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Premiéra loutkového divadla
Po mnoho letech očekávání
bude znovu obnovena činnost
ochotnického spolku loutkoherců při MKS Domažlice. Více
informace o prvním představení
najdete na straně 8.
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Vánoční přání

zdarma

BESEDA SE STAROSTOU A TAJEMNICÍ

Milí spoluobčané,
přijměte přání všeho
dobrého v nadcházejícím předvánočním
čase, a hlavně pak
o Vánocích. Přeji Vám
všem, abyste si svátky
klidu, míru a pohody prožili v kruhu rodinném co možná nejlépe. K tomu Vám
má napomoci i kulturní program na náměstí připravený městem prostřednictvím
jeho MKS, který si klade za cíl přispět k té
správné atmosféře.
Zároveň bych Vám rád popřál šťastné
vykročení do nového roku. Ten – jako
v minulých letech – zahájíme ohňostrojem,
který je připraven na 1. ledna od 18 hodin
na náměstí. Vezměte s sebou svoje děti,
kterým tímto časem vycházíme vstříc.
Ještě jednou vše nejlepší.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic

Advent začíná

Podruhé žáci ze Základní školy Komenského 17 (tentokráte ze 4. A a 4. B pod
vedením učitelek p. Nachtigalové a p. Šandové) přišli na domažlickou radnici,
aby se dozvěděli zajímavosti z činnosti této instituce. Po příchodu se rozdělili na
dvě skupiny. Zatímco jedné vyprávěla v obřadní síni o činnosti městského úřadu
tajemnice Milena Vlčková, druhá besedovala se starostou Miroslavem Machem
v jeho kanceláři. Děti nejenom poslouchaly, ale také se hodně ptaly na dění ve
městě. Velmi je zaujaly například donesené matriční knihy, kde některé z nich
mohly najít zápis o svém narození. Zpestřením setkání bylo vystoupení dudáka
a zpěvačky, které uvedl ředitel MKS Kamil Jindřich.
Nakonec se obě třídy postupně podívaly na městskou bránu, která je jinak
nepřístupná. Zde se dozvěděly zajímavosti z historie města a všichni se mohli
podívat z ptačí perspektivy na náměstí. Díky této akci, která měla letos už druhé
pokračování, tak bránu navštívilo více dětí než dospělých.

Stanislav Antoš

Od poslední listopadové neděle začala doba adventní
– čas přípravy na Vánoce. Naše město se může pochlubit
řadou zvyků, které jinde nenajdete. Mezi ně patří tradiční
hraní skladeb určených pro tento čas z ochozu domažlické
věže pětičlennou skupinou hudebníků. I letos se tak děje
každou neděli od 7.30 hodin před mší svatou. Naposledy si
koledy poslechnete zhruba v půl dvanácté v noci na Štědrý
den před započetím půlnoční mše. Každý večer se navíc v 18
hodin nese městem zvuk zvonu advent.
(toš)

Změna v průběhu tisku zpravodaje
Na 2. straně v článku o otevírací době
zimního stadionu - 24. 12. a 1. 1.
- bude zavřeno!

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 15. 12. 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 17. 12. 2008 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 66. schůzi dne 29.
10. 2008 nesouhlasila s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu
vozidel na náměstí Míru, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 5 tun firmě KARPEM
a. s., Horšovský Týn. Schválila poplatek
ve výši 500,– Kč včetně DPH za službu
připojení k elektrické síti na přípojku
u kašny na náměstí Míru za každý započatý den záboru veřejného prostranství.
Rada nesouhlasila s pokácením 4 kusů
smrků na Palackého sídlišti za garážemi,
1 kusu borovice v Žižkově ulici před domem čp.33 a 2 kusů borovic na zahradě
VI. MŠ v Michlově ulici a souhlasila
s pokácením jedné borovice na zahradě
VI. MŠ v Michlově ulici, která roste blíže
u budovy školky, túje před okny domu
čp. 255 v ulici Kovařovicova, 2 kusů bříz
ve svahu nad domem čp. 151 v Pískovně
v Domažlicích a uložila Domažlickým
městským lesům s. r. o. odstranění dvou
bříz ve svahu nad domem čp. 151 a provedení případné probírky nebezpečných
stromů v Pískovně. Radní vzali na vědomí
informaci o průběhu prací na akci „Revitalizace aleje K Vavřinečku“.
Rada města na své 67. schůzi dne 10.
11. 2008 souhlasila s vybudováním a provozováním stavby „Naučná stezka a stezka
pro cyklisty“ v k.ú. Babylon a k.ú. Česká
Kubice. Vzala na vědomí závěrečné
zprávy o restaurování pomníku Svobody
a restaurování pomníku děkana Antonína
Příhody. Souhlasila s umístěním jednoho
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nového „lamposteru“ (směrová tabule) na
sloup VO č. 111 – ul. 28. října (RAIFFEISENBANK) a jedné směrovky na sloup
VO č. 88 – ul. Husova (KAUFLAND).
Schválila doplnění pravidel o poskytování
a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek. Rada
dále schválila uzavírky náměstí Míru takto: střední část náměstí od čp. 1 (radnice)
k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání
akce „Hudba u stromečku“ od 15.00 do
18.00 hodin ve dnech pátek 19. 12. 2008,
sobota 20. 12. 2008, pondělí 22. 12. 2008,
úterý 23. 12. 2008, střední část náměstí od
čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova
MKS) za účelem konání akce „Hudba
u stromečku“ v neděli dne 21. 12. 2008 od
12.00 hodin do 19.00 hodin, dolní část náměstí od křižovatky ulic náměstí Míru, ul.
Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání
akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2009
od 13.00 hodin do 20.00 hodin, střední část
náměstí od čp. 1 (radnice) k čp. 51 (budova
MKS) za účelem konání akce „Vánoční
zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
ve středu 10. 12. 2008 od 13.00 hodin do
20.00 hodin. Rada schválila konání akce
„Město dětem“ dne 1. 6. 2009. Schválila
uzavření rámcové smlouvy o provádění
exekucí mezi městem Domažlice a soud-
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ním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou,
Exekutorský úřad Klatovy. Schválila otevírací dobu Plaveckého bazénu s platností
od 5. 1. 2009 (více na www.domazlice.info). Souhlasila s konáním pravidelných
středečních trhů v roce 2009 a souhlasila
s uzavírkou a se zvláštním užíváním veřejného prostranství na náměstí Míru za
účelem konání pravidelných středečních
trhů pro rok 2009.
Zastupitelstvo města na svém 25. zasedání dne 29. 10. 2008 schválilo aktualizaci
Programu regenerace Městské památkové
rezervace Domažlice, zpracované městem
Domažlice (Ing. Weberová, p. Hinterholzinger, ze září 2008). Zastupitelé schválili
nabytí stavby světelného signalizačního
zařízení, stavby veřejného osvětlení, kanalizačního řadu a místní obslužné komunikace vybudovaných v rámci stavby
Obchodního domu Kaufland Domažlice.
Zastupitelstvo schválilo upravený návrh
zadání změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice. Neschválilo prodej 1.235 kusů akcií
společnosti Unipetrol a.s. (v současnosti
je příliš nízká cena pozn. red). Schválilo
dofinancování akce „Rekonstrukce tenisových kurtů“ vlastními prostředky ve
výši 2,095.704,– Kč v případě poskytnutí
dotace.
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NOVÁ UČEBNA PC

Díky projektu „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy“ byla dne 13. 10. 2008
slavnostně otevřena nová učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí v Základní
škole Msgre B. Staška v Domažlicích. Celkové náklady na vybavení nové učebny a šesti
multimediálních tříd – zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a učeben cizích jazyků pro
první a druhý stupeň dosáhly 1 604 100 Kč.
Vybavení zahrnuje třiadvacet počítačových stanic, devět notebooků, sedm interaktivních tabulí, sedm projektorů, tiskárnu a nový nábytek v počítačové učebně.
Vybavení mohlo být zřízeno díky dotaci z rozpočtu úřadu Regionální rady Plzeň ve
výši 1 483 792 Kč a příspěvku 120 308 Kč, které pro školu uvolnilo ze svého rozpočtu
město Domažlice. Projektová žádost s názvem „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní
školy“, byla předložena v březnu letošního roku na Úřad regionální rady, Územní odbor
implementace programu Plzeň.
(jm)
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 704 Kč,–
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
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

ÚSPĚŠNÝ III. DIVADELNÍ BÁL

Prožijte vánoční prázdniny
v Zimním stadionu a Plaveckém bazénu

Až se budete těšit na Ježíška a nebo naopak budete už mít vybalené dárky, můžete svůj
volný čas prožít v jednom z městských sportovních zařízení – v Zimním stadionu a nebo
v Plaveckém bazénu.
Zimní stadion nabízí volné bruslení v následující dny a časy: v pondělí a v úterý 22.
a 23. 12. vždy shodně od 17.00 do 18.30
hodin, na Štědrý den můžete vyrazit na ledovou plochu sami nebo s dětmi od 15.45
do 17.45, 25. 12. je otevřeno od 17.00 do
Rozpis svozu komunálního odpadu
18.30, na Štěpána od 11.45 do 14.45, v sobotu 27. 12 od 14.00 do 17.00 a v neděli od v 52. týdnu – VÁNOCE 2008.
14.00 do 15.30. V pondělí i v úterý (29.
Svoz odpadu bude probíhat během
a 30. 12.) je pro volné bruslení vyhrazena
dvou pracovních dnů.
stejná doba od 17.00 do 18.30. Na Silvestra
a) pondělí 22. 12. 2008 – bude provápak od 15.45 do 17.45 a na Nový rok od
17.00 do 18.30 hodin. 2. 1. i 3. 1. se bruslí děn svoz, který se provádí během roku
stejně - 14.00 až 16.00 a v neděli 4. 1. od pravidelně v pondělí a v úterý
14.00 do 15.30 hodin.
b) úterý 23. 12. 2008 – bude prováděn
Bazén z části využívá prázdnin ke
svoz, který se provádí během roku pravikompletní výměně vody – protože v době
normální školní docházky je plně využí- delně ve středu (včetně obce Havlovice),
ván – a proto je od 23. do 28. prosince ve čtvrtek a v pátek.
uzavřen. Navštívit ho ale můžete 29. i 30.
Žádáme tímto občany o včasné přista12 od 13.00 do 21.00. Na Silvestra i Nový vení a zpřístupnění odpadových nádob.
rok je zavřeno. 2. i 3. si můžete zaplavat
V dalším týdnu je svoz odpadu prováod 13.00 do 21.00 hodin a 4. 1. od 12.00
do 20.00. Od 5. ledna je pak normální děn jako po celý rok, s tím, že ze čtvrtka
provoz.
(toš) (Nový rok) se překládá na pátek.
(dts)

Odvoz odpadu

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Přítomným se postupně představilo pět ochotnických souborů
Divadelní bál v Domažlicích zahájila Marta Skarlandtová s ředi- krátkými scénkami. Na snímku horšovskotýnští divadelníci, po
telem MKS Kamilem Jindřichem.
nich následovali jejich kolegové z Tachova.

Poběžovičtí ochotníci pojali své vystoupení jako květinovou módní Po volbě krále tanečního parketu následovalo vystoupení Ochotpřehlídku (připravenou Eliškou Váňovou) doprovázenou vtipným ného divadelnického spolku Karel z Domažlic, který představil
komentářem. Následovalo neméně zábavné vystoupení členů sou- napínavou a zároveň vtipnou scénku vrcholící vzpourou nábytku.
boru „Pasečnice sobě“.
Foto Stanislav Antoš
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Nový územní plán

Zastupitelstvo města Domažlice rozhodlo 12. 12. 2007 o pořízení nového
územního plánu. 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 ÚP.
Bližší informace na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a ÚP, p. Pivoňka
(379 719 182), Ing. Sladká (379 719 184).
Ing. I. Sladká, vedoucí odboru výstavby a ÚP
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

prosinec 2008

KLAVÍR
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Domažlice, Husova 89
tel. 379 723 238, mob. 736 686 090

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

TTISKÁRNA MKS
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!

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
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Finále soutěže: O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol

SOUKROMÁ HUDEBNÍ ŠKOLA

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

DOMAŽLICE
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Za oknem nás hřeje pohádka
To je název další výstavy výtvarného
oboru Základní umělecké školy Domažlice, kterou pro návštěvníky knihovny připravila Jana Šlechtová a její žáci na zimní
ponuré dny. Stalo se již tradicí, že koncem
roku přinášejí žáci výtvarného oboru do
knihovny hravost, poetiku, pohodu. I tentokrát bude výstava doplněna o vystoupení
žáků literárně dramatického oboru ZUŠ
pod vedením Dany Žákové, které mohou
zájemci zhlédnout v úterý 16. prosince od
15 hodin ve vestibulu knihovny.
Samotná výstava ve vestibulu knihovny pak potrvá od 1. do 22. prosince 2008
a přístupná bude v provozní době knihovny.
Přednáška:
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc:
Národní obrození I.
První přednáška z cyklu o národním
obrození přiblíží evropské – především
literární souvislosti národního obrození.
Profesor Viktora zmíní i národní obrození
tzv. malých národů. Pokusí se postihnout
a okomentovat současné trendy hodnocení národního obrození, které se vyrojily
v posledním dvacetiletí. Jako vždy se
mohou posluchači těšit na živé vystoupení
okořeněné případnými a přesně cílenými
poznámkami a podložené hlubokými znalostmi oblíbeného a u široké domažlické
veřejnosti známého profesora plzeňské
Západočeské univerzity.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie
bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny zájemce
ve čtvrtek 11. prosince v 17. 00 hodin do
Galerie bratří Špillarů.
Školení internetové studovny v prosinci
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 9. prosince 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.

Městská knihovna Boženy Němcové a město Domažlice pořádají 2. prosince od 15.00
v oddělení pro děti domažlické knihovny finále soutěže, která má přispět k propagaci
hlasitého čtení mezi co největším počtem těch nejmenších čtenářů. Po třídních kolech, ze
kterých vybíraly dva nejlepší čtenáře paní učitelky, se vítězové sejdou ve velkém finále,
při kterém si změří své čtenářské schopnosti vždy dva žáci z každé třetí třídy obou základních domažlických škol.
Odborná komise složená z řad pedagogických pracovníků, zástupců umělecké sféry
a zástupců spolupořádajícího města Domažlice jistě spravedlivě ocení snahu všech soutěžících. Z jejich řad pak vybere toho nej, nej čtenáře, který je přesvědčí tím nejlepším
podáním jak předem připraveného textu, tak textu neznámého.
Je velmi jednoduché stěžovat si, jak se horší slovní zásoba dnešních dětí, jejich vyjadřovací schopnosti, jak malou mají obrazotvornost, jak roste jejich roztěkanost, jaké mají
problémy s učením. Záliba ve čtení všechna tato negativa pomáhá odstraňovat. A hlasité
čtení třeba „jen“ mladším sourozencům pomáhá upevňovat i sebevědomí dětí, rozvíjí paměť a v neposlední řadě napomáhá k posilování sociálních vazeb mezi sourozenci.
Akce domažlické knihovny a města Domažlice je jen dalším kamínkem, který by měl
k znovuobjevení krásy čteného slova u našich nejmenších přispět. Velké poděkování pořadatelů patří i učitelkám příslušných tříd, které základní kola soutěže ve svých třídách
uspořádaly.

Uzavření knihovny 29. až 31. prosince 2008

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje, že z provozních důvodů ( hloubkové
čištění koberců v celé budově a hygiena fondu) bude oddělení pro dospělé, čítárna, oddělení pro děti, internet a oddělení speciálních služeb od 29. prosince do 31. prosince pro
veřejnost uzavřeno. Běžný provoz knihovny bude zahájen v pátek 2. ledna 2009. Výpůjční doba půjčených knih a časopisů bude automaticky o tyto dny prodloužena a od čtenářů
nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení. Děkujeme za pochopení.
Další nové možnosti využívání databází knihovny prostřednictvím on-line katalogu
V minulém čísle jsem informovala o možnosti nahlížení do On – line katalogu domažlické
knihovny přes internet prostřednictvím jejích webových stránek http://www.mekbn.cz. Zmiňovala jsem se o funkci vyhledávání knih, jejich objednávání v internetových obchodech nebo
o možnosti rezervace v naší knihovně.
Jak si knihu můžete rezervovat? Pokud jste naším čtenářem (pokud ještě nejste, přijďte si
provést registraci za 100,– nebo 50,– Kč na rok – dospělí zaměstnaní 100, děti, důchodci a nezaměstnaní 50,– Kč) …takže pokud jste našimi čtenáři a chcete si rezervovat knihu prostřednictvím internetu, u které jste nahlédnutím do On-line katalogu a po kliknutí na název knihy
zjistili, že je půjčená, využijete k rezervaci link Rezervuj, který najdete dole pod informací
o počtu a půjčení knihy. Po kliknutí na Rezervuj se vám objeví okénko pro vložení čísla vašeho
čtenářského průkazu a okénko pro vložení vašeho PIN kódu, nebo údajů o datech narození,
pokud PIN kód nemáte v knihovně zaevidovaný. Dozvíte se, kolikátí v pořadí na danou knihu
jste, a pak už jen čekáte, až knihu přečtou čtenáři před vámi.
Přes PIN a číslo čtenářského průkazu se dostanete i do vašeho čtenářského konta. Zjistíte,
které knížky a od kdy máte z knihovny půjčené… a pokud si chcete prodloužit výpůjčky
knížek, u kterých jste ještě výpůjční dobu nepřekročili, máte možnost si konkrétní knížku jednoduchým odkliknutím v malém okénku vpravo vedle názvu knížky o další měsíc prodloužit.
Vyzkoušejte, je to snadné, rychlé, jednoduché… a vyhnete se placení zbytečných poplatků za
upomínky.
Další novinka v našem On-line katalogu se týká regionálních osobností. Opět využijete
v levém sloupci úvodní webové stránky On-line katalog, v otevřeném okně kliknete pod slovy
Zadání dotazu na podtržené Regionální autority a dostanete se do vyhledávacího pole osobností, které mají nějaký vztah k Domažlicím a celému regionu. A tady už můžete vyzkoušet
nový způsob vyhledávání. Vedle dosavadního klasického můžete využít možností Kalendária.
Kliknete-li na Dnes a Kalendárium, objeví se vám výročí regionální osobnosti, které vzpomínáme právě dnes. Stejně tak je to u dalších možností – výčet je docela obstojný: Zítra, Tento
měsíc, Příští měsíc, Každoročně, Pětileté, Desetileté, Narodili se, Zemřeli, Obojí, Letos, Příští
rok, Minulý rok. Můžete mezi možnostmi i smysluplně kombinovat. Jen potom nezapomeňte
kliknout na Kalendárium.
Toto využijí jistě žáci, studenti, učitelé. Ale podívat se mohou jistě i mnozí další – a objevit
a připomenout si někdy jména pozapomenutá, jindy jména našich současníků, se kterými
máme ještě stále možnost se potkávat.
Podívejte se a vyzkoušejte i vy. Když nic jiného, snad vás nahlédnutí do této databáze
přiměje alespoň k zamyšlení, kolik zajímavých osobností žilo a žije v kraji pod Čerchovem.

Mgr. Hana Mlnáříková MěKBN Domažlice
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(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

MIROSLAVA HAVELKOVÁ, mob.: 721 053 237
MIROSLAV BLÍHA, mob.: 721 053 273,
DVOŘÁKOVA 240, 344 01 DOMAŽLICE

Neberem Vás na hůlku, děláme to za půlku!

Začínajícím umělcům Přednáška s ochutnávkou
Dne 16. 12. se od 17,30 hodin uskuvstup zdarma
teční v prodejně Kačaby přednáš-

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.
(mks)

ka s ochutnávkou na téma káva
a jiné přírodní povzbudivé látky.
Počet míst je omezen – rezervujte si
prosím místo na tel. č. 608 528 208.
(ed)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

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

– S ČERTY JE LEGRACE, 3. 12. prodej,
4. 12. prodej, 5. 12. maturitní ples – SOŠ
+ SOU Horšovský Týn, 6. 12. maturitní
ples – Gymnázium, 8. 12. vánoční koncert ZUŠ, 9. 12. VIII. abonentní koncert
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR + JANA
BOUŠKOVÁ – flétna, 10. 12. prodej,
11. 12. Seniorské odpoledne, 12. 12. maturitní ples – OA, 13. 12. maturitní ples
– Gymnázium, 14. 12. premiéra loutkového divadla O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE MKS
I. patro, 15. 12. prodej, 16. 12 prodej,
17. 12. školení Sunek, 17. 12. Zasedání zastupitelstva města Domažlice,
18. 12. vánoční koncert – SPIRITUÁL
KVINTET, 19. 12. maturitní ples – OA,
20. 12. maturitní ples – Zdravotnická škola,
22. 12. Prodej.

KAČABY - káva – čaj – byliny
Dukelská 30, Domažlice
NABÍZÍ:

děti i diabetiky, čajové soupravy, Fair
Trade produkty, aromaoleje lékopisné
kvality a mnoho dalšího.
Rádi Vám poradíme s výběrem dárků.
Otvírací doba: PO–PÁ 9–12 13–17
SO 9–12
Adventní neděle 9–12

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Úterý

Setkání s režisérem Zdeňkem Troškou

2.

TROŠKOVO NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ

Začátek 19:30

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

Vstupenky lze zakoupit – Pegas, náměstí Míru 64, Domažlice, tel: 379 776 270.
Americká komedie s titulky

Středa–čtvrtek
3.–4.
Pátek–sobota

TROPICKÁ BOUŘE
m Vstupné 60,– Kč 103 min
Americké krimi s titulky

5.–6.

MAX PAYNE

Neděle

kino Čakan pro děti v českém znění

7.

HORTON

Zač. 14.00

r Vstupné 45,– Kč 85 min

Neděle
7.

m Vstupné 60,– Kč 100 min

Slovenská černá komedie v původním znění

POLOČAS ROZPADU
l Vstupné 60,– Kč 106 min

Středa
10.

Americké Sci-fi s titulky

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
m Vstupné 70,– Kč 98 min
Česká komedie

Čtvrtek–pátek

V neděli i od 14:00 hod

r Vstupné 65,– Kč 85min

Středa
17.

FAUNŮV LABYRINT
l Vstupné 60,– Kč 112 min

Čtvrtek–pátek

Sobota

Americký muzikál v českém znění

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
r Vstupné 80,– Kč 112 min
Slovenské drama v původním znění

VESMÍRNÍ OPIČÁCI

Zač. 14.00

r Vstupné 60,– Kč 80 min

m Vstupné 60,– Kč 96 min

Americký sci-fi horror s titulky

2

Neděle
21.

ZRCADLA
l Vstupné 60,– Kč 110 min

Středa 24.
Zač. 13:00
Zač. 15:00

Rodinná komedie Kozí příběh - Pověsti staré Prahy se odehrává v české středověké metropoli, která je ještě
plná strašidel, rodících se legend a teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní hrdinové filmu - vesnický
mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza - se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, příběhu Faustova
domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani pověstný chlupatý duch.

Z filmového Klubu - Mexiko, Španělsko, USA fantasy film s titulky Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede se svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem,

21.

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

Jedeme v tom všichni. Česká komedie Vy nám taky, šéfe! se odehrává v prostředí prestižní reklamní agentury
Mráz Media, vedené schopným managerem Ivanem Mrázem, který právě nabírá nové zaměstnance do svého
týmu (Václav Vydra).

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY

kino Čakan pro děti v českém znění

l Při opakování sleva – 10%

Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád
a mír. Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných armád bojových droidů otřásá v základech a silám
temna podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywalker a jeho Padawan - učednice Ahsoka Tano se
vydávají na cestu, která pro ně bude mít dalekosáhlé důsledky.

13.–14.

Neděle

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

Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života.
Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem - jakoby mimoděk - dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní s neúprosnou pravdou.

Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D animovaný film, který je zároveň i prvním v celé východní Evropě.

r Vstupné 65,– Kč 92 min

l Celá strana 18 x 25 cm

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

Horton je celkem normální slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos
spadne smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě
a že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se nezbláznil a to smítko opravdu mluví.

Sobota–neděle

MALÉ OSLAVY

(225 cm ) 2 970 Kč

(Zbavit New York špíny není čistá práce) Max Payne je individualistický policajt, který neuznává pravidla hry,
protože už nemá co ztratit. Vyšetřuje sérii záhadných vražd, které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dítěte.
Maxův svět je temný New York, ale ten je zde městem v rozkladu, městem rozloženým zločinem a drogami.

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

20.

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(A zkuste je dostat!) Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího
válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charakteristika filmu Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech
forem humoru.

11.–12.

v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

prosinec 2008

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

18.–19.

Inzerujte u nás

v

PROSINEC 2008

dárkové balíčky, vánoční
čaje i kávu, zdravotní balíčky pro

číslo 12

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

PROSTOR MKS
PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY 1.OBSAZENÍ
12. Prodej, 2. 12. pohádka pro děti z MŠ

l špalky a štípané louče pro různé druhy topidel v délkách 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 cm + kotouče ∅ 34 cm
l vaše dřevo mobilním zařízením zpracujeme – i u vás
l příčné dělení kmenů a balíků odpadového dřeva až do ∅ 150 cm
l s použitím nejvýkonnější elektrické pily pracujeme i v klidových zónách
l prořezávání, vyvětvování a kácení lesních a zvlášť nebezpečně rostlých dřevin

v

kino Čakan na Štědrý den pro děti

MADAGASKAR 2
r Vstupné 65,– Kč 90 min

který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi
chladným vztahem s otčímem. Jednou v noci potká dívka v nedalekém starodávném labyrintu starého Fauna.
„Muzikál ze střední 3“ nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají
s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky se
rozhodnou, že nastudují propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti,
své touhy a zároveň obavy ze změn, jež budoucnost přináší.
Každý je někdy ztracený. Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex.
Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka Tereza Nvotová.
Filmový vztah matky a dcery je o to opravdovější a intenzivnější, že ho v Malých oslavách ztvárnily skutečná
matka s dcerou.
První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední ...doufejme, že se vrátí! Když NASA, Národní
úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby
Bruce Willise. Teď je ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina. Do služby je
tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí (v českém znění Vojtěch Kotek), který by měl mít
ty správné předpoklady k záchraně projektu.
Zlo existuje... na druhé straně. Ben Carson (Kiefer Sutherland) už zažil lepší dny. Před rokem byl tento lehkovážný
policajt postaven mimo službu kvůli zastřelení kolegy. Tato nehoda ho stála nejen místo, ale vnesla mu do života
alkohol a vztek. Žena i děti se mu odcizily a on skončil na rozváleném gauči u své sestry.
Stále spolu. Stále ztracení. Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král
Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák
Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, kteří chtějí
poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, jenže…

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 LEDEN 2009: Umírající zvíře, Ženy, Absurdistán, Rallye smrti, Jak se zbavit přátel a zůstat, Anglické jahody,
Juno, 2 dny v Paříži, Svatá hora, Sněženky a machři po 25 letech, 96 hodin, Stmívání.
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čtvrtek 27. listopadu 2008 od 16.00 hodin na domažlickém náměstí před radnicí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

sbory a sólisté ZUŠ Domažlice
Hlavní pořadatel: město Domažlice, ve spolupráci s MKS a ZUŠ Domažlice
úterý 2. prosince 2008 od 8.30 a od 10.15 hodin ve velkém sále MKS
2 představení pro děti z mateřských škol
Agentura Reny Ing. Renáta Zunová

S ČERTY JE LEGRACE aneb Pekelné řádění čerta, čertice a dětí
neděle 7. prosince 2008 od 19.00 hodin v augustiniánském kostele

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice

pondělí 8. prosince 2008 od 17.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
ZUŠ Domažlice ve spolupráci s MKS Domažlice

úterý 9. prosince 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VIII. abonentní koncert

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR – Vánoce doma a ve světě
umělecký vedoucí: prof. Jiří Chvála
harfa: Jana Boušková

středa 10. prosince 2008 náměstí v Domažlicích

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň
17.00 – zahájení programu
18.00 – zpívání koled v přenosu
Pořadatelé: MKS a město Domažlice, DDM DOMINO Domažlice
Realizační agentura: RLA STALLION, www.rlastallion.cz

v
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pondělí 22. prosince 2008 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XVI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisný soubor Postřekov
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice

pátek 26. prosince 2008 od 19.00 hodin v arciděkanském kostele

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor Čerchovan orchestr a sólisté
Dirigent: Marek Vorlíček
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice

čtvrtek 1. ledna 2009 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Hlavní pořadatel: město Domažlice

VSTUP NA POŘADY UVÁDĚNÉ NA NÁMĚSTÍ MÍRU - ZDARMA!

Předprodej vstupenek na některé 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

Přehled divadelních her a koncertů na rok 2009:
v programovém oddělení MKS Domažlice, v Městském informačním

Loutkové divadlo Domažlice

centru Domažlice nebo na www.idomazlice.cz

premiéra loutkové pohádky O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

úterý 20. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

čtvrtek 18. prosince 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

SPIRITUÁL KVINTET – vánoční koncert

čtvrtek 22. ledna od 9.00 a 10.30 hodin ve velkém sále MKS

pátek 19.–úterý 23. prosince 2008 na domažlickém náměstí před radnicí

2 pořady pro školy – JAROSLAV UHLÍŘ

HUDBA U STROMEČKU

pátek 23. ledna od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
Hlavní pořadatel: MKS a město Domažlice
pátek 19. prosince 2008
15.00 PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice
15.30 GEORGE BAMBINI DI GYMPL při GJŠB Domažlice
16.00 ŽÁCI HUDEBNÍ NAUKY ZUŠ Staňkov – J. Uhlíř/Z. Svěrák Operka Budulínek
16.30 Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové
sobota 20. prosince 2008
16.00 Vokální skupina SINGTET a kapela VYSOKÁ TRÁVA
neděle 21. prosince 2008
16.45 TRUBAČI OMS

prosinec 2008

17.00 PONOCNÝ
17.05 Vánoční zpěvohra VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek Karel, Canzonetta, sólisté, Hudba: Josef Kuneš
17.45 TRUBAČI OMS – setkání u krmelce
pondělí 22. prosince 2008
16.00 Pěvecký sbor „PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK“ při ZŠ Komenského 17 Domažlice
16.30 MUSICA VAGANTIUM
17.00 PONOCNÝ
cca 19.00 PONOCNÝ – po ukončení Chodského vánočního koncertu
úterý 23. prosince 2008
16.00 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
16.30 HLASOPLET
17.00 PONOCNÝ

neděle 14. prosince 2008 od 14.00 a 16.30 hodin MKS I. patro

předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice
cena vstupenky: děti 20,– Kč, dospělí 30,– Kč

v

Repríza pohádkové hry se zpěvy zejména pro dospělé RŮŽENKA
ŠÍPKOVÁ
Ochotný divadelnický spolek Karel
sobota 31. ledna od 14.00 hodin ve velkém sále MKS
Ve spolupráci s DDM DOMINO dětský karneval
„PIRÁTSKÝ KARNEVAL“
termín bude upřesněn 19.30 hodin v MKS
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ

Domažlický zpravodaj - str. 10

Turistické akce
v PROSINCI
Pátek 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz v 18 hodin
u Sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět (4 km). Vede K. Bílek.
Neděle 7. 12.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží ČD
ve 12.31 hod do Kdyně. Trasa: Kdyně,
Podzámčí, Kout na Šumavě (8 km). Vede
M. Senohrábková.
Neděle 14. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.04 hod do Trhanova. Trasa:
Trhanov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem,
Hamry, Trhanov (6 km). Vede P. Matějka.
Neděle 28. 12.
Závěrečná turistická vycházka. Sraz ve 13
hod „U Golema“. Trasa: Domažlice, Hadrovec (U tří Chodů), Babylon (6 km). Vede
Ing. S. Krejsa.
Připravujeme
Čtvrtek 1. 1. 2009
Novoroční setkání na Vavřinci v 0.45
– 1.15 hod (36. ročník). Na památku novoročenka. Zajišťuje M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (11. ročník).
Sraz v 10 hod na parkovišti v Caparticích
(8 km). Vede J. Kuželka. V průběhu akce
proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“.
Zajišťuje P. Matějka.
Novoroční turistická vycházka. Odjezd
z nádraží ČD v 13.02 hod do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.

Tříkrálová sbírka
2009 v Domažlicích

Sbírka bude slavnostně zahájena v sobotu 3. ledna ve 13.30, a to tradičním
průvodem od kláštera do Arciděkanského
kostela. Sbírku zahájí zástupci biskupství, Diecézní charity i města Domažlic.
Průvod Tříkrálové sbírky bude nově
obzvláštněn - účastí oveček. Děti se budou
moci přestrojit za ovečky a jít ve slavnostním průvodu se třemi králi. V arciděkanském kostele se pak stanou součástí tradičního živého betléma.
Králové - koledníci se pak rozejdou do
ulic. Koledování potrvá do středy 7. 1.
Kdo z dětí i dospělých by měl chuť
pomoci s koledováním, přijďte kdykoliv
na faru (nám. Míru 136) nebo volejte na
731 433 092. Ovečky se můžou (přestrojené) zapojit rovnou při zahájení do průvodu. Srdečně zveme děti i dospělé.
Terénní sociální služba - Diecézní
charita Plzeň, Štěpán Glac

v

číslo 12

v

prosinec 2008

Co mi fotbal vzal a co mi dal

100 let kopané v Domažlicích

28. listopadu bylo na Střelnici slavnostně otevřeno nové fotbalové hřiště s umělou trávou
a večer proběhly v MKS Domažlice oficiální oslavy tohoto významného výročí. Sto let je
dlouhá doba a obsahuje proto osudy lidí několika generací, které nám historie pro dnešní
dobu zanechala jen částečně a neúplně. Co však víme určitě, je to, jaký cíl měla obětavá
práce a činnost všech účastníků této stoleté epochy. Převážně vlastenecké pohnutky při
zakládání sportovních spolků se později přesunuly do oblasti zájmu o sportovní vyžití
členů, využití volného času a propagace města. Dnes je hlavním hnacím motorem činnosti
sportovních klubů dosažení kvalitních sportovních výsledků, které jsou pak významným
kritériem hodnocení jejich úspěšnosti. Toto kritérium určitě nijak nesvazovalo nohy prvním
průkopníkům kopané v našem městě, tehdejším studentům gymnázia, když již kolem roku
1893 na cvičišti za starými kasárnami hráli fotbal pravým anglickým fotbalovým míčem.
Rok 1908 považujeme za oficiální začátek domažlické kopané. V tomto roce byly
v Praze potvrzeny a schváleny stanovy a dne 14. října, v restauraci U Lapků, byl založen
SK Šumava. Jeho prvním předsedou byl zvolen Max Tuswald. V roce 1912 byl založen
v Domažlicích další sportovní klub Sk Sněhaři, kde se vedle zimních sportů provozovaly
i letní, včetně kopané.
Většímu rozvoji kopané v této době bránil ten fakt, že žádný z klubů neměl vlastní hřiště.
Během první světové války sportovní hnutí stagnovalo, ale už roku 1922 přinesl tehdy ještě
neúspěšné jednání o sloučení obou klubů do SK Domažlice. Další neúspěšný pokus o sloučení obou klubů proběhl v roce 1928. Oba kluby tehdy hrály svoje zápasy na letní jízdárně,
která patřila vojenské správě. Změna nastala na jaře 1930, kdy SK Šumava otevřela svoje
hřiště na Habeši a SK Sněhaři na podzim téhož roku otevřeli hřiště na Střelnici.
V roce 1939 došlo konečně ke sloučení obou klubů a vzniku fotbalového subjektu SK
Domažlice. Protektorát a s ním související události neblaze dolehly i na domažlickou kopanou. Změna nastala po osvobození a následné období bylo jedním z nejúspěšnějších v celé
historii domažlické kopané. V čele stál tehdy předseda František Ludvík, byla zrestaurována tribuna, na hřišti byl vybudován rozhlas a dorost ve složení Brei, Holeček, Ludvík,
Váchal, Tischler, Forst, Jung, Kupilík, Fronk, Vávra, Karel Schröpfer, Magrot, Poláček,
Nachtman a Vybíral získal titul dorosteneckého mistra župy.
Po dvanácti letech v roce 1951 byl klub SK Domažlice sloučen se závodní sokolskou jednotou a následně reorganizací vznikla závodní tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice.
Konec šedesátých a počátek sedmdesátých let je ve znamení úspěšného působení A mužstva Jiskry Domažlice, pod vedením trenéra Volfíka, v divizní soutěži. Po sestupu z divize
se mužstvo Jiskry pohybovalo střídavě mezi I. B a I. A třídou a krajským přeborem. Toto
období je charakteristické dobrou prací s mládeží, což přináší ovoce až v posledních desetiletích. V minulé sezoně slavila Jiskry postup ve všech kategoriích a to od žáků, dorostu, B
i A mužstva mužů. Tyto úspěchy posledních let tak velice sympatickým způsobem přispívají k důstojným oslavám tohoto výročí.
Při oslavách sta let domažlické kopané se musíme samozřejmě zmínit i o dalších klubech, které společně psaly historii tohoto sportu v našem městě. Jedná se o VTJ Dukla
a RH Domažlice, které svojí mnohaletou úspěšnou činností významně přispívaly ke sportovnímu a společenskému životu našeho města.
Rostislav Hlaváč

Ze života ZUŠ

2. 12. v 17:00 v Muzeu Chodska zahájení výstavy loutek Do pohádky s pimprlátky.
Expozici doplňuje výstava dětí z výtvarného oboru Jany a Igora Šlechtových Loutka
očima dětí. Výstavy potrvají do 31. 1.
7. 12. v 19:00 v klášterním kostele
Adventní učitelský koncert. S orchestrem
Václava Cibulky spoluúčinkují ženský
sbor Canzonetta a dětský sbor Duha.
8. 12. v 17:30 v MKS Vánoční koncert
ZUŠ.
11. 12. v 17:30 v klášterním refektáři
Výměnný koncert dětských sborů. Sluníčka-Plzeň a Skřivánci-Domažlice.

12.–14. 12. Vánoční mezinárodní festival sborů v Bruntále. Pozvání přijal sbor
Duha. Děti vystoupí 13. 12. v divadle a 14.
12. v kostele. Sbormistr Jitka Mentová,
klavírní doprovod Jiřina Eretová.
16. 12. v 15:00 v Knihovně Boženy
Němcové Za oknem nás hřeje pohádka.
Výstavka žáků VO Jany Šlechtové s programem žáků LDO Dany Žákové.
19. 12. v 17:30 v koncertním sálku ZUŠ
Vánoční besídka pěvecké třídy Lucie
Kotlanové a houslové třídy Lucie Rušové
s klavír. dopr. J. Eretové a A. Holoubkové.
21. 12. v 17:00 Vánoční koncert ve
Schwandorfu. Domažlickou ZUŠ bude
prezentovat kapela Combo V. Cibulky
a sbor Duha.
(je)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC

Od 1. do 17. prosince BAREVNÉ KAPKY, interaktivní projekt pro 1.–4. třídy ZŠ. Proměny přírody, tradiční svátky, lidová slovesnost,
říkadla, pranostiky, praktická výroba od 10 do 11.30 hodin v Domě dětí.
Sobota 6. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI – drobné malované dřevěné objekty s aplikacemi jako dárek. Společně s galerií
bratří Špillarů. Zahájení v 8.45 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí, vlastní dílna bude probíhat v galerii bratří Špillarů.
Sobota 6. prosince – VÝPRAVA NA HOROLEZECKOU STĚNU. Sraz ve 13.30 hodin na parkovišti u bývalého Svazarmu.
Pátek 12. prosince – Zájezd pro žáky čtvrtých tříd ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa
v Plzni na představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Sobota 13. prosince – VÁNOČNÍ DÍLNA od 9 do 12 hodin v domě dětí.
Čtvrtek 18. prosince – ADVENTNÍ ODPOLEDNE od 13 do 16 hodin v domě dětí.

Přejeme Vám vánoční čas plný laskavostí a zdravý rok 2009. Ale jen samotné
přání nestačí. Najděme v sobě dost vůle, síly a odhodlání, abychom své sny a přání
proměnili ve skutečnost. Pracovníci DDM DJMINJ

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

ROZVRH

Angličtina pro žáky ZŠ

Út a Čt 15.00–16.00

Angličtina pro předškoláky

Út 16.00–17.00

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 14.00–16.00

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

Středa 14.30–16.00

Herní klub

Středa 14.00–16.00

Barvínek pro předškoláky

Úterý 15,00–16.00

MOZAIKA nenáročné výtvarné techniky, kreslení, stříhání,
lepení

Čtvrtek 15.00–16.00

Flétna pro žáky ZŠ–začátečníci

Úterý 13.30–14.30

Flétna pro předškoláky

Úterý 14.45–15.45

Flétna pro žáky ZŠ–pokročilí

Čtvrtek 14.45–15.45

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

Úterý 13.30–15.00

ZÁCHRANÁŘ

Úterý 15.00–16.00

Automodelář

střídavě Po nebo St
14.30–18.00

Elektro

Úterý 14.00–16.00

Městské centrum služeb,
Baldovská 638

pořádá v jídelně
3. 12. od 14.00 hodin přednášku Veselé
obrázky – p. Jan Novák
5. 12. od 14.00 hodin Mikulášskou zábavu – k tanci i poslechu hraje p. J. Beran
11. 12. 2008 od 15.00 hodin Veselé Vánoce s dětmi z DD ve Staňkově
12. 12. od 14.30 hodin Vystoupení folklorního souboru MRÁČEK
19. 12. od 15.00 hodin Živý betlém

Městské centrum služeb,
Břetislavova 84

pořádá ve společenské místnosti
4. 12. od 14.00 hodin Mikulášskou zábavu – k tanci i poslechu hraje Pepa Štefan
11. 12. od 14.00 hodin přednášku Veselé
obrázky – p. Jan Novák
18. 12. 14.30 hodin Živý betlém

SENIORSKÉ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 11. prosince se v MKS Domažlice koná mikulášské seniorské odpoledne. Setkání začíná ve 14 hodin. Hrát bude
Osvračínská švitorka v čele s Vlastimilem
Weinerem. Přijde i Mikuláš, můžete si připravit dárečky pro přátele. (MO i OO STP)

CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Projekt Gymnázia J. Š. Baara a města Domažlice Centrum volného času, na kterém se finančně podílí i Plzeňský kraj, dokončuje druhý rok své existence. Základní myšlenkou je zpřístupnit zdarma sportoviště i další prostory gymnázia domažlickým
dětem a umožnit jim smysluplné vyplnění volného času. Jednotlivé kroužky nemají ambici vychovat výkonnostní sportovce
a účastnit se soutěží, snaží se pouze nabídnout dětem zdravý pohyb. Návštěvnost sportovních a výtvarných kroužků již překonala
loňský rok a překročila hranici 2000 návštěv. Nejvíce využíván je v letních měsících stadion gymnázia. V současné době jsou pro
děti k dispozici kroužky v budově gymnázia. Přijít může opět každý, kdo má právě čas a chuť.
úterý
středa
pátek

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
14.00 – 15.30

atletika
florbal
keramika

tělocvična gymnázia
tělocvična gymnázia
modelovna v budově gymnázia
(tel. pro informace 379 414 228)

Jan Anderle
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Přijďte načerpat zdraví,
sílu a energii do magického
prostředí solné jeskyně
Kupte u nás jako vánoční dárek
pro své blízké pobyt v naší solné
jeskyni
Při poslechu relaxační hudby a v klidu
dýchejte vzduch nasycený vzácnými látkami, které se uvolňují ze soli z Mrtvého moře.
Prokazatelné blahodárné účinky
na organizmus pocítíte po první návštěvě.
Velmi vhodné pro děti s častými nemocemi
horních cest dýchacích a alergiemi.
Informujte se na telefonu
+420 732 354
nebo na www.solnajeskyne-domazlice.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Když mě před prázdninami oslovil Tomáš Strádal, že by
měl chuť uspořádat turnaj mezi jednotlivými školkami v Domažlicích, nedovedla jsem si představit, jak by předškolní
děti mohly zvládnout baseball. Když jsme se na začátku školního roku seznámili s pravidly soutěže, bylo nám jasné, že to
zvládnou i naše předškolní děti. Každá školka dostala stativ,
pálku a míčky a samozřejmě také dresy. Poctivě jsme trénovali a 3. 10. začal v hale turnaj mezi školkami. Děti měly radost z každého podařeného míčku. Nadšení pro hru vzrůstalo
každé další kolo. Hra přitáhla i rodiče a na ukončení turnaje
7. 11. jsme měli plné ochozy s úžasnou podporou.
Děkuji hlavním organizátorům turnaje v dětském baseballu, Tomáši Strádalovi a Petru Skalovi, za skvělý nápad
a organizaci celého turnaje. Děti obdržely medaile, diplomy
a vítězné družstvo dostalo putovní pohár ANS střecha a krásné koloběžky.
Mé poděkování patří také sponzorům, panu Jiřímu Aulíkovi, hlavnímu sponzoru celé soutěže, panu Martinu Wimmerovi (WPAUTO) za krásné dresy. Paní Vlastimile Haberlové
děkuji za zdravotní dozor celého turnaje. Děkuji všem učitelkám za skvělý přístup k celé soutěži a rodičům za úžasnou
podporu.
Se všemi zúčastněnými se těším na další spolupráci.
Na shledanou v dubnu 2009.
Anna Bauerová, ředitelka mateřské školy
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
Zahradní 471, 34401 Domažlice

Domažlický zpravodaj - str. 14

v

číslo 12

v

prosinec 2008

CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Jejich majetek byl zabaven a některé cenné předměty umělecké
hodnoty byly vystaveny ve výkladní skříni „U Šmejkalů“ na náměstí. Nechyběla tam jejich jména a fotografie s doprovodnými
nápisy jako „To jsou oni!“, „Křeček“, „Šmelinář“, „Pryč s proradnými buržousty!“ i jinými.
Abychom se nedostali i my do podobné situace, odváželi jsme
v noci zbylé zboží na malém vozíku do živcového lomu „Na kole“
a tam je zahrabávali pod vyvezenou hlušinu. Dluhy za dodané
a neprodané zboží spláceli rodiče z nuzných platů dělníků téměř
deset let. Druhého bytu jsme se museli vzdát.
Ještě zbývá dokončit pomyslnou nájemnickou inventuru „dvaadvacítky“. Nad námi bydleli Veberovi. On byl pojišťovákem, ona
pečovala o dvě malé děti. Ty po obědě spávaly, a tak jsem nesměl
v té době cvičit na žádný hudební nástroj. Proto jsem měl na ně

vztek. Za jejich bytem byl ještě jeden o dvou místnostech, který
obývali Zemanovi. On, vysoký a hubený, dělal na „berňáku“, ona,
menší a do všech stran zakulacená, nikde nepracovala a ráda roznášela drby po celém Čouchu. Jejich dcera Marie se nevdala a žila
v bytě až do své smrti. Syn Míra, přezdívaný Kuzma, se vyučil fotografem. V polovině padesátých let se oženil a odstěhoval kamsi
do Krkonoš. Jeho dcera a syn se později stali reprezentanty naší
republiky ve sjezdovém lyžování. Po smrti „domácích“ bydleli
v jejich bytě spravovaném národním výborem Roškotovi a později
i jiní nájemníci. Víc už k „našemu baráku“ nelze dodat.
A ani k lidičkám z Čouchu. Dnes už jich většina nežije. Každý
z nich byl trochu jiný, svým způsobem jedinečný, ale jako celek
byli pro mne všichni krásní, nezapomenutelní. Sláva jim a čest
jejich památce.
(dokončení)

Michael Rittstein vystavuje

Za značného zájmu veřejnosti byla 6. listopadu v Galerii bratří Špillarů otevřena výstava litografií profesora pražské akademie Michaela Rittsteina. Umělec v naší galerii představil svá díla již jednou v roce 2002. Současná prezentace je zařazena do IV. ročníku
festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala, kterou pořádá Galerie Klatovy/Klenová. Návštěvníci se mohou obdivovat dvaceti litografiím.
Expozici korunuje rozměrná malba na dřevěných prknech s názvem Rezonanční dřevo z roku 2007. Michael Rittstein je označován za
žijícího klasika české malby, je spojen svými rodinnými kořeny s Brnířovem u Kdyně, kde má svůj ateliér. Před nedávnem mu Galerie
Vltavín vydala monografii s celkovým soupisem grafického díla. To je jen několik důvodů, proč byl autor vybrán pro letošní festival.
Výstava potrvá do konce letošního roku a je otevřena vždy od pondělí do pátku 9–12 a 13–16 hodin.
Václav Sika, vedoucí Galerie bratří Špillarů
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Česká republika - Švýcarsko 3:1

Na zimním stadionu v Domažlicích.
Zájemci se mohou přihlásit každé volné
bruslení. Bližší informace u paní Macháňové na tel. 604 922 131, 379 422 069 po
20. hodině.

BAZAR – SUPER
DOMAŽLICE
MILAN PIVOŇKA

KOMISNÍ PRODEJ VŠEHO DRUHU

ul. Npor. O. Bartoška
(pod Dubinou)
Nabídka:

Nábytek – elektro, sportovní věci, elektrospotřebiče,
hračky, koberce a další velký výběr levného zboží
NOVĚ OTEVŘENO
od 3. 11. 2008
Pondělí až pátek 9.00–17.00

tel. 606 814 414

Informace a fotogalerie:
www.bazarsuper.wbs.cz

Domažlický zimní stadion má za sebou první mezistátní zápas. Na ledové ploše se utkali
reprezentanti do šestnácti let České republiky a Švýcarska. Zajímavé utkání okořenili
naši reprezentanti třemi góly, hosté dokázali jejich náskok pouze snížit na konečných 3:
1. Trenér naší reprezentace si nakonec pochvaloval výborné zázemí moderního domažlického stánku ledního hokeje a zejména vysokou kvalitu ledu.
Foto Dalibor Kubů
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
kosmetické vánoční kazety, balíčky - dámské,
pánské, dětské
l vánoční ozdoby - špičky, koule, rakety, olivy,
srdíčka, zvonečky v různých nových odstínech
l vánoční stromky 90 cm, 1 m, 1,20 m, 1,50 m,
1,80 m
l girlandy, prskavky, domečky, františky
l vánoční sníh, barva na ozdoby stříbrná a zlatá
l háčky na ozdoby, svícny, adventní věnce
l svíčky, řetězy, lamely
l andělské zvonění
l vánoční dekorace
l

Totéž najdete v prodejně na náměstí
Drogerie Podskalská, barvy–laky,
náměstí 56, Domažlice, ( 379722290

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

