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Nejstarší občance Domažlic paní Františce Havlovicové se vydal popřát ke 101.
narozeninám starosta města ing. Miroslav Mach. Od jubilantky se dozvěděl, že se jí
daří dobře. Posteskla si jen, že už nemůže chodit sama, že své každodenní procházky
musí činit za pomoci chodítka. Milého setkání byla přítomna i ředitelka domova pro
seniory Vendula Klimentová, zástupci sboru pro občanské záležitosti, jeden ze synů
oslavenkyně, novináři a pracovníci penzionu. Paní Havlovicová má dva syny a čtyři
vnoučata. S rodinnou je ve stálém kontaktu. V mládí se vyučila švadlenou, ráda cvičila v Sokole a pevnou životní oporou je jí víra v Boha. V současnosti je paní Havlovicová nejstarší obyvatelkou našeho města.
Foto Stanislav Antoš

Zima z pohledu technických služeb

Letošní zima je na sníh poměrně skoupá. Alespoň v nadmořské výšce, v níž se nacházejí Domažlice. Ředitele Domažlických technických služeb Bc. Jaroslava Zavadila jsme
se zeptali, jak se situace v otázce zimní údržby vyvíjí. „Doposud jsme vysypali zhruba
15 tun posypové soli, což je pro nás velká úspora. Nejkritičtější ovšem bývá únor, kdy
musíme zvládnout největší nápor zimy,“ říká ředitel DTS a vysvětluje, že čas ušetřený na
úklidu sněhu zaměstnanci jeho organizace využívají k úklidu a údržbě veřejných prostor
Domažlic.
(toš)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 20. 2. 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 ve středu 22. 2. 2012 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo na
své lednové schůzi digitalizaci kina Čakan i letního kina. Tento krok si stále naléhavěji žádá změna
v distribuci filmových kopií.
Doposud diváci u nás sledují filmy promítané
z 35 mm pásů. Ty jejich majitelé – distribuční společnosti – zasílají ve velkých plastových bednách
prostřednictvím pošty či železnice. Vývoj v této
oblasti již postoupil tak daleko, že tento způsob
se stal v České republice menšinou. Všechna
velká kina promítají pomocí digitální technologie,
což znamená, že filmy jsou distribuovány na DCP
nosičích. Kopií na filmových pásech je stále méně
a získat včas premiérový film se komplikuje. Proto
je měsíc od měsíce stále obtížnější zajistit dostatek filmových zážitků pro domažlickou diváckou
obec. „Rada města na svém 25. zasedání schválila studii proveditelnosti, kterou zpracovala firma
AV Media za 35 tisíc korun,“ řekl nám místostarosta Mgr. Karel Štípek a pokračuje, „studii jsme
přiložili k zádosti o dotaci na ministerstvo kultury,
které může poskytnout až 800 000 korun. Zastupitelstvo města následně v lednu schválilo předfinancování a spolufinancování projektu ve výši
pět milionů korun.“ Vedení města má totiž záměr
provést nejen digitalizaci, s níž souvisela předchozí rozhodnutí, ale také celkovou rekonstrukci kina
v I. etapě a následně ve II. etapě i kulturního sálu.
„Měli bychom mít 3D kino jako je v multikinech. Tak získáme možnost promítat premiérové
filmy ve stejný den, nejpozději druhý den, jako
ostatní, aby milovníci filmových představení
nemuseli za snímky nikam dojíždět,“ říká Karel
Štípek a připojuje například i možnost přenosu
koncertů v mimořádné obrazové a hlavně zvukové kvalitě.
V případě rekonstrukce se ovšem nejedná jen
o změnu technologie samotného promítání. Oprava kina Čakan se dotkne prakticky všeho. Tento
stánek filmů je sice zachovalý, ve své době velmi
dobře projektovaný, ale postupem doby zastaral.
Posoudit to dokáže každý, kdo se někdy posadil
do nových polstrovaných sedaček v moderních
multikinech a pak se vrátil do starých dřevěných
řad u nás. O chybějících sedačkách pro zamilované nemluvě. Kino by se mělo změnit i z pohledu
využití, to znamená, že upraveno bude i podium,
které se tak stane vhodným místem pro divadelní
představení. O výhodě, kterou zajistí stupňovité
hlediště pro diváky, jistě není třeba diskutovat. Přibude zázemí pro herce a své sídlo by v prostorách
dnešního kina měli získat i loutkoherci se svým
divadlem. Významným prvkem pro celé kulturní
středisko a sousední radnici bude výstavba dosud
chybějícího výtahu.
Stanislav Antoš

Domažlický zpravodaj - str. 2

O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 26. schůzi
dne 20. 12. 2011:
- nesouhlasila s pokácením třešně nacházející se za domem č.p. 161 v ul. Kosmonautů v Domažlicích na pozemkové
parcele č. 2423/1, k.ú. Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu borovice
nacházející se v areálu Komerční banky
v Domažlicích na stavební parcele č. st.
489/1 v k. ú. Domažlice na náklady Domažlické správy nemovitostí, spol. s r.o.
- zplnomocnila Domažlickou správu nemovitostí, spol. s r.o., k podání žádosti
o vydání rozhodnutí o pokácení mimolesní zeleně u MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí, a zastupování
v tomto řízení
- souhlasila s pokácením přerostlých bříz
prorůstajících do živého plotu ze smrků
obecných nacházejících se při oplocení
jeselského zařízení a rostoucích proti
domu čp. 380 v Benešově ul., Domažlice na pozemkové parcele č. st. 4813/11,
k.ú. Domažlice
- souhlasila s pokácením 1 kusu vrby
křehké nacházející se u chodníku do
tiskárny MKS v ul. U Nemocnice, Domažlice na pozemkové parcele č. 5765
v k.ú. Domažlice, která je ve špatném
zdravotním stavu
- souhlasila s pokácením 2 kusů topolů
na p. p. č. 4864/2 v katastrálním území
Domažlice z bezpečnostních důvodů
- uložila odboru správy majetku předložit
cenovou nabídku na zpracování projek-
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tové dokumentace na zřízení parkovacích míst v Kozinově ul. v Domažlicích
a obnovu lipové aleje podél této ulice
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy provozu na:
1) místních komunikací – ulice E. Krásnohorské a Hruškova, týkající se
zákazu vjezdu nákladních vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez 7,5 t stanovenou
svislou zákazovou dopravní značkou
B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ doplněnou dodatkovou tabulkou
E5 „Celková hmotnost“ s vyznačeným
údajem 7,5 t;
2) místních komunikací – ulice Na Ostrůvku a Npor. Bartoška, týkající se zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez
stanovenou svislou informativní provozní dopravní značkou IP 25a „Zóna
s dopravním omezením“ s vyznačením
symbolu svislé zákazové dopravní
značky B 13 „Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez“ s uvedeným údajem
5 t; pro vozidla MERCEDES BENZ
(typ ATEGO), reg. zn. 4B7 8431,
4B2 3332, 6B0 6092, 6B2 6596, 7B1
3227, 5B7 4814 vlastníka společnosti
Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň z důvodu
zajištění zásobování pro plnění tankové
technologie ke stáčení piva pro restauraci v objektu náměstí Míru č.p. 101,
Domažlice v období do 30. 11. 2012
- schválila podání žádosti o dotaci na digitalizaci kina Čakan v „V. vlně digitalizace kin“ vyhlášeného Ministerstvem
kultury ČR
- schválila uzavření smlouvy č. 09029896
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostřední na projekt
„Odbahnění rybníka Babylon“, CZ.1.02/
6.4.00/08.03127 mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11
- uložila odboru správy majetku předložit
cenovou nabídku na pořízení parkovacího automatu v ulici Hruškova v Domažlicích
- uložila odboru správy majetku zařadit
do plánu akcí na rok 2012 obnovu dopravního hřiště v lokalitě „U Jezera“
a předložit cenovou nabídku na zajištění
PD do 15. 2. 2012
- schválila ceník služeb plaveckého bazénu a ubytovny pro rok 2012
- pověřila dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
výkonem občanských obřadů a k přijímání prohlášení o uzavření manželství

v

únor 2012

člena zastupitelstva města a stanovuje
souladu s § 108 odst. 2, zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že při významných příležitostech, pokud neužívá odznak se státním
znakem starosta města, může jej užívat
člen zastupitelstva města Pavel Wolf
Zastupitelstvo města na svém
13. zasedání dne 14. 12. 2011:
- schválilo Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2012
- schválilo záměr prodat bytové a nebytové jednotky, které se budou nacházet
v bytovém domě označeném v projektové dokumentaci vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem
- Atelier SAH, U Letenského sadu 16/
1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované 06/2009 jako H 1.1., jehož výstavbu
bude město realizovat v rámci obytné
zóny Na Bábě v Domažlicích, lokalitě
dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná
skupina Na Bábě/I. etapa, Stavební
část B, Rodinné domy a bytový dům,
a spoluvlastnické podíly na nebytových jednotkách v bytovém domě, dále
pozemkovou parcelu č. 2446/24, k.ú.
Domažlice, a to část, na níž se bude nacházet stavba bytového domu, jež bude
geometricky oddělena a nově označena
parcelním číslem jako stavební parcela
(pozemek pod stavbou) a zbývající část
této pozemkové parcely (zahradu) dle
předloženého návrhu
- schválilo záměr prodat nemovitosti
- pozemkové parcely nacházejících se
v lokalitě obytné zóny Na Bábě, v Domažlicích za účelem výstavby rodinných
domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených
dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná
skupina Na Bábě/ I. etapa, Stavební
část B, Rodinné domy a bytový dům
vyhotovené projektantem Ing. Arch.
Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH,
U Letenského sadu 16/1305, Praha 7,
IČ 15918203, zpracované 06/2009 dle
předloženého návrhu
- schválilo zařazení částky 10.079.799,Kč na realizaci stavby „Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna, Domažlice“ do rozpočtu města na rok 2012.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626
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Upozornění pro žadatele o přidělení
bytové jednotky ve vlastnictví města
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
upozorňuje všechny žadatele o přidělení
bytové jednotky, kteří mají podanou žádost
před začátkem roku 2012, aby se dostavili
na bytový úsek výše zmíněného odboru
k aktualizaci své žádosti pro rok 2012, a to
nejpozději do 31. 3. 2012.
Dle Čl. II. odst. 5 platných „Zásad pro
uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku
města Domažlice“ je žadatel, jehož žádost
je vedena v evidenci, povinen nejpozději
do 31. března každého kalendářního roku
doručit Městskému úřadu Domažlice,
Odboru správy majetku, nám. Míru 1,
344 20 Domažlice písemnou aktualizaci
žádosti, obsahující případnou změnu dříve
uvedených údajů žadatele. Formulář k tisku pro aktualizaci své žádosti je možné
získat na našich internetových stránkách
www.domazlice.info v sekci Městský úřad
- Formuláře. Pokud nebude aktualizace
provedena ve stanoveném termínu, žádost
o přidělení bytové jednotky bude vyřazena
z evidence.
V této souvislosti dále upozorňujeme
občany, že bytový úsek byl přestěhován.
Nově se nachází v kanceláři č. dveří 102
v přízemí budovy radnice na náměstí Míru
č.p. 1, Domažlice. V této kanceláři zahájil
bytový úsek svůj provoz dne 16. ledna t.r.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.

Město Domažlice opět nabízí
prodej nemovitostí v nové obytné zóně Na Bábě v Domažlicích

Prodej nemovitostí v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě v Domažlicích stále pokračuje. Město Domažlice nabízí k prodeji
nejen stavební pozemky, ale také bytové
jednotky, které se budou nacházet v nově
budovaném bytovém domě. V budoucnu
též připravuje prodej řadových rodinných
domů.
Na způsobu prodeje stavebních pozemků se nic nezměnilo. Aktuálně město
nabízí k prodeji stavební pozemky pro
stavby rodinných domů řadových typů
koncový sever, řadový 7.2 a koncový jih.
Prodej je uskutečňován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, přičemž základní podmínkou pro splnění smluvních
povinností je realizace stavby dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná
zóna - II. etapa, Obytná skupina Na Bábě/
I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy
a bytový dům vyhotovené projektantem
Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, Praha. Kupní cena je splatná ve
dvou splátkách, část ve formě rezervačního
poplatku ve výši 50 tis. Kč před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
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doplatek je poté splatný do 60 dnů ode
dne uzavření této smlouvy. Kupní cena za
stavební pozemky se pohybuje v rozmezí
od 1,050,– Kč/m2 (u řadových domů typu
7.2) do 1.200,– Kč/m2 (u řadového domu
koncového jih). Stavební pozemky se tak
dají pořídit za cenu od 246.750,– Kč do
936.100,– Kč.
Obdobný způsob prodeje byl schválen
také u bytových jednotek, které se budou
nacházet v nyní budovaném bytovém
domě, který pro město realizuje na základě
uzavřené smlouvy o dílo soukromá společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE, spol. s r.o.,
Plzeň. V bytovém domě se bude nacházet
5 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky
(nebytová jednotka č. 6 - garáž pro 2 osobní automobily a nebytová jednotka č. 7
- garáž pro 3 osobní automobily). Kupní
cena byla stanovena na základě posouzení
vyhotoveného znalcem a činí 22.200,– Kč/
m2 u bytových jednotek a 9.000,– Kč/m2
u nebytových jednotek. K této kupní ceně
bude připočítána cena přilehlého pozemku - zahrady. Cena tohoto pozemku činí
1.450,– Kč/m2 a její celková výše bude stanovena poté, co bude pozemek - zahrada
geometricky oddělen (z tohoto důvodu je
u níže uvedeného přehledu uvedena předpokládaná celková cena). Příslušenstvím
každé bytové jednotky je sklep. Jednotky
budou převáděny společně s příslušnými
spoluvlastnickými podíly.
Konkrétně se jedná o tyto jednotky:
Bytová jednotka č. 1 o velikosti 3 + kk
o předpokládané výměře s příslušenstvím
104,08 m2: Kupní cena za bytovou jednotku č. 310/1 a spoluvlastnický podíl ve výši
id. 1/2 na nebytové jednotce č. 310/6 a za
příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku činí
2.475.186,– Kč, předpokládaná celková
kupní cena včetně spoluvlastnického podílu na zahradě činí 2.617.921,– Kč.
Bytová jednotka č. 2 o velikosti 4 + kk
o předpokládané výměře s příslušenstvím
103,66 m2: Kupní cena za bytovou jednotku č. 310/2 a spoluvlastnický podíl ve výši
id. 1/2 na nebytové jednotce č. 310/6 a za
příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku činí
2.465.862,– Kč, předpokládaná celková
kupní cena včetně spoluvlastnického podílu na zahradě činí 2.608.107,– Kč.
Bytová jednotka č. 3 o velikosti 3 + kk
o předpokládané výměře s příslušenstvím
104,08 m2: Kupní cena za bytovou jednot-
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ku č. 310/3 a spoluvlastnický podíl ve výši
id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 a za
příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku činí
2.490.726,– Kč, předpokládaná celková
kupní cena včetně spoluvlastnického podílu na zahradě činí 2.635.514,– Kč.
Bytová jednotka č. 4 o velikosti 4 + kk
o předpokládané výměře s příslušenstvím
101,84 m2: Kupní cena za bytovou jednotku č. 310/4 a spoluvlastnický podíl ve výši
id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 a za
příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku činí
2.441.298,– Kč, předpokládaná celková
kupní cena včetně spoluvlastnického podílu na zahradě činí 2.583.473,– Kč.
Bytová jednotka č. 5 o velikosti 4 + kk
o předpokládané výměře s příslušenstvím
111,17 m2: Kupní cena za bytovou jednotku
č. 310/5 a spoluvlastnický podíl ve výši
id. 1/3 na nebytové jednotce č. 310/7 a za
příslušné spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku činí
2.648.424,– Kč, předpokládaná celková
kupní cena včetně spoluvlastnického podílu na zahradě činí 2.801.482,– Kč.
Nebytová jednotka č. 6 - garáž o předpokládané výměře 36,58 m2. Nebytová jednotka č. 6 nebude prodávána samostatně
jako celek, nýbrž spoluvlastnický podíl na
ní v rozsahu jedna ideální polovina z celku bude prodán stejné osobě jako bytová
jednotka č. 1 a spoluvlastnický podíl na
ní v rozsahu jedna ideální polovina z celku bude prodán stejné osobě, jako bytová
jednotka č. 2.
Nebytová jednotka č. 7 - garáž o předpokládané výměře 60,15 m2. Nebytová
jednotka č. 7 nebude prodávána samostatně jako celek, nýbrž spoluvlastnický
podíl na ní v rozsahu jedna ideální třetina
z celku bude prodán stejné osobě jako
bytová jednotka č. 3, spoluvlastnický podíl
na ní v rozsahu jedna ideální třetina z celku bude prodán stejné osobě jako bytová
jednotka č. 4 a spoluvlastnický podíl na
ní v rozsahu jedna ideální třetina z celku
bude prodán stejné osobě jako bytová jednotka č. 5.
Podrobnější informace jsou zveřejněny
na úřední desce Městského úřadu Domažlice a na internetových stránkách města
www.domazlice.info v podsekci Úřední
deska - Prodeje a pronájmy (záměry č. 92/
2011 a 93/2011).
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.
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ČČK DOMAŽLICE

Tlačítko a euroklíč - maličkosti, které pomáhají ve velkém

Jsem ráda, že novinky a vynálezy moderní doby směřují do všech oblastí lidského
života. A že jich mohou využívat i ti, kterým jsou některé věci v běžném životě odepřeny. Mám na mysli naše zdravotně postižené spoluobčany.
V domažlické pobočce Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje představili za posledních pár dnů hned dvě pomůcky, které lidem usnadní jejich život
a zároveň jim ho mohou i zachránit. Řeč je o nové službě zvané tísňová péče a také
o euroklíči.
Ale pěkně popořádku. S nabídkou služby tísňového volání přišli pracovníci domažlické pobočky už vloni. Začátkem letošního roku ji rozšířili o tísňovou péči. V praxi
jde o jednoduché tlačítko, které není o nic větší, než krabička od zápalek. Zdravotně
postižení ji nosí neustále při sobě a při komplikacích stačí jen tlačítko zmáčknout
a okamžitě jsou spojeni s centrálním dispečinkem. Protože se počítá i s tím, že lidé se
mohou při mačkání tlačítka nacházet mimo telefon, je automaticky aktivována funkce hlasitý telefon. Odtud jsou pak lidé přesměrováni podle potřeby: na zdravotníky,
hasiče a další složky integrovaného záchranného systému.
Tlačítko tísňové péče ale pomůže i v jiných případech než je zhoršení zdravotního
stavu, například ohlídá byt, zprostředkuje pomoc při jednání s úřady nebo pomáhá
v krizových situacích.
Druhou novinkou a významným pomocníkem je euroklíč. Určen je hlavně osobám
na vozíčku, kteří mají problémy s cestou na úřady či do jiných budov. Euroklíč pracuje na jednoduchém principu. Stačí jím odemknout eurozámek, kterým jsou některé
výtahy v budovách, plošiny, nebo kabinky sociálního zařízení opatřeny.
Nezbývá než přát si, aby se zdravotně postižení lidé co nejvíc a co nejpřesněji
o novinkách dozvěděli a hlavně aby se jich nebáli využívat, nebo si o ně říct.

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 20. 2. 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. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

náměstí Míru 51
( 379 725 852
infocentrum@mesto-domazlice.cz

Jiřina Rippelová, senátorka PČR

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty, diplomy
l pozvánky, novoročenky
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l knihy, brožury
l zpravodaje
l noviny
l
l

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Přednáška: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc: 20. léta – generační diskuse

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava fotografií:
Svět očima studentů domažlického
gymnázia
I když došlo ke změně ve vedení fotokroužku domažlického Gymnázia J. Š. Baara a po
Petru Matějkovi se ho ujala Marie Johánková,
únorový termín pro výstavy fotografií studentů gymnázia zůstal díky vstřícnému postoji
M. Johánkové a ke spokojenosti návštěvníků
knihovny zachován.
Letošní výstavy se zúčastní opět kolem
třinácti studentů – fotografů. Členové fotokroužku se pravidelně zapojují do soutěže škol
i jednotlivců pod názvem Fotoakademie. Nově
se úspěšně zapojili do fotografických soutěží
Chemie kolem nás a Portrét mé generace.
Domažlická knihovna, Marie Johánková
a studenti srdečně zvou všechny, kteří se zajímají o fotografování, aby se přišli podívat na
další z výstav, kterou fotokroužek domažlického gymnázia ve vestibulu knihovny pořádá.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od
1. února do 29. února 2012 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 7. února 2012 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům (zdarma).
Začátek v 8.00 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Křest knihy Pasečnice ...

Obec Pasečnice srdečně zve na prezentaci a křest knihy o Pasečnici – „Pasečnice
v historii i současnosti“, která se koná 25.
února 2012 od 18 hodin v místní hospodě
„U Vovčáků“. Kmotrovství nad knihou se
ujali: herečka Libuše Švormová, zpěvačka
Lída Noppová a zástupci Plzeňkého kraje.
Po prezentaci knihy následuje zábava
s country kapelou ze Šnajberka. Vstup
dobrovolný.

Předposlední z volného cyklu přednášek vedoucího katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni věnovaných sporům v české
literatuře zavede účastníky přednášky do období sklonku 19. a počátku 20. století.
Dotkne se společensko historické situace tohoto období, které je spojováno s nejistotou, neklidem a následně pak v kultuře obecně, a literatuře zvlášť, s rozmanitostí stylů
a žánrů, což samozřejmě přináší i řadu rozdílných názorů a tematických preferencí mezi
generací již v literatuře „zavedenou“ a generací nastupující.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou na další zajímavé setkání s Viktorem Viktorou ve čtvrtek 2. února 2012 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

K výročí Boženy Němcové

21. ledna uplynulo 150 let od úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové (1820–1862). 4. únor je stále spojován
s jejím narozením. Boženě Němcové byla
v souvislosti s blížícím se výročím věnována řada článků v regionálních novinách
a časopisech. Ať již to byly články Jitky
Kurcové Obrazy z okolí domažlického
v Novém Domažlicku, Prahu opustiti mám
v Domažlickém zpravodaji či článek Ivana
Nikla Božena Němcová na Chodsku, uveřejněný 11. ledna v Domažlickém deníku.
Čím tedy k již podaným informacím
přispěje knihovna, která nosí její jméno?
Jen tak na okraj - na základě schválení tehdejšího Ministerstva kultury ČR přijala do
té doby okresní knihovna název „Knihovna Boženy Němcové“ dne 5. května 1971
v souvislosti s přestěhováním knihovny
do rekonstruovaných domů 123–124 na
domažlickém náměstí. V roce 1996 s přechodem pod město Domažlice se pak stala
Městskou knihovnou Boženy Němcové.
Domažlická knihovna má ve svém
fondu 130 katalogizačních záznamů na
232 svazky knih Boženy Němcové a více
jak 90 knih o ní. Od roku 1996 eviduje
a archivuje více jak 50 článků, které o Boženě Němcové vyšly v regionálním tisku.
Oddělení regionální literatury uchovává
její knihy, které mají vztah k Chodsku,
a početnou sbírku různých vydání její nejznámější knihy Babička.

Božena Němcová a její Babička jinak
Babička patří k nejznámějším dílům
Boženy Němcové a podle ankety Kniha
mého srdce České televize i ke knihám
v Česku nejoblíbenějším.
Poprvé vyšla v roce 1855 v Praze tiskem
a nákladem Jaroslava Pospíšila ve čtyřech
sešitech. Až to další z téhož roku pak vyšlo
knižně. První ilustrované vydání – již 18.
- vyšlo v roce 1888. Vydání se známými
ilustracemi Adolfa Kašpara je z roku 1903
(50. vydání). Mezi ilustrátory Babičky
najdeme jména jako Cyril Bouda, Zdeněk
Burian, Petr Dilinger, Marie Fischerová-Kvěchová, Adolf Liebscher, Quido
Mánes, Karel Svolinský, Václav Špála,

Vladimír Tesař a další. Až hororové jsou
ilustrace Martina Velíška z 90. let a skřítky připomínají postavičky na ilustracích
Vítězslavy Klimtové z roku 2005.
O oblibě knihy svědčí i to, že jen v českých zemích vyšla ve více jak 370 vydáních. Přeložena byla podle dostupných
údajů do 28 jazyků. Prvním byla již v roce
1858 němčina, následovala 1862 slovinština, 1863 srbskochorvatština,1871 ruština
a 1880 francouzština. Posledním pak v roce 2007 běloruština. Bez roku vydání se
uvádí dokonce i bengálština.
A jen pro zajímavost – jak byl název
Babičky do cizích jazyků překládán? Do
němčiny jako Grossmütterchen nebo Grossmutter, ve slovinštině Babica, srbskochorvatštině Bakica, rusky je to Babuška,
francouzsky Grand’mére, polsky Naša
wowka nebo Babunia, rumunsky Bunica, anglicky The Grandmother, dánsky
Bedstemoder, v esperantu Avineto, italsky
La nonna, katalánsky L’avia, španělsky La
abuela, portugalsky A avó, maďarsky Nagyanyó, finsky Isoäiti, estonsky Vanaema,
litevsky Močiute, japonsky O – Basan,
čínsky Waj cu mu a třeba uzbecky Adiba
mechri.
Babičku psala Božena Němcová v jednom ze svých nejtěžších období – krátce po
smrti nejstaršího syna Hynka (1838–1853),
ochromená nemocí, která posléze přešla
v rakovinu dělohy se silným krvácením
- bez prostředků, závislá na milodarech
přátel. Podle svého vyjádření se utíkala do
milých vzpomínek, aby zapomněla na svět
se všemi jeho trampotami.
A přece to není jenom idyla. Rozebereme-li si dějová pásma, nejsou to jen vzpomínky babičky na její mládí, její moudrost,
kterou nenásilně ovlivňuje postavy kolem
sebe, není to jen půvabné popisování venkovského života s jeho zvyky a tradicemi,
s milými a šlechetnými postavami, které
procházejí životem v poklidu a pohodě. Co
takhle láska s překážkami Míly a Kristly,
babičky a jejího Jiřího, Hortenzie a malíře? Tragické téma černého myslivce
(pokračování na str. 11)
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Restaurace CAFE BONJOUR
Vás zve do nově otevřené restaurace
- kulinářské speciality, dětský koutek

únor 2012

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

O
POZOR BONUS při předložení tohoto inzerátu a objednávce
Í D 12
T
A
dvou hlavních jídel získáte 20% slevu na celý Váš účet. PL . 20

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

.3

30

Co se děje v ZUŠ

ZUŠ Domažlice pořádá 16. února
okresní kola celostátní soutěže ve
hře na dechové nástroje a dudy a ve
zpěvu 20. února. LDO připravuje
během dopoledne 22. února pro ZŠ
Divadlo za oponou – Kolovrat. Pro
veřejnost Večer při svíčkách v sále
ZUŠ 23. února v 17.30 hodin.
(je)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 2. Taneční soutěž – DDM Domino Domažlice, 2. 2. Taneční pro dospělé, 4. 2. Dětský
karneval - DDM Domino Domažlice, 6. 2. Prezentační akce, 10. 2. Taneční pro dospělé,
11. 2. Rybářský ples, 14. 2. I. abonentní koncert – ARTE MISS TRIO, 16. 2. Divadlo
v rámci předplatného – Žena vlčí mák, 17. 2. Školení, 17. 2. Třešničkový ples, 18. 2. Dětský karneval – PS Mír, 18.2. BC WOLFS Domažlice,19. 2. Konference ČSSD, 21. 2. Prodej, 22. 2. Divadlo za oponou – ZUŠ, 22. 2. Zasedání zastupitelstva města, 24. 2. Ples
hokejistů, 27. 2. Koncert Lucie Bílé.

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 20% DPH!

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připomíná, že žáci Základní umělecké školy v Domažlicích mají na koncerty vážné
hudby vstup zdarma. Proto, začínající hudebníci, využijte této příležitosti.
(mks)

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 její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
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

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

v

únor 2012

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

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
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v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

CAFE BONJOUR

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás
l Celá strana 18 x 25 cm

REZERVACE NA TEL. č. 379 482 901

fecebook.com/cafebonjourdomazlice
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České drama

1.
středa

OSMDESÁT DOPISŮ
r Vstupné 70,– Kč 75 min.
Filmový hit s titulky

2.
čtvrtek

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1.ČÁST
m Vstupné 65,– Kč 116 min.

Americký film v českém znění
3.–5.
pátek–neděle
OCELOVÁ PĚST
začátky v 17.00 hod. r Vstupné 70,– Kč 127 min.
Týden s EVROPSKÝM filmem

8.
středa
9.–10.

HAPPY HAPPY
m Vstupné 70,– Kč 88 min.
Týden s EVROPSKÝM filmem

čtvrtek–pátek

MUŽ BEZ MINULOSTI

11.–12.

Týden s EVROPSKÝM filmem

sobota–neděle

l Vstupné 70,– Kč 97 min.

LOLLIPOP MONSTER
m Vstupné 70,– Kč 96 min.

12.
neděle
zač. ve 14.00 hod.

středa

čtvrtek
17.–19.
pátek–neděle
19.
neděle
zač. ve 14.hod.

sobota–neděle
26.
neděle
zač. ve 14. hod.

JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ
r Vstupné 70,– Kč 90 min.

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
l Vstupné 60,– Kč 132 min.

středa

Příběh o lidech, kteří stále ještě vědí, jak být laskaví. Finsko -německo- francouzkýn film s tiulky. Hlavní hrdina (Markku Peltola)
je ihned po svém příjezdu do Helsinek přepaden, ztratí paměť a je prohlášen za mrtvého. Začíná od nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje se do dobrovolnice Armády spásy. Ale nečekaně ho dožene jeho minulost...
Drsné lolitky v městské džungli. Německé drama s titulky. Středoškolačky Ari a Oona jsou odlišné typy a přesto jsou si podobné.
Ari s blonďatými copy pochází z navenek spokojené trendy rodiny jako vystřižené z katalogu na panenky Barbie. Tmavovlasá
Oona vyrůstající v uměleckém prostředí se zasekla v temném berlínském undergroundu osmdesátých let. Mezi cukrově růžovou
panenkou a černě oděnou rockerkou však vzniká pevné pouto.

Jeskyně Chauvet v malebném údolí řeky Ardeche byla objevena teprve v roce 1994. Nález odhalil dosud nevídanou kolekci
jeskynních maleb, jež jsou jednou tak staré než jakékoliv předchozí objevy. Vzhledem ke křehkosti celého systému je jeskyně
veřejnosti nepřístupná a oscarový režisér Werner Herzog (ikona světové kinematografie) byl prvním a zřejmě i posledním
filmařem, jenž dostal možnost v jejích prostorách natáčet.
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém díle Mission: Impossible
tým vedený Ethanem Huntem (Tom Cruise) posune hranice nemožného ještě o něco dál. To ale není jediný důvod, proč by se
akční podívaná měla stát filmovým hitem.

Kdo byl autorem her, které jsou připisovány Williamu Shakespeareovi? Experti vedli mnoho debat, byla napsána spousta knih a učenci věnovali své životy zastávání nebo popírání teorií obklopujících

ANONYM
m Vstupné 70,– Kč 130 min.

autorství nejuznávanějších děl v anglické literatuře. Anonymous ukazuje jednu možnou odpověď, zaměřuje se na čas, kdy romantické a dobrodružné politické intriky, zakázané milostné pletky na královském dvoře a pletichy hrabivých dvořanů lačných
moci a trůnu byly vystaveny na odiv na nejméně pravděpodobném místě: na londýnském jevišti.

Kino Čakan nejen pro nejmenší

PÁSMO POHÁDEK
r Vstupné 40,– Kč 60 min.

Americké sci-fi

VYMĚŘENÝ ČAS
m Vstupné 60,– Kč 109 min.

Filmová komedie s Vojtou Dykem a Kryštofem Hádkem. Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od
světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší
místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí
o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát.
Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo
nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu akčního scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem se odehrává
v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem.

Kino Čakan nejen pro nejmenší

PÁSMO POHÁDEK
r Vstupné 40,– Kč 60 min.
Francouzké drama s titulky

29.

Komedie o nevěře, kuřbě a losím mase. Norská komedie s titulky. Komedie HAPPY HAPPY mísí ostrý černý humor s propracovanou psychologií postav, čímž vytváří unikátní chytrou podívanou, která nezapomíná sdělit to podstatné: šťastní můžeme být až
tehdy, kdy si přiznáme skutečný stav věcí.

r Vstupné 40,– Kč 60 min.

Česká komedie
22.–25.
středa–sobota
SIGNÁL
25. zač. v 17.00 hod.m Vstupné 60,– Kč 115 min.
25.–26.

Odvaha je silnější než ocel. Když se Charlie dostane na úplné dno, s váháním se spojí se svým odcizeným synem Maxem, aby
vytvořil a vytrénoval soutěžícího pro šampionát. Jak se zvedají sázky v surové aréně, kde nikdo nehlídá pravidla, mají Charlie
a Max navzdory vší nepřízni osudu při comebacku poslední šanci.

PÁSMO POHÁDEK

Americký film s titulky

16.

Věčností to teprve začíná. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou
všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.

Kino Čakan nejen pro nejmenší

Dokumentární film

15.

Československo 29. březen 1987. Jeden den v komunistickém Československu inspirovaný životem režiséra. Čtrnáctiletý Vašek
vyráží se svou matkou po úřadech, aby získali povolení odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie. Režisér Václav
Kadrnka vypráví osobní příběh o odloučení a touze být s milovaným člověkem navzdory těžkým okolnostem, o vytrvalosti
a nezlomnosti s jakou mnoho lidí v bývalém režimu čelilo absurdnímu byrokratickému systému.

SAMA V AFRICE
l Vstupné 70,– Kč 102 min.

Cizí ve své zemi. Příběh se odehrává v nejmenované africké zemi, kde propuká občanská válka. Maria, hrdá a nezlomná
běloška, odmítá opustit svou kávovou plantáž, a vyhnout se tak nebezpečí, které bezprostředně hrozí jí i celé rodině. Odejít
znamená vzdát se, projevit slabost a zbabělost, a v neposlední řadě ztratit domov, kde její rodina žila po generace. Hrají dvě
herecké legendy, Isabelle Huppertová a Christophe Lambert.

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. ( 379 722 631, 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.
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středa 7. března 2012 od 19 hodin v kině Čakan
sobota 4. února 2012 od 14 hodin v MKS

DĚTSKÝ KARNEVAL

„KLAUNSKÝ KARNEVAL“

Zábavným odpolednem, v režii Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, provedou děti dva klauni – ráda cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča. Celé odpoledne je poskládáno ze soutěží, tanečního reje a her. Vystoupení
sólistů ze Školy populárního zpěvu Lídy Noppové, hudební produkce, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU.
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 40 Kč
úterý 14. února 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
I. abonentní koncert

ARTE MISS TRIO
– vítěz „Premio Carlo E. Soliva 2004“ v Itálii
Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello,
Jana Holmanová – klavír

Klavírní trio ArteMiss se právem řadí k nejrenomovanějším českým komorním souborům. S velkým úspěchem koncertuje jak v Čechách, tak v zahraničí. Je často zváno na festivaly, např. na Festival komorní hudby Hluboká, Festival Mladá Praha, Festival Bohuslava Martinů, Janáčkův Máj, do zahraniční mimo jiné na Deutsch-tschechische Kulturtage
v Drážďanech, Zeitwende (St. Gallen, Švýcarsko), Wall concerten (Nijmegen) a další festivaly v Německu, Slovinsku, Bulharsku a jiných zemích. Svou koncertní činnost rozšiřuje také o spolupráci s komorními orchestry (Talichův komorní orchestr, Janáčkův komorní
orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, Komorní orchestr Berg aj.).
čtvrtek 16. února 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

Jaroslava Svobodová – umělecká agentura

Noelle Chatelet: ŽENA VLČÍ MÁK

ALJAŠKA - divočina zlatého severu

Přednáška cestovatele a fotografa Martina Loewa vás provede po stopách zlatokopů na legendární
Klondike.
Vstupné 100,– Kč v prodeji od 1. 2. 2012 v Městském informačním centru, nám Míru 51, Domažlice.
info www.promitani.cz/aljaska/ a www.pegasdomazlice.cz
sobota 10. března 2012 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

14. CHODSKÝ BÁL

Účinkují: FOLKLORNÍ SOUBOR ZUŠ DOMAŽLICE,
MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR HALTRAVAN Z KLENČÍ, CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV,
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, NÁRODOPISNÝ SOUBOR
POSTŘEKOV
K tanci hraje dechová hudba HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka. Večerem provází Josef Kuneš. Účast v krojích vítána.
Vstupné 90,– Kč, pro krojované 70,– Kč
úterý 13. března 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
MKS Domažlice a Muzeum Chodska

BULAČINA

Komponovaný program ke 45. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha.
Vstupné 60,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
čtvrtek 15. března 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
II. abonentní koncert

JIŘÍ PAZOUR – klavír

Večer klavírní improvizace věnovaný Jindřichu Jindřichovi
Jiří Pazour (*17. 1. 1971 v Žatci) absolvoval v roce 1991 konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír
(Vladimír Topinka), poté ve studiu skladby pokračoval na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedbaucha.
Je hudebníkem velice činorodým a všestranným, jeho aktivity směřují do tří oblastí: kompoziční, koncertní a pedagogické. Sólová koncertní činnost umělce je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. „Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak
i v zahraničí - vedle domácího publika se opakovaně představil v Německu, Polsku, Francii, Anglii i na Slovensku.
Jako pedagog působí od roku 1995 na pražské konzervatoři, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a klavírní improvizaci. Kompoziční
činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální, věnuje se rovněž komponování hudby scénické a užitkové.

V hlavní roli: Hana Maciuchová. Překlad a režie: Jaromír Janeček.

úterý 20. března 2012 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Chateletové, která je hereckým koncertem Hany Maciuchové. Jedná se o monolog ženy na prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má pocit, že to nejhezčí už má dávno za sebou. Pak ale potká muže a prožije cit, jaký ji dosud nepotkal.

Divadelní představení v rámci předplatného
Agentura AP-PROSPER

pondělí 27. února 2012 od 17.00 hodin ve velkém sále MKS (mimořádný koncert)

Hrají: Jana Krausová, Linda Rybová, Kateřina Buriánová,
Kateřina Winterová, Sandra Nováková
Režie: David Prachař
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže – všechny po něm totiž zdědí divadlo. Ale nebyla by to
anglická situační komedie, kdyby nebožtík neměl jednu podmínku. Ženy musí divadlo samy provozovat a nesmějí ho prodat. Vzhledem
k tomu, že každá z žen (dcera, dvě manželky, matka, sekretářka) má pocit, že závěť dopadla v její neprospěch, vznikají velice komické
situace. Slavnostního otevření divadla se má zúčastnit dokonce i samotná královna popu – Madonna. Ta však na poslední chvíli nemůže
přijet a tak nezbývá, než aby se za ni jedna z dědiček převlékla a zachránila tím vyprodané divadlo před skandálem…
Zábava je zaručena!

Koncert

LUCIE BÍLÉ

s klavírním doprovedem PETRA MALÁSKA

DRUHÝ KONCERT BUDE OD 19.30 HODIN - je vyprodán.
neděle 26. února 2012, neděle 4. března 2012

LOUTKOVÉ DIVADLO Domažlice

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM
Začátek představení od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice od středy 1. února 2012
Jednotné vstupné 25,– Kč

Předprodej vstupenek na 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

Peter Quilter: OPONA NAHORU!

neděle 25. března 2012, neděle 1. dubna 2012
Loutkové divadlo při MKS Domažlice

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice.
Předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2012. Jednotné vstupné 25,– Kč
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz
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Nabídka dalšího vzdělávání

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
nabízí možnost dalšího vzdělávání v kurzech celoživotního vzdělávání
pro zaměstnavatele a širokou veřejnost ve vzdělávacích programech:

Výroba úložného nábytku z konstrukčních desek
§
§
§
§
§
§

pilotážní ověření výukového programu v projektu UNIV 2 Kraje
pro 10 účastníků
vstupní požadavky – výuční list v příbuzném oboru nebo 3 roky praxe v oboru
doba konání od 14. února do 17. května 2012 (délka trvání 14 týdnů)
cena výukového programu je pro účastníky zdarma
absolvent, který úspěšně ukončí vzdělávací program, obdrží Certifikát o absolvování
kurzu

Obsluha CNC strojů
§
§
§
§
§
§

pilotážní ověření výukového programu v projektu UNIV 2 Kraje
pro 10 účastníků
vstupní požadavky – výuční list v příbuzném oboru nebo 3 roky praxe v oboru
doba konání od 13. února do 11. května 2012 (délka trvání 13 týdnů)
cena výukového programu je pro účastníky zdarma
absolvent, který úspěšně ukončí vzdělávací program, obdrží Osvědčení o rekvalifikaci dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, školou v rámci oboru vzdělávání, který má zapsaný v rejstříku
škol a školských zařízení

Uzávěrka přihlášek do: 2. 2. 2012
Informace o nabídce a přihlášku najdete na www.soudom.cz,
Další vzdělávání,
nebo na:
Telefon: 379 723 231-2, 605 899 079
Fax:
379 725 855
e-mail: simi.kdyne@seznam.cz
kontaktní osoba: Ing. Šimáček Miroslav

Kurzy o jídle a zdraví

Každý z nás se potřebuje v dnešní uspěchané době zastavit a zamyslet se nad svým
zdravím. Přijďte to tedy zkusit s námi, do některého z nabízených kurzů.
1. Nemoc a výživa – zde si povíme něco o alikamentech – potravinách co léčí. Jak pomoci tělu k rychlejšímu uzdravení. A lze pomocí jídla předejít i nemocem vážným?
2. Cukry, tuky, bílkoviny – bez nich nemůžeme žít, ale které jsou ty pravé, zdravé? Zde si
ochutnáte sladké bez cukru, maso bez masa a dozvíte se, jak začít jinak, zdravě.
3. Detoxikace a potravní doplňky – jak a čím nahradit vitamíny v tabletce. Případně jaké
jsou prokazatelně prospěšné. Co je zakyselení organismu a jak ho uvést do rovnováhy?
Jak na správnou detoxikaci nebo půst, abychom si neublížili?
Ve všech kurzech je zahrnuta ochutnávka s jedním hlavním jídlem. Kurzy jsou pořádány maximálně pro 3–4 osoby.
Cena každého dvouhodinového kurzu s ochutnávkou je od 250,– Kč. Přihlásit se
můžete na tel. 603 449 629 nebo osobně na adrese Alikamenty, Kostelní 170, vchod ze
Spálené, Domažlice. Kurzy hubnutí STOB od března.
(pi)

ZÁPIS DO JESLÍ

Zápis do jeselského zařízení na školní rok 2012–2013 se bude konat v pondělí
5. března v jeselském zařízení, Michlova 565, Domažlice od 8 do 16 hodin.
Přijímány jsou děti do tří let věku. Upřednostňovány jsou děti, jejichž rodiče
pracují, ale je možnost i docházky na pět dnů v měsíci a následně na 4 hodiny
denně. Náhradní termín zápisu je 19. března od 8 do 16 hodin. Případné dotazy
na tel. 379 722 590.
(is)
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Prodej městského domu č. p. 22
v Dukelské ul., Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice již
v loňském roce schválilo záměr prodat
dům č. p. 22 umístěný na stavební parcele č. st. 605 v Dukelské ul., Domažlice
- Dolejší Předměstí, včetně této stavební parcely a přilehlé zahrady. Jedná se
o dvoupodlažní dům, nepodsklepený,
obsahující 2 bytové jednotky (v každém
podlaží byt 1+1 s příslušenstvím). Dům
je situován na předměstí města, v řadové uliční zástavbě, přiléhá k silničnímu
průtahu města. Přístup na pozemek je
ze zpevněné komunikace, pozemek je
napojen na inženýrské sítě. Výměra stavební parcely činí 197 m2, výměra zahrady
477 m2. Dům lze využít pro komerční účely. Nabízená kupní cena činí 1,1 mil. Kč.
Prodej tohoto domu pro město zajišťuje
realitní kancelář Chodská realitní kancelář
v. o. s., se sídlem nám. Míru 133, Domažlice, na kterou se může obrátit každý,
kdo má o koupi zájem. Bližší informace
lze získat u zástupce realitní kanceláře
p. M. Kroce, tel. 603261042, případně na
internetových stránkách www.chodska-realitni.cz.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice.

Chcete se stát součástí nového
obchodního týmu v silné finanční
skupině?

VICTORIA VOLKSBANKEN
pojišťovna, a.s.,
vypisuje výběrové řízení
na pozici:

OBLASTNÍ ŘEDITEL/KA
Máte příjemné vystupování a dobré
komunikační schopnosti?
Máte zkušenosti s vedením
a motivací lidí?
Umíte se samostatně rozhodovat?
Jste aktivní řidič/ka?
Pokud ano, pak zašlete svůj životopis
na pln@victoria.cz,
nebo si domluvte schůzku
na telefonu 377 323 685

PRO ZAHRÁDKÁŘE

Základní organizace Českého zahrádkářeského svazu Domažlice zve své členy na
schůzi, která se koná 13. února 2012 od 18
hodin. Zvána je též široká veřejnost.
(výbor)
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K výročí Boženy Němcové
(dokončení ze str. 5)
a Viktorky, její strach z nechtěného svazku s nemilovaným partnerem, vášnivá
láska k myslivci, šílenství, vražda dítěte?
Násilné sexualitou podbarvené chování
důstojníka obtěžujícího kdysi babičku
nebo chování Itala Pikola? Co bída Kudrnových? A další reálie – povodeň, smrt,
zmrzačení. To idylické, co tak rádi čteme
a k čemu se vracíme, se odehrává vlastně
na pozadí velice drsného života.
A v tom je možná právě půvab knížky.
Schopnost babičky najít si vždy okolo sebe
to lepší, schopnost vybudovat si svou vlastní vnitřní harmonii přes všechny nástrahy,
které svět před ni v průběhu života kladl.
I proto je Babička nesmrtelná, a proto
je stále vydávaná i překládaná do nových
a nových jazyků. Nestálo by za to se k ní po
letech zase vrátit a znovu si přečíst knížku,
která končí trochu smutným povzdechem
paní kněžny - „Šťastná to žena!“?
Božena Němcová v literatuře, divadle,
filmu a televizi
Biografie Boženy Němcové je bohatá
a jen domažlická knihovna vlastní 90 publikací B. Němcové věnovaných. Jí samou
se inspirovalo i mnoho dalších umělců,
včetně J. Š. Baara a jeho Paní komisarky.
V roce 1940, v roce 120. výročí jejího
narození, vznikla hned tři stěžejní díla.
Báseň Jaroslava Seiferta Vějíř Boženy
Němcové, kde se básník nechal okouzlit
krásou mladé ženy a jejím vějířem, již
starým a vetchým, ale stále ještě vyvolávajícím vzrušení. František Halas napsal
básnickou sbírku Naše paní Božena Němcová, kde v jedné básni také používá motiv
taneční zábavy, ale spojuje jej se svatbou
mladičkého děvčátka, které sotva znalo
svého ženicha a pro které se svatba a svatební noc staly mukou : „nožky tančí, srdce
pláče…viď, ty bys ráda umřela“.
V témže roce měla v Městském komorním divadle v Praze premiéru hra Franka
Tetauera „O životě a lásce Boženy Němcové ve třech dějstvích“, která se dotýkala jejího osobního konfliktu mezi manželskou
povinností a láskou. Roli Boženy Němcové
vytvořila Jiřina Štěpničková. Přibližně
ve stejnou dobu napsal Jindřich Honzl
dramatickou montáž díla a života Boženy
Němcové Svatby.
Ve filmu se Božena Němcová objevuje
například již v roce 1925, kdy byl natočen režisérem Svatoplukem Innemannem
film Josef Kajetán Tyl a roli B. Němcové
hrála Marta Májová. Stejný režisér natočil
v r. 1931 film Karel Havlíček Borovský,
kde roli B. Němcové hrála Božena Svobodová. Ve filmu Václava Kršky Revoluční
rok 1848 z roku 1949 sehrála roli B. Něm-

cové Vlasta Fabiánová. Jiřina Švorcová
se objevila v hlavní roli ve filmu Otakara
Vávry Horoucí srdce z roku 1962. Stejný
režisér natočil v roce 1985 film Veronika,
kde do hlavní role obsadil Janu Hlaváčovou. V roce 2004 vznikl koprodukční
film režisérky Dagmar Knopfelové A tou
nocí nevidím jedinou hvězdu s Corinnou
Harfouch, který byl věnován posledním
měsícům života B. Němcové.
B. Němcové se věnovala i televize.
V roce 1961 natočila režisérka Marie
Bergerová televizní film Božena Němcová
v hlavní roli s Danou Medřickou, o rok
později vznikl dokument o životě spisovatelky Božena Němcová. Jana Březinová
si zahrála Boženu Němcovou v televizním
filmu Vlčí halíř režiséra Jaroslava Novotného z roku 1975, Jana Syslová pak
ztvárnila Boženu Němcovou v televizním
filmu režiséra Vladimíra Kavčiaka Jako
listy jedného stromu z roku 1979. A osobnost B. Němcové nezůstala nepovšimnuta
ani Olgou Sommerovou. Ta o ní natočila
dokumentární film Nesmrtelná hvězda
Božena Němcová.
Božena Němcová ve vesmíru
Před Čechy - kosmonautem Vladimírem
Remkem a Krtečkem Zdeňka Milera - a na
rozdíl od nich trvale obydlila alespoň malou část vesmíru i Božena Němcová.
Zdálo by se, že vesmír a jedna z našich
nejznámějších spisovatelek nemohou
mít příliš společného. (Snad kromě jedné básně nazvané Hvězda má.) Opak je
pravdou. Nejenže je po Boženě Němcové
pojmenována jedna z planetek naší sluneční soustavy, ale má dokonce i svůj kráter
na Venuši.
Patří k ustálenému zvyku astronomů
a astronomických společností pojmenovávat stálice kosmického prostoru po
stálicích pozemských. Po osobnostech,
které nějakým způsobem zazářili a osvítili
společnost současnou i budoucí.
Takovou stálicí na literárním nebi byla
a je bezesporu Božena Němcová. A právě
astronomové se rozhodli připomenout tuto
výjimečnou ženu způsobem, který jí navěky zajistil nesmrtelnost.
V roce 1979 pracovnice hvězdárny na
jihočeské Kleti Zdeňka Vávrová zaznamenala a vyfotografovala doposud neznámou
planetku. Až téměř po deseti letech v roce
1987 mohla být její dráha po dalším zkoumání přesně změřena a spočtena v mezinárodním centru pro sledování planetek na
Harvard – Smithsonian Center v Anglii.
A planetka dostala číslo 3628. V roce 1993
připravili pracovníci observatoře Kleť návrh na její pojmenování – museli vycházet
z kritérií Mezinárodní astronomické unie,
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které obsahují požadavek i na počet znaků.
A tak po schválení unií dostala planetka
číslo 3628 jméno Božněmcová. I s tím diakritickým znaménkem, které pak působilo
potíže astronomům po celém světě.
Jaká že ta planetka vlastně je a kde že
je? Patří mezi tělesa hlavního pásu planetek mezi drahami planet Marsu a Jupiteru.
Velikost se zatím přesně určit nepodařilo,
ale prý se pohybuje mezi 8 až 19 kilometry. A po eliptické dráze, typické právě
pro planetky, oběhne kolem Slunce vždy
jednou za 4,04 roku.
A právě díky její spektrální analýze
se jméno planetky dostalo do značného
množství odborných astronomických
článků i diskusních příspěvků, kde ono
„ž“ v názvu zamotalo textové editory i jazyk mnoha astronomům.
A jak je to s tím kráterem?
Když američtí astronomové po zmapování povrchu Venuše prostřednictvím
kosmických sond navrhli, aby krátery na
povrchu Venuše, symbolu žen a ženství,
nesly jména významných žen z historie
celého světa, Česká astronomická společnost navrhla seznam jmen několika
desítek českých žen. Vybrána byla Božena
Němcová. A tak vedle ulice a knihovny
v našem městě, bezpočtu ulic v celé republice a jedné pozoruhodné planetky
vlastní i kráter. Na Venuši. O průměru
22,9 kilometru.
(S využitím internetových zdrojů.)
Mgr. Hana Mlnáříková

Kříženec jezevčíka, který na vás čeká
v záchytně stanici na Valše, se jmenuje
Matýsek. Pes je po zranění pánve, hůře
chodí. Svůj zájem můžete projevit na Městské policii nebo odboru životního prostředí
Městského úřadu Domažlice.

Chodský bál
v Milavčích

V KD Milavče se 11. února od
20 hodin koná Chodský bál. K tanci
a poslechu hraje dechová hudba Dupalka. Rezervace vstupenek na čísle
734 307 554.
(jj)
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Komunitní centrum FAZOLE přijímá
přihlášky do dalšího běhu vzdělávacího
programu
Nový běh vzdělávacího programu v rámci projektu „Najdi svou cestu do práce, zn.
rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ začíná informačním setkáním v pondělí 5. 3. 2012
od 10.00 hod v učebně Komunitního centra FAZOLE (Chodské náměstí 97, Domažlice – budova SZŠ, přízemí vpravo).
Do kurzů se mohou hlásit těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po
porodu; ženy pečující o děti do 15 let věku a ženy starší 50 let, dále muži samoživitelé nebo na/po rodičovské dovolené.
V březnu proběhne pro všechny povinný motivační kurz, po něm bude následovat
rekvalifikace Obsluha osobního počítače (duben/květen 2012). Po ukončení motivačního kurzu si klientky/klienti volí svou profesní rekvalifikaci podle svých individuálních potřeb. V případě zájmu o práci na živnostenský list budou mít účastnice/
účastníci kurzů mj. možnost v roce 2012 absolvovat rekvalifikaci Základy podnikání. Zdarma mohou využívat služby psychologa a advokáta pro řešení problémů, které
jim komplikují životní situaci a mnohdy brání v úspěšném vstupu na trh práce.
Pro účastnice/účastníky projektu je zajištěno bezplatné hlídání dětí v Hlídacím
koutku KRÁČMERKA v době kurzů a konzultací.
V průběhu kurzů je možné využít přímou finanční podporu na zajištění individuálního hlídání dítěte nebo zajištění péče o závislého člena rodiny, v případě
nutnosti dojíždění je poskytována přímá finanční podpora ve formě proplácení jízdného na autobus nebo vlak. Účast v kurzech je zcela zdarma.
Přihlášky přijímáme osobně, poštou nebo e-mailem na adrese Komunitní centrum Fazole, Branská 1, 344 01 Domažlice, e-mail: marie.bubova@ekopolitika.cz,
nebo telefonicky na tel. 379 428 320, příp. 773 381 139. Otvírací doba kanceláře je
v Po a ve St od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jiných termínech můžete přijít po
telefonické domluvě.
Hlídání dětí pro veřejnost je v rámci projektu poskytováno v Hlídacím koutku
KRÁČMERKA (Branská 1, Domažlice), za poplatek 50 Kč za 1 hodinu hlídání.
Tuto službu poskytuje o. s. Nové obzory, které je partnerem projektu. Otevírací
doba Hlídacího koutku pro veřejnost je Po a St 8–12 a 13–17, Út 8–12. Prostředky získané poskytováním této služby slouží ke spolufinancování projektu.
Projekt „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“
(CZ.1.04/2.1.01/63.00184) je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Přijďte si zalyžovat

Sportovní klub Sněhaři Domažlice ve
spolupráci s městem Domažlice, Domažlickými městskými lesy a OaS Český
les zve všechny lyžaře do lyžařských stop
pod Čerchov, do Capartic a na Sádek. Pro
letošek jsme rozšířili nabídku upravených
lyžařských tras i pro příznivce bruslařského stylu. Bruslení bude možné společně
s klasicky upravenou stopou na těchto
trasách:
Capartické okruhy na louce,
Capartice – Sádek – rozcestí nad Jindřichovou horou,
Capartice - Rozcestí pod Čerchovem
- Čerchov – Malinovka – Lesní chata
pod Vodárnou – Malinovka,
Signálka ( Malinovka – Rajská vyhlídka
a zpět).
Z Capartic na Rozcestí pod Čerchovem
vede stopa mimo silnici až k čerchovskému okruhu, kterou mohou využít lyžaři

klasici i bruslaři. Stopy jsou upravované,
za předpokladu dobrých sněhových podmínek, o víkendech a školních prázdninách do 9 hodin ráno. Zájemci o lyžování
z Domažlic mohou být ve stopě za pouhou
čtvrthodinku. Výhodou pro lyžaře parkující v Caparticích je fungující hospůdka
u parkoviště a možnost volby mezi méně
náročnými okruhy v Caparticích na louce
nebo delší a náročnější trasou v okolí Čerchova a Gibachtu, kde nejdelší souvislý
okruh může být dlouhý až 40 km.
Při příznivých sněhových podmínkách
bude v provozu o víkendech a o prázdninách i strojově upravovaná sjezdovka
Sádek, u které je k dispozici místnost pro
převlečení.
Pro lyžaře funguje doprava zavazadel
z Capartic od chat na Sádek. Cena za použití vleku patří k nejlevnějším v ČR – 10
jízd stojí 120 Kč.
Podrobnosti: na www.snehari.cz.
Martin Janovec, předseda SK Sněhaři
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Turistické akce v ÚNORU
Neděle 5. 2.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod na křižovatku Nový Dvůr - Kout na
Šumavě. Trasa: Nový Dvůr, Zahořany, Bořice, Domažlice (9 km). Vede P. Matějka
Neděle 12. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.32 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Salka, Pasečnice, Vavřinec,
Domažlice (12 km). Vede S. Doubek.
Úterý 14. 2.
Valentýnská vycházka. Sraz v 18 hodin
u Sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět (8 km). Vede K. Bílek.
Sobota 18. 2.
Masopustní turistická vycházka. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30 hod do Loučimi. Trasa: Loučim,
Libkov a zpět (13 km). Vede K. Bílek.
Neděle 26. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod
U Golema. Trasa: Domažlice, Havlovice,
Babylon (8 km). Vede A. Léblová.
Připravujeme
Neděle 4. 3.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici ve 13
hod do Horšovského Týna. Trasa: procházka zámeckým parkem, Semošice. Návrat
autobusem (8 km). Vede M. Ryšánek.

Klub seniorek

Klub seniorek, který najdete v sokolovně, zve na své akce: Každé pondělí od
9 do 10 hodin a od 17 do 18 hodinse koná
cvičení seniorek. Ve středu jsou od 9 do 12
hodin ruční práce a hry, od 13 do 15 hodin
je otevřena sokolská knihovna a od 17.30
do 18.30 hodin probíhá cvičení žen. Vše se
odehrává na adrese TJ Sokol Domažlice,
Benešova 281.
(red)

AKCE NA ÚNOR
V penzionu v Baldovské 638
se koná 8. 2. od 14 hodin přednáška
MUDr. Kubisky - Rehabilitace,
22. 2. od 14 hodin přednáška p. Palkovičové – Regenerace organismu
23. 2 od 14 hodin je masopust.
V domově v Břetislavově 84
začíná od 7. března počítačový kurz
pro začátečníky. Potrvá 4 měsíce a cena je
800,– Kč. Závazné přihlášky a další informace na tel. čísle 379 724 325.
V novém domově pro seniory v ulici
Prokopa Velikého 689
je sloužena 7. 2. od 15 hodin Mše svatá.
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NATUR APATYKA, Pasáž
Krajinská, Krajinská 31,
České Budějovice
p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik tel. 724 188 246

Přípitek - Bohemia demi sekt

dovolte mi pozvat Vás na podvečerní povídání s následnou besedou na téma:

Předkrm - Salát Caprese

IRISDIAGNOSTIKA

Hlavní chod - Kuřecí nebo vepřový steak s pepřovou nebo
hříbkovou omáčkou a zelenými fazolkami se slaninou,
šťouchané brambory

zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky

Dezert - Domácí Tiramisu
Valentýnské tříchodové menu v ceně 265,– Kč,
sklenička sektu zdarma a dárek a dárek.
Rezervace na tel.: 379 720 770

Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou

Celkem 88 skupinek tří králů koledovalo v obcích na Poběžovicku, Hostouňsku, Klenečsku,
Domažlicku a Blížejovsku. Pořadatel – Charita - děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili. Slavnostní ukončení sbírky proběhlo v domažlickém kině Čakan v neděli 22. ledna za přítomnosti
starosty města Domažlice Miroslava Macha a ředitele plzeňské charity Jiřího Lodra. Přítomní
děti se pak společně podívali na pěknou filmovou pohádku. Z letošního ročníku sbírky mám
velmi dobrý pocit. Do sbírky se zapojili další dobrovolníci z řad dospělých i noví koledníci,
kterým i v nepřízni počasí nechyběla dobrá nálada. Největší dík patří vám, kteří jste sbírku
podpořili svým příspěvkem. Podpořili jste v současnosti kromě pěti projektů Charity v našem
regionu šestý projekt – terapeutické dílny pro osoby s postižením, které se mají otevírat v létě
letošního roku. Pomáháte tak vytvářet kvalitní síť sociálních služeb v našem regionu.
Celkem bylo v domažlické fartnosti vybráno 121.000,–, v okrese 346.978,– Kč. Štěpán Glac

KOSMETICKÉ STUDIO A2, Kostelní 103, Domažlice
Alžběta Duchková – kosmetika
– nabízím kompletní kosmetické ošetření
– novinka CHEMICKÝ PEELING
– prodej dárkových poukazů a kosmetiky
objednávky na tel: 608 835 274

Hana Pivoňková – pedikúra – nově otevřeno od 2. 1. 2012
– mokrá technika
– prodej dárkových šeků

objednávky na tel: 605 911 720

MASÁŽE U TYRKYSOVÉ RYBKY
Ivana Knoppová – masáže
– osvědčené druhy masáží za zajímavé ceny

– prodej bioinformačních přípravků ENERGY a DIOCHI
– prodej dárkových poukazů

objednávky na tel: 725 892 085

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz

To, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka
je aktuální mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí nervového systému. Změny se zaznamenávají
v průběhu života do našich čidel, pak odráží celkový fyzický i duševní
stav. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné
aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné
na duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím.
Cílem irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.
Více informací:

Kdy: dne 27. 2. 2012 od 18,00 hodin
Kde: SOKOLOVNA-KLUBOVNA
DOMAŽLICE
Vstupné: 50,– Kč, doba trvání: cca 60 minut

Domažlický zpravodaj - str. 14

v

číslo 2

v

únor 2012

PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

v sobotu 4. února 2012 od 14 hodin v městském kulturním středisku

DĚTSKÝ KARNEVAL - „Klaunský karneval“

AKCE POŘÁDANÁ VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM
Zábavným odpolednem v režii Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu, které je poskládáno ze soutěží, tanečního reje
a her, provedou děti dva klauni – ráda cvičící, tančící a s dětmi si hrající klaunka Yfča a pomalejší a pohodlnější klaun Pepča.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU. Vystoupení sólistů ze Školy populárního zpěvu Lídy Noppové, hudební produkce, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
AKCE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
pondělí 6. února – KORÁLKOVÁNÍ výroba náramků, náhrdelníků a náušnic - od 9 do 12 hodin v domě dětí
úterý 7. února – VALENTÝNSKÁ DÍLNA dárky a přáníčka - od 9 do 12 hodin v domě dětí
středa 8. února – Bowling a exkurze na pracoviště Hasičského záchranného sboru zahájení v 9 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí
čtvrtek 9. února – KERAMICKÁ DÍLNA jarní a velikonoční motivy, výroba karnevalových masek od 9 do 12 hodin v domě dětí
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
středa

1. 2.

Dějepisná olympiáda

v DDM

středa

15. 2.

Soutěž v Nj I. - III. kategorie

v DDM

pátek

17. 2.

Soutěž v Aj I. - III. kategorie

v DDM

Krňoulův memoriál

SK Sněhaři Domažlice chystají na neděli 11. března 42. ročník
Krňoulova memoriálu. Jedná se o veřejný závod s hromadným
startem, který je určen pro všechny lyžaře.
Akce se koná v Caparticích. Běh na lyžích se uskuteční klasickou technikou. Závodníci budou rozděleni do kategorií. Přihlásit
se můžete v den startu od půl desáté do půl jedenácté v závodní
kanceláři v Šebkovně v Caparticích a nebo v buňce na rozcestí
pod Čerchovem. Startovné činí padesát korun pro dospělé a dvacet korun pro mládež. Hromadný start se uskuteční v 11 hodin,
mládež na okruh vyrazí o pět minut později. Traťě měří zhruba
patnáct kilometrů a vedou v okolí Čerchova. S výsledky budou

Maškarní karneval

Pionýrská skupina Mír Domažlice pořádá i v letošním roce
maškarní karneval. Děti a jejich rodiče se mohou vydat do
Městského kulturního střediska Domažlice v sobotu 18. února.
Začátek je ve 14 hodin. Připravena je bohatá tombola a navíc
je nachystáno slosování vstupenek masek. Vstupné činí dvacet
korun pro masky a čtyřicet pro ostatní.
(red)

Internetový obchod s vybavením
pro trekking, outdoor a horolezectví.
www.bivaksport.cz

všichni seznámeni po dojezdu před Šebkovnou, kde bude k dispozici občerstvení.
Protože je zima vrtkavá, vyhrazují si pořadatelé právo v případě
nepříznivých podmínek závod odvolat. Pokud by se tak stalo, výsledek bude znám ve čtvrtek 8. 3. 2012 do 17.00 hodin, telefonickou informaci můžete získat na čísle 602 456 172.

Autobusem na Čerchov

Na domažlické radnici se konalo zasedání zástupců Svazku obcí
Domažlicko a příhraničních bavorských obcí na téma rozvoj cestovního ruchu v příhraničí. Přítomní – mezi nimi byli domažlický
starosta Miroslav Mach, babylonský starosta Miroslav Pazdera,
nový furthský starosta Sandro Bauer a jeho kolega z Waldmünchenu Markus Ackermann – zhodnotili zkušenosti z autobusové
linky, která v létě jezdila mezi Domažlicemi, Furthem im Wald
a Waldmünchenem s odbočkou na Čerchov. Všichni se shodli, že
spoje využili zejména rodiny s dětmi, starší občané či těžce pohybliví, což splnilo účel. Dohodli se na vydání nového prospektu
a propagaci tohoto úspěšného přeshraničního projektu. Veřejnost
se tak může těšit, že od června do poloviny září bude možné navštívit nejvyšší horu Českého lesa tímto způsobem. Navíc autobus
bude schopen vozit i jízdní kola, což uvítají všichni milovníci cyklistiky.
S. Antoš
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PODĚKOVÁNÍ
Z VALCHY

Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém roce věnovali svůj čas a přízeň našim psím svěřencům, dárcům za pamlsky,
granule, konzervy, piškoty (není psa, který
by je nemiloval), misky, vodítka, hračky
a další maličkosti. Děkujeme rodinám
i jednotlivcům, kteří zkrátili někdy i dost
dlouhou dobu čekání na nový domov
našim azylantům procházkami po okolí.
Děkujeme sl. Andree Ďurišové, neúnavné
„chodkyni“, která pravidelně a v každém
počasí prohání pěšími výlety sebe i hafany a která je již nedílnou součástí našeho
malého kolektivu. Další poděkování náleží
paní Jaroslavě Fialové za její dlouholetou
a obětavou práci pro pejsky a zvelebování
zázemí stanice. Zároveň taktéž děkujeme
všem neznámým, kteří nebyli lhostejní
a dovedli pomoci dočasným poskytnutím
domova a péčí o ty opuštěné a nechtěné.
Obzvláště velké Díky patří především
těm, kteří poskytli plnou misku, klidné
zázemí a láskyplný domov opuštěným,
ztraceným či nechtěným psím dušičkám.
Jejich zásluhou byla obnovena pošramocená důvěra v dobro člověka. A co jim
bude odměnou? Psí věrnost a oddanost je
příslovečná. Ať „obyčejní“ kříženci či jedinci hlásící se ke šlechtickému rodu přes
všechny svoje nesnáze a prožitá zklamání
na člověka nezanevřeli a onu smlouvu
mezi člověkem a psem uzavřenou před
mnoha tisíci lety s láskou a vytrvalostí
dodržují.
Na závěr trocha strohé statistiky - za
rok 2011 bylo Městskou policií provedeno
66 odchytů psů, z toho 38 tuláků bylo navráceno svým páníčkům (rekordmanem je
uprchlík se skóre 6 útěků za uplynulý rok,
uvidíme, jak si povede letos). Jeden pejsek
byl odebrán z důvodu porušení zákona na
ochranu zvířat proti týrání a podařilo se
jej navrátit původnímu chovateli. Jeden
útěk ze stanice se zdařil fence, která dala
přednost svobodě a nejistotě z budoucna
před „jistotou za plotem“. Vstříc radostným dnům v nové lidské smečce se od nás
vydalo 22 psích šťastlivců.
Budeme se i nadále těšit na Vaši návštěvu našich čtyřnohých kamarádů ve dnech
otevřených dveří a po domluvě i mimo
ně. Možná, že si některého z nich oblíbíte natolik, že potom bude vaše volba pro
odebrání pejska do vlastního opatrování
jednodušší. Jejich život ve stanici je pouze
„dostačujícím polotovarem“ neboť plnohodnotný domov jim opravdu nahradit
neumíme.
Lucie Císlerová

Sebeobrana pro ženy a dívky

Sebeobrana je účinná taktika bleskové obrany, kurz pro začátečnice i pokročilé,
začínáme 4. ledna 2012. Možnost zapojení do cvičení – kdykoliv.
LEDEN-ČERVEN 2012 každou
středu od 19:00–20:00 hod.
Najdete nás v centru Domažlic
l Hledáme ke koupi starý domek nebo
ve sportovní hale ZŠ Komenského 17
chaloupku na venkově do 250 tis.,
V kurzu se naučíte:
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
- principy psychické i fyzické sebeobrany
stav nevadí, tel. 721 375 326
- použití předmětů denní potřeby k sebeobraně
l Prodám rodinný dům 2+1 se zahra- řešit situace obtěžování, přepadení, zneužití
dou blízko Přeštic, půdní prostor, malá
- právní minimum, základy první pomoci
dílna, kůlna, levně, cena 490 tis.,
tel. 721 004 299
- zvládání stresových situací v každodenním
životě
l Prodám levně Škoda Felicia,
najeto 40000 km, bez EKO poplatku,
- zlepšíte si fyzickou kondici a zpevníte tělo
garážováno. Tel. 723 921 794.
Přihlašování SMS nebo e-mailem ve tvaru:
l Přijmeme kuchaře/ku
příjmení, jméno, dat. narození, telefon, e-mail,
379 779 086, 776 324 680
z důvodu kvality výuky bude kapacita omezena.
l
Koupím byt, domek nebo
Cena za 1 hod 60,– Kč
pozemek v této lokalitě a okolí
Kontakty a podrobnější informace:
tel.: 722 690 245
WR servis – Waldemar Janeček, e-mail:
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
wr.servis@seznam, mob. 728 051 414
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
Profil trenérů
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Dlouholetí trenéři dětí i dospělých v judu, kteří
( 607 731 346
mají bohaté zkušenosti se sebeobranou u vláštl www.extravydelky.cz z domu
ních jednotek, absolventi několika seminářů spel Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
ciální sebeobrany a držitelé mistrovských stupňů.
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345
CVIČENÍ PILATES PRO ŽENY I MUŽE
l
Prodám rodinný dům-chalupu 2+1
Sportovní centrum Hojda:
s garáží, stodolou a uzavřeným
Út od 20.15 hod,
dvorem v Jižních Čechách u Hluboké
Ne od 18.00 hod, od 19.00 hod
nad Vltavou, 630tis., tel. 602820846
Sportovní hala Č. Kubice:
l Pronajmu byt v Domažlicích, 3+KK
St od 19.00 hod
po rekonstrukci, v cihlovém domě
MOŽNOST SOUKROMÝCH HODIN
na sídlišti Kavkaz, k dispozici
PRO JEDNOTLIVCE
kuchyňská linka.
Těší se Monika Lorencová,
Cena: 7.000,– Kč / měsíc + energie.
tel. 724 230 842
Tel. 723 969 383.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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