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1, 1. patro, č. dveří 208.
Žádosti se přijímají nejpozději do 31. 3. 2008 na podatelně MěÚ nebo na finančním odboru MěÚ Domažlice.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice v.r.

PŘEHLED LETNÍCH TÁBORŮ 2008 DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE DJMINJ
I. Tábory a soustředění:
Termín

Místo

Ubytování

Zaměření

Motivace

Cena

Hlavní vedoucí

27. 6.–6. 7.

Horšovský Týn

budova ZvŠ

soustř. dívčích klubů

Moře

2000,–

Ivana Kubová

30. 6.–6. 7.

Postřekov I. běh

budova ZŠ

přírodověda, turistika, sport

Tajuplný ostrov

1200,–

Jan Hrabačka

14.–20. 7.

Postřekov II. běh

budova ZŠ

tradiční svátky ve výtvarné
a rukodělné činnosti

Pestrý kolotoč

1200,–

Jan Hrabačka

9. 8.–22. 8.

Milevo

stanová základna

sport, turistika, táboření

Kompas

2200,–

Vladimíra Holá

II. Příměstská činnost: celodenní pobyt bez noclehu, vlastní strava
Termín

Místo

Zaměření

Cena

Hlavní vedoucí

18.–23. 8.

DDM Domažlice

příměstský tábor - Letem světem

550,–

Jan Hrabačka

Kontakty na hlavní vedoucí: ( 379 722 811, 379 722 812, www.ddmdomazlice.cz, e-mail: ddm.domazlice@seznam.cz, ddm@ceskasit.cz
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Na jejich domek navazovala dvě menší
stavení se společným vjezdem do dvora.
Nalevo bydleli Pivoňkovi vlastnící jen malé
hospodářství. V něm pracoval především
jejich obtloustlý syn Antonín. Měl velké, vyvalené oči, přičemž to levé neustále přivíral.
A tak se mu říkalo „Tonda Voko“. Naproti
bydleli Pelnářovi a Košovi. Prvně jmenovaní
malorolníci patřili k lidem žijícím „z ruky
do huby“. U nich v podnájmu žili Košovi.
Paní byla poněkud obézní a dělala porodní
bábu. Jejíma rukama jsem přišel na svět já
i můj bratr. „Starej“ Koš chodil neustále zarostlý a jezdil denně na otlučeném vrzajícím
kole.
Na tuto usedlost navazovalo stavení
s pseudobarokním štítem, v němž hospodařili Machovi. Vzpomínám především na
„vytáhlou“ hospodyni, která chodila neustále přihrbená a na každého valila černé, pichlavé oči. Když jsme před jejich nemovitostí
tropili nějaké neplechy, lila na nás z okna
vodu. Od jejich vrat vedla při zdi dvora úzká
„rynička“ k silnici směřující k městským
jatkám. Na jejím konci stálo Kamenovic hospodářství. V paměti uchovávám vzpomínky
na jejich trochu nad míru urostlou dceru,
která měla maturitu a občas mě doučovala,
coby studenta gymnázia, matematiku. Nakonec skončila jako stará panna u přepážky
v domažlické spořitelně.
Prostor „Na Vršku“ uzavírala z jihu poměrně velká Němcovic usedlost. Vjezd do
jejího dvora však vedl z cesty směřující od
Luženiček. Když se vdávala jejich červenolícatá dcera Anna, byl jsem pozván na
svatbu dělat nejmenšího družbu. Bylo to
za války a pranic se mi to nelíbilo. Neustále
jsem při obřadu v kostele odbíhal za matkou
a „bečel“. Ta mě po jeho skončení odvedla
domů s poznámkou, že „holt sem eště malej
a blbej“.
Pod nimi bydleli Holých. Měli tak mrňavý dvorek, že museli zapřahat na ulici. Když
jednou tlačili z domu žebřiňák, vyklouzla
z ruky hospodáře „vůj“ a vzala po hlavě tam
očumujícího kamaráda Vaška. Padl na zem
a zůstal chvíli v bezvědomí. Měl jsem o něj
strach a většinu noci jsem nespal. Dopadlo to
dobře. Vzpomínám především na jejich trochu „potrhlou“ dceru Mařenu, která zůstala
po smrti rodičů sama. S pomocí dohazovače
se vdala, ale ženich byl na tom z mentálního
hlediska ještě hůře. Brzo zemřel, a tak Mařa
prodala pole i dobytek a koupila si elektrický mandl. Za okno dala cedulku „Zde se
mandluje prádlo“ a živila se tím až do smrti.
Vysokého věku se však nedožila.
Sousední patrová budova patřila Reiningerovým. I oni měli malé hospodářství, na

kterém často pracoval jejich syn Karel, ač
byl bankovním úředníkem. A také dcera Marie, která se provdala až v pozdějším věku za
bratra známého zpěváka Jaromíra Horáka,
cukráře a muzikanta Václava. V prvním patře bydlela rodina zvěrolékaře Grubera. Jeho
osoba mně neustále připomíná konec druhé
světové války. Když jsme na přelomu dubna
a května roku 1945 pobývali asi týden v protileteckém krytu za tzv. obecním domem
– tenkrát odstřelovala Domažlice americká
armáda dalekonosnými kanony – nastěhovali jsme tam z domova otoman a na něm
se střídali ve spaní. Jakmile jsme od něj na
chvilku odešli, už tam seděl doktor Gruber.
Zavřel oči, začal se klátit do stran i dopředu
a po chvíli se na něj svalil, čímž jsme měli na
dlouhou dobu po odpočívání.
Také se vyprávělo, že ho kdysi zavolali
naproti bydlící Prachovi k nemocné krávě.
Když ji ošetřili, pozvala ho paní Prachová
do kuchyně podívat se na jejich novorozeného syna. Měli však za dveřmi košík a v něm
bylo uloženo podsvinče, které krmili z „flašky“, protože nechtělo pít od prasnice. Roztržitý Gruber tam vešel, spatřil košík u dveří,
nadzvihl šátek přes něj položený a řekl: „Pozdrav Pánbů, celej tatínek“. A odešel.
Vpravo od nás stála rozsáhlá budova nazývaná Heldovna. Myslím, že všichni tam
žijící nájemníci byli něčím pozoruhodní.
Dole, v místnostech s okny do ulice, bývala mateřská školka, v níž se o děti staraly
jeptišky z chudobince stojícího na Dolejším
předměstí. Dnes je tam Muzeum Jindřicha
Jindřicha. Také jsme do ní s bratrem docházeli. Vzadu ve dvoře bydlel „starej“ Votava
s nesvéprávnou sestrou. Když přišli v roce
1945 do města Amerikání, upevnil na hůlku
zahnutý špendlík a napichoval s ním „vajgly“ od cigaret odhazované po ulicích. Tehdy ještě filtry na cigaretách nebyly. Doma
je trhal a tabák cpal do dutinek. Protože byl
cigaret nedostatek, tak část výhodně prodal
a zbytek labužnicky pokuřoval na lavičce
před svým bytem.
V přední části dvora bydleli Uhlířovi. On
byl dosti nemluvný a denně dojížděl vlakem
za prací do plzeňské Škodovky. Zato ona nezavřela od rána do večera „hubu“. Zajímala
se o kde co. Po válce se začaly objevovat
pánské kalhoty, které měly u poklopce místo knoflíků zipy. Paní Uhlířové se to tuze
zamlouvalo. Zastavila na ulici neznámého
mladíka, zvědavě ho zatáhla za „drc“, a protože neměl trenýrky, tak se na ní vyvalila
jeho pánské ozdoba. Ta, panečku, ječela, až
se to rozléhalo po celém Čouchu. Jejich syn
Karel byl stálým členem naší party.
Později se v bytě po Votavovic zabydlela rodina pana Slámy. On byl povoláním
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tesař a přivydělával si hraním na křídlovku
s dechovkami. Jakmile zjistil, že jsem začal
hrát na saxofon, zastavil mě na ulici a pravil:
„Hrát v jazzu dokáže každej vůl. Stačí se
pořádně vožrat, pak zavřít voči a troubit, co
ho zrovna napadne. Ale hrát v plechpartýji
z not, to je, člověče, kumšt!“ Když jsem později zkoušel při hraní moderních tanečních
šlágrů improvizovat, vždycky se mi při přivření očí zjevil přihrblý Sláma s křídlovkou
v černém klotovém pytlíku pod paží. A bylo
po tvoření.
V prvním patře zadního traktu bydlelo
také několik rodin. U Wimmerů měli dva
syny a dceru. Hlava rodiny byla sládkem
v pivovaře, ale zajímavější bylo spíše to, že
starší syn Láďa dělal tajemníka na sekretariátě lidovců a staral se o chod katolického
spolku Orel a ten mladší Bohouš byl nadšeným svazákem a neoblomným komunistou.
Jejich sestra Zdeňka od nich raději někam
utekla.
Dále tam bydleli Šebestovi a Voráčkovi.
Ramenatý a poněkud zamračený Šebesta
dělal v nedalekém pivovaře. Občas chodil
domů vrávoravým krokem, a když jsem se
ptal rodičů, co to má za nemoc, smáli se
a říkali: „To dělá ta vopice, kterou si nosí
domů.“ Bylo mi to dlouho divné, protože
jsem u něj nikdy žádnou nezahlédl, i když
jsem ho občas několikrát obešel. Paní Šebestová byla bez nadsázky chodící kronikou
Čouchu. O málomluvném a nepříjemném
Voráčkovi mohu především říci, že jako
vyučený tesař správně pochopil poválečnou
dobu. Stal se členem a funkcionářem KSČ
a zanedlouho i dělnickým ředitelem nějaké
krajské organizace v Plzni. Každý den ráno
ho tam odvážel a k večeru zase přivážel služební Tatraplán.
(pokračování příště)

Restaurant MEXICO U KOCOURA
ve spolupráci s MKS Domažlice
pořádají

ICKOU NOC se SÍ SEŇOR
X
E
M
sobota 15. března
od 21.00 hod v sále MKS

Program Mexické noci v MKS Domažlice
21.00–23.00 Kapela Mariachi Sí Seňor
21.30 Předtančení - Mexický folklór
22.30 Předtančení - Mexický folklór
23.30 – 1.30 Latinská kapela
Hostesky vám podají na uvítanou
sklenici Tequilly v ceně vstupného.
Během večera ochutnávka
tradičních mexických jídel.
Přijďte ochutnat to pravé Mexico!
Předprodej: 90,– Kč
MIC Domažlice, nám. Míru 51
Na místě: 120,– Kč
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Nehtové studio a Ergoline
Ruslan Kravec 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

1. liga mladšího dorostu

3. kola před koncem 1. ligy ml. dorostu drží mladí šachisté
Sokola Domažlice nadále první postupovou příčku. Nejprve remizovali v dramatické utkání s ambiciozním Unionem Plzeň 3:3,
poté již bezpečně porazili klatovskou rezervu.
Union Plzeň – Sokol Domažlice A 3:3
Kříž
1/2
Hájek
Vojtko
0-1
Váchal P.
Hejkal
1/2
Honka A.
Kejhová
1-0
Šmídt
Kopřiva
1-0
Tauer
Steinbach
0-1
Vašíček T.
Oběma týmům chyběl 1 hráč ze základní sestavy, zprvu měl
navrch Union, ale po důležité výhře na 6. šachovnici bylo jasné,
že Domažlice utkání neprohrají.
Sokol Domažlice A – Sokol Klatovy B 4:2
Hájek
1-0
Lorenc D.
Váchal P.
0-1
Škorvagová M.
Honka
1-0
Neščáková
Šmídt
0-1
Lorenc T.
Tauer
1-0
Macner
Vašíček T.
1-0
Kalista
Družstvo Domažlic B oba své zápasy se silnými celky prohrálo, nastoupilo ve velmi oslabené sestavě a zkušení soupeři toho
využili.
Tabulka po 8. kole
1. Sokol Domažlice A
710
38,5
22
2. Sokol Chomutov
710
37,5
22
3. Union Plzeň
620
36
20
4. ŠK Ústí n. L.
602
35,5
18
5. ŠK Most
602
31
18
6. Sokol Klatovy B
404
26,5
12
7. Mladá Boleslav
305
19,5
9
8. DDM Praha 6
305
15,5
9
9. Sokol Domažlice B
116
14
4
10. Sokol Teplá
107
12,5
3
11. ŠK Povrly
107
11
3
12. Kralupy n. V.
017
10,5
1
O postupujícím do extraligy rozhodnou poslední kola, která
se hrají 25.–27. dubna v Domažlicích a především utkání Domažlice-Chomutov. Domažlické družstvo má těžší los, neboť hraje
se 3 silnými severočeskými týmy. Ovšem pro využití nečekané
šance na postup udělají naši hráči, co bude v jejich silách.
B tým se stále drží nečekaně na nesestupové pozici, přestože
jej tvoří velmi mladí hráči, kteří zde pouze získávají cenné zkušenosti do příštích let. O šancích B družstva napoví poslední kolo
v zápase Domažlice B Povrly.
(mv)
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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 - Karate - Mospilan
- Reldan
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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

