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Lidé od nás
Stříbro má tvář,
líbí se mi jeho
historický ráz

DOMAŽLICE Domažlice chtějí zís-
kat nápady a vize odborníků na
možnosti využití rozsáhlých pro-
stor bývalého pivovaru. Radnice
proto vypsala vůbec poprvé archi-
tektonickou soutěž. Měla by najít
nejlepší řešení. „Historická budo-
va nyní opuštěného pivovaru má
sloužit hlavně kulturním a spole-
čenským účelům, město by v něm
také rádo obnovilo alespoň for-
mou minipivovaru výrobu piva,“
řekl starosta Miroslav Mach.
„Je to budova, kterou máme

všichni v srdcích a hlavách jako
věc, která bytostně patří k městu,“
poznamenal. Stejně tak prý Chodo-
vé vnímají, že pivovar, který byl
historicky městský, by měl být dál
v rukou města.

Představa radnice je, že v pěti
podlažích velké budovy z 18. stole-
tí bymělo vzniknoutmultikulturní
centrum i lákadlo pro turisty.
Památkově chráněná stavba ne-

bude měnit vzhled. Soutěž má hle-
dat nápady na využití vnitřní dispo-
zice. Objekt by měl nabízet prosto-
ry pro koncerty, alternativní diva-
dlo i pro společenská setkání. „Je-
den výstavní sál bychom chtěli vyu-
žít také pro expozici o husitské his-
torii města,“ plánuje starosta. Jed-
no patro by mohla dostat knihov-
na, která by získala atraktivní a do-
statečně rozlehlé prostory. „Naším
cílem je zachovat co nejvíce toho
starého - nádherné sloupové dřevě-
né konstrukce, které mají velkou
nosnost,“ popsal Mach.

Radnice počítá s tím, že nutné
úpravy objektů by měly vyjít do 65
milionů korun. V sumě je zahrnuto
i zhruba osm milionů na technolo-
gii prominipivovar. Pivo se vDoma-
žlicích vařilo od roku 1341. Město
ho chce používat pro potřeby re-
staurace, která by rovněž měla v pi-
vovaru vzniknout. Kromě toho se
má do objektu vejít i sklářská pec,
kde bude sklář předvádět své řemes-
lo. Na atraktivitě celého kulturního
centra pro turisty by měla přidat i
kombinace s tradiční chodskoumu-
zikou a chodskými dudami.
Mach ale počítá, že pokud to

městská kasa dovolí, v příštím
roce by semohla radnice pustit do
prací na pivovaru.

Lada Pešková, ČTK

DOMAŽLICKO Obce na Domažlic-
ku by rády přilákaly větší množství
turistů. Pomoci tomumá i speciál-
ní balíček tří cyklotras vhodných
pro rodiny s dětmi. Trasy vedou
hodně po novém úseku cyklostez-
ky mezi Domažlicemi a hraničním
přechodem Ovčí vrch, který byl
loni zprovozněn a letos se stane
součástí mezinárodní cyklotrasy
číslo tři z Prahy do Mnichova.
Nová stezka je vhodná i pro děti ze-
jména proto, že okruhy vedou po
bezpečných trasách bez automobi-
lové dopravy.
„Právě pro rodiny s dětmi je stez-

ka z Domažlic přes Havlovice a Ba-
bylon na Ovčí vrch velkým láka-
dlem. Současně slouží jako nástup-
ní cyklistická komunikace k výle-
tům po cyklotrasách v okolí Čer-
chova,“ vysvětluje domažlický sta-
rosta Miroslav Mach.

S minimálním převýšením
I přesto, že Chodsko je v oblasti po-
hraničních kopcůČeského lesa, pře-
výšení na této stezce je minimální.
Bez problémů ji tedy mohou využí-
vat i rodiny smalými cyklisty. I pro-
to dostal soubor tipů na výlety na
kole název Chodskemna kole - cyk-

lobalíček tří výletů pro malé i velké.
Trasy se odlišují hlavně cílem,

kterýmá být promalé cyklisty láka-
dlem a také motivací k šlapání do
pedálů. Jedna z tras láká na nejstar-

ší hranou slavnost v Německu, na
Skolení draka, které se každoročně
v době Chodských slavností ode-
hrává na náměstí v nedalekém Fur-
th im Waldu. Další trasa pak zve k
hledání dračí sluje, zajímavého
útvaru u Pasečnice. Poslední trasa
spojuje šlapání do pedálů s pozná-
ním Chodska, jeho historie a tra-
dic. Nabízí návštěvu Kozinova stat-
ku a jeho památníku na nedale-
kém Hrádku, odkud je celé Chod-
sko vidět jako na dlani.
„Rodiny s dětmi potřebují na

cyklovýletech jiný režim než do-
spělí a hlavně více zastávek, které
zaujmou i děti. Proto jsme na trasy
zařadili i místa, kde jsou prolézač-
ky, dětská hřiště a také možnost
koupání nebo ochutnávky chod-
ských koláčů,“ říká autorka chod-
ských tras, plzeňská cykloprůvod-
kyně Radka Žáková.

Nová cyklostezkamezi Domažli-
cemi a Ovčím vrchem je dlouhá 18
kilometrů, náklady na její zbudová-
ní se blíží 41 milionům. Peníze po-
skytla Evropská unie, stejně jako
na šestikilometrový úsekmeziHav-
lovicemi a Domažlicemi, který byl
postaven v roce 2006. „Kontakty
mezi Furth imWaldem aDomažli-
cemimají dlouhou tradici. Spojení
našich dvou partnerských měst
bezpečnou cyklostezkou umožní
obyvatelům více se setkávat a lépe
se poznat,“ věří Miroslav Mach.
„Babylon je se svým rybníkem

vyhlášenou rekreační oblastí už od
20. let minulého století. Zatímco
dříve tu lidé chodili hlavně pěšky,
teď většinou jezdí na kole,“ upo-
zorňujeMiroslav Pazdera, starosta
obce Babylon, která leží na novém
úseku stezky přibližně uprostřed.

Barbora Němcová

P ocházím ze Slovenska. Na
vojně jsem byl v Chebu a
pak, v roce 1993, jsem se

přestěhoval do Stříbra. Líbí se mi,
že město má historický ráz, že má
svou tvář. Navíc mi vyhovuje jeho
velikost, nemám rád příliš velká
města. Tady máme i partu zná-
mých. Našly by se i věci, které
bych vylepšil, většinou se to týká
politické reprezentace. Byl bych
rád, kdyby radnice táhla spíš za je-
den provaz, ne aby si každý hrál
stranicky. Já ve Stříbře pracuju na
„berňáku“, kromě toho ve volném
čase hraju s divadelní společností
Divoch. Přišel jsem do ní až v roce
2007, soubor ale v letošním roce
oslaví už dvacet let existence. Pár-
krát jsem si zahrál ve studentském
divadle, byly to ale ojedinělé poku-
sy. Během Benediktinských dní v
kladrubském klášteře jsem si vy-
zkoušel hraní znovu a přes jedno-
ho kolegu jsem se dostal až sem.
Líbily se mi všechny role, které
jsem hrál. V poslední době ale hra-
jeme Podivuhodnou noc na Karl-
štejně a mám pocit, že role Arnoš-
ta z Pardubic mi docela sedí. Co
se týče návštěvnosti, stejně jako
každý ochotnický soubor máme
vždycky nejvíc lidí na premiéře.
Pak záleží na tom, kde hrajeme.

Bál v A. C. W. Saloonu V plzeňském A.C.W. Saloonu se
uskutečnil první Zippo bál v Plzni. K poslechu i tanci hrála
kapela M.H.S. Účastníci netradičních soutěží mohli vyhrát
originální zapalovač. Foto: Milan Svoboda, rajce.net

Hned tři cyklotrasy vhodné i pro rodiny s dětmi si
přichystaly obce na Domažlicku. Trasy vedou
převážně po nové cyklostezce z Domažlic na hraniční
přechod Ovčí dvůr a jsou přizpůsobené dětem.

Tachovská tradice

Začíná festival
potápění v obrazech
Dnes startuje 34. ročník meziná-
rodního festivalu podvodní foto-
grafie a filmu PAF Tachov. Této
nyní již prestižní soutěže se letos
účastní přibližně 105 autorů z 22
zemí světa.
Fotografie a filmy v několika ka-
tegoriích budouhodnotit dvě po-
roty. Filmy budou posuzovat
mimo jiné Miroslav Hrdý, doku-
mentarista, kameraman a foto-
graf známý z obrazovek ČT,
nebo Steve „Loveček“ Lichtag.
Ve fotoporotě usedne například
Ladislav Smelik, který je nosite-
lem řady ocenění z mezinárod-
ních festivalů.
Program festivalu je připraven i
na sobotu, jeho hlavní dění je sou-
středěno do společenského areá-
lu Mže. Chybět nebude tradiční
prodejní výstava potápěčské tech-
niky nebo potápěčský ples, který
začne ve 20 hodin. (ban)

Laco
Kajaba
Stříbro

FAKTA

Cyklistické autobusy
■ Loni začala jezdit autobusová
linka z Domažlic přes Capartice
na vrchol Čerchova a poté do
Waldmünchenu a Furth im
Waldu. Letos začne přepravovat i
kola. Bude jezdit o víkendech a
svátcích od první červnové
soboty do konce září. Více info na
www.rdsbus.cz

■ Od 1. května 2012 bude jezdit i
cyklobus z Plzně do Českého
lesa, více nawww.csadplzen.cz

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Barboře Němcové
(barbora.nemcova@mfdnes.cz, tel.:
374 333 214).
» Inzertní poradce pro Domažlicko je
Alan Schneider (alan.schneider@
mafra.cz, tel. 724 067 309) a pro
Tachovsko Jana Dvořáková
(jana.dvorakova@mafra.cz, tel. 725
036 891)

pondělí: Klatovy, Sušice,
Železná Ruda

úterý: Rokycany, Zbiroh,
Radnice

středa: Přeštice, Nýřany,
Plasy

čtvrtek: Plzeň (městské čtvrti) pátek: Domažlice, Tachov,
Stříbro

Berete s sebou fotoaparát?
Chystáte se fotit na některé z akcí

nebo na výletu v Plzeňském kraji?
Vaše zdařilé snímky rádi uveřejníme.

Uložte je na rajce.net do sekce Moje fo-
tozprávy.

Jeden ze soutěžních snímků
Foto: Archiv festivalu

Zprávy z měst

Arabfest. Festival arabské kultury
s mottem Stopy (v) šafránu se
uskutečnil minulý týden v Plzni.

Foto: Vladimír Křivka, rajce.net

Domažlice chtějí v soutěži najít
využití bývalého pivovaru

Vaším objektivem Fotografie od uživatelů sesterského webu MF DNESwww.rajce.net

Rajce.net

Nové turisty na Domažlicko
má přivést balíček tří cyklotras

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
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