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OCENĚNÍ JIŘINY PAROUBKOVÉ

Přehled volebních okrsků
V pátek 17. a v sobotu 18. října se konají
volby do krajského zastupitelstva. Při této
příležitosti přinášíme seznam volebních
okrsků. Pod každým okrskem je uveden
i seznam ulic a č. p., aby každý případný
volič věděl, do které volební místnosti se
může vydat projevit svoji vůli.

OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Pamětní medaili přijala z rozhodnutí zastupitelstva města Domažlice v sobotu 13. září z rukou starosty Miroslava Macha Jiřina Paroubková. Tato společenská událost se odehrála v obřadní síni radnice za přítomnosti řady
osobností města, zejména stejným oceněním nedávno poctěného prim. MUDr. Václava Nováka, CSc.
V úvodu přítomné přivítala předsedkyně kulturního výboru zastupitelstva Libuše Matějková. Starosta města
M. Mach ve svém vystoupení ocenil J. Paroubkovou za její celoživotní odhodlaný postoj zastávat ideály, které
čerpala zejména ze skautského hnutí. Proto ji předal zmiňovanou stříbrnou medaili i květiny. Uznání projevilo
prostřednictvím ředitele Josefa Nejdla i Muzeum Chodska, pro které jmenovaná utřídila a precizně popsala řadu
exponátů, které se tak z bezejmenných předmětů staly doklady doby s bohatou vypovídací hodnotou. Oceněné
přišla osobně popřát řada občanů. Zejména to byli skauti, jejichž oddíl Jiřina Paroubková v pohnutých dobách 20.
století čtyřikrát zakládala. Kromě obvyklých stisků ruky a drobných darů oceněné věnovali i dvě písničky, které
malí skauti za doprovodu kytary zazpívali. S oceněním přišli i zástupci zahrádkářů, turistů či bývalých žáků, kteří
na její výuku dodnes rádi vzpomínají. Výčet všech zásluh Jiřiny Paroubkové nemůže být v krátkém článku úplný.
Na závěr tedy ještě uveďme alespoň její publikační činnost na stránkách regionálního tisku, kde její zveřejněné
příspěvky mají vysokou faktografickou hodnotu. A úplně na samý závěr připomeňme její velkorysý dar – věnování
její celoživotní hodnotné sbírky exlibris Národní knihovně v Praze.
Stanislav Antoš

Okresní hospodářská komora Domažlice pořádá pod záštitou starosty města
Domažlice 2. ročník veřejné prezentace
studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a středoškolské
studenty pod názvem: Od vzdělávání
k zaměstnání 23. října 2008, od 9.00
do 17.00 hodin v Městském kulturním
středisku v Domažlicích.
Oficiální zahájení prezentace a přivítání hostů proběhne v 9.15 hodin.
Zveme žáky 8. a 9. tříd základních škol
i rodiče, kteří společně se svými dětmi
hledají vhodné budoucí uplatnění na
trhu práce.
Bližší informace získáte v Okresní
hospodářské komoře Domažlice, náměstí Míru 40, Domažlice, tel. 379 720 420
nebo mobil 724 325 354, e-mail: info@ohkdomazlice.cz, www.ohkdomazlice.cz
Akce je pořádána ve spolupráci
s městem Domažlice a Úřadem práce
v Domažlicích.
(OHK)

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 20. října od
14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu
rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce se uskuteční v pondělí 29. 10. 2008 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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Domažlická alej „V Alejích“
Tak se ze všech stran dovídáme, jak
byly v minulosti stromy „V Alejích“ špatně ošetřovány, a proto je jejich zdravotní
stav tak špatný, že se všechny odborné
posudky shodují v jednom: Všech 14 stromů porazit najednou a místo nich zasadit
nové, odolnější druhy dřevin.
K tomu je nám vyhrožováno pokutou
ze strany inspekce životního prostředí za
špatnou péči o tyto stromy. My se nechceme vymlouvat na bývalá vedení města,
neboť by to bylo dětinské.
Hned po obdržení prvního posudku
o nebezpečnosti stromů v „aleji“ v únoru
letošního roku jsem vyzval všechny odborníky, ochranáře i politické strany včetně zelených, aby nám pomohli najít řešení,
které by umožnilo stromy zachránit bez
nebezpečí pro procházející občany. Nedali
jsme žádný finanční limit obnovy aleje ani
jiné doplňující podmínky. Dlouho se přes
opakované výzvy nic nedělo. Nyní před
krajskými volbami se roztrhl pytel s vyjádřeními hodnými Šalamouna. Je třeba alej
zachránit, ale její stav je dále neudržitelný,
a proto doporučujeme stromy pokácet.
Nebo: „obnovu aleje odhaduji na 100 tisíc
korun a životnost by se tím prodloužila
o 30 let“. Vyzývám tímto každého, kdo
umí a dokáže nějakým ozdravným zásahem zajistit bezpečnost občanů a prodloužit životnost aleje o 30 let a vezme na sebe
i odpovědnost za tento ozdravný proces, ať
přijde na radnici s návrhem řešení. Troufnu si tvrdit, že nepřesáhne-li náklad tohoto
řešení 1 milion korun, nebude v zastupitel-

stvu města nikdo, kdo by nevyměnil 30 let
života „alejí“ za takovýto peníz.
Zatím nám je však vyhrožováno pokutou za to, že jsme informovali veřejnost
o stavu stromů a snažíme se hledat řešení.
Nešli jsme cestou získání posudku, povolení kácení, pokácení stromů a následného
krčení rameny. Uvědomujeme si však, že
pád jediné větve z takovéhoto stromu dokáže vážně zranit nebo dokonce usmrtit
dospělého člověka, natož pak dítě. Kdo
by byl volán k zodpovědnosti, když ne
radnice?
Rozhodli jsme se k tomuto řešení:
V nejbližší době porazíme jeden strom

mezi stánky, kmen necháme cca 1 m nad
zemí uříznou tak, aby byl vidět jeho stav.
Necháme na tabuli u tohoto kmene zveřejnit posudky a počkáme do konce období
vegetačního klidu. Nezískáme-li do konce
února návrh na jiné řešení stavu aleje, požádáme příslušný úřad o povolení vykácení celé aleje a povolení náhradní výsadby.
Obdržíme-li jediný autorizovaný posudek,
že alej je možno zachránit a prodloužit
její život alespoň o 25 let tak, že nedojde
k ohrožení kolemjdoucích špatnou péčí
o městskou zeleň, půjdeme do toho.
Kdo víte jak, pomozte!
Ing. Miroslav Mach, starosta města

Zdravotní stav stromů „V Alejích“ vyvolává obavy.

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.

Foto S. Antoš

Výstavba příjezdové komunikace k plaveckému bazénu je v plném proudu. Foto S. Antoš
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CO SE STAVÍ U PLAVECKÉHO BAZÉNU

Většina z vás si jistě všimla stavebního
ruchu u plaveckého bazénu v Domažlicích. Celá stavba zcela
samozřejmě vyvolává
spoustu emocí. Někomu
vadí stavební ruch se
všemi svými doprovodnými jevy (prach, hluk,
znečištěné komunikace,
uzavření staveniště), někomu vadí vlastní stavba
fotbalového hřiště, další
nesouhlasí s pokácením stromů bránících
výstavbě
příjezdové
komunikace.
Obyvatelé sídliště Palackého
se obávají zvýšeného
dopravního
provozu,
dalším občanům vadí
zrušení dětského hřiště.
Tyto obavy plně chápu,
a proto mi dovolte několik slov k celé akci.
Jedná se o první
etapu rozsáhlých úprav
celého areálu plaveckého bazénu (dále PB).
Již zahájenou stavbou
příjezdové komunikace
k plaveckému bazénu
se odstraňuje kolaudační
závada stavby PB z roku
1978. Po celou dobu
provozu PB mělo město
povinnost
vybudovat
příjezdovou komunikaci z ulice Palackého.
Stávající příjezd přes Zubřinu nesplňuje
dopravní předpisy (rozhledové úhly, poloměry otáčení, provoz autobusu).
Na výstavbu tréninkového hřiště jsme
získali dotaci ze státního rozpočtu a z Plzeňského kraje ve výši 12 milionů korun,
parkoviště a příjezdová komunikace je již
součástí žádosti o dotaci na rekonstrukci
plaveckého bazénu (tato žádost do programu ROP již byla přijata a odsouhlasena,
definitivní rozhodnutí o výši přidělené
částky padne 17. 10. 2008).
Do konce tohoto roku budou práce na
parkovišti a hřišti ukončeny. Most přes
Zubřinu bude uzavřen pro běžný provoz
(po ukončení staveb bude určen pouze
pro pěší a cyklisty). Celá rekonstrukce
a přístavba PB bude probíhat po stávajícím
mostě do uzavřeného prostoru staveniště
a neměla by se už projevit na nové komunikaci a parkovišti. Vlastní stavba oprav PB
bude zahájena v měsíci dubnu 2009 a bude
probíhat předběžně do konce roku 2011.
Vlastní rekonstrukce bazénu je rozdělena

do 6 etap tak, aby byl co nejméně narušen vlastní provoz bazénu. Poslední etapa

stavby je výstavba venkovního bazénu.
Musíme vyčkat do 17. 10. 2008, kdy bude
definitivně rozhodnuto o přiznání dotace
na rekonstrukci bazénu a o její výši. Teprve pak budeme moci přesněji naplánovat
průběh stavby. V příštím čísle zpravodaje
vás blíže seznámíme s celou stavbou PB.
Podél Zubřiny vybudujeme kvalitní
stezku pro chodce a cyklisty (prodloužení stávající cyklostezky až k ZŠ Msgre.
B. Staška. Z této komunikace bude
provedeno nové propojení pro pěší mezi
atletickým stadionem a tenisovými kurty
až k letnímu kinu.
Připravujeme zpřístupnění „parčíku“
mezi tenisovými kurty a řekou pro příjemný odpočinek občanů, uvažujeme i o otevření areálu letního kina.
Další částí stavby bude zvětšení zahrady mateřské školy Palackého a nového
oplocení. Mezi školkou a tribunou na
Střelnici bude vybudováno do května 2009
nové dětské hřiště splňující nové normy
EU. Toto hřiště bude přístupné z nového
parkoviště, z areálu Střelnice i z mateřské
školky.

Příští rok zahájíme přestavbu šaten
a tribuny (po vyřízení další dotace) na
Střelnici. Cílem této přestavby je kvalitní zázemí
pro všechny sporty provozované v tomto areálu
i pro běžné návštěvníky.
Plánujeme výstavbu kurtů
plážového volejbalu a rekonstrukci stávajících volejbalových i tenisových
kurtů. V nejbližší době
bude zahájena plynofikace areálu Střelnice a po
přestavbě vytápění budov
na plyn bude zrušena
nevyhovující kotelna na
koks v tomto areálu.
Zatím nemáme vyřešenou budoucnost budovy
„zámečku“ a tělocvičny,
ale hledáme varianty
a možnosti využití a provozování. Situaci komplikuje i fakt, že tělocvičnu
jako jedinou budovu
v areálu vlastní stát (ÚZSVM).
Po dokončení těchto záměrů budeme mít opravdu
moderní a funkční areál
pro sportovní vyžití nás
všech a především našich
dětí. Prosím vás všechny
o shovívavost, neboť žádná stavba ani stavbička se neobejde bez
negativních doprovodných jevů. Věřím
tomu, že výsledek bude stát za to.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

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.

In vino veritas, in aqua sanitas.

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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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 58. schůzi konané
dne 25. 7. 2008 souhlasila s provozním
řádem dětského hřiště v Paroubkově ul.
Na své další schůzi, které se uskutečnila
8. 8., souhlasila s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích č. 80/1, 80/3,
80/4, 80/5, 81/2, 81/7, 89/4 a 89/15 v katastrálním území Havlovice u Domažlic
v rámci stavby Havlovice – protipovodňová opatření.
Rada města na své 60. schůzi dne 18.
8. nesouhlasila s umístěním záměru výstavby fotovoltaické výrobny na pozemkové parcele č. 343/1 v k. ú. Havlovice
u Domažlic. Souhlasila s umisťováním dočasných reklamních zařízení na sloupech
VO s výjimkou MPR v rámci předvolebních kampaní jednotlivých politických
stran. Radní souhlasili s uzavírkou silnice
II/193 v úseku od křižovatky se silnicí III/
19366 do křižovatky se silnicí III/19365
v souvislosti se stavbou Havlovice, s pro-

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

v
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tipovodňovými opatřeními v období od
25. 8. do 30. 11. 2008. Vzali na vědomí
výsledky nabídek města k případné směně neprodaných bytů v I. vlně privatizace
a uložili Domažlické správě nemovitostí
spol. s r.o. pokračovat v privatizaci. Rada
vzala na vědomí informaci Domažlické
správy nemovitostí spol. s r. o. o výsledcích nabídky plynofikace domů Kozinova
ul. čp. 154–155 a 156–157 a nesouhlasila
s realizací plynofikace bytových domů
čp. 154, 155, 156, 157 v ulici Kozinově
v Domažlicích. Dále rada schválila otevírací dobu plaveckého bazénu od 1. 9. 2008
a schválila úpravu a doplnění ceníku
služeb příspěvkové organizace Plavecký
bazén a ubytovna Domažlice s platností
od 19. 8. 2008. Rada jmenovala paní Bc.
Dagmar Murínovou vedoucí odboru kanceláře starosty od 1. 9. 2008.
Rada města na své 62. schůzi konané
dne 1. 9. souhlasila s umístěním 9 ks
nových „lamposterů“ a 4 ks směrovek na
sloupech VO v ul. Kozinova, E. Krásnohorské, Havlíčkova, Masarykova, 28.
října, P. Velikého, U Nemocnice a Husova pro firmy Okno-montáže, Kaufland
a Raiffeisenbank. Schválila výpůjčku
části pozemkové parcely č. 5536, k. ú.
Domažlice (v atriu bytového domu čp. 86
v Kozinově ulici) Nájemnímu družstvu
GOLEM za účelem zřízení a provozování
dětského hřiště přístupného veřejnosti na
dobu 10 let. Schválila poskytnutí prostor
městského kulturního střediska pro účely
pořádání 2. ročníku akce „Od vzdělání
k zaměstnání“ pořádané Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem
Domažlice dne 23. 10. 2008.
Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání dne 27. 8. 2008 schválilo záměr
nabytí stavby světelného signalizačního
zařízení vybudovaného v rámci stavby
Obchodního domu Kaufland v Domažlicích. Neschválilo záměr prodat objekt č.p.
53 (bývalá škola) na st. p. č. 192 a stavební
parcelu č. 192 vše k. ú. Dolní Folmava
a naopak schválilo provedení demolice
budovy č. p. 112, stavby občanského
vybavení (stávajícího objektu smuteční
síně), na st. parcele č. 801 k. ú. Domažlice.
Schválilo přistoupení města Domažlice ke
smlouvě o založení Sdružení měst a obcí
proti hazardu ze dne 5. 6. 2007. Vzalo na
vědomí plnění rozpočtu města Domažlice
k 30. 6. 2008. Zastupitelé vydali Obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2008 o zřízení
Městské policie Domažlice a schválili
poskytnutí fin. příspěvku Nájemnímu
družstvu Golem ve výši 155.000,– Kč na
pořízení vybavenosti dětského mobiliáře
(hřiště v atriu bytového domu čp. 86 v Kozinově ulici).

v

říjen 2008

Zastupitelstvo přijalo dotaci ve výši
60 125 000,– Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na projekt
„Domov pro seniory – komplexní zařízení
sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností“ a zavázalo se dofinancovat akci
vlastními finančními prostředky ve výši
31 500 455,– Kč.

Renomovaná a seriozní BA
přijme muže na pozice

obchodní detektiv-strážný

pro prodejny ve Vodňanech. Možno na DPP, PS,
brigádně. Nabízíme dobré platové ohodnocení
a zázemí stabilní společnosti.

Volejte: 725 543 881

Upozornění pro řidiče

Informace o změně prokazování existence pojištění odpovědnosti
Od 1. 6. 2008 nabyl účinnosti zákon
č. 137/2008 Sb., kterým byl novelizován
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Touto novelou došlo ke zjednodušení
způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Rušil se stávající doklad o pojištění
odpovědnosti a jako doklad o pojištění
zůstává pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.
V praxi to pro řidiče znamená, že při
provozu vozidla na pozemních komunikacích je jeho řidič povinen mít u sebe
zelenou kartu nebo doklad o hraničním
pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie ČR.
Pokud řidič na požádání nepředloží
zelenou kartu, dopouští se přestupku, za
který mu může být uložena pokuta od
1500 Kč do 3000 Kč a v blokovém řízení
do 1500 Kč. Doklady o pojištění odpovědnosti pozbývají platnosti dnem 31.
12. 2008, od 1. 1. 2009 je možno prokázat
existenci pojištění odpovědnosti vozidla
pouze zelenou kartou.
K dalším změnám došlo i při ukládání
pokut za přestupky týkající se zákonného
pojištění vozidel.
Vlastníku vozidla, který provozuje
vozidlo bez pojištění odpovědnosti, hrozí
od 1. 6.008 uložení pokuty od 5000 Kč
do 40 000 Kč, vlastník vozidla, který po
zániku pojištění odpovědnosti neodevzdá
do 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění státní poznávací značku a osvědčení
o registraci vozidla nebo neuzavře novou
pojistnou smlouvu, může dostat pokutu od
2500 Kč do 20 000 Kč.
JUDr. Ludmila Krstevová,
odbor pro projednávání přestupků
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Město Domažlice zajistí péči svým seniorům
V souvislosti s významným počinem,
kterým bylo získání dotace na přístavbu
stávajícího sociálního zařízení – Městského centra sociálně rehabilitačních služeb,
Baldovská ulice 638 v Domažlicích, je
nutno uvést několik podstatných informací
k realizaci této pro město a jeho obyvatele
tolik potřebné akci.
Město Domažlice v současné době
zajišťuje svým obyvatelům pečovatelskou
službu v domácnostech jednotlivých obyvatelů a v objektech sociálního zařízení
Baldovská 638 a Břetislavova 84 – to
se týká klientů, kteří jsou ještě částečně
soběstační. Pokud obyvatel potřebuje celodenní, tj. 24 hodinovou péči, musí využít
zařízení Domova důchodců ve Kdyni,
v Černovicích nebo oddělení ležících Baldovská 583 v Domažlicích. Tato zařízení
jsou zřizována Krajským úřadem v Plzni
a jsou plně obsazena včetně dlouhé čekací doby na umístění. Obyvatelům, kteří
potřebují tuto 24 hodinovou péči, nezbývá
nic jiného, než čekat na lůžku Léčebny
dlouhodobě nemocných v domažlické
nemocnici a doufat, že se místo ve výše
uvedených zařízeních rychle uvolní.

Doslova kritická je situace při umístění
klienta, který potřebuje vzhledem ke své
diagnoze (obyvatelé s demencí, Alzheimer.
nemocí, špatně orientovaní a psychicky
labilní klienti, umírající apod.) speciální,
oddělenou, zvýšenou a intenzivní péči.
Tito klienti mohou být umístěni pouze
v Léčebně v Dobřanech, v soukromém zařízení Lázně Letiny, v sociálním ústavním
zařízení v Mirošově – jiné zařízení v blízkosti našeho regionu není k dispozici.
Z výše uvedeného je patrné, že celodenní, tzv. následná péče o obyvatele, ať
už o ležícího nebo o chodícího, v našem
městě i regionu není v současné době dobře dostupná a velmi citelně chybí.
Tuto nepříznivou situaci vyřeší výše
uvedená přístavba – zařízení má název
„Komplexní zařízení sociální péče pro
osoby se sníženou soběstačností“, ve které
bude zajištěna celodenní potřebná speciální péče. Kapacita zařízení je 70 osob,
počítá se:
– s oddělením ležících klientů, tj. 20 klientů
– s běžným oddělením (chodící a částečně
chodící), tj. 2 x 20 klientů
– denní a týdenní stacionář, tj. 10 klientů.
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V objektu se počítá s provozními prostory (např. jídelna, prádelna, rehabilitace), objekt bude napojen na stávající sídlištní inženýrské sítě, na plynovou kotelnu
a kuchyni stávajícího zařízení Městského
centra sociálně rehabilitačních služeb
v Baldovské ul. č. 638 v Domažlicích.
Za poslední roky se počet seniorů ve
městě rychle zvyšuje, oba stávající objekty
jsou plné a na umístění se čeká delší dobu.
Při dostavbě výše uvedeného zařízení v roce 2010 je počítáno s tím, že podíl starších
osob bude činit cca 22–24 % z celkového
počtu obyvatel města, a proto je třeba, aby
bylo město Domažlice dobře připraveno
a mohlo zajistit komplexní péči o svého
obyvatele, tj. nejprve péči v domácnosti
(co nejdéle to půjde), pak v Městském
centru služeb (dle potřeb a možností obyvatele) a pak obyvateli plynule zajistit následnou tj. celodenní péči, která je spojená
se zhoršeným zdravotním stavem klienta,
a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické
osoby.
Poděkování patří městu Domažlice za
příkladný a vstřícný přístup k realizaci
zařízení, které bude zajišťovat podmínky
pro poskytování kvalitní péče pro důstojné
prožití stáří obyvatel města.
V. Klimentová, ředitelka městského
centra služeb
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
13. října. Odběr je ve
Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní
pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy
mohou dávat krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry je 3 měsíce. Muži mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

tel. 602 478 448, 604 238 911

PRO DOSPĚLÉ. Rádi přijmeme celé páry.
l Internetový dětský SECOND HAND
www.minibazarecek.cz

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

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.

říjen 2008

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

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Z díla Ladislava Stehlíka
V září minulého roku uplynulo 10 let od úmrtí a v červnu
letošního roku 100 let od narození jednoho z velkých
básníků a spisovatelů, obdivovatelů svého rodného kraje,
básníka krajiny – Ladislava Stehlíka. Domažlická knihovna
uspořádala v květnu poutavou přednášku o Ladislavu Stehlíkovi Mgr. Ivana Nikla. K výročí spisovatele se vrací i říjnovou
výstavou knih a kreseb spisovatele, jehož 3. díl Země zamyšlené patří k základním beletristickým dílům o našem kraji.
Po Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, po Myslívi,
kde Ladislav Stehlík víc jak 15 let působil jako učitel, přichází
s prezentací jeho díla i domažlická knihovna.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 31. října 2008
a přístupná bude v provozní době knihovny.
Upozornění pro čtenáře:
Změna provozní doby knihovny 17. 10. 2008
Z důvodu zřízení volební místnosti ve
vestibulu MěKBN pro volby do krajského
zastupitelstva bude knihovna pro čtenáře
a uživatele všech oddělení otevřena v pátek dne 17. října 2008 pouze do 12.00
hodin.
Od 1. září 2008 návrat k pravidelné
půjčovní době v jednotlivých odděleních
Městské knihovny Boženy Němcové oprava z minulého čísla u čítárny:
Čítárna
PO
9–12
13–18
ÚT
zavřeno
ST
9–12
13–18
ČT
13–16.30
PÁ
9–12
13–16.30
Školení internetové studovny v říjnu:
Městská knihovna Boženy Němcové pořádá v rámci Týdne knihoven v úterý 7. října
mimořádné školení Zajímavosti z internetu. Samostatné tříhodinové školení je určeno zejména začátečníkům. Začátek v 7.30
v internetové studovně MěKBN Domažlice. Závazné přihlášky na tel. 379 723 041,
379 723 042
Městská knihovna Boženy Němcové pořádá v úterý 21. října 2008 školení 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.
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Přednáška a autorské čtení:
Marie Majtánová-Korandová: Volba profesora Klostermanna
Přednáška a autorské čtení Marie Majtánové-Korandové bude dalším setkáním s tvorbou autorky, kterou máme to štěstí v posledních letech každý rok přivítat s novou knihou. Po přednáškách o regionálních osobnostech – ranhojiči Georgu Leopoldu
Weisselovi a Dr. Antonínu Steidlovi, po třech knihách chodských pohádek, legend a pověstí přichází s knihou o významné osobnosti jihozápadních Čech – o spisovateli Karlu Klostermannovi. V Roce Karla Klostermanna, kdy uplynulo v únoru 160 let od jeho
narození a v červenci 85 let od jeho úmrtí, vyšla v lednu další z knih Marie Majtánové Volba profesora Klostermanna.
Přijďte se seznámit nejen s další, v pořadí již devátou knihou Marie Majtánové–Korandové, ale i se zajímavou osobností
známého šumavského spisovatele.
Přednášku a autorské čtení pořádají Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové v rámci
Týdne knihoven ve čtvrtek 9. října 2008 od 17. 00 hodin v prostorách Galerie bratří Špillarů.
Přednáška Josefa Nejdla:
Na pomezí Provence a Languedocu (Historie, společnost a jak co chutná)
Kdo by neznal Horníčkovy Listy z Provence nebo Jak hledat slunce. Ti, kteří těmito tituly objevili kraj Provence a drápkem se
zadrápli, jistě pokračovali Pagnolovou knihou Jak voní tymián, Šmídovými Obrázky z Provence a v posledních letech hlavně
knihami anglického spisovatele Petera Mayleho, který v Provenci našel druhý domov. Rok v Provenci, Znovu Provence, Psí život,
Provence A-Z, Hotel Patis, Kromě sňatku uvážím cokoliv…řada názvů knih, kde je hlavním „hrdinou” Provence.
A Languedoc? Kdyby ne nic a nikdo, tak hrabě z Toulouse, Joffrey de Peyrac, oslovil víc jak jednu generaci ctitelek ve filmech
o půvabné a nezničitelné Angelice.
Kraje levandulí a tymiánu, dobrého vína, sýrů a lanýžů, kraje svérázných obyvatel plné nezapomenutelných historických památek několikrát navštívil, projel, prošel a poznal ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl. Přednáškou o historii obou krajů, společnosti,
obyvatelích, ale i exkursem do světa gastronomie zahájí cyklus svých přednášek o putování po různých oblastech Evropy. (Hned
ta další bude věnována Toskánsku).
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové srdečně zvou všechny zájemce
o zajímavé vyprávění doplněné promítáním fotografií do Galerie bratří Špillarů ve čtvrtek 30. října 2008 od 17. 00 hodin.
TÝDEN KNIHOVEN 2008: Knihovny – rodinné stříbro
Již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven by měl široké veřejnosti i svým mottem
připomenout všeobecně známou věc, kterou si však bohužel ne všichni zcela uvědomují
– že bez knihoven to ani v digitálním světě nebude možné – a proto se musíme všichni
o naše rodinné stříbro náležitě starat.
Domažlická knihovna se do akce zapojí již tradičními a osvědčenými akcemi, které
mohou oslovit a do knihovny přilákat ty, kteří si dosud do knihovny nenašli cestičku nebo
se jí z nějakých důvodů delší dobu vyhýbali:
Velké říjnové společné čtení
6. října v 9.00–12.00 v oddělení pro děti a od 12.00 do 16.00 v čítárně knihovny. Hlasité
nepřetržité čtení knih Karla Čapka Devatero pohádek a Povídky z jedné kapsy. Zúčastní
se žáci základních a středních škol, učitelé, osobnosti veřejného a kulturního života.
Den otevřených dveří
7. října – 9.00–15.30 v oddělení pro dospělé čtenáře, v čítárně a v internetové studovně.
Prohlídka prostor, prezentace regionálních databází, on-line katalogu, registrace nových
čtenářů bez poplatku.
Internet bez poplatku
7. října – 13.00–15.30 v internetové studovně možnost přístupu na internet bez poplatku.
Individuální konzultace, prezentace zajímavých stránek, www stránek knihovny.
Amnestie pro dlužníky
Knihovna vyhlašuje na Týden knihoven – od 6. do 10. října amnestii pro dlužníky knih.
Příležitost vrátit knihy po určeném termínu bez sankčních poplatků mají všichni, kdo
z jakýchkoliv důvodů knihy včas nevrátili.
Registrace nových čtenářů bez poplatků
V Týdnu knihoven – od 6. do 10. října mají všichni noví zájemci, kteří se chtějí stát čtenáři knihovny, možnost roční registrace bez poplatku.
Informační výchova pro žáky základních škol a studenty 1. ročníků středních škol – po
předchozí dohodě exkurze a lekce informatické výchovy – možnost i v dalších týdnech.
Nabídka vyřazených starších ročníků časopisů a dětské literatury za symbolické ceny
– časopisy ve vstupních prostorách knihovny
– dětské knihy – v oddělení pro děti a mládež
Mgr. Hana Mlnáříková MěKBN Domažlice
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Koupím byt nebo domek
v této lokalitě,
tel. 722 690 245

Den před svátkem svatého Václava,
patrona české země, se u nás konala Svatováclavská jízda. Stejně jako v několika
předchozích letech se setkala s velkým
zájmem veřejnosti.
Zhruba stovka jezdců na koních se sešla
v Milavčích, odkud se průvodem vydala
do Domažlic. V čele jel kníže Václav
v dobovém oblečení doprovázený svojí
družinou. Účastníci průvodu objeli náměstí, a tak si každý mohl „procesí“ pořádně
prohlédnout. Po přivítání následovala mše
svatá. Kulturní zážitek umocnilo vystoupení dechové hudby Domažličanka a národopisného souboru z Postřekova. Z Domažlic
se následně celý průvod vydal do Zahořan,
kde byla akce ukončena.
Obdobná akce se uskutečnila hned na
počátku tohoto měsíce – 4. října. „Koňáci“ se sjeli v Chrastavicích na Hubertově

Začínajícím umělcům vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích připomíná, že žáci Základní umělecké
školy v Domažlicích mají na abonentní koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti a seznamte se s mistrovskou hrou umělců, kteří
u nás často koncertují.
(mks)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

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

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM
V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ
OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

Inzerujte u nás
(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč

Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Rok po událostech z filmu Lev, čarodějnice a skříň se bývalí
králové a královny Narnie ocitají v tajemné říši znovu a zjišťují, že zde uplynulo přes 1300 let. Během jejich
nepřítomnosti se stal zlatý věk Narnie pouze legendou. Kouzelná mluvící zvířata jsou pro Telmaríny, lidskou rasu,
vedenou nemilosrdným králem Mirazem, jen pohádkami.

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE

Zlo se právě probudilo. Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté písečné duny a společně s olympioniky se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob Dračího císaře je
pokračováním úspěšných snímků Mumie a Mumie se vrací.

KUNG FU PANDA

Připravte se na něco pandastického. V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil nový hrdina, který
dokáže skvěle konkurovat dosavadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco zelený zlobr se konečně usadil, na scénu
nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po.

SIROTČINEC

Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl. Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se
svým manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné a invalidní děti. Toto nové prostředí však probouzí
u jejich syna zvláštní představivost... ale je to jen představivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou
rodiče znepokojovat.

MAMMA MIA!

Největší filmová pohoda letošního léta. Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! obsahující
všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes 30 miliónů lidí.

Americký film v českém znění

zač. 18.00 hodin

r Vstupné 70,– Kč 144 min.
Americký akční film v českém znění

Pátek–sobota
3.–4.
Neděle 5.
zač. 10.30 hodin
zač. 18.00 hodin
Středa–čtvrtek
8.–9.
Pátek–sobota
10.–11.
Neděle
12.
zač. 10.30 hodin
Neděle
12.
zač. 18.00 hodin
Středa
15.
Z filmového klubu
Čtvrtek
16.
Pátek–sobota
17.–18.
Neděle 19.
zač. 10.30 hodin
zač. 18.00 hodin
Neděle
19.
Středa
22.
Čtvrtek–sobota
23.–25.
Neděle
26.
Středa–čtvrtek

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%

29.–30.

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

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN

Středa–čtvrtek
1.–2.

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

l Při opakování sleva – 10%

říjen 2008

ŘÍJEN 2008

jízdě. Na koních pak v okolí této sousední
obce stíhali lišku.
(toš)

1. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
1. 10. Předváděcí akce,
2. 10. Prodej,
3. 10. Divadelní představení v rámci
předplatného,
7. 10. Prodej,
8. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
9. 10. Školení k volbám do zastupitelstev
krajů,
10. 10. Prodej,
12. 10. Kurz společenské výchovy a tance
– I. PRODLOUŽENÁ,
13. 10. Prodej,
14. 10. Prodej,
15. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
16. 10. Školení k volbám do zastupitelstev
krajů – dopoledne, 16. 10. VI. abonentní
koncert – Pražské kytarové kvarteto,
17. 10. Ochotný divadelnický spolek Karel – Růženka Šípková, Premiéra
Pohádkové hry se zpěvy zejména
pro dospělé,
20. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
21. 10. Členská schůze MO STP,
23. 10. Okresní hospodářská komora
– prezentační akce – „Od vzdělání
k zaměstnání“,
27. 10. Kurz společenské výchovy a tance,
29. 10. Zasedání zastupitelstva města
Domažlice,
30. 10. Prodej,
31. 10. Prodej.

v
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Nový územní plán Svatováclavská jízda a Hubertova jízda

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 zemního 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

v

Pátek
31.

r Vstupné 65,– Kč 111 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění
r Vstupné 65,– Kč 92 min.
Mexicko-španělské drama s titulky
m Vstupné 70,– Kč 105 min.
Britský muzikál s titulky

r Vstupné 65,– Kč 108 min.
Animovaná italská pohádka v českém znění

Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud

WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene.
r Vstupné 70,– Kč 89 min.
Americký dobrodružný film v českém znění

SPEED RACER

r Vstupné 65,– Kč 135 min.
Dánské drama s titulky

UMĚNÍ PLAKAT

m Vstupné 60,– Kč 106 min.
Americká komedie s titulky

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
m Vstupné 75,– Kč 113 min.
Česká filmová báseň

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.
Nejlepší skandinávský film roku 2007, dánská nominace na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Umění
plakat je drama s prvky černého humoru, které se odehrává v Dánsku v 70. letech. Příběh své rodiny vypráví
jedenáctiletý Allan, jehož duševně nemocný otec je pro svou schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným pohřebním řečníkem.
Nezahrávejte si se svým kadeřníkem. Ve filmu Zohan: Krycí jméno Kadeřník, komedii od scénáristů Adama Sandlera, Roberta Smigela a Judda Apatowa (Zbouchnutá), se Adam Sandler představuje v roli Zohana, špičkového
izraelského bojovníka proti terorismu, který předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem
v New Yorku. Ačkoliv chce na svůj život, zasvěcený boji s terorismem, zapomenout.

MÁJ

Film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce „Máj“
vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor
filmu v epickém duchu. Filmový Máj je příběhem Kata.

ŘÍŠE HRAČEK

Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana Magoria. Musíte ale přistoupit na
jistá pravidla hry a věřit všemu, co vidíte.

KONEČNĚ SPOLU

Chtěla dítě, má ho mít. Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April Epnerová (Helen Hunt) měla poslední rok pocit, že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na kterém si tak zakládala, najednou krachuje - manžel
Ben (Matthew Broderick) totiž prohlásí, že šlo o omyl, a April opustí.

MONGOL - ČINGISCHÁN

Byl zrozen k vítězství. 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 světových vládců.

TOBRUK

Válečné drama Tobruk je druhým celovečerním filmem režiséra a producenta Václava Marhoula. Ten jej s cílem
zvýšení autenticity příběhu záměrně obsadil méně známými herci. Snímek se natáčel přímo v africké poušti.
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi jsou
odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal.

m Vstupné 65,– Kč 105 min.
Americký rodinný film v českém znění
r Vstupné 70,– Kč 94 min.
Americká romantická komedie s titulky
r Vstupné 60,– Kč 96 min.
Německý historický film s titulky
l Vstupné 60,– Kč 129 min.
Válečné drama Václava Marhoula
l Vstupné 75,– Kč 100 min.
Animovaný rodinný film od tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille.

VALL-I

r Vstupné 75,– Kč 103 min.
Americký akční film s titulky

VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu
lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý odpad do úhledných kostek.

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA

Zachránit svět je pekelná dřina. O tři Oscary bohatší (za fantastický Faunův labyrint) režisér Guillermo del Toro se
po čtyřech letech vrátil k tomu nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů. Pekelnou výhní doruda rozpálený
Hellboy (Ron Perlman) zbožňující dobré doutníky a ohnivou krásku Liz, bude znovu drtit záporáky a k tomu
trousit jednu drsnou hlášku za druhou.

ROLLING STONES

Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na
podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. V roli hostů vystoupí také kolegové z poprockové branže - Christina Aquilera, Jack White či bluesman Buddy Guy.

m Vstupné 65,– Kč 120 min.
Hudební dokument s titulky
r Vstupné 75,– Kč 108 min.

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

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC LISTOPAD 2008:
Rolling Stones, Sissi a Yetti, Seznamte se s Davem, Oko dravce, Rudý Baron, Paříž, Quantum of Solace, Nestyda, René.
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pátek 24. října 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

pátek 3. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA

BIG BAND VOŠ KJJ

Jazzový orchestr Vyšší odborné školy a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze (Prague Conservatory Jazz Orchestra)

Dirigent: prof. Milan Svoboda

Aldo Nicolaj: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Obsazení:
Trumpety: Petr Harmáček, Lukáš Koudelka, Jan Hrubý
Saxofony: Luboš Soukup, Petr Kalfus, Jakub Doležal, Zbyněk Polívka
Piano: Jan Andr
Kytara: Jiří Kalous
Basa: Jan Tengler
www.kjj.cz

Úsměvný bulvár o začátku a konci jednoho manželského trojúhelníku. Autorovi se
podařilo objevit řešení vskutku originální, ba senzační. Komedie je skvělá svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům, herecké výkony nevyjímaje.
Slovo režiséra Jiřího Menzela: Rád chodím do divadla a nerad z něj odcházím
s prázdnou hlavou a s pocitem deprese. Proto se jako režisér nejradši věnuji tomu,
čemu se říká „bulvár“. Tento termín má pro některé lidi pejorativní význam, pro
mne však ne. Mám za to, že humor je nejlepší cestou k poznávání a komedie je tou
nejlepší cestou k poznávání toho, jací lidé jsme. Musí to být ovšem komedie dobře
udělaná, která není napsaná a hraná jen pro pustou švandu. Hra, ve které jsou postavy
přirozené, lidsky pochopitelné, divákovi blízké. Hra, ve které nejsou komické figury,
komické jsou jen situace, ve kterých se ocitají normální, nám příbuzní lidé. To je pro mne ten správný bulvár. Divadlo bez „velkých myšlenek“, o to blíž k poznání člověka. A rád bych dodal, že pro práci na téhle inscenaci mne (kromě toho, že mě taková hra
baví) přitahovala i okolnost, že se při ní opět na nějakou chvilku setkám s těmi, se kterými jsem vždycky rád pracoval. S Janou
Švandovou, Rudou Hrušínským (kdysi mladším) a Pepíkem Cardou.

Moderní jazzový big band sestavený ze studentů jazzové katedry Vyšší odborné školy při Konzervatoři Jaroslava Ježka začal
působit v roce 2005 pod vedením profesora Milana Svobody. Specializuje se na původní repertoár, v kterém převažují kompozice
M. Svobody a členů orchestru. V roce 2006 a 2008 s velkým úspěchem vystoupil na mezinárodním festivalu big bandů v Litvínově a byl hlavním protagonistou slavnostních koncertů u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Ježka - Jazz na Hradě a v divadle ABC v Praze. V roce 2007 se dostal do finále celosvětové soutěže studentských orchestrů v americkém
Monterey. Na Next Generation Festivalu v Monterey v Kalifornii v USA vystoupil na jaře roku 2008 a sklidil
zde velký úspěch.

Hrají: Jana Švandová, Rudolf Hrušínský, Josef Carda. Režie: JIŘÍ MENZEL

Trombony: Štěpán Janoušek, Jan Bauer
Bicí: Martin Linhart

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 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.cz,
www.chodskeslavnosti.czpátek 24. října 2008 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS

čtvrtek 16. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík
Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor,
složený z laureátů mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především
perfektní souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Podle
některých odborníků patří dnes Pražské kytarové kvarteto mezi nejlepší soubory
tohoto typu na světě.
pátek 17. října 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

Ochotný divadelnický spolek KAREL
premiéra pohádkové hry se zpěvy zejména
pro dospělé

RŮŽENKA ŠÍPKOVÁ

Hrají: Zbyněk Altmann, Tereza Poórová, Josef Kuneš,
Igor Šlechta, Jaroslav Jiřinec, Jaroslav Chloupek,
Jana Janečková, Jaroslava Šťastná, Jitka
Hartlová, Emil Hofman. Režie: Emil Hofman.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony
mohou uplatnit 20 % slevu
po předložení abonentní vstupenky.

úterý 11. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
dirigent: Marek Vorlíček
čtvrtek 13. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ
Zbyšek Pantůček TO BYL TEDA SILVESTR
V alternacích účinkují: Ivana Andrlová, Adéla Gondíková, Mahulena Bočanová, Lucie Zedníčková, Olga Želenská, Jana
Šulcová, Marcela Nohýnková, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček
pátek 21. listopadu 2008 od 20.00 hodin
DIVADELNÍ BÁL
K tanci a poslechu hraje MRÁKOVSKÁ 4 Petra Němce
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky
Večerem provází Marta Skarlandtová
čtvrtek 27. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného
ČESKÉ TRIO
Milan Langr – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravuje pro školní rok 2008/2009 jazykové kurzy:
německý jazyk pro začátečníky a pokročilé
francouzský jazyk pro začátečníky

anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé
ruský jazyk pro začátečníky

Kurzy budou otevřeny podle zájmu účastníků. Přihlášky na uvedené kurzy přijímáme v programovém oddělení MKS
telefon: 379 722 631, e-mail: dana.vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz.
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Turistické akce
v ŘÍJNU
Neděle 5. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
v 7.47 hod do Janovic. Trasa: Janovice nad
Úhlavou, Javor, Strážov, Opálka, Blata,
Petrovice nad Úhlavou (17 km). Odjezd
z Petrovic ve 14.27 hod Vede A. Léblová.
Neděle 12. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod do Dobříkova. Trasa: Dobříkov, Koráb, Kdyně (8 km). Vede M. Janutková.
Úterý 14. 10.
Turistická vycházka při úplňku. Sraz u sokolovny v 18 hod. Trasa: Luženičky a zpět
(6 km). Vede K. Bílek.
Sobota 18. 10.
Účast na pochodu Podzim pod Zelenou Horou – memoriál Jiřího Sedláčka
– Světový den chůze. Odjezd z nádraží ČD
v 6.03 hod do Nepomuku. Trasy 7, 14, 24,
35 a 50 km. Vede M. Senohrábková. Informace H. Sedláčková – tel. 604 308 085.
Neděle 26. 10.
Turistická vycházka „Netradiční pochod
kolem Domažlic“ (6 km). Sraz ve 13 hod,
u sokolovny. Vede S. Doubek.
Připravujeme
Sobota 8. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze zastávky ČD v 8.28 hod do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. V 10. 30 hod
slavnostní zamykání.
Po skončení pěšky do Pece a Chodova
(12 km). V kulturním domě společné posezení. Návrat vlakem z Trhanova ve 13.18
hod nebo v 16.35 hod.
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Co mi fotbal vzal a co mi dal

Češi si vždy umí poradit
Mezi ta nejhezčí vzpomínání na roky prožité kolem domažlické kopané určitě patří
družební akce s německými přáteli. Mimo sportovního zápolení jsme se těšili hlavně na
společenské akce, které jej vždy doprovázely. Bylo zde hodně legrace a zábavy, na které
stále s úsměvem vzpomínáme. Mně osobně nikdy nevymizí z paměti okamžik, ke kterému se dnes po letech přiznávám, když jsem se musel na slavnostním uvítání s našimi
německými přáteli ujmout role tlumočníka. Jaké byly jazykové schopnosti naší generace
v této době nemusím příliš vysvětlovat. Tlumočníka jsme s sebou žádného neměli, a tak
jsem byl kolektivem vybrán za překladatele slavnostního uvítání prezidenta družebního
fotbalového klubu. Předesílám, že jsem znal aktivně asi tak padesát německých slovíček
jen díky německé televizi, kterou jsme mohli zde v příhraničí léta sledovat. Byl jsem
tak maximálně schopen pochopit smysl německých slov a vět. Protože jsem byl tehdy
předsedou fotbalového oddílu Jiskry a zřejmě už nikdo další v naší delegaci neexistoval
s tak „bohatou“ slovní zásobou, padl černý Petr právě na mě. Odporovat se vůbec nedalo,
a hlavně jsem ani nemohl, když jsem byl ten fotbalový prezident.
Pocity, které jsem při tehdejším čtvrthodinovém uvítacím projevu německých přátel
prožíval, se dají jen těžko popsat. Návaly horka se studeným potem se na mě valily s přívalem vět uvítacího projevu. Tehdy mě osvítila spásná myšlenka, mezi slepými jednooký
král, a tak jsem spustil tlumočnický koncert. Jen jsem v skrytu duše doufal, že v naší
družební delegaci přece jenom není nikdo, kdo umí německy, a teď se velice baví na můj
účet. Po německém projevu a mém „překladu“ do češtiny mě bouřlivý potlesk ujistil, že
je vše v nejlepším pořádku.
Po této první úspěšně zvládnuté etapě jsme zahájili druhou, neméně důležitou. Ta
spočívala v soupeření, který tábor zvládne vypít větší množství piva, které naši pivní
borci hanlivě pojmenovali „německý samoser“, bez vážnějších následků. Zřejmě vycházeli z ranních zkušeností z minulých let. Honza s Jardou, naši horcí favorité na vítězství,
zasedli ke stolu co nejblíže k výčepu, aby byli první u zdroje, a zahájili frontální útok na
tác obsluhujícího číšníka. Ten se během první půl hodiny nedostal dál než ke stolu našich
borců. Ti totiž vyprázdnili všechny třetinky piva dříve, než byl barman schopen natočit
další plato. Naši němečtí hostitelé nejprve užasle zírali na tento pivní koncert a chtěli na
mně přeložit, co si to oba stále opakují. „Žízeň je věčná a hlad je převlečená žízeň“. Když
se však překladu nedočkali, rozhodli se raději si pro pivo dojít, neboť pochopili, že se ho
za našimi pivními atlety nedočkají.
Když byl po půlnoci odpískán konec tohoto prvního klání, byl pohled na naše hostitele
víc než žalostný. Většinou již měli ustláno na stolech i pod stoly, na rozdíl od našich borců, kteří teprve chytali tu správnou slinu a hledali důstojného soupeře pro další klání.
Při ranním probuzení se u většiny našich borců potvrdily projímavé účinky německého
piva, do odpoledního fotbalového zápasu se však naši hráči dali do pořádku a zvítězili
i na zeleném trávníku nad našimi německými hostiteli. Další příště.
Rostislav Hlaváč

VÝSTAVA CESTOVNÍHO RUCHU V PLZNI

Ve dnech 23.–25. října 2008 se v Domě kultury INWEST-K v Plzni uskuteční 4. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2008. Této zajímavé akce se i letos zúčastní Domažlice zastoupené pracovníky Městského informačního centra.
Cílem veletrhu je nejenom zvýšit informovanost široké veřejnosti o možnostech propagace a rozvoje cestovního ruchu, ale
také ukázat a představit zajímavé prezentace měst, spolků, podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, zprostředkovat výměnu názorů a zkušeností a v neposlední řadě potvrdit i zařazení
Plzeňského kraje, jeho subjektů a institucí do prestižního členství
v pořádání veletrhů tohoto druhu v České republice a v budoucnu
snad i v Evropě. ITEP 2008 představí i evropské a mimoevropské regiony, a to zvláště ty, se kterými má Plzeňský kraj, města,
městyse a obce partnerské a přátelské vazby.
Město Domažlice je každoročně zastoupeno na výstavách
cestovního ruchu dvakrát v roce. První akcí tohoto druhu je po-

pisovaná výstava a druhou pak tradiční lednový největší veletrh
v České republice GO a Regiontour Brno. V letošním roce se
naše město v metropoli Moravy představilo v rámci expozice
celého našeho okresu. Výstavní stánek byl koncipován ve stylu
masopustu a nechyběly v něm ukázky chodské lidové muziky,
krojů, řemesel a dalších zajímavostí našeho regionu. V příštím
roce se do jisté míry tato expozice představí znovu, stručně řečeno to znamená, že základní scéna bude zachována, jen program
v ní probíhající bude obohacen.
Kromě toho se o našem městě dozvědí některé základní údaje
návštěvníci dalších evropských přehlídek CR (například v Mnichově, Utrechtu, Lipsku apod.) Jich se totiž účastní zástupci Plzeňského kraje - odboru cestovního ruchu, případně Euroregionu
Šumava, kteří ochotně s sebou vozí i některé propagační materiály dodané informačními centry v našem kraji.
Stanislav Antoš
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Evropský den bez aut
Již potřetí se na domažlickém náměstí
konala celoevropská akce Evropský den
bez aut. Jejím smyslem je upozornit na
jiné druhy dopravy, než jsou osobní motorová vozidla – tedy zejména na hromadné
dopravní prostředky a ochranu životního
prostředí vůbec.
Letos se program, připravený městem
Domažlice, konal na podiu před radnicí.
Počasí akci příliš nepřálo – bylo deštivo
a poměrně chladno, ale i přesto přišlo hodně žáků z domažlických škol. V podloubí
pro ně byla připravena řada soutěží a ukázek, které zajistili pracovníci či studenti
z Domina, ekologického střediska Taurus,
Obchodní akademie a další. Na podiu se
uskutečnilo několik vystoupení pěveckých
sborů z obou základních škol a k přítomným promluvil i starosta města Miroslav
Mach.
Vrcholem celé akce pak bylo vystoupení mistra světa v biketrialu Petra Krause.
Ten stejně jako v minulém roce získal mladé publikum na svoji stranu. Šťastnějším
z nich pak rozdal svoje cédéčko. Odpoledne se na samý závěr konala vyjížďka zájemců na kolech z Domažlic na Babylon.
(text toš, foto pm)
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Prodej palivového dřeva
Na vaše přání vám nařežeme palivové dřevo různých délek a tvarů. Nabízíme rovněž hydraulické
a ruční štípání. Jsme mobilní, proto co najdete
u nás zpracujeme i u vás. V rámci okresu rozvážíme palivo nákladním vlekem o objemu 2,5 m3.
Rovněž nabízíme příčné dělení kmenů obřích rozměrů až do průměru 150 cm a balíků odpadového
dřeva. Provádíme prořezávky stromů, vyvětvování
a kácení zvlášť nebezpečně rostlých dřevin.
Přenechte dřinu profesionálům a kontaktujte nás na adrese:

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ŘÍJEN
Ve čtvrtek 2. října se koná výlet za poznáním do kláštera v Chotěšově pro studenty Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.
V sobotu 18. října – zájezd pro veřejnost do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Carmen (vstupenky
jsou již rozebrány).
Ve čtvrtek 23. října – zájezd pro žáky druhých tříd ZŠ Msgre Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení Deset
malých černoušků a prohlídka zákulisí divadla.
AKCE O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH
Pondělí 27. října – výlet pro děti do Muzea strašidel v Plzni odjezd autobusu v 8.45 hodin z Poděbradovy ulice, přihlášky jsou přijímány
do 22. října.
Středa 29. října – Halloweenská dílna od 9 do 14 hodin v Domě dětí, přihlášky jsou přijímány do 22. října.

Volná místa v kroužcích DDM DJMINJ ve školním roce 2008/2009

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237

KROUŽEK

ROZVRH

MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,

Angličtina pro 1.–2. třídy

Út a Čt 15.00–16.00

DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Česko–bavorský den

Na podiu i před ním postaveném před domažlickou radnicí se uskutečnil zajímavý
program v rámci Česko-bavorských dnů.
Jednalo se o řadu vystoupení a setkání,
která navazovala na podobnou akci konanou před časem v sousedním Furthu im
Wald.(red)

Angličtina pro 3.–4. třídy

Út a Čt 16.00–17.00

Angličtina pro starší žáky od 5. třídy

Út a Čt 17.00–18.00

N 1 - Němčina hrou Jazýček pro prvňáčky

Pondělí 15.00–16.00

N 2 - Němčina s úsměvem Usměváček od 2. tříd a začínající žáky vyšších ročníků I. stupně ZŠ

Středa 14.30–16.00

N 3 - Němčina pro starší žáky I. i II. stupně ZŠ

Středa 14.30–16.00

Šachy

Čtvrtek 16.00–17.30

Vaření

Pondělí 14.00–15.00

LOGIK deskové a společenské hry, hlavolamy, kvízy, soutěže

Středa 14.00–15.30

Report a herní klub vydáváme vlastní noviny bez cenzury, příprava různých programů,
podíl jako organizátoři na akcích DDM

Úterý 15.00–16.00

Šikulky základy ručních prací

Středa 13.00–14.00

Dívčí kluby ruční práce, módní doplňky, bytové dekorace, dárky

Po nebo St 13.00–15.00

Literární a knihovnický kroužek

Úterý 16.00–17.00

Barvička malování, kreslení

Pondělí 13.00–14.00

TOP klub netradiční techniky

Středa 15.00–17.00

Ateliér Kreatin kreativní vyrábění

Pondělí 15.00–17.00

MOZAIKA nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání, lepení

Čtvrtek 15.00–16.00

ORIGAMI skládanky z papíru

Úterý 13.30–15.00

Kytara pro pokročilé

Čtvrtek 15.00–16,00

Kytara pro začátečníky

Pondělí 14.00–15.00

Kytara pro mírně pokročilé

Pondělí 15.00–16.00

Flétna pro začátečníky

podle počtu přihlášených

Konipásek zpívání, rytmika, hra na rytmické hudební nástroje

Čtvrtek 16.00–17.00

Všeználek pohyb v přírodě, hry všeho druhu, ekologie, výlety, rukodělné dovednosti

Čtvrtek 13.30–15.00

Klub správných kluků tábornictví, turistika

Středa 15.30–17.00

Zálesák kroužek pro zájemce o přírodu a tábornické dovednosti, jehož činnost
bude motivována Knihou lesní moudrosti

Úterý 13.30–15.00

Kamarád kolektivní hry, senzomotorické dovednosti, vlastivěda, stopování

Pondělí 14.00–15.00

Pohybové hry

Čtvrtek 14.30–15.30

Floorball pro děti 1.–2. třídy

Čtvrtek 15.30–16.30

Floorball pro děti 3.–5. třídy

Čtvrtek 16.30–17.30

Koťata sportovní a pohybové hry pro děti od 6 do 10 let

Pondělí 16.00–17.00

Aerobik a moderní tanec

Pondělí 15.00–16.00

Dopravní - pravidla, značky, výlety kola, kolečkové brusle

Pondělí 14.00–15.30

Automodelář

střídavě Po nebo St 14.30–18.00

Elektro

Úterý 15.00–16.30

Výpočetní technika práce na PC, s videokamerou a digitálním fotoaparátem

Čtvrtek 15.00–16.30
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje

Starosta města Domažlice podle § 27
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
se uskuteční ve dnech

pátek dne 17. října 2008
od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu dne 18. října 2008
od 08 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva
kraje
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost:
SOKOLOVNA, Benešova 281
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
28.října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
167, 168, 169, 170, 180, 266, 268, 287,
289), Petrovická, U Nemocnice (290),
V Pískovně, U Zimního stadionu (291)
Týnské předměstí
28.října (280, 284, 290, 293, 309, 315,
316, 317, 325, 592, 645), Baarova,
Benešova (165, 171, 281, 282, 297, 298,
343, 377, 378, 379, 380, 381, 425, 426,
427, 428, 619, 620, 621, 622, 623, 625),
Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova,
Luženická, Máchova, Maškova, Nerudova,
Nezvalova, Sadová, Tyršova, U Baldovské
rokle, U Luženické silnice, U Sídliště
SČSP, U Tří vrb, V Kolibkách, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost:
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Michlova 565
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Benešova (65), Ladova, Mánesova (172,
191, 192, 193, 194, 203, 204, 272, 305,
339, 340, 512, 513, 514, 515, 527, 528, 529,
569), Michlova, Paroubkova, Švabinského
(338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost:
MATEŘSKÁ ŠKOLA, Michlova 565
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Horní Baldov, Mánesova (516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533,
536, 537, 538, 539), Švabinského (547,
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548, 549, 550, 551, 552, 553, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: KLUBOVNA –
„DŘEVÁK“, u č.p. 511, KUNEŠOVA ul.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Týnské předměstí
Čerchovská (443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 581), Haltravská (255,
261, 437, 438, 442, 471, 578, 580, 582, 590,
591), Kunešova, Mánesova (523, 524, 525,
526), Prokopa Velikého (63, 80, 81, 85, 86,
92, 100, 112, 147, 200, 238, 239, 300, 304,
307, 321, 351, 357, 570, 572, 640, 642,
643, 644, 646, 652, 653, 654, 657, 659,
661, 687), Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: DŮM-PENZION,
BYTY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU, Baldovská 638
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dolejší předměstí
Dukelská (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 208, 210), Jindřichova
(141, 142, 143, 146, 147, 148, 152, 155, 156,
157, 159, 162, 163, 169, 214), Šumavská
(172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 205, 219, 220, 221, 222, 223,
234),
Týnské předměstí
Baldovská, Benešova (12, 97, 99, 107,
279, 292, 639, 641), Císlerova, Čerchovská
(451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 461,
480, 481, 482, 483, 484), Dukelská (36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
49, 50, 59, 66, 72, 82, 96, 169, 264, 334,
617, 631, 650), Fastrova (95), Haltravská
(598, 599, 600, 601), Jindřichova (259,
260, 265, 270, 308, 312, 320, 330, 342,
439, 457, 458, 459, 633), Komenského,
Kostelní (1, 93), Pivovarská (323, 440),
Poděbradova (53, 54, 55, 84, 88, 91, 145,
201, 302, 303, 658), Prokopa Velikého (22,
681, 682, 688), Šumavská (329, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 573, 574,
575), Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hořejší předměstí
17.listopadu, Kosmonautů (159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176,
181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192),
Kovařovicova,
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ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, Msgre B. Staška 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Hruškova (137, 138, 402, 474, 574, 586),
V Potocích-čísla evidenční (54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112),
Hořejší předměstí
Kozinova (43, 44, 45, 46, 48, 75, 83, 86,
87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116,
122, 124, 125, 126, 143, 144, 154, 155, 156,
157, 158, 166, 171, 177, 178, 226, 227, 233,
234, 235, 236, 259, 271, 292, 299, 305),
Palackého (132, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218),
V Potocích-čísla evidenční (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 219,
334), Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost:
PLAVECKÝ BAZÉN, Palackého 230
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (438, 448, 468, 534), Dvořákova
(442, 443, 446, 447, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
467), Hruškova (214, 280, 352, 353, 354,
382, 384, 444, 445, 449, 450, 571, 578),
Janáčkova, Na Včelíně (čísla evidenční),
Nad Kavkazem-čísla evidenční (126, 127,
128, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 212, 213,
220, 221, 271, 313, 314, 508), Nad Tratí
ČSD-čísla evidenční (232, 233, 275, 278),
Pod Vavřincem-čísla evidenční (124, 149),
Sukova (396, 598), U Kloboučníkovic
kaple (čísla evidenční),
Hořejší předměstí
Palackého (193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 230),
ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost:
DOMAŽLICKÁ SPRÁVA
NEMOVITOSTÍ, Zahradní 513
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Doubova (294, 295, 298, 327, 374),
Dvořákova (436, 437, 439, 440, 441),
Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55,
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62, 63, 64, 65, 66, 87, 93, 121, 128, 152,
247, 270, 305, 330, 343, 345, 365, 366,
379, 506, 509, 524, 591, 592, 593, 601),
Chodská (38, 67, 94, 151, 173, 347, 512),
Jiráskova, JUDr. A. Žlábka, Klášterského,
Na Ostrůvku, Na Vavřinečku, Nad
Kavkazem-čísla evidenční (113, 114, 115,
129, 130, 132, 133, 134, 135, 528), Nad
Tratí ČSD–čísla evidenční (282), Pod
Vavřincem (417), Pod Vavřincem-čísla
evidenční (116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 198, 199,
200, 201, 202, 266, 335, 494), Smetanova,
Škroupova, Špillarova, Tylova, U Zastávky,
Vavřinecká, Vosmíkova, Waldhegerova,
Zahradní,
Hořejší předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Msgre B. Staška, U Nemocnice (47, 77,
128, 269, 306, 307)
Týnské předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: KNIHOVNA
BOŽENY NĚMCOVÉ, B. Němcové 118
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111, 516,
568), Havlíčkova (6, 27, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 112, 148, 149, 154, 186, 355,
357, 587), Nad Tratí ČSD-čísla evidenční
(206, 207, 208, 210, 268), Voborníkova
(25, 28, 34, 245, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 278, 279, 397,
500, 528, 577, 599, 603), Žižkova (8, 9, 10,
11, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
86, 98, 101, 105, 115, 153, 160, 359, 369,
492, 572, 575, 590),
Dolejší předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230, 243),
Husova třída (1, 3, 44, 89, 96, 105, 241),
Poděbradova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 139, 238,
240), Vodní (71, 90, 115),
Hořejší předměstí
Npor. O. Bartoška,
Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118, 119,
120), Branská, Fastrova (148, 149, 154,
181), Hradská, Chodská (74), Chodské
náměstí, Kostelní (102, 103, 104, 105, 106,
168, 170, 171, 172, 173, 182), náměstí Míru,
Spálená, Školní, Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské předměstí
Boženy Němcové (74, 89), Kostelní (62,
90),
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ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Rohova 232
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bezděkovské předměstí
Cihlářská, Havlíčkova (167, 168, 169, 223,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236,
264, 482, 508), Klímova, Masarykova
(124, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 143,
150, 156, 157, 158, 159, 162, 181, 182,
189, 194, 196, 197, 198, 210, 211, 212,
213, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 331E, 358, 373, 377, 383, 385,
388, 389, 390, 398, 401, 404, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 423, 424, 454, 475, 486,
501, 517, 523, 543, 545, 549, 569, 570,
588, 589), Na Milotově, Nad Milotovem,
Nad Tratí ČSD-číslo evidenční (211), Nad
Zastávkou-čísla evidenční, Pelnářova,
U Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265,
266, 267, 268, 284E, 338, 488E, 526, 547,
550, 554, 555, 576), Žižkova (15, 16, 17,
18, 19, 20, 100, 102, 103, 113, 114, 116, 117,
123, 125, 126, 127, 129, 142, 166, 174, 202,
216, 222, 232, 317, 342, 350, 469, 514, 515,
521, 522),
Dolejší předměstí
Dukelská (28, 29, 30, 110), Husova třída
(31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50,
51, 53, 58, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235,
237), Chrastavická, Jindřichova (137,
138, 164, 166, 168, 171, 206, 211, 227),
Masarykova (45, 140, 207), Na Dlouhých
mezích (čísla evidenční), Na Hvízdalce
(91, 92, 93, 101, 103, 104, 109), Nad
Lomem (čísla evidenční), Rohova, Smolov
(106), Srnova, Staňkův Mlýn, Tovární,
Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (237, 238, 440,
527), Vodolenka,
Týnské předměstí
Na Hvízdalce (299), Prokopa Velikého
(680), Vlčí Hrdlo-čísla evidenční (234,
235, 236, 301, 302, 303, 304, 342, 420,
428, 430, 433, 449, 454, 482, 522),
ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost:
KUŽELNÍK, HAVLOVICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94
čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,

říjen 2008

kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Ing. Miroslav Mach
starosta města v.r.
Pozn. V oznámení jsou uvedeny všechny
domy s čísly popisnými a evidenčními,
které jsou zaevidovány v informačním
systému domů a adres bez ohledu na
skutečnost, zda je na těchto adresách
hlášen občan k trvalému pobytu.

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

Městské informační centrum
Domažlice
nabízí:
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
kontakt:
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Vzpomínám zejména na Burešovy. Měli syna Karla, který měl
značně odstáté uši, a tak mu celý Čouch říkal Hurvínek. Rovněž
tam bydleli Kinclovi, „Holejch elektrikářojc“ a mladý učitel Josef Červenka s růžolící novomanželkou.
A to už jsme se dostali do ulice, která směřovala ke „Kopečku“. Dnes se jí říká Dukelská, tenkrát asi žádné pojmenování
neměla. Za výše popisovaným stavením s Hurvínkem stál menší
domek a v něm žila stará panna – modistka Filipová. Měla jistě
„dobrej džob“, protože většina žen si tehdy nedovedla představit
chůzi po ulici bez nějakého „brdíku“ na hlavě.
Naproti, vedle rohového domu s již několikrát zmiňovanou
hospodou, dodnes stojí dvoupatrový tzv. obecní dům. V něm
bydlely rodiny státních zaměstnanců. Z jeho nájemníků se mi vybavují v paměti jen někteří. Především můj kamarád Jara Mainz,
zvaný „Macek“, a také slečny Solfronkovy. Ta starší, Ludmila,
mě učila ve škole češtinu a ta mladší, Hana, byla sekretářkou na
městském úřadě. Za připomenutí stojí i manželé Holoubkovi.
Nemohli mít vlastní děti, a tak se jejich pozornost často upírala
k mládeži z okolí. Při mém biřmování mně dělal pan Holoubek,
který byl četníkem, kmotra a daroval mně švýcarské hodiny „cibule“. Byl vášnivým nimrodem a brával mě na hony koroptví.
Chodil na ně s několika dalšími myslivci z „vyšších kruhů“ do
polí mezi Chrastavicemi, Radonicemi a Milavči. Často zastavovali a popíjeli z butylek jakési žaludeční likéry. Aby prý si naostřili zrak. Opak byl pravdou. Domů spíše vrávorali než chodili
a těch náhodně zastřelených ptáků jsem snadno unesl.
Pamatuji také na tam bydlící Štrecovi, protože k nim jezdil na
prázdniny jejich synovec Sláva Poduška „Paďour“ z Prahy. Byl
to dobrý parťák, který mezi nás přinášel různé móresy pražských
dětí. Rovněž tam bydleli Bohmanovi – „Pečeňojc“ – jejich dva
synové – Míra „Míšák“ a Honza „Háňa“ – patřili do chlapecké
tlupy z Čouchu.
Na poměrně široké ulici před „obecňákem“, po stranách travnaté, jsme často k nelibosti dospělých „mydlili“ fotbal s tenisákem. Nejoblíbenější hrou však bývala „voklepka“. Pykadlo byla
na masivních vratech Ševčíkovic hospody, hrací prostor zahrnoval takřka celý Čouch. Hrávalo nás až dvacet najednou a jedna
hra trvala i hodinu. Patrový hostinec měli za války v nájmu
nějací Steinbachovi. Jejich syn Bedřich, který byl o několik let
starší než já, mně dobře radil při tehdy velmi rozšířeném sbírání
poštovních známek. Po válce se nájemci hospody často měnili.
Vzpomínám na jednoho nevelkého vzrůstu. Když roznášel pivo,
byla mu vidět nad stoly jen hlava a kousek ramen. Jakmile se někde zastavil, zlobili ho štamgasti voláním: „Jirko nekleč, přines
nám pivo!“
Na dvouvchodový obecní dům bylo přilepeno menší sešlé
stavení s pavlačí. Nahoře bydleli Forstovi, kteří patřili k chudším
obyvatelům Čouchu. Jejich dvě děti – Miluna a Míra – si s námi
pravidelně hrály. Miluna a dcera správce obchodního družstva
ODE, umístěného v budově vedle díčí školy, Hana Koudelů byly
jediné dvě holky, které jsme my kluci mezi sebou snášeli. Dolejší
byt tohoto „přílepku“ obývali „Novejch – Kanárojc“. Jejich malý
chlapec si s námi nechtěl hrát a tak jsme ho často ponižovali.
Jednou jsme ho dokonce pomočili. V osmdesátých letech se
však stal členem ÚV KSČ za náš okres.
V zadní přístavbě bydleli ještě Breiovi. Měli dva syny – Milu
a Honzu, který si „šlapal na jazyk“, a všichni mu říkali „Ený-

sek“. Staršího Milu jsme obdivovali coby brankáře domažlického fotbalového dorostu, který to tenkrát „nandal“ i dorostu
pražské Slavie.
V sousední patrové budově bydlela rodina Pachlů. Jeden
ze dvou ženatých synů byl sklenářem a patřil svým chováním
a vztahem k umění mezi domažlickou elitu. Ten druhý se staral
o nevelké hospodářství a v ničem nevynikal. Po válce se přiživoval jako kostelník. Jejich sestra byla učitelkou na dívčí škole.
Neodmyslitelnou součástí Čouchu byla cukrářská dílna rodiny
Nových. Rozkládala se v přízemí větší budovy stojící na začátku
„Křovíček“. Tady se dělila cesta do dvou směrů. Na „Kopeček“
a k „ryničce“ vyúsťující mezi stodolami na hlavní silnici vedoucí
od škol k nádraží. Otevřenými okny cukrářské dílny jsme v letních měsících zvědavě nakukovali dovnitř a čichali líbeznou
vůni, která dráždila naše chuťové buňky až k slintání. Také
jsme tam kupovali výbornou vanilkovou zmrzlinu prodávanou
za vraty do dvorka. Prodejnu s cukrovím však měli na náměstí.
V patře budovy s pavlačí bydleli Sokolovi a Zimmerovi, jejichž
Jara i Gusta rovněž patřili k našemu dětskému houfu.
Vedle Nových bydleli Círovi. Starý pán nosil velké vousy
„praskáče“ a měl povoznickou živnost. Jejich syn Pepík se u nás
vyučil obchodním příručím, stejně jako Pepík Rojtovic z „Vršku“
a jakýsi Karel Adamovič, na kterého rád vzpomínám. Byl samá
sranda a po vyhlášení mobilizace v roce 1938 chodil po krámu
a neustále si prozpěvoval. „Pojď s náma, Ádo, taky mašírovat, ať
jednou něco užiješ. Až budou všude velký rány padat, tak taky
jednu dostaneš. Dostaneš jí do hlavy, žádnej tě jí nespraví…“
Další baráčky už patřily ke „Kopečku“, kde bydlel náš muzikantský kamarád Vašek Cibulka.
Za módistkou Filipovou stávala stodola na níž navazovala pojízdná vrata vedoucí ke katru pily truhlářské firmy A. J. Kalous.
Před nimi bývalo složeno několik klád. Na nich jsme vysedávali
a hráli různé dětské hry. A také jsme tam občas vyhrávali na
hudební nástroje. Já na housle a zmíněný Vašek Cibulků s mým
bratrem na harmoniky. Zbytek dětí zpíval.
V dalším oprýskaném domě s pavlačí stojícím pod „Křovíčky“
bydleli Šperlovi. Byli velice chudí. Otce Karla, Zdeňka a Vlasty
jsem nikdy nepoznal. Jejich dřinou sešlá matka dělala všechno
možné, aby děti uživila. Od žebroty po nejhrubší příležitostné
práce. Chodila ve starých, potrhaných šatech. V zimě přes sebe
navlékala napůl rozpáraný jutový pytel a nohy měla zakublané
v hadrech. Za války se starala o sběrnu odpadových surovin
zřízenou v sousední stodole, což trochu zlepšilo jejich životní
úroveň. Po válce se odstěhovali kamsi do pohraničí „za lepčím“.
Nemohu opomenout, že do naší dětské party patřil i jeden
z mých nejlepších kamarádů Jara Kaiser. Bydlel trochu mimo
Čouch – v malém domku stojícím poblíž městské cihelny. Jeho
matka pracovala na blízkých jatkách, odkud přinášela domů nezvyklé masné speciality. Díky tomu jsem ochutnal řízky z kravského „vemíčka“ a smažené „bejčí kulky“. Také nás zásobovala
suchými prasečími měchýři, které jsme po nafouknutí přivazovali na pruty a mlátili se jimi po zádech i hlavách. Jarův otec denně
dojížděl do koutského pivovaru, kde dělal bednáře.
Na závěr svého vzpomínání na ty většinou poctivé, hodné
a vůči společenským a hospodářským poměrům takřka bezmocné lidičky musím ještě také něco připomenout o občanech žijících v bezprostřední blízkosti, tedy o nájemnících domu s číslem
popisným dvacet dva.
(pokračování příště)
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Otevírací doba bazénů a sauny PLAVECKÉ ZÁVODY
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

Pátek **)

Velký bazén

Malý bazén

13–17
19–22
06–08
13–19
06–08
13–17
19–22
06–08

13–16
17–22
13–16
18–19
06–08
13–16
18–22
06–08
13–16
19–20
06–08

13–22
06–08
13–17
19–22

13–20

Sauna

muži
16–21
ženy
14–21

společná
14–21

Sobota
Neděle

13–21
11–20

13–21
11–20

Schváleno Radou města Domažlice na 60. schůzi dne 18. 8. 2008 pod č. usnesení 2819.
**) Každý první pátek v měsíci od 13.00 hodin do 14.00 hodin jsou oba bazény pro veřejnost uzavřeny.

Prodej vstupenek končí vždy hodinu před koncem nebo přerušením otevírací doby.
Sauna je zcela uzavřena vždy od 1. 7. do 31. 8. každého roku a v době, kdy je uzavření plaveckého bazénu pro veřejnost. V červnu a září bude v provozu pouze společná
sauna v pátek. Informace získáte na tel. čísle 379 724 411
nebo na http: //plavecky-bazen.domazlice.info/oteviraci doba/.

Úprava otevírací doby v říjnu 2008
Velký bazén
Pondělí 27. 10. 2008 prázdniny
Úterý 28. 10. 2008 st. svátek
Středa 29. 10. 2008 prázniny

08:00–17:00
19:00–22:00
12:00–20:00 (všechny rezervace a kurzy odpadají)
6:00–17:00
19:00–22:00

Malý bazén
Pondělí 27. 10. 2008 prázdniny
Úterý 28. 10. 2008 st. svátek
Středa 29. 10. 2008 prázniny

08:00–16:00
19:00–22:00
12:00–20:00 (všechny rezervace a kurzy odpadají)
08:00–16:00
19:00–22:00

Sauna
muži středa 16–21

ženy čtvrtek 14–21

společná pátek 14–21

Po předchozí objednávce lze umožnit, organizovaným skupinám, návštěvu sauny i v době, která není běžným otevíracím dnem.

Výuka práce s počítačem

Reha-centrum pro zdravotně postižené připravuje i v letošním roce ve spolupráci se
střediskem výpočetní techniky výuku práce na počítačích pro jednotlivé zájmové skupiny
- mládež, seniory, zdravotně postižené občany i ostatní zájemce.
Výuka obsahuje ovládání Windows včetně užívání správných pojmů a postupů a textových, grafických a kreslících programů.
Zahájení výuky v učebně Reha - centra je v pondělí 6. 10. 2008 od 15.00 hod, Kozinova 236, Domažlice, kde bude na vzájemném setkání domluven další termín výuky.
Zájemci se mohou přihlásit písemně na uvedenou adresu, osobně v Centru služeb pro
zdravotně postižené v ulici Msgre B. Staška 265 v Domažlicích nebo telefonicky na čísle
379 720 042 /záznamník/, nebo v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 v Domažlicích – tel.: 379 725 853. Přihlášky lze poslat
i elektronickou cestou na e-mail: REHA.CENTRUM@seznam.cz.
Podle počtu zájemců bude možné organizovat výuku každý týden v odpoledních hodinách. Uzávěrka přihlášek je 3. října 2008. Za uvedenou službu bude vybírán minimální
poplatek.
V. Klimentová, ředitelka Reha-centra

Závody s názvem „Železný chovanec“
se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2008
v době od 18 hod.
Z tohoto důvodu bude plavecký bazén
pro plavání veřejnosti od 18 hodin uzavřen.

Plavecká přípravka

Oddíl plaveckých sportů TJ Jiskra Domažlice organizuje Plaveckou přípravku
(výuku plavání). Naučíme vás základy
stylového plavání třemi plaveckými způsoby.
Termín: 3. 10. 2008 (pátek) – 26. 11.
2008. Přihlášky přijímáme a informace
podáváme na telefonu 379 724 863 nebo
na mobil 728 656 984 po 19. hod. Do
přípravky bude přijato 40 nejdříve přihlášených dětí. Jednotlivé lekce přípravky
budou v pondělí, ve středu a pátek vždy po
hodině (po dohodě s cvičiteli od 17 hodin
nebo od 18 hodin). Celkem bude uskutečněno 20 lekcí za celkovou cenu 800 Kč. Po
skončení přípravky je možnost pokračovat
s plaváním v oddíle plaveckých sportů.
Přednostně přijímáme děti ve věku 6 až
9 let.
(kb)

Čtyři olympionici
v Domažlicích
Poslední zářijový pátek se v Domažlicích konala nevšední sportovní událost.
Na atletický stadion Střelnice přijeli čtyři
současní i bývalí olympionici. Pozvání
pořadatele přijali: Barbora Špotáková
(kvůli zranění ale u nás nestartovala), Tomáš Dvořák a Jan Železný. Přítomna byla
i domácí Lenka Ledvinová, která se také
účastnila olympijských her v Pekingu.
Diváci tak mohli vidět řadu sportovních
výkonů mnoha domácích atletů ve srovnání s ukázkami jmenovaných úspěšných
borců, kteří mnohokráte úspěšně reprezentovali Českou republiku.
(toš)

Akce na říjen

Městské centrum služeb, Baldovská
638, pořádá v jídelně 1. 10. od 14.00 hod
přednášku Hanky Hruškové Informace
o poskytování první pomoci seniorům.
29. 10. od 14.00 hod přítomné seznámí
Marie Výrutová s Tenisovými míčky pro
uvolnění těla – pomoc od bolestí.
Městské centrum služeb, Břetislavova
84, pořádá – ve společenské místnosti 16.
10. od 14.00 hodin přednášku Zd. Bohmannová Informace o poskytování první
pomoci seniorům.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l velký výběr voskových květin
na dušičky:
- jiřin, chryzantém a karafiátů
l hřbitovní svíčky, lampičky, lampové
oleje
l kroužky - slaměné, polystyrenové,
různé velikosti
l jutové stužky, dekorace
l vázací drát
l plastové misky a květináče
l demižony opletené, holé - různé
velikosti
l kvasinky, živná sůl
l korkové, kvasné zátky
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

