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OTEVŘENÍ ZIMNÍHO STADIONU
Přehled všech akcí pořádaných MKS
Domažlice včetně Chodských slavností
- Vavřinecké pouti najdete v brožuře Kulturní léto 2008. Publikace je zdarma k dispozici v Městském informačním centru
vedle radnice. Také si ji můžete vyzvednout
u vchodu na nejrůznějších akcích pořádaných MKS Domažlice.
(red)

Velkou slavností se posledního května stalo otevření zimního stadionu spojené s vyhlášením výsledku ankety Sportovec
roku. Stadion symbolicky předal veřejnosti starosta města Miroslav Mach, jeho předchůdce – dnes poslanec – Jan Látka
a náměstek hejtmana Plzeňského kraje, poslanec Vladislav Vilímec. Po ukázkách krasobruslařského umění a krátkého
vystoupení mladých hokejistů mohli na led vyjet všichni přítomní zájemci. Pokud patříte mezi příznivce bruslení, tak
upozorňujeme, že na 15. straně najdete rozpis, kdy se na brusle můžete vydat i vy.
Stanislav Antoš

Moderní vlaková souprava v Domažlicích

Na domažlickou železniční stanici přijela ve čtvrtek 12. června ucelená vlaková souprava, kterou dobře znají cestující v německé příhraniční oblasti a u nás na Karlovarsku
a Mariánskolázeňsku. Prezentační jízda umožnila zájemcům prohlédnout si vlak a zúčastnit se slavnostního uvítání a malého koncertu žákovského dechového orchestru ZUŠ
Domažlice – Liduška.
Naše město na akci zastupoval místostarosta Pavel Wolf, který nám řekl: „Přivítal jsem
prezentační jízdu soupravy Vogtlandbahn. Na peróně byl také přítomen radní pro dopravu
Plzeňského kraje Miroslav Jaroš, který plánuje, že by v našem kraji mohlo během dvou
let jezdit deset takových souprav. Jedna z nich samozřejmě i na trase Domažlice – Plzeň.“
Na malé slavnosti byli přítomni dále zástupci ministerstva dopravy, jejich kolegové z Německa, provozovatelé vlaků, pracovníci železniční stanice Domažlice a další hosté.
Místostarosta P. Wolf po prohlídce novou soupravu zhodnotil slovy: „Skvělé, moderní
cestování odpovídající 21. století. Mohlo by to vrátit cestující z autobusů na železnici.“
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 23. července
od 14 hodin v kanceláři starosty. Zasedání zastupitelstva se v červenci nekoná.

Radní pro dopravu Plzeňského kraje Miroslav Jaroš (vlevo) spolu s domažlickým
místostarostou Pavlem Wolfem si prohlédli
v moderní vlakové soupravě i kabinu strojvedoucího.
Foto toš

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
SPECIALITU LETNÍ SEZONY

VELVET COFFEE
FRESCA VELLUTATA AL CAFFÉ

ORIGINÁLNÍ MRAŽENÁ KÁVA
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 52. schůzi, která se
konala 26. května souhlasila s uzavírkami
místních komunikací v době příprav a konání Chodských slavností – Vavřinecké
pouti. Schválila pronájem objektu zimního
stadionu společnosti Domažlické Technické služby, spol. s r. o., a uzavření nájemní
smlouvy s účinností od 1. 6. 2008. Radní
vzali na vědomí informaci Domažlické
správy nemovitostí, spol. s r.o., o stavu ve
věci prodeje bytových jednotek z 1. vlny
privatizace a uložili DSN oslovit nájemce
ve věci prodeje bytových jednotek v rámci
1. vlny privatizace, o které nebyl projeven
zájem ze strany stávajících nájemníků,
s nabídkou směny bytu. Rada vzala na
vědomí studii využití území Na Bábě
a U Jezera v Domažlicích pro výstavbu
rodinných domů a obytných domů zpracovanou firmou Atelier SAH a schválila
vyslání zastupitelů na pracovní cestu do
Furth bei Göttweig, Rakousko, ve dnech
5. a 6. července 2008, z důvodu konání
fotbalového turnaje 4 partnerských měst
a oslav desetiletého výročí partnerství
s francouzským městem Ludres.
Na své 54. schůzi dne 9. 6. 2008 radní
schválili trasy vedení cyklostezek v k.ú.
okr. Domažlice v rozsahu dle zákresu
v předložených mapových podkladech.
Schválili přemístění parkovacího automatu z ulice Hruškova na parkoviště v ulici
Msgre.B. Staška před Chodskou rychtou
a uložila odboru správy majetku MěÚ
předložit změnu vyhlášky o placeném stá-

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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ní (bezplatné v Hruškově ulici, v ul. Msgre
B.Staška placené před Ch. rychtou – park.
automat, parkovací karta „A“ před domy
TIOS-hodinářství Budín). Rada souhlasila
se záměrem dle předloženého projektu
viklan „Čertův kámen“ – obnova přírodní
zajímavosti v obci Babylon.
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání dne 28. 5. 2008 nevzalo na vědomí
studii využití území Na Bábě a U Jezera
v Domažlicích pro výstavbu rodinných
domů a obytných domů zpracovanou
firmou Atelier SAH. Vydalo Opatření obecné povahy č. 3/2008 o Změně
č. 4 a Opatření obecné povahy č. 4/2008
o Změně č. 5 Územního plánu sídelního
útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního
plánování Městského úřadu Domažlice.
Zastupitelé neschválili změnu obecně
závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se
stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, zařazení
ulice Břetislavova čp. 88, Domažlice do
přílohy č. 1 této vyhlášky, neschválilo prodej 1235 kusů akcií společnosti Unipetrol
a.s. a schválilo rozpočtový výhled města
Domažlice na období let 2008–2010.

POČÍTAČOVÉ KURZY
v Domažlicích
Individuální výuka pro začátečníky
a mírně pokročilé
Info: Mgr. Martina Přibylová, ( 775 358 402
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ABECEDA S…
JOSEFEM URBANEM,

zastupitelem města Domažlice

Prádelna Domažlice
Palackého 223

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

Bližší informace
na tel. čísle

379 725 022

NÁVŠTĚVA V HAVLOVICÍCH

Obecní úřad Havlovice v okrese Trutnov uspořádal ve dnech 24. a 25. května 2008
první setkání obcí s názvem Havlovice. Mimo pořádajících a nás jsou to Havlovice část
obce Kobyly a Havlovice část obce Miřetice. Sraz účastníků byl v 11 hodin v parčíku ve
středu obce. Po uvítání představiteli obce a seznámení s programem, nás uvítal i místní
vodník přímo v jezírku v parku. Obcí protéká řeka Úpa a tak další program pokračoval
na druhém břehu řeky v místní škole. Při prohlídce školy byl náš zájem hlavně o jednu
z bývalých tříd, kde mají trvalou síň slávy, jejich tradic a činnosti. V jídelně proběhlo
promítání filmů o jejich akcích, hlavně jsou to aktivity požárníků a sportovců. Značná
část byla věnována prvenství obce Havlovice v celorepublikové soutěži Vesnice roku
2007 a návštěvě pana prezidenta Václava Klause dne 20. 5. 2008.
Od 15 hodin bylo zahájeno soutěžní klání ve 12 disciplínách v jejich sportovním areálu, mimochodem velice pěkném a moderním. Zde mají vyasfaltované otevřené kluziště,
fotbalové hřiště, dva tenisové kurty, hřiště na košíkovou, plážový volejbal, minigolf, stolní
tenis a překážkovou dráhu. Po poslední disciplíně bylo pořadí nerozhodnuté a o první
místo se dělí domácí s námi a po druhém rozstřelu vyhrávala a získávala putovní trofej.
Dále následuje předvedení požárního útoku, kde domácí zvítězí ve vynikajícím čase a naši zaostávají jen o 4 vteřiny. Pak následovala ukázka našich děvčat, taktéž ve výborném
čase. Další dvoje Havlovice se požárního útoku neúčastnily.
Následovala beseda všech účastníků a večer při hudbě v prostoru areálu. V neděli
dopoledne bylo loučení a na zpáteční cestě jsme navštívili pevnost Dobrošov nedaleko
Náchoda a v podvečer ukončili návrat na naší návsi. Všichni účastníci hodnotili celou
akci jako velice zdařilou, prostě, všem se to líbilo.
Závěrem bych chtěl poděkovat městské radě a pracovníkům radnice, kteří se na přípravě podíleli za podporu a pomoc, kterou nám poskytli.
Za všechny účastníky zájezdu Bohuslav Lehmann

Ambice
S jakými ambicemi jste nastoupil na svůj
post na radnici?
I když nejsem domažlickým rodákem,
v tomto městě žiji od svého mládí a chtěl
bych pomoci při jeho rozvoji. Myslím si,
že je to velice malebné město, navštěvované
spoustou turistů jak z Čech, tak i ze zahraničí a je žádoucí tohoto potenciálu využít. Dle
mého názoru je třeba v našem městě vybudovat další infrastrukturu, která by přilákala
do našeho kraje ještě více návštěvníků (např.
aquapark, moderní nákupní centrum zaměřené na prodej oděvů a spotřebního zboží).
Bruslení
Co říkáte na bruslení v nové domažlické
hale?
Mám obrovskou radost, že zimní stadion
byl předán do užívání široké veřejnosti. Věřím, že se stane sportovním centrem našeho
města.
Cestování
Kam rád cestujete?
Kamkoliv, nejsem zastáncem jen drahých
zahraničních dovolených. Pokud počasí přeje, je nádherně i v tuzemských destinacích.
Domov
Kde se cítíte doma?
Domov je pro mě místo, kde je mi dobře
a kde se cítím nejlépe. Inklinuji ke Karlovarskému kraji, kde jsem se narodil a prožil své
dětství.
Euthanázie
Souhlasíte s ní?
Samozřejmě vím, že euthanázie je velice
diskutabilní pojem. Já osobně s ní souhlasím. Mělo by být na každém z nás, jak se
v danou chvíli rozhodne.
Finance
Kam především by měly směřovat městské
peníze?
Městské peníze by v každém případě
měly směřovat do rozvoje města a jeho
infrastruktury. Měly by pomoci do města
přilákat další investory. Já osobně budu
usilovat o to, aby byl v Domažlicích vybudován nový penzion pro seniory, kde by
mohli důstojně prožít podzim svého života
a kde by byl i dostatečný počet lůžek pro
ležící pacienty.
Gastronomie
Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj
a domažlickou restauraci?
I když mám ke gastronomii velice kladný
vztah, nemám konkrétní oblíbenou kuchyni.
Nejlépe se najím doma. Mám rád omáčky
(nejraději svíčkovou), chlazené nealko a restauraci U krbu.

Humor
Smějete se rád? Čí humor je vám blízký?
Ano, vždyť se říká, že humor je kořením
života. Nejvíce se zasměji gagům Mr. Beana.
Charakter
Jakých lidí si vážíte?
Vážím si lidí upřímných, kteří si stojí za
tím, co říkají.
Investice
Do čeho především by město mělo investovat?
Dle mého názoru by mělo město investovat do výstavby výše uvedeného zařízení
pro seniory.
Jízda
Jaký máte názor na dopravní bodový
systém?
Podle mého názoru by se tento systém
mohl ještě zpřísnit. Každodenně jsme svědky bezohledného chování některých řidičů,
někdy i s velice fatálními následky.
Koníčky
Jaké máte koníčky?
Motorismus, automobilové závody a vše
kolem aut.
Léto
Těšíte se na léto? Kam se chystáte na
dovolenou?
Léto mám rád asi jako většina z nás.
Nechystám se nikam daleko. Budu odpočívat u vody a nejvíce se těším na procházky
lesem spojené s houbařením.
Manželství
Je manželství přežitek?
V žádném případě. Je to odedávna základní forma soužití lidí.
Národ
Cítíte se být vlastencem?
Ano, jsem hrdý na to, že jsem Čech, a také pokud cestuji do zahraničí, se podle toho
chovám. Myslím si, že větší dávka vlastenectví by neuškodila nám všem.
Obdiv
Jaké lidi obdivujete?
Obdivuji lidi, kteří svoje znalosti a zkušenosti předávají ostatním. Konkrétně mám
na mysli učitelské povolání. Obě moje děti
měly štěstí na skvělé pedagogy ( zejména na
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I. stupni ZŠ ) a věřím, že jejich práce je bude
provázet po celý zbytek života.
Prezident
Jak jste spokojen s volbou prezidenta
ČR?
S osobou pana prezidenta jsem naprosto
spokojen. Zároveň bych ale preferoval přímou volbu prezidenta.
Radar
Jste pro radar v Brdech ? Proč?
Ano, zvýší se tím bezpečnost nejen naše,
ale i obyvatel v sousedních zemích.
Sport
Jaký máte rád sport?
Ze sportů mám nejraději rybaření. U vody si nejlépe odpočinu.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Častou neochotu pomoci jeden druhému,
zvláště ve vztazích ke starším spoluobčanům.
Učitel
Měl jste oblíbeného učitele a kde?
Ano, dodnes vzpomínám na paní profesorku Luhanovou, která byla mou třídní
učitelkou na Střední hotelové škole v Mariánských Lázních. Byla skvělá a nikdy
nezkazila žádnou legraci.
Vizitka
Narozen: 8. 6. 1957 ve znamení Blíženců
Rodina: manželka Eliška (sociální a ekonomická pracovnice), syn Martin(22
let), dcera Eliška(12 let)
Studium: Střední hotelová škola
Povolání: vedoucí prodeje Heineken ČR
Funkce : člen zastupitelstva města
Politická strana: ODS
Závěr
Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?
Nebuďte lhostejní k dění ve Vašem městě,
vždyť to, co děláme, budou hodnotit i naše
děti!
Mgr. Vladislava Štípková

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 670 Kč,–
Bazénové vody - od 192,– Kč
Odpadní vody - od 506,– Kč
Průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod
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ČČK DOMAŽLICE

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
7. července. 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.

číslo 7-8

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

v

tel. 602 478 448, 604 238 911

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava
Bližší info na

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

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

sahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení

l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy

l vysekávání příkopů, průřez a kácení

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

a další

v
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DOMAŽLICE A CHODSKO V LITERATUŘE

l Koupím garáž v Domažlicích.
Tel: 606 655 410.

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.

červenec-srpen 2008

7. část – ještě B. Němcová aj.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
Svět v barvách Blanky Anderlové

Mladá výtvarnice z Dílů představí své obrazy vytvořené
většinou výtvarnou technikou automatické kresby. Automatická
kresba jako cesta sebepoznání a seberealizace formou volné hry
jistě zaujme svým propojením racionálních prvků s emocionálním cítěním autorky. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od
1. do 31. července 2008.
Změna půjčovní doby v jednotlivých
odděleních v době letních prázdnin od
1. 7. do 31. 8. 2008:
Oddělení pro dospělé čtenáře a čítárna
PO
9-12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9-12
13–18
ČT
zavřeno
PÁ
9-12
13–16
Internetová studovna
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
13–16
PÁ
9–12
13–16
Oddělení pro děti a mládež
PO
9–11
13–16
ÚT
zavřeno
ST
9–11
13–16
ČT
zavřeno
PÁ
9–11
13–16
Oddělení spec. služeb a regionální oddělení
PO
9–11
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–11
13–16
ČT
13–16
PÁ
9–11
(pro studenty k přípravě diplomových a seminárních prací po
předchozí domluvě bez ohledu na provozní dobu)
Uzavření knihovny
Z důvodu revize knihovního fondu 7.–13. července 2008
bude probíhat v oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny
Boženy Němcové periodická revize části knihovního fondu.
Žádáme naše čtenáře i návštěvníky o porozumění a naše
čtenáře vyzýváme, aby se včas předzásobili dostatečným
množstvím literatury pro první prázdninové týdny. (Výpůjční
doba knížek se prodlouží tak, aby prodlení nebylo výpůjčním
systémem Clavius sankcionováno)
Školení internetové studovny o prázdninách:
v úterý 15. července a 12. srpna 2008
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům. Začátek v 7.30 v internetové
studovně MěKBN Domažlice. Závazné
přihlášky na tel. 379 723 041, 379 723 042

Minulý článek zmiňoval v souvislosti s Boženou Němcovou i její Obrazy z okolí domažlického (1845 -1846), popisující lidové zvyky a tradice, jak je poznala při návštěvách chodských
vesnic. Ale nebylo to první národopisné dílo z této oblasti. Již o několik let dříve vychází první
a nejvýznamnější folkloristická práce německy píšícího Josefa Ranka Aus dem Böhmerwalde, která ve své době vzbudila nemalou pozornost jak u literární kritiky německé i české, tak
v českých vlasteneckých kruzích.
Josef Rank (1816 – 189) se narodil v tehdy německých Chalupách u Všerub jako sedmé
dítě v rodině německého sedláka. V Domažlicích skládal u augustiniánů zkoušku pro přijetí
do klatovského gymnázia. Za Domažlice dokonce kandidoval v roce 1848 do rakouské Říšské
rady a dostal jen o 4 hlasy méně než český domažlický protikandidát. Později uspěl ve volbách
do frankfurtského parlamentu za volební okrsek Horšovský Týn.
K literární práci jej přivedl redaktor vídeňských novin dr. Ludwig August Frankl. Pod jeho
vlivem se Josef Rank rozhodl popsat život lidu na rodné Šumavě, v německých vsích koutského panství.
Národopisné studie Aus dem Böhmerwalde vycházely od roku 1840 nejprve časopisecky,
v roce 1843 pak vyšly knižně. Kladně vydání tohoto díla ocenil třeba Adalbert Stifter nebo
Jakub Grimm. Práce seznamovala čtenáře s německy osídleným pošumavským krajem, jeho
lidem, zvyky. Čtenáře provedla návsí, kostelem, kčmou i přástevnou. Josef Rank si všímal
i různých nápisů - třeba na vratech stodoly, nad vjezdem do dvora, u kachlových kamen, nad
dveřmi světnice, na hodinách. (Nápis nad vjezdem do dvora: Kdo o statek se soudí, čerta
přivolává a k čertu jde pak dům i všecka světská sláva.) Práce obsahuje i několik pohádek,
místních pověstí, pověr, proroctví i písní a novel ze života šumavských Němců.
V Čechách nalezl Rank kladné ocenění především v pražských německých časopisech.
V českých vlasteneckých kruzích byl ohlas více než rozpačitý. V roce 1844 se ve Květech
objevila kritika V. B. Nebeského, který sice ocenil Rankův zájem o šumavský kraj, ale vytýkal mu nacionalistické hledisko, a zejména to, že Rank zachytil jen „německý živel“, a aby
zdůraznil svůj záměr, úmyslně nespravedlivě že očernil české obyvatele jako těžkopádné
a zakrnělé tělesně i duševně. Do literární polemiky se zapojil i E. Černín, majitel chudenického panství, který se odvolával na znalost českého lidu a zval J. Ranka na své panství, aby se
seznámil s „krajinou bohatou dějinami a zpěvy“.
Polemika nad Rankovým dílem vzbudila pozornost české veřejnosti k širšímu okolí Domažlic a právě v této době přišla na Chodsko Božena Němcová.
A literární historikové se shodují v tom, že národopisné studium, které zde na chodských
vsích podnikala a které pak zapracovala do svých Obrazů, jsou v jistém smyslu i odpovědí
Josefu Rankovi, ať již záměrnou nebo bezděčnou. A tak jako se Josef Rank pouštěl do negativních charakteristik Čechů, ani Božena Němcová se nevyhnula negativistickým poznámkám na
úkor Němců – pohraničním německým venkovanům vychvalovaných Rankem oplácela štiplavými poznámkami o jejich nevalném smyslu pro zpěv, nesrozumitelném nářečí, křiklounství,
flegmatickém kroku a nevšímačské tváři.
Srovnávají-li tyto dvě základní národopisné studie okolí Domažlic současní literární historikové, shodují se v tom, že Rank i Němcová své názory tlumočili ne jako politici, ale jako
odborníci a to prostřednictvím svých národopisných studií, kde Němcová vynikla výrazněji
jako spisovatelka, tedy uměleckostí svého projevu.
Jako spisovatel a redaktor byl Rank činný ve Stuttgartu, Frankfurtu nad Mohanem, Výmaru a Norimberku, naposledy pak jako redaktor a divadelní tajemník ve Vídni. Uveřejnil
množství povídek a románů (Příběhy chudých lidí, Dům od domu, Z vesnice i města), z nichž
se větší část týká jeho šumavské domoviny. Vytvořil i četná dramatická díla, z nichž mnohá
byla s úspěchem uvedena na scéně. Ve stáří žil však Rank poměrně v ústraní, i když stačil
pro monumentální dílo Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (Böhmen,
Bd. 1, Vídeň 1894) napsat ještě kapitolu Život německého lidu na Šumavě (Volksleben der
Deutschen im Böhmerwald), stejně jako dokončit i paměti Erinnerungen aus meinem Leben,
vydané pak germanistou Augustem Sauerem roku 1896 v Praze. Téhož roku 26. března Josef
Rank ve Vídni také zemřel.
Mgr. Hana Mlnáříková, MěKBN Domažlice

CHODSKÝ SLOVNÍK
Vzhledem k velkému zájmu (téměř 400 individuálních zájemců) o chystaný dotisk
Chodského slovníku a díky štědrému sponzorskému daru Chodovia Klenčí bude moci být
dotisk vydavatelem – Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje realizován. V době psaní tohoto článku probíhají jednání s nakladatelstvím. Podle předběžných informací
by měl dotisk Chodského slovníku vyjít v průběhu července. Další podrobnosti budou
průběžně zveřejňovány a budou k dispozici v domažlické knihovně a na jejích webových
stránkách. Děkujeme všem, kteří přispěli svým zájmem o to, že dotisk této jedinečné
publikace bude moci být vydán.
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Prezident festivalu a umělecký šéf, světový jazzový kytarista Rudy Linka a organizační šéf
festivalu režisér Karel Czaban při návštěvě Domažlic na jaře 2008 při plánování technického zajištění festivalu na domažlickém náměstí

Bohemia JazzFest 2008
Středa 16. 7. 2008, 17.00 – náměstí v Domažlicích

SVĚTOVÝ JAZZ NA ČESKÝCH NÁMĚSTÍCH! VSTUP ZDARMA!
Největší jazzový festival v České republice
Jazzové hvězdy z Evropy a USA pod otevřeným nebem
Program:

Marco Castelli Quartet (I)
Andy Manndorff trio (A)
Matúš Jakabčic Big Band (Slovensko, CZ)
Wilbirds & Peacedrums (S)
Vitto Meirelles Trion (Brazílie)

Praha – Plzeň – Domažlice – Prachatice – České Budějovice

MAREK SKLENÁŘ

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

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

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

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

( 379 720 122, 603 864 528

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

l Při opakování sleva – 10%

pondělí

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

8.

Judisté reprezentovali v Ludres

V roce 2001, domažličtí judisté poprvé navštívili partnerské město Ludres. Od tohoto roku se aktivně rozvíjejí vztahy
nejen sportovní, ale i přátelské.
Začátkem května 2008 (1.–5. května) vyrazili domažličtí judisté do francouzského Ludres již potřetí. Čekalo
na ně nejen sportovní utkání v judu, fotbalový zápas, ale
i návštěva největších kulturních památek v okolí Ludres,
mezi které patří především historické město Nancy.
Návštěvy se zúčastnilo 21 judistů od nejmenších po
dospělé. Všichni byli ubytováni v rodinách, což je velkou
zkušeností především pro mladé, kteří zde pochopili, že výuka cizích jazyků má i praktický přínos. Mezi francouzskými
a českými dětmi téměř neexistovala jazyková bariéra. To
dokazovaly vzájemnou komunikací během celého pobytu.
V pátečním judistickém utkání družstev Domažličtí
nedokázali francouzské judisty porazit. Je to asi dáno
i tím, že judo je ve Francii sportem číslo tři (po fotbalu
a basketbalu) . Proto má tento sport velkou podporu nejen
ze strany státu, ale i ze strany místní samosprávy. Tak může
v Judo- clubu de Ludres fungovat jeden profesionální trenér
a dva poloprofesionální.
Lépe si Domažličtí vedli ve fotbalovém utkání, kdy
porazili družstvo Ludres 4:3.
Významné setkání proběhlo v sobotu večer. Prezident
Judo-clubu Domažlice Roman Kalous na společenském
večeru předal dárek francouzským judistům a především
přítomnému starostovi města Ludres, panu Pierre Boileau.
Byli jsme velmi potěšeni tím, že jsme se stali první českou
delegací, kterou mohl nový starosta Ludres přivítat.
Skutečně velkým zážitkem bylo nedělní odpoledne, kdy
po sportování došlo i na kolektivní zpěv. Tuto tradici
jsme založili při poslední návštěvě francouzských judistů
na Čerchově. Stejně jako u nás, i v Ludres se posledními
písněmi staly národní hymny.
Toto setkání ukázalo především dětem, že návštěva ciziny
není nic, čeho by se měly bát. A po překonání jazykové
bariéry se mohou i vzdálenější země stát i nám velmi
blízké.
Roman Kalous
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Tolik čerstvého vzduchu a takovou uhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

ČERVENEC 2008

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.15

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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

číslo 7-8

LETNÍ KINO DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

v

úterý
9.–10.
středa–čtvrtek
11.–12.
pátek–sobota
13.
neděle
14.–15.
pondělí–úterý
16.–17.
středa–čtvrtek
18.–19.
pátek–sobota
20.
neděle
21.–22.
pondělí–úterý
23.–24.
středa–čtvrtek
25.–26.
pátek–sobota
27.–28.
neděle–pondělí
29.–30.
úterý–středa
31.
čtvrtek

Britské válečné drama s titulky
TAJEMSTVÍ PRSTENU
m Vstupné 70,– Kč 117 min.
Americké drama s titulky
LOVEC DRAKŮ
l Vstupné 70,– Kč 127 min.
Americký hudební film s titulky
LET‘S DANCE 2 STREET DANCE
m Vstupné 75,– Kč 98 min.
Americké drama s titulky
REPORTÉR V RINGU
m Vstupné 65,– Kč 111 min.
Animovaná italská pohádka v českém znění
WINX CLUB
r Vstupné 75,– Kč 89 min.
Americká komedie s titulky
AMORŮV ÚLET
m Vstupné 70,– Kč 90 min.
Americký dobrodružný film s titulky

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
r Vstupné 75,– Kč 122 min.
Německé drama s titulky
MONGOL - ČINGISCHÁN
l Vstupné 70,– Kč 129 min.
Americká komedie s titulky
BLÁZNOVO ZLATO
m Vstupné 75,– Kč 112 min.
Americký dobrodružný film
SPEED RACER
r Vstupné 75,– Kč 135 min.
Francouzské autobigrafické drama s titulky
SKAFANDR MOTÝL
l Vstupné 70,– Kč 120 min.
Drama Jižní Korea s titulky
DECH
l Vstupné 70,– Kč 84 min.
Americké drama s titulky
OKO BERE
m Vstupné 80,– Kč 123 min.
Britsko-americká pohádka s titulky
PENELOPE
r Vstupné 65,– Kč 102 min.
Americký dobrodružný film v českém znění
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
r Vstupné 80,– Kč 144 min
Americké drama s titulky
ÚTĚK DO DIVOČINY
l Vstupné 70,– Kč 148 min.
Americká komedie s titulky
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDOU
m Vstupné 75,– Kč 97 min.
Český milostný film
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
r Vstupné 70,– Kč 110 min.

Válka je rozdělila, ale život se nedá zastavit. Tajemství prstenu nás zavádí do doby 2. světové války, kdy se tři
mladí Američané - Jack, Teddy a Chuck - rozhodnou dobrovolně narukovat do války. Spojuje je blízké přátelství
a dívka jménem Ethel, do které jsou všichni tři zamilovaní.
Vždycky existuje způsob jak napravit chybu. Afghánská metropole Kábul, sedmdesátá léta. Malý Hassan se
svým tátou slouží u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba stejně staří kluci velkými přáteli. Pak se ale Amir
stane svědkem Hassanova znásilnění a je paralyzován strachem.
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, začne studovat na Marylandské škole umění, snaží se
zapadnout a přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby
vytvořili formaci a zvítězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít svůj sen a při tom propojit své dva
oddělené světy.
Život sportovního redaktora Erika Kermana (Josh Hartnett) lze přirovnat k napínavému zápasu - rychlý rozjezd,
mnoho překvapivých zvratů a dramatický závěr. Jednoho dne se však rozhlédne a zjišťuje, že byl ze středu dění
postupně vykázán na střídačku.
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud
království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene.
Právě ve chvíli, kdy Ted rozjíždí svůj monolog na téma „pro jedno kvítí slunce nesvítí“, přichází servírka Kate (Isla
Fischer) a Anderson jí místo své objednávky požádá o ruku. A co víc - ona se na chvíli zamyslí a souhlasí. Další
děj se odehrává ve znamení trapasů, komických nedorozumění a mnoha absurdních situací.
Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno. Za
doprovodu typických fanfár Johna Williamse, v charakteristickém klobouku a s bičem coby nepostradatelnou
zbraní.
Byl zrozen k vítězstvím. Ovládal polovinu tehdy známého světa. Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající
okolní říše. Podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. Čingischán byl bezpochyby jedním z nejúspěšnějších vojevůdců a vládců naší civilizace.
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů, posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Tento poklad nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v roce 1715.
Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo. Soutěžení má v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se
instinkty a nezná slovo strach. Jeho jedinou konkurencí je zesnulý vlastní bratr Rex Racer, ze kterého si Speed
udělal svůj velký idol.
Film podle skutečné události, o mladém úspěšném muži, šéfeditorovi ve francouzské Elle, který ochrne na celé
tělo a doslova namrká svůj životní příběh. Hlavního hrdinu ztvárnil fr. herec Mathieu Amalric.
Nový film jednoho z nejoriginálnějších současných tvůrců je jedním z jeho dalších brilantních počinů. Do života
vězně odsouzeného k trestu smrti, vstoupí neznámá žena, se kterou během návštěv ve věznici postupně prožívá
jednotlivá roční období.
PĚT STUDENTŮ, JEDEN SKVĚLÝ PLÁN A LAS VEGAS NA LOPATKÁCH.
Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život… je čas ukázat světu, kdo doopravdy je. Penelope je kouzelná
pohádka o lásce a sebepoznání. Penelope Wilhernová (Christina Ricci), dcera bohatých a vlivných rodičů, trpí
pečlivě utajovanou rodinnou kletbou, která jí přičarovala prasečí rypáček. Stále má ale ještě nějakou naději.
Kletba bude zlomena.
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Aslana přes tisíc
let nikdo neviděl. Letopisy Narnie: Princ Kaspian je druhým pokračováním ságy, která započala v roce 2005
uvedením obrovsky úspěšného filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
Málokdo z nás má takovou odvahu jako Christopher McCandless. Bylo mu dvacet dva, když dostudoval vysokou
školu, ale místo toho, aby zaplul do civilizačního proudu, ukázal mu vztyčený prostředník a z naivního snílka se
proměnil v symbol jedné generace Američanů.
Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika Cartera Chamberse se už ani více lišit nemohou. Na
křižovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční pokoj.
ROMANCE JEDNOHO LÉTA. Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale
pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku,
aby natočili svůj absolventský film.

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

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

PROGRAM LETNÍHO KINA NA MĚSÍC SRPEN 2008:

1. Koncert Anety Langerové, 2.–10. TÝDEN S ČESKÝM FILMEM (2. Venkovský učitel, 3. Karamazovi, 4. O Rodičích a dětech, 5. Na vlastní nebezpečí, 6. Taková normální rodinka,
7. Václav, 8.–9. Bobule, 9.–10. František je děvkař,) 11.–12. Stalo se, 13.–14. Dostaňte agenta Smarta, 15. Kunfu Panda, 16.–17. Sex ve městě, 18.–19. Super hrdina, 20.–21. Náš vůdce, 22. Hancock , 23. Horton, 24. Wanted, 25.–26. Kopačky, 27.–28. Temný
rytíř, 29. KONCERT Kamila Střihavky, 30.–31. Slídil

Domažlický zpravodaj - str. 8

v

číslo 7-8

v

červenec-srpen 2008

Domažlický zpravodaj - str. 9

v

číslo 7-8

v

červenec-srpen 2008

v

Domažlický zpravodaj - str. 10

v

číslo 7-8

červenec-srpen 2008

KULTURNÍ LÉTO
Městského kulturního střediska Domažlice
2.–5. 7. 2008 před Chodským hradem

SKLÁØSKÉ SYMPOZIUM TUSTA VITREA
Ruční výroba skla foukáním, zušlechťování skla (rytí, broušení, malování, výroba vitráží a vinutých perlí) a výroba skleněných vánočních ozdob, výroba dřevěných forem.
středa 2. 7. 2008 od 18.00 hodin
Slavností zahájení sympozia a přednáška o výrobě skla a historii sklářství v domažlickém regionu (Ing. Petr Šámal a Zdeněk Procházka)
- výstava skla v Muzeu Chodska
- expozice Zaniklé obce Domažlicka v prostorách muzea
VSTUP ZDARMA
- sklářský trh – po celou dobu konání akce
sobota 5. 7. 2008 v 17 hodin – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SYMPOZIA
4.–5. 7. 2008 v zahradě pod Chodským hradem

HUDBA POD HRADEM v rámci sklářského sympozia TUSTA VITREA
prázdninový multižánrový hudební festival
4. 7. 2008
18.00 hod

Hradní duo

19.30 hod

Triny

21.00 hod

Luboš Andršt Blues Band

5. 7. 2008
18.00 hod

Bandschees

19.30 hod

KOA

21.00 hod

Blue Effect unplugged

VSTUP ZDARMA
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pátek 1. 8. 2008 od 20 hodin v letním kině

ANETA LANGEROVÁ
DVOJNÁSOBNÁ ZPĚVAČKA ROKU (výsledky cen APH Anděl Allianz 2007 a čtenářské ankety časopisu REPORT – Žebřík)
Aneta Langerová zakončila v březnu první část svého úspěšného jarního „klubového“ turné. Během série 10 koncertů definitivně
potvrdila, že dospěla v jedinečnou osobnost a velkou naději české hudební scény. Vystupuje jako zpěvačka a překvapivě také
jako vynikající instrumentalistka, která se v rámci koncertu vynikajicím způsobem střídavě doprovází na elektrickou, akustickou
i basovou kytaru. Aneta v živém provedení nebojácně mění verze a aranže i svých největších hitů a připojuje s k těm výrazným
osobnostem pop music, které nesází pouze na zavedené kolovrátkové jistoty. Její publikum pak tento přístup vřele přijímá a respektuje. V rámci Anetiných koncertů energickou show střídají klidné pasáže umocněné skvěle zvládnutým zvukem a světelným
parkem, to vše citlivě podpořeno skvěle sehranou doprovodnou kapelou vedenou Martinem Ledvinou.
Děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma. Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky.
2.–10. 8. 2008 v letním kině

Letní filmový festival „LETŇÁK 2008“ – týden s českým filmem
neděle 3. 8. 2008 od 18 do 20 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí

DECHOVÁ HUDBA Hájenka pod vedením Miroslava Palečka

VSTUP ZDARMA

8.–10. 8. 2008 po celém městě

CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ

Jedna z největších a nejstarších národopisných slavností v ČR. VSTUP ZDARMA na všechny pódiové pořady v rámci hlavního programu! Informace na www.chodskeslavnosti.cz.
neděle 17. 8. 2008 od 16 do 18 hodin u kašny na náměstí

v neděli 6. 7. 2008 od 18 do 20 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí

Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

DECHOVÁ HUDBA VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce

VSTUP ZDARMA
Vrchovanka začala zkoušet v roce 1995. Tehdy byl věkový průměr muzikantů 15 let. Zkoušeli za vydatné pomoci učitele ZUŠ, Stanislava Švandrlíka. V roce 1996 se stal kapelníkem Petr Němec
a nastoupili i sólisté, Martina Johánková a Jiří Kupilík, ti působí v kapele dodnes. Od té doby vykonali velký kus práce.

Koncert kapely DRSNÁ DEKA

5.–13. 7. 2008 probíhá výuka v ZUŠ Domažlice

Hudba v Rajské zahradě

VSTUP ZDARMA
www.drsnadeka.net, obsazení: Karlos – kytara & zpěv Karel Šmirkl Tip – basa Lukáš Friebel Martin – bicí Martin Pešťák.
čtvrtek 21. 8. 2008 od 20 hodin

TEREZA VEČERKOVÁ A MICHAELA WALDHAUSEROVÁ

2. mezinárodní letní klarinetové kurzy LUDMILY PETERKOVÉ

Klavírní spolupráce: Markéta Cibulková, klarinety: Josef Stočes a Terumi Hatashima. Výuka probíhá v ZUŠ Domažlice.
neděle 6. 7. 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky.
neděle 24. 8. 2008 od 16 do 18 hodin
Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

Slavnostní zahajovací koncert 2. mezinárodních klarinetových kurzů
LUDMILA PETERKOVÁ – KLARINET, MARKÉTA CIBULKOVÁ – KLAVÍR, JOSEF STOČES, TERUMI HATASHIMA – KLARINET
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky

VSTUP ZDARMA
www.relaxis.domazlice.cz, obsazení: Dušan Talaš – zpěv, kytara Ondra Červeňák – baskytara, zpěv Jiří Jodl – bicí.

Koncert kapely RELAXIS

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

pátek 29. 8. 2008 od 20 hodin v letním kině

MALÉ NOCTURNO - stačí si jen doma otevřít okno a zaposlouchat se

Hudba na letním kině

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

sobota 12. 7. 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Slavnostní koncert účastníků 2. mezinárodních klarinetových kurzů

v úterý 22. 7. 2008 od 20 hodin v Rajské zahradě augustiniánů

D.O.S. TOUR 2008
LEADERS! - tak se jmenuje nová kapela Kamila Střihavky, která tohoto interpreta doprovází bezmála jeden
rok. Střihavka tak navazuje na předešlé projekty (No Guitars!,WOO-DOO!, B.S.P.) a se svou novou partou
vyráží na společné, historicky první turné, po vlastech česko–moravských. Toto seskupení předchází jen samé
superlativy a tak se máme snad na co těšit… Na tour se představí nejen Střihavkovi noví spoluhráči, ale i nové
písně z chystané desky. CD by mělo být z Kamilovy strany celé autorské a vyjít by mělo na podzim 2008
u domovské firmy–Sony Music.
Děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky.

Hudba v Rajské zahradě

neděle 31. 8. 2008 od 16 do 18 hodin u kašny na náměstí

Miroslav VILÍMEC (housle) a Jarmila VLACHOVÁ (akordeon)

Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky
středa 16. 7. 2008 od 17 hodin na domažlickém náměstí

červenec-srpen 2008

VSTUP ZDARMA

BOHEMIA JAZZFEST
Největší jazzový festival v ČR

Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky

Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru MKS
Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

VSTUP ZDARMA
Tato skupina vznikla v září roku 2007. Tvoří ji studenti 1. ročníku čtyřletého studia a hrají folk rock. Obsazení: dvě kytary, klávesy,
flétna, housle, rytmické nástroje, zpěv.

Koncert kapely GEORGE BAMBINI DI GYMPL
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Cyklus Hudba v Rajské zahradě úspěšně zahájen

Jeden z cyklů v rámci Kulturního léta 2008 v Domažlicích má za sebou první úspěšný koncert – dne 11. června se uskutečnil Koncert
učitelů ZUŠ Domažlice v rámci cyklu Hudba v Rajské zahradě, pořádaného Městským kulturním střediskem Domažlice. Na 150 návštěvníků si poslechlo sólová i ansámblová vystoupení pedagogů Základní umělecké školy a v programu se vystřídaly skladby autorů od
období baroka až po současnost (J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, B. Martinů, J. Málek, E. Hradecký aj.). Závěrečné 3 skladby
pak patřily orchestru pod vedením V. Cibulky, sestaveného převážně z řad učitelů, zahrálo si s nimi i několik současných i bývalých
žáků školy (viz foto).
Cyklus komorní vážné hudby v prostorách augustiniánského kláštera v Domažlicích bude pokračovat v úterý 22. července,
Domažlice 20.května 2008 oblétly republiku – každý divák v televizi mohl vidět věž
při němž se představí domažlickému publisnímanou
z věže. Ta krásná barevná, pečlivě poskládaná z víček od PET lahví měřila
ku dobře známý Miroslav Vilímec (housle)
skutečně
56
metrů a dostala se tak do České knihy rekordů. Nasbíráno však bylo (ne)skuspolečně v netradičním duu s akordeonisttečných
1
339
391 kusů.
kou Jarmilou Vlachovou, 21. srpna zazní
Nešlo jen o nápad, ale o jeho realizaci. Obejít ředitele škol, najít v nich obětavé nadpříčná flétna a kytara v podání dua Musica
Graziella. Předprodej vstupenek probíhá šence a vysvětlit smysl takového konání. A pak už děti vtáhly do sbírání celé rodiny.
tradičně v Městském informačním centru Učitelé se žáky zároveň nacvičovali program, kterým prezentovali svoji školu.
a informace o celém projektu Kulturní léto
V den D se zúročila práce všech. Na vyklizeném náměstí zpočátku byly barevnými
2008 v Domažlicích je možné najít v bro- pásy vyznačené kontury věže, víčka roztříděna podle barev nachystaná v popelnicích
žurách nebo na stránkách www.idomazli- a 280 dětí z 8 škol (ZŠ Domažlice, Komenského 17, ZŠ Domažlice, Msgre. B. Staška,
ce.cz
(kj) ZŠ Koloveč, ZŠ Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Hostouň, ZŠ Bělá nad Radbuzou a Základní
škola praktická v Domažlicích) začalo sestavovat. Za pouhých 102 minut 29 vteřin bylo
co obdivovat.
Aktuální informace
Je třeba poděkovat nejen těm, kteří sbírali, stavěli a vystupovali, ale především sponzorům, bez nichž by akce podobného druhu byla neuskutečnitelná.
o dění v Domažlicích
Kam zmizela víčka? Přece do firmy Ekologické služby, provozovna Plzeň, ale nejdůlenajdete na
žitější je, že nešlo jen o zápis do České knihy rekordů, ale že z výtěžku dostane invalidní
tříkolku nezl. Betinka (Alžběta Suchá). A k tomu jste všichni přispěli. Díky.
www.domazlice.info
Bc. Jana Váchalová, za odbor sociálních věcí a zdravotnictví , MěÚ Domažlice

REKORD NA NÁMĚSTÍ
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Sklářské sympozium poprvé v Domažlicích
Od 2. do 5. července se prostranství před Chodským hradem
změní ve velikou sklářskou dílnu se sklářskou hutí. Jak už bývá
na začátku prázdnin v Domažlicích zvykem, proběhne zde
další z řady každoročních výtvarných sympozií, tentokrát tedy
TUSTA VITREA – Domažlice skleněné.
Na akci budou účastni renomovaní odborníci jak z Domažlic, tak i z jiných oblastí naší země, zejména z těch, kde
je sklářské řemeslo a umění stále živé – hlavním partnerem
je Vyšší odborná škola sklářská z Nového Boru. Vedoucím
sympozia a otcem myšlenky zasvětit jedno ze sympozií právě
sklu je místní odborník Ing. Petr Šámal. Sklářské sympozium
by mělo připomenout sklářskou tradici na Domažlicku, za
tímto účelem akci také doplní výstava sklářských výrobků
a několik přednášek zabývajících se řemeslem jako takovým
a jeho bohatou historií, jež si připraví Ing. Petr Šámal a Zdeněk Procházka. Jako místo konání bylo zvoleno prostranství
před Chodským hradem a zahrada pod ním (konání festivalu)
jako ideální prostor, jež je v samém centru a je navštíven snad
každým, kdo si zvolí Domažlice jako turistický cíl.
A co všechno mohou diváci zhlédnout? Ruční výrobu skla
foukáním, zušlechťování skla (rytí, broušení, malování, výrobu
vitráží a vinutých perlí), výrobu skleněných vánočních ozdob
a dřevěných forem. Práci sklářů je možné sledovat po celý den
a hlavní prezentace všech řemesel najednou proběhne vždy od
14.00 do 16.00 hod.
Sympozium doplní dvoudenní festival Hudba pod hradem
4. a 5. 7. v zahradě pod hradem. Obě akce proběhnou bez vybírání vstupného a již nyní se těšíme na Vaši návštěvu.
Mgr. K. Jindřich, MKS Domažlice
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CO ODNESL ČAS
Vladimír Baier (pokračování)
Koncem padesátých let prosadil výstavbu prvního civilního sídliště na nepříliš vhodném místě. „Kafka zkazí, co se dá“, šel hlas lidu po celém městě. Nakonec vzniklo pojmenování pro tuto novou domažlickou čtvrť. Dodnes se jí říká Kavkaz.
Tento dosti neústupný člověk byl i vášnivým amatérským muzikantem. Hrával s dechovkami na klarinet, ale to pro něj bylo málo. Mermomocí chtěl být kapelníkem. Využil
k tomu dobrého postavení na národním výboru a po roce 1948 se jako uvědomělý soudruh prosadil do čela místní odbočky Svazu hudebníků. A z titulu této funkce sestavil
a řídil velkou dechovou hudbu nepříliš dobré úrovně.
V dobách, kdy jsem ještě neměl svůj saxofon, jsem se odhodlal za ním jít a vypůjčit
si na krátkou dobu jeho „altku“, na kterou s nikým nehrál. Nepustil mě ani za vrátka.
Přes hradbu zakřičel: „Žena, fajfka a saxofon se nepůjčují.“ Velký problém mu dělalo
dirigování naší státní hymny. Dodnes mně zní v uších jeho slova: „Soudruzí – já dám
vobě ruce nahoru – potom rychle dolů, a jakmile rozpažím, tak začnete hrát.“ Nikdo,
kromě křídlováka Martina Konopa ze Smolova, nikdy nezačal. Jenom on zahrál úvodní
dva takty hymny a potom se přidali ostatní. Muzikanti se mu smáli a říkali, že nediriguje,
ale stahuje rolety.
Když se v sedmdesátých letech začalo stavět sídliště na Kozinově poli, byl Kafkův
domek na Čouchu s mnohými dalšími zbourán. Koupil si proto v Doubově ulici jiný.
Ten stál poblíž železniční tratě, která se mu stala osudnou. Jako důchodce dostal dosti
silnou sklerozu a při jedné podvečerní procházce vešel do kolejiště, kde ho přejel rychlík
„Mnichovák“.
V dobách svého plného života měl na Čouchu konkurenta. Jak v profesi, tak i při
amatérském muzicírování. Tím byl Josef Hůla. Vysoký, ramenatý chlapík bydlící s rodinou v domě s pavlačí za kovárnou u dívčí školy. Vyučil se zedníkem a naučil se hrát na
heligon. S poměry panujícími u nás za první republiky příliš nesouhlasil. V roce 1938
nejen v našem koloniálu vykřikoval: „Hitlera na vás! Ten by zavedl pořádek a dal práci
všem!“
V té době chodívaly desítky lidí k nám domů poslouchat zprávy a projevy našich i německých politiků, vysílaných v rádiu. Většina lidí tuto technickou vymoženost nevlastnila, a tak jsme nechávali dveře vedoucí z krámu do kuchyně otevřené, aby zájemci mohli
slyšet, co se u nás a ve světě děje. Při projevech Hitlera a jiných fašistických pohlavárů
stával otec na židli u radia postaveného na kredenci a jejich vyřvávání překládal. Vyučil
se kdysi v Horšovském Týně u německého obchodníka a tak tento jazyk dobře ovládal.
Po válce vstoupil Hůla do KSČ a k dřívějším názorům se už nehlásil. Hojně funkcionařil a v polovině padesátých let se stal předsedou městského národního výboru v Domažlicích. V té době založil velkou požárnickou dechovku, kterou oblékl za státní peníze do
slavnostních hasičských mundúrů. Svého syna – trombonistu a bubeníka – udělal kapelníkem. Po několika letech se tato truc parta vůči Kafkou vedenému ansámblu rozpadla.
Později se stal Hůla senior náměstkem ředitele okresního stavebního podniku, kde setrval
až do odchodu na penzi. Potom se už staral jen o „funuspartu“.
V těch časech jsem s ním zažil jednu úsměvnou příhodu. Přišel za mnou do muzea
s notovým záznamem nějakého nového šlágru a prosil, abych mu připsal druhý, případně
i třetí hlas. „Mně by to dalo velký mutýrování a ty to máš hned,“ dodal. Vyhověl jsem mu.
Následující den přišel zase a oznámil, že by tu skladbu rád upravil pro malou dechovou
hudbu „Dubinku“, s níž hrál na tubu, ale že si neví rady s klarinety a doprovodem. Položil záznam na stůl s tím, že si pro to pozítří přijde. Vymyslel jsem něco příhodného pro
klarinety, naznačil, jak má napsat doprovod a on po další návštěvě spokojeně odešel. Za
pár dnů se objevil znova. „Už sem to zmák,“ volal mezi dveřmi do kanceláře., „byl bych
ti vděčný, kdybys mi to přehlíd a vopravil – pro tebe je to srandička – já se zejtra zase
stavím.“ Opravil jsem potřebné a na závěr připsal modulaci do jiné tóniny, aby to nebylo
tak primitivní. Následující ráno už na mě čekal před Chodským hradem, a když jsem mu
úpravu skladby s vysvětlivkami předal, rozloučil se se mnou slovy: „Si hodnej, já tě za
to budu všude chválit.“ A zmizel. Po čase jsem na náměstí potkal jednoho ze známých
kapelníků vesnických dechovek a ten mně při „pokecu“ sdělil, že jim i dalším kapelám
prodal Hůla za stovku docela pěkně upravenou onu skladbu.
(pokračování příště)
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Turistické akce
v ČERVNU
Sobota 19. 7.
Turistika na Šumavě. Odjezd z nádraží
ČD v 6.03 hod. do Železné Rudy. Autobusem na Modravu. Trasa: Březník,
Cikánská slať, Modrava (15 km). Vede
M. Senohrábková.
28. 7.–4. 8.
Pobyt ve Volarech: Boubín, Stožecká skála, České Žleby, hrad Jan Hus, Zvonková,
Horní Planá. (Zájezd obsazen). Vede
M. Senohrábková.
Připravujeme
23. a 24. srpna
Dálkový etapový pochod Krajem strážců hranic, memoriál Karla Holuba. 28.
ročník. Ubytování v pátek 22. 8. od 17
do 0,30 hod. v Sokolovně v Benešově
ulici. Ubytování na podlaze tělocvičny
ve vlastních spacích pytlích, 15,– Kč za
noc. Prezentace a start v sobotu a v neděli
od 7,30 do 8 hod v Sokolovně. Startovné
15,– Kč pro členy KČT, 5,– Kč pro děti
a 25,– Kč pro ostatní. Trasy: 8, 15, 25, 35
a 50 km, v sobotu do oblasti Babylonu
a České Kubice, v neděli na Kdyňsko.
Stravování z vlastních zásob. Cíl od 16
do 19 hodin v sokolovně, v cíli pamětní
list, tombola a občerstvení. Trasy možno
absolvovat i na horském či trekingovém
kole. Podrobnější informace ve skříňce
odboru u Sokolského domu na náměstí.

MODELACE NEHTŮ, MANIKÚRA
TWINKLE TATT2 – třpytivé tetování
dále: zdobení nehtů, parafínové zábaly,
potažení přírodních nehtů gelem, lakování gelem
Jana Fričová, Kadeřnictví TYRKYS,
Branská 54, Domažlice
Tel: 776 114 424

Pronájem
nebytového prostoru
v centru Domažlic – s výlohou
vhodný na obchod
nebo kancelář

Tel.: 602 396 666
VYMĚNÍM NEBO PRODÁM

byt 3+1
v Klatovech (ul. Masarykova)
za byt v Domažlicích
Tel.: 724 358 488
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ZIMNÍ STADION DOMAŽLICE
Nabízí v měsíci červenci tyto termíny
pro volné bruslení:

– každé úterý, čtvrtek a neděli
– úterý a čtvrtek 17.00–18.30 hod
– neděle 14.00–15.30 hod
Cena vstupenky:
jednotlivci - 7 let a starší: 50,– Kč
Rodinné vstupné
rodič + dítě do 15 let: 70,– Kč
Každý další rodinný příslušník + 10,– Kč
Děti mladší 7 let mají povolen přístup
pouze v doprovodu rodičů!!!
Každý účastník volného bruslení je povinen
dodržovat vnitřní řád.

MEDIAN
agentura pro výzkum trhu a vývoj software
Tazatel:
NÁPLŇ PRÁCE
Realizace rozhovorů formou dotazníkových
šetření na základě zadaných kritérií
POŽADUJEME:
Výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti
Práce je vhodná pro všechny občany starší 18
let
Odměna: 100–500,– Kč za dotazník
V případě Vašeho zájmu zasílejte svá CV
na adresu: job@median.cz nebo volejte
na 225 301 301 – Marcela Peterová

Loučení s čestným občanem Domažlic – ředitelem Jiřím Hanou

Za mnohaletý chod, bohatou činnost a pozvolný růst významu Okresního vlastivědného muzea v Domažlicích měl od začátku padesátých
let odpovědnost i zásluhy jeho ředitel Jiří Hana. Tehdy byl jediným
placeným pracovníkem. Spolu s mým otecem Prokopem Holým jsme
kupříkladu prováděli revizi a nejnutnější údržbu i vystavení některých
předmětů po dlouhém válečném úkrytu. I přes tyto složité podmínky
a nedostatek patřičně zařízených a vytápěných prostor (tehdy ještě klasickými kamny), byla stále v provozu denně využívaná studovna, ve které
pravidelně pracovali badatelé, jako byl vlastivědec Václav Sladký, publicista Jan Krines, historik-přednosta ČSD Antonín Sloup, ředitel Archivu
města Plzně Dr. Fridolin Macháček, vedoucí pobočky Státního archeologického ústavu v Plzni Václav Čtrnáct, někdy dokonce prof. Dr. František Roubík z Prahy.
Nesmíme zapomenout, že tehdy patřily k domažlickému muzeu ještě
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě, ale také Baarovo muzeum
v Klenčí a Muzeum J. Jindřicha v Domažlicích. Zcela jistě si dnes naprosto nikdo nedovede představit, jak se tak obrovský rozsah činnosti dal vůbec zvládnout. A to nebyl zpočátku v budově ani telefon, osobní auto či
slespoň motocykl, dokonalé hygienické zařízení... A přece v té době byla
zajištěna kupříkladu celá pozůstalost bratří Špillarů (dnes galerie), dílo
Jana Paroubka Karla Kuneše, knihovna P. Antonína Příhody, neuskutečněné muzeum v Draženově, knihovna Dr. Emila Felixe a mnoho dalšího.
Teprve nedávno – 5. června 2008 – odešel tvůrce moderního domažlického muzea pan Jiří Hana na věčnost. Byl velice nadšeným domažlickým rodákem – patriotem (narodil se 29. května 916 na náměstí v čp.
36, kde měli jeho rodiče Jakub (Kubíček) Hana a Cecilie, rodem Randová (z řeznické větve starodávného domažlického rodu), velmi populární
a vyhledávané pohostinství. Dne 21. června 2006 byl jmenován čestným
občanem našeho města.
Jan Prokop Holý

Přehled plaveckých kurzů

Pro velký zájem a příznivé ohlasy ze strany účastníků kurzů a rodičů dětí,
otevíráme v druhé polovině roku 2008 tyto další kurzy plavání. Věříme, že Vás
naše nabídka zaujme. Pro děti se stane pobyt ve vodě bezpečnější, přestanou mít
strach a pobyt ve vodě jistě přispěje k jejich lepšímu zdravotnímu stavu. Dospělí
neplavci, kteří i přes svůj věk našli odvahu se začít učit plavat jsou rovněž předmětem našeho zájmu. Pro jejich výuku plavání jsme schopni vytvořit individuální
plán kurzů a zajistit diskrétní prostředí. Že se to vyplácí už může potvrdit celá
řada dřívějších účastníků. Velkou důležitost klademe na kvalitu lektora plavání.
Jsme rádi, že naše lektorka má pro tuto činnost nejen potřebnou praxi, ale i odborné vzdělání učitele plavání I. třídy . Je absolventkou TŠ FTVS UK Praha.

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice,

příspěvková organizace
pořádá od září tyto plavecké kurzy:
1. Plavání rodičů a dětí (2–3 roky)
výuka hrou s plaveckými pomůckami, klouzačka, říkadla do vody, plavecké
dýchání, skoky, potápění, splývání, hry
2. Plavání dětí 4–6 let
základní plavecké dovednosti, výuka základů plaveckého způsobu prsa,
vhodné i pro bázlivé a nepříliš fyzicky zdatné děti
3. Veselé plavání dětí 5–7 let
rozvoj základních plaveckých dovedností, zdokonalování plaveckého způsobu
prsa, výuka základů plaveckého způsobu znak
4. Výuka plavání dospělých
neplavci, slabí plavci, zlepšení techniky plaveckých způsobů, individuální
výuka, diskrétní prostředí
5. Plavání a cvičení ve vodě pro těhotné maminky
statické cvičení s pomůckou, prvkové plavání, vyplavání–uvolnění, vyhrazený
prostor bez plavecké veřejnosti
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l bazénová chemie - chlorová, bezchlorová
l bazénové příslušenství
– teploměry, plováky, síťky dnové a hladinové
tester na PH, chor, OXI, písek do filtru,
náhradní kartušová náplň do filtru,
krycí plachty ∅ 3,00 m
∅ 3,66 m
l hnojiva: Cererit - NPK - Kristalon - superfosfát
- ledek vápenatý - tekutá a granulovaná hnojiva
l postřiky: Kuprikol - Ridomil - Acrobat Mospilan - Calypso - Reldan - Pirimor
l zeminy - na výsev - Pelargonie - pokojové
- palmy - kaktusy - mulčovací kůra - Perlit Keramzit - mramorová drť
l netkané textilie - černá, bílá
l zahradnické nářadí a rozprašovače
l travní semena: hřištní - parková - jetelotravní
l praktické květináče, truhlíky
Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

