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Starostou Domažlic byl zvolen Miroslav Mach

Mimořádnou událostí se pro sbor Čerchovan stalo jeho vystoupení s Českou
mší vánoční Jakuba Jana Ryby ve Věčném
městě. Na straně 11 se v rozhovoru se
starostou Miroslavem Machem dozvíte
o setkání našich rodáků s papežem Benediktem XVI., o zmíněném koncertu
i o dalších zajímavostech z Vatikánu
a Říma.

Nové předplatné

Příznivci divadla a koncertů vážné
hudby mají už jen několik dnů čas, aby si
zajistili abonentní vstupenku na začínající
sezonu. Díky ní si mohou zajistit stálá
místa v hledišti a využít výrazných slev.
Abonentky jsou k dispozici v programovém oddělení MKS Domažlice.

Zima z pohledu DTS

Zastupitelstvo Domažlic zvolilo na své druhé schůzi novou radu. Oproti prvnímu
zasedání, které skončilo bez výsledku, se na druhém o nejvyšší post ve městě ucházel
pouze jeden kandidát. Minule navrhovaný Jan Látka v úvodu schůze vystoupil a vzdal
se nominace s odůvodněním, že chce zjednodušit povolební situaci a napomoci volbě
nových orgánů města. Následně byl nově vzniklou koalicí SPMD, ČSSD a Nezávislí
2010 zvolen starostou Miroslav Mach (SPMD), prvním místostarostou Karel Štípek
(SPMD) a neuvolněným místostarostou Vítězslav Brody (ČSSD). Radními se stali
Jitka Heřmanová (ČSSD), Jaroslav Bauer (ČSSD), Zdeněk Novák (SPMD) a Josef
Kříž (Nezávislí 2010). Mimo městskou „vládu“ tak zůstali zastupitelé zvolení za
KSČM a ODS.
Následně pokračovala schůze nového zastupitelstva, které se věnovalo běžným
záležitostem města. S jakým výsledkem najdete na následující straně ve výpisu přijatých usnesení.
Za posledních dvacet let se v čele Domažlic vystřídaly tři osobnosti zdejší politiky
– po dvou volebních obdobích zasedali v kanceláři starosty Jaroslava Wollerová a Jan
Látka. Miroslav Mach právě začíná druhé čtyřleté období.
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 17. ledna 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 26. 1. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Letošní zima bude patřit bezesporu
mezi ty, které přinesly mimořádné množství sněhu. Toto tvrzení je platné, i když
jsme teprve v její polovině. Ze sdělovacích
prostředků víme, že v mnoha obcích je
situace dramatická, protože v jejich skladech došla posypová sůl. Jak jsou na tom
Domažlice, jsme se zeptali ředitele Domažlických technických služeb Jaroslava
Zavadila.
„My jsme sůl výhodně nakoupili už
v květnu,“ říká J. Zavadil. Díky tomuto
rozhodnutí nemá naše město - na rozdíl od
mnohých jiných - žádné potíže. Podle jeho
slov DTS rozvezly po městě zhruba polovinu zásob. Podle všeho by zbytek měl po
zbytek zimy vystačit.
Na úklidu sněhu se ve směnách podílejí
všichni zaměstnanci DTS. Dlouhé hodiny
tráví nejen za volantem posypových vozů
či traktorů, ale prováději i ruční údržbu,
kterou představuje úklid schodů, přechodů
pro chodce a řady dalších míst, která nelze
uklidit technikou.
(toš)

Další kniha

Příznivci regionální historie se v těchto
dnech dočkali další zajímavé knihy. Publikaci s názvem Co odnesl čas 1 – Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko v historických
fotografiích do Zdeňka Procházky je už
v prodeji. V knize jsou na 208 stranách
velké fotografie, které většinou vznikly
kolem roku 1900. Více než jedna polovina
jich doposud nebyla otištěna.
(red)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 142. schůzi
dne 22. 11. 2010:
- souhlasila s podnájmem ordinace a čekárny
Městského centra soc. rehab. služeb – domov
pro seniory, Domažlice v budově čp. 689 v ul.
Prokopa Velikého v Domažlicích MUDr. Janě
Böhmové, Kostelní 168, Domažlice, za účelem
zřízení ordinace praktického lékaře pro dospělé
- schválila pokácení stromů na pozemkových parcelách k.ú. Domažlice z důvodu zajištění stavby
„Čistá Berounka – etapa II – část D - Domažlice“
takto: pozemková parcela č. 4807/29 – 5 ks lip,
pozemková parcela č. 2403/1 – 1 ks jedle, 1 ks
borovice, pozemková parcela č. 5545/1 – 1 ks
jasanu ztepilého a 1 ks lípy, pozemková parcela
č. 4948/23 – 1 ks jasanu
- schválila rozšíření základnové stanice GSM
umístěné na objektu čp. 236 ul. Kozinova
Domažlice dle předložené zjednodušené projektové dokumentace stavby „83002 Domažlice
Kozinova“
- vzala na vědomí návrh společnosti Domažlické
městské lesy, spol. s r.o., a schválila zadání
zakázky na technické zhodnocení lesní cesty
č. 32 „Sokolova vyhlídka“ společnosti Rudolf
Psutka, Trhanov č.p. 132 za cenu 199.800,– Kč
včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo
- neschválila základní hodinovou sazbu od 13 do
24 hodin v sobotu a neděli na zimním stadionu
ve výši 2.090,– Kč bez DPH s účinností od
1. 1. 2011
- vzala na vědomí žádost o povolení pokácení
dřevin v rámci realizace akce „Stavební úpravy a přístavba Dům pro seniory Domažlice“,

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
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jejímž investorem je Centrum sociálních služeb
Domažlice
Rada města na své 143. schůzi
dne 6. 12.2010:
- souhlasila s odstraněním 2 keřů – jalovců před
domem čp. 207 na Palackého sídlišti v Domažlicích za podmínky provedení náhradní výsadby
- nesouhlasila s odstraněním 3 přerostlých jehličnatých stromů o výšce 18 m na Palackého
sídlišti v Domažlicích před domy č.p. 210, 211,
212 podél chodníku
- souhlasila s odstraněním 1 kusu břízy a 2 kusů
smrků stříbrných u domu čp. 200 na Palackého
sídlišti v Domažlicích
- souhlasila s odstraněním 2 kusů smrků obecných u domu čp. 566, 567, 568 ve Švabinského ulici v Domažlicích
- souhlasila s odstraněním 2 kusů okrasných
stromů tújí, které zastiňují okna bytů domu čp.
515 v Mánesově ulici v Domažlicích
- souhlasila s odstraněním náletových dřevin na
p.č. 5185/1 v katastrálním území Domažlice
z bezpečnostního důvodu a poškozování cizího
majetku
- souhlasila s odstraněním poškozené břízy v Hanově parku v Domažlicích
- souhlasila s odstraněním nevhodně rostoucích
keřů a stromů na p.p.č. 890/2 na pohřebišti
Městský hřbitov v Domažlicích - urnový háj
z důvodu zřízení dalších hrobových míst
- schválila jízdní řád linky č. 405001 na dobu od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 s vypuštěním spoje
č. 5 oproti jízdnímu řádu z roku 2010 z důvodu
duplicity spojů
- schválila úhradu ztráty vzniklé zajištěním
provozu linky MAD č. 405001, provozované
dle smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., na zajištění
provozu linky MAD na dobu od 1. 1. 2011
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do 31. 12. 2011 v dohodnuté částce ve výši
102.865,– Kč/měsíc se zajištěním provozu
podle schváleného jízdního řádu
- souhlasila s odstraněním křoví k patě svahu
příkopu podél silnice III/1903 na pozemku p.č.
3342/1 k.ú. Domažlice a zplnomocnila Správu
a údržbu silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje, Sadová 324, 344 79
Domažlice, k zajištění příslušného povolení
a odstranění křoví
- vzala na vědomí dopis nájemců bytového domu
č.p. 394 v ul. Pelnářova v Domažlicích – Bezděkovské předměstí ze dne 23. 11. 2010 a uložila
Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o.
zajistit vyhotovení dodatku znaleckého posudku
bytového domu č.p. 394 v Pelnářově ul., Domažlice - Bezděkovské předměstí z důvodu změny
výměry převáděného pozemku v rámci proběhnuvší obnovy katastrálního operátu v k.ú.
Domažlice a zaslání nových nabídek k prodeji
dle platných předpisů
- schválila ceník služeb plaveckého bazénu pro
rok 2011
- schválila cenu vodného a stočného pro rok
2011 dle návrhu předloženého společností
Chodské vodárny a kanalizace takto:
- a) cena vodného: 31,67 Kč bez DPH
- b) cena stočného: 24,96 Kč bez DPH
- schválila uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a kronikářkou města Domažlice PhDr. Věrou Závackou o zhotovení kronikářského zápisu
za rok 2011
Zastupitelstvo města na svém
2. zasedání dne 8. 12. 2010:
- vydalo: Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný VHP nebo
jiné technické zařízení povolené ministerstvem
financí, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity, Obec(pokračování na str. 3)

Domažlický zpravodaj - str. 3
(dokončení ze str. 2)
ně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů, Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného
prostranství
- schválilo Pravidla rozpočtového provizoria pro
rok 2011
- schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši
25 mil. Kč, poskytnutého ČSOB a.s. na dobu
neurčitou
- pověřilo ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP
(úřadem územního plánování) ve věcech týkajících se nového územního plánu Domažlic zastupitele města Domažlice Ing. Miroslava Macha
- schválilo Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška
232, 344 01 Domažlice
- schválilo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem
B. Němcové 119, 344 11 Domažlice

Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 17
V pátek 21. ledna 2011 (13–17 hod)
a v sobotu 22. ledna 2011 (9–11 hod) se
uskuteční zápis dětí do 1. tříd na Základní
škole Komenského 17 v Domažlicích. Náhradní termín v případě nemoci se uskuteční ve středu 9. února 2011 (13–15 hod).
„Nabízíme vám i vašim dětem, z nichž
se za pár měsíců stanou „velcí školáci“,
příznivou atmosféru ve škole, vynikající
personální zajištění vzdělávacího procesu
v bezpečném prostředí školy, širokou nabídku volitelných předmětů již od 2. třídy
a příkladnou práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Vše podstatné
o naší škole si přečtěte na našich webových stránkách www.zskom17.cz. Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte,“
dodává Ivan Rybár, ředitel školy.
(red)

Zápis v nové škole

Zápis do 1. ročníku povinné školní
docházky v Základní škole Domažlice,
Msgre B. Staška 232 (tzv. NOVÉ ŠKOLE)
se uskuteční v sobotu 15. ledna 2011 od
9.00 do 11.30 a v pondělí 17. ledna 2011
od 13.00 do 16.00.
V případě nemoci nebo jiného vážného
důvodu si můžete domluvit jiný termín.
Kontakt: pan Kuboň (zástupce ředitele
pro I. stupeň) - číslo 379 733 711. Web:
novaskoladomazlice.cz. K zápisu budete
potřebovat rodný list dítěte.
Podrobnosti k zápisům do ZŠ na str. 12
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Navzdory sněhové vánici byl i letos o akci Zpívání koled s Českým rozhlasem poměrně
velký zájem. Na náměstí se sešlo 1066 zpěváků.
Foto S. Antoš

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

V okamžiku zaslechnutí tónu sirény by měl každý občan vědět, jaké druhy signálů
existují, co který znamená, a hlavně jak se zachovat. Proto vám Hasičský záchranný sbor,
územní odbor v Domažlicích, nabízí několik základních informací o tom, jak od sebe
rozlišit „houkání“ jednotlivých sirén.
Nejčastěji uslyšíte signál „zkouška sirén“, a to každou první středu v měsíci ve 12.00
hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost. Pokud byste ve vaší obci,
kde sirénu máte umístěnou, v tuto dobu signál neslyšeli, nahlaste to na příslušný obecní
úřad nebo Hasičskému záchrannému sboru územnímu odboru v Domažlicích. Signál
„Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund.

Dále se setkáváte se signálem „požární poplach“. Ten slouží pouze ke svolání jednotek
požární ochrany k výjezdu na zásah. „Požární poplach“ je 1x přerušovaný tón po dobu 60
sekund. Požární poplach také není varovným signálem. Při tomto signálu doporučujeme
pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí, a pokud vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li
k tomu záchranáři vyzváni.

V České republice platí pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“. Ten oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál
„všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě.

Bezprostředně po tomto signálu bude následovat mluvená tísňová informace, kterou se
sdělují údaje o nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. Obyvatelstvo bude následně informováno (sdělovacími prostředky jako
je např. rozhlas a televize, „mluvicími“ sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému) o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. V žádném případě
nepodceňujte situaci.
Hasičský záchranný sbor, územní odbor Domažlice
plk. Ing. Václav Petržík
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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

CHVaK si vás dovolují pozvat na

VODÁRENSKÝ PLES
7. ledna 2011 od 20 hodin
sál MKS Domažlice
Hraje orchestr Ladislava Bareše
Předprodej od 1. 12. 2010
v pokladně CHVaK

Upozornění DTS Domažlice
V měsících prosinec 2010 a leden
2011 bude provoz sběrného dvora
každé pondělí až sobotu omezen
do 16:00 hod.

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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l Chalupa 4+1 na Šumavě u Zadova,
Churáňova, 650000 Kč, tel. 606916148
Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 590 000 Kč,
tel. 722 070 577
RD 4+1 se zahradou v Dobřanech,
10 km od Plzně, 850 000 Kč,
tel. 721 004 299

l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám byt 4+1 v DO v os.
po kompletní rekonstrukci v hodnotě
750 000,–. Nutno vidět, ihned
k nastěhování. Cena 1.850.000,–
Tel: 777 575 343.
l Prodám stavební parcely v této
lokalitě. Cena 700,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l PRONAJMU BYT 2+1 v Domažlicích. Tel. 775 298 033

leden 2011

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 17. 1. 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.

Čarování s Majdou

Již dříve ohlášené divadelní představení
Čarování s Majdou muselo být z původního termínu 13. listopadu přeloženo na 22.
ledna. Místo – kino Čakan, čas od 10.30
hodin a vstupenky zůstaly zachovány.

Tříkrálová sbírka TRUHLÁŘSTVÍ

Rádi byste v nastávajícím čase adventním a vánočním udělali něco dobrého?
Tak to jste zváni zapojit se do Tříkrálové
sbírky 2011. Mohou se zapojit děti i dospělí, jen je potřeba se s námi zkontaktovat
– 731 433 092 (020), nebo napsat e-mail:
havlickova@dchp.cz, vyplnit přihlášku
a rezervovat si sobotu 8. ledna (případně
9., 10., 11. či 12. ledna). Obleky k zapůjčení máme, vy, rodiče, můžete vzít své
děti a jít koledovat třeba jen ve vaší ulici či
domě.
PhDr. Ladislav Lešický,
Charita Domažlice

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
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ANTONÍN JAHN

Nábytek na zakázku
lamino i masiv, restaurační
zařízení, kuchyňské linky,
obložení schodů, dveře,
okna, výlohy.

Kozinova ul. č. 98,
DOMAŽLICE

Mobil 604 298 698
Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

letáky
l 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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Přednášky:

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 11. ledna 2011 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

Výstavy

Volnočasový klub Duha – práce
klientů

Projekt DUHA plzeňské diecézní charity vstupuje již do 6. roku své činnosti.
Ve svých klubech soustřeďuje převážně
mladistvé a dospělé mentálně postižené
uživatele nebo uživatele s psychiatrickou
diagnózou.
Obsahem volnočasového klubu pro
mentálně postižené jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné, hudební, pohybové
a dramatické výchovy a práce s přírodním
materiálem. Výsledky činnosti klubu jsou
prezentovány na příležitostných výstavách.
Práce klientů byly zastoupeny například na
soutěžní výstavě Den země, kterou mohli
návštěvníci knihovny zhlédnout v knihovně v červnu a kde obsadili první místo.
Lednová výstava představí činnost
členů klubu v oblasti výtvarných prací
a práce s přírodními materiály.
Jsme rádi, že můžeme představit výsledky práce klubu, který podporuje nejen
manuální zručnost, ale zejména sociální
dovednosti svých klientů a vytváří tak alternativu trávení volného času jako u zdravých jedinců.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 3. do 31. ledna 2011 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na
www.domazlice.info
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Mgr. Josef Nejdl – Norsko – jižní Skandinávie

S ředitelem Muzea Chodska jsme se doposud potulovali převážně v teplých jižních krajích. Tentokrát
se vydáme na sever a navštívíme Norsko.
Severský stát s tisíci jezírek, jezer i nejhlubším evropským jezerem Hornindalsvatnet (hloubka dosahuje 514 metrů), nespočtem fjordů, které vytváří na západní straně pevniny při pohledu na mapu přímo
krajkové vzory. Zemi s ledovci vymodelovaným pobřežím s množstvím zálivů, ostrovů a ostrůvků a také
se Skandinávským pohořím, jehož hřbet se táhne téměř celým 1 700 km dlouhým úzkým územím. Stát
Vikingů, tajemných trollů a nesmrtelného dramatika Henrika Ibsena.
A také takových spisovatelů, jako byl Trygve Gulbranssen a jeho trilogie Věčně zpívají lesy, Vane vítr
z hor a Není jiné cesty – sága, v níž se setkáme s drsnou severskou přírodou i těžkým životem venkovských Seveřanů. Anebo Ingrid Undsetová, autorka trilogie Kristina Vavřincová, jejíž děj se odehrává ve
14. století a patří k vrcholům norské literatury. Hlavně za tuto trilogii se stala držitelkou Nobelovy ceny
za literaturu.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové zvou na
první letošní setkání s Mgr. Josefem Nejdlem ve čtvrtek 20. ledna 2011 v 17. 00 hodin do Galerie bratří
Špillarů.

Na co se mohou těšit návštěvníci výstav ve vestibulu knihovny v roce 2011?
Výstavy ve vestibulu domažlické knihovny si již léta nacházejí své pravidelné návštěvníky. Se zájmem
si je prohlížejí čtenáři oddělení pro dospělé i pro děti, návštěvníci internetové studovny nebo čítárny. Prohlédnout si je chodí třídy základních i mateřských škol. Díky nim si nacházejí cestu do knihovny i dosud
nečtenáři, z nichž mnozí se pak registrovanými čtenáři k naší radosti stávají.
Své pevné měsíce mají v kalendáři výstav každoročně rezervovány tři stálí vystavovatelé: Únor obsazují členové fotografického kroužku Gymnázia J. Š. Baara pod vedením Petra Matějky a prezentují to nejlepší, co z objektivů jejich fotoaparátů vzešlo. Červen patří výstavě Den Země ze mě, kterou organizačně
zajišťuje a výstavu instaluje soukromá škola Adélka z Mašovic. No, a v prosinci pak obsazuje prostory
vestibulu výtvarný obor Základní umělecké školy pod vedením Jany Šlechtové.
Nejinak tomu bude i letos. A zbývající měsíce? S novými obrazy se k nám v březnu vrátí Blanka
Andrlová z Dílů, miniatury a obrázky v dubnu opět představí na prodejní výstavě Wolfgang Mader
z Waldmünchenu a perokresbami Domažlicka a okolí se v srpnu představí Jana Sekerková z Meclova.
Po zbývající měsíce se z vestibulu stane taková menší fotogalerie. Květnová výstava fotografií Václava
Vetýčky Oči Šumavy připomene 100. výročí vzniku přírodní rezervace okolo Černého a Čertova jezera,
v červenci bude vystavovat fotografie Ing. Václav Lorenc, v září Jan Jiřinec, v říjnu Ladislav Lešický
představí prostřednictvím svých fotografií Jižní Ameriku a plejádu fotografů uzavře v listopadu autorskou
výstavou Petr Matějka.
A nakonec informace pro zájemce. Fotografujete? Malujete? Ovládáte jiné výtvarné techniky? Děláte
zajímavé ruční práce? Sbíráte různé zajímavosti? K bezplatné prezentaci vašich sběratelských, amatérských, poloprofesionálních nebo profesionálních aktivit nabízíme ještě několik volných měsíců v roce
2012 a celý rok 2013. Přijďte se domluvit.

Přednášková činnost domažlické knihovny v roce 2011
Přednášková činnost domažlické knihovny pro dospělou veřejnost je již léta spjata s Muzeem Chodska a prostorami Galerie bratří Špillarů. Spojení je to všestranně výhodné. Knihovna našla kulturní a důstojné prostředí pro pořádání svých akcí, muzeum v osobě ředitele Josefa Nejdla se podílí na lektorském
zajištění přednášek a vedoucí galerie Václav Sika a jeho spolupracovnice se všemožně starají o to, aby
se návštěvníci přednášek cítili opravdu příjemně.
I v letošním roce budeme pokračovat v návštěvnicky oblíbených přednáškách s literárně historickou
a cestovatelskou tematikou, doplněnou dvěma přednáškami věnovanými Šumavě. Vrátí se k nám
fotograf Jan Kavale a Ivan Nikl, aby pokračovali v promítání fotografií Šumavy Jana Kavale doplněné
literárními ukázkami představenými Ivanem Niklem. Spisovatelka Marie Bubeníková představí knihu
Šumavská zastavení spojenou s autogramiádou a povídáním o tom, kde a jak šumavské báje a pověsti
sbírala a vyhledávala. Spolu s výstavou zmíněnou v předchozím článku do vlastně bude takový rok Rok
Šumavy v Domažlicích.
Nezůstane ovšem jen u Šumavy. S dvojicí cestovatelů Jana Dvorská – Miloš Kašpar se podíváme
prostřednictvím jejich cestopisného filmu do Kolumbie, pokračovat bude cyklus cestopisných přednášek
Josefa Nejdla i letos oslovíme oblíbenou cestovatelku a lektorku Jaroslavu Wollerovou.
A s profesorem Viktorem Viktorou, CSc. se poohlédneme po sporech v české literatuře. Téma zajisté
zajímavé. Hned ta první přednáška bude věnována sporům o Rukopisy (Zelenohorský a Královédvorský),
následovat bude spor lumírovců a koncem roku přijdou na řadu 20. leta 20. století a generační diskuse.
Doufáme, že i letos si návštěvníci našich akcí vyhradí jeden čtvrtek v měsíci a přijdou si vyslechnout, co
pro ně domažlická knihovna připravila.
Mgr. Hana Mlnáříková
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Známe vítěze III. ročníku soutěže O nejlepšího
čtenáře 3. tříd žáků základních škol

Finále 3. ročníku je za námi. Probíhalo 7. prosince a těšilo se takovému zájmu rodičů,
prarodičů a sourozenců soutěžících, že oddělení pro děti domažlické knihovny, kde finále
probíhalo, praskalo přímo ve švech - a to ještě plno návštěvníků muselo zůstat v hale.
Finalisté, vítězové školních kol – J. Adamovský, K. Holá, A. Janovec, N. Kadlecová,
B. Kaplanová, L. Kruml, M. Kubalová, S. Lávička, N. Ludvíková, R. Růžičková, J. Šamberger a N. Ticháčková soutěžili v četbě krátkého textu z knihy Elišky Horelové Tománek
je rád na světě a krátké básničky. Porota ve složení Dana Žáková (ZUŠ), Věra Vernerová
(MŠ) a Hana Vaňková (město Domažlice) ve druhé části vedla se soutěžícími krátký pohovor, kterým si ověřovala, jak čtenému textu porozuměli.
Rozhodování poroty nebylo jistě snadné. Děti se snažily a tak k vítězství možná právě
přispělo i to, jak děti na kladené otázky odpovídaly a jak bezprostředně reagovaly.
Odpoledne zahájilo vystoupení dětí dramatického oboru ZUŠ recitací krátkých básniček a o přestávce pak vystoupily E. Janovcová a R. Machalová z hudebního oboru ZUŠ,
které obohatily program hrou na flétnu. Zásluhou spolupořadatele města Domažlice dostali všichni soutěžící sladkosti a upomínkové předměty, vítěz pak pěknou knížku.
Třídní kola zorganizovaly a děti do soutěže vybraly jejich třídní učitelky ze základních
škol Komenského 17 a Msgr. B. Staška.
A kdo že tedy zvítězil? Laické porotě složené z dětí dramatického oboru ZUŠ se nejvíce líbili N. Kadlecová, N. Ludvíková, R. Růžičková a J. Šamberger.
Odborná porota jednohlasně vítězem a nejlepším čtenářem 3. ročníku této soutěže určila Rozárku Růžičkovou ze 3. C Komenského 17. Blahopřejeme! A všem poděkování za
další zdařilou akci pro děti.
Mgr. Hana Mlnáříková

OBSAZENÍ
PROSTOR MKS

6. 1. Zkouška – maturitní ples, 7. 1. Vodárenský ples, 8. 1. Maturitní ples, 17.
1. Travesti show, 19. 1. Regionální soutěž
ve stolování, 21. 1. Maturitní ples, 22.
1. Ples autoškoly, 25. 1. Prodej, 26. 1. Zastupitelstvo, 28. 1. Taneční, 29. 1. Dětský
karneval DDM, 31. 1. Divadlo v rámci
předplatného – Milovat k smrti

Nový kalendář

Svazek Domažlicko vydal další nástěnný
kalendář pro své členské obce. Slavnostně bude
představen - stejně jako v předchozích letech - na
lednové výstavě cestovního ruchu Regiontour
v Brně. V kalendáři jsou otištěny fotografie vyhlídkových míst našeho okresu. V kalendáriu najdete
nejzajímavější společenské akce, na které se můžeme těšit. Kalendář zpracovaný v tiskárně MKS
poslouží obcím sdruženým ve svazku k prezentaci
a část nákladu najde své využití na zmíněné výstavě k propagačním účelům.
(toš)
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l Celá strana 18 x 25 cm
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

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 abonentní
koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti. (mks)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

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

leden 2011

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

(450 cm2) 5 940 Kč

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

LEDEN 2011

v Domažlickém zpravodaji

(225 cm2) 2 970 Kč
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

Sobota–neděle
1.–2.
sobota zač. v 18.30
neděle zač. ve 14.00

Americký dobrodružný film v českém znění

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
r Vstupné 65,- Kč 112 min.
Černá komedie

Středa–pátek
5.–7.

TACHO
m Vstupné 75,- Kč 102 min.
Americký film s titulky

Sobota–neděle
8.–9.
Neděle
9.

RED: VE VÝSLUŽBĚ A EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÍ
m Vstupné 75,- Kč 99 min.
Kino pro děti v českém znění

PRINCEZNA A ŽABÁK
r Vstupné 50,-Kč 91 min.

Středa–čtvrtek
12.–13.
Pátek–sobota
14.–15.
Neděle
16.
zač ve 14.00

Americká komedie s titulky

ZÁMĚNA
r Vstupné 70,- Kč 101 min.
České drama

HLAVA-RUCE-SRDCE
m Vstupné 60,- Kč 113 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

JÁ, PADOUCH
r Vstupné 65,- Kč 95 min.
Americký film s titulky

Neděle
16.

LET´S DANCE
r Vstupné 75,- Kč 108 min.
Americký film s titulky

Středa–čtvrtek
19.–20.

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

Sérii adventních a vánočních vystoupení zahájil Koncert učitelů ZUŠ v klášterním kostele. Diváci, kteří zcela zaplnili chrámovou loď, ocenili všechna vystoupení. Foto S. Antoš

v

Pátek–sobota
21.–22.
Neděle
23.
Zač. v 17.00

BENGA V ZÁLOZE
m Vstupné 80,- Kč 107 min.
Americký sci-fi horor s titulky

PARANORMAL ACTIVITY 2
l Vstupné 60,- Kč 91 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
r Vstupné 75,- Kč 88 min.

Kouzelný svět Narnie se vrací! Film Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka je filmovou adaptací třetího dílu
slavné knižní série spisovatele C. S. Lewise. Letopisy Narnie se řadí mezi klasiku v oblasti dětské literatury a jsou
autorovým nejznámějším dílem.
TACHO je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu. Bez
rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec,
shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezony se neúprosně blíží.
Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře.
Akční komedii RED natočil na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera režisér Robert Schwentke. Vypráví příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který žije
poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby.
Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného
prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi
princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řády překvapení,
kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Kamarád taky rád. Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru,
dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického kamaráda) a sem tam nějakou známost. Biologické
hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne mít dítě. A to bez muže, jen s drobnou pomocí dárce
spermatu.
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří Schmitzer)
zahyne za záhadných okolností při okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára Knabelová (Viktorie Čermáková), při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědí na tuto záhadu
naráží na nejbližší plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha Rotha (Roman Zach) a osud je spojí dohromady.
Klaďasové už nefrčí. Ve šťastném předměstském sousedství obklopeném bílým plaňkovým plotem a kvetoucími
keři růží stojí černý dům s mrtvým trávníkem. Aniž by to sousedé věděli, hluboko pod tímto domem je obrovský
tajný kryt...
Osiřelý streetový tanečník Luke žije na starém skladišti v New Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky
z celého světa. Tato de facto rodina má taneční skupinu „House of Pirates“. Aby skupina přežila, musí porazit
své dlouholeté rivaly, „House of Samurai“, v blížící se soutěži World Jam Competition. Luke hledá nové talenty
v undergroundových tanečních scénách ve městě.
Film Benga v záloze, který je zasazen do New Yorku, sleduje detektiva Allena Gambla (Will Ferrell), soudního
revizora účtů, který se více zajímá o papírování než o zasahování na ulicích a detektiva Terryho Hoitze (Mark
Wahlberg), tvrdého chlapíka, který byl k Allenovi přidělen jako parťák od té nezapomenutelné události s Derekem Jeterem.
Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevn é nervy a připravit se na pár bezesných nocí. Nevěřili
byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli
představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity
vstoupí do historie. Nicméně stalo se.
Sammy, malá mořská želvička, se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda a už
zažívá dobrodružství. Poznává malou Shally, lásku svého života, kterou vzápětí ztrácí. Rozhodne se cestovat
napříč oceány, a než se vrátí zpátky na pláž, kde se narodil, čelí mnohým nebezpečím, nástrahám a pořád
s jedním cílem - najít Shelly.

Kino Čakan pro děti v českém znění

Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech. Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu
stal padouch. Studio DreamWorks Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo to hned čtyřmi díly
MEGAMYSL
a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na DreamWorks semaforu naskočila modrá,
r Vstupné 65,- Kč 96 min.
jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory.
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY hala a kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem sobě
Akce v kinech pro nedočkavé
vlastním všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle… Nebo, a to je novinka,
Pátek.–sobota
RODINKA
scházejí se v zimní zahradě, kterou Zdeněk přetvořil na „tropy“. Pěstuje zde orchideje, které by mu záviděl
28.–29.
r Vstupné 80,- Kč 90 min.
i slavný detektiv Nero Wolf.
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté
Kino
Čakan
pro
děti
v
premiéře
v
českém
znění
premiera
v
ČR
27.
1.
2011
Neděle
barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné
30.
NA VLÁSKU
věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentzačátky 14.00 a 17.00
ního bandity provést velký husarský kousek.
r Vstupné 75,- Kč 92 min.
Středa–čtvrtek
26.–27.
začátky v 17.00

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 ÚNOR 2011: Legenda o létajícím Cypriánovi, Tron Legacy Zelený sršeň Social
Network, Fotři jsou lotři, Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka, Dívka, která kopla do vosího hnízda...
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– předprodej vstupenek na obě představení od 10. 1. 2011

Loutkové divadlo Domažlice

sobota 1. ledna 2011 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

Město Domažlice a MKS Domažlice

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice. Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS
I. patro. 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

pondělí 17. ledna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Známá pražská travesti skupina HANKY PANKY

Nová zábavná show Z

POHÁDKY DO POHÁDKY

Po velkém předchozím úspěchu a zhruba po půlroční odmlce se do našeho města opět vrací známá
pražská travesti skupina HANKY PANKY, tentokrát premiérově s pořadem „Z pohádky do pohádky“,
Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreografií a známých hudebních
melodií spolu se slečnami Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu,
tento večer se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Pořad je koncipován opět
tak, že si na své přijdou zaručeně všechny věkové generace. Kromě ráčkující princezny přivítáme na
jevišti například Leonu Machálkovou, Hanku Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu
Patrasovou, legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gaga
a nebo zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Nenechte si ujít pořad nejlepší české travesti skupiny,
který se těší oblibě v řadě měst po celé České i Slovenské republice. Bližší informace naleznete na
internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.
Vstupné: 220,– Kč předprodej, 240,– Kč na místě
sobota 29. ledna 2011 do 14.00 hodin ve velkém sále MKS

MKS Domažlice ve spolupráci s DDM DOMINO

DĚTSKÝ KARNEVAL – VÝLET DO ZOO

Pořad Divadélka Andromeda z Prahy plný tance a her... Celé odpoledne budou mít děti vedenou zábavu, kdy se naučí spoustu různých
tanců, také si zkusí zazpívat v dětské „Carusošou“ a je pro ně připravena řada atraktivních soutěží: sportovní, taneční, zručnost, gymnastické obruče atd.
Námět karnevalu berte jen jako inspiraci, vítány budou všechny masky bez rozdílu. Vystoupení dětí z MŠ v Zahradní ulici s country
tanečky – vede paní učitelka Ludmila Šotová a Vlasta Machtová, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 40,– Kč, prodej vstupenek na místě
pondělí 31. ledna 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA – MARTINA ČACKÁ SPIŠIAKOVÁ

Taťána Nálepková MILOVAT K SMRTI

Malý muzikál o velké Edith Piaf
V roli Edith Piaf hraje a zpívá: Světlana Nálepková. Dále hrají: Martin Sochor, Juraj Bernáth / Lumír Olšovský
Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara. Režie: Jakub Maceček.
Osudy Edith Piaf od jejích počátků na pařížských ulicích, přes světové úspěchy až po nešťastnou a depresivní ženu propadlou alkoholu jsou prezentovány formou klasického muzikálu – střídáním činoherních mluvených scén a živého zpěvu nesmrtelných písní Edith Piaf s českými texty Jiřího Dědečka. „Světlana hraje svou Edith
jako o život“. Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf: zázračné uzdravení v dětství,
zpívání na pařížských dvorech a uličkách, seznámení s Charles Aznavourem a Yves Montandem, fantastické úspěchy v největších evropských divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, muže a ženy
v jejím životě, osudové vztahy, autonehody, nemoci, život plný lásky i samoty, život v chudobě i přepychu. Edith Piaf byla vždy a za všech okolností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat
naplno... až k samotné smrti.
15 nejslavnějších evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu MILOVAT K SMRTI, právem patří
k nejznámějším světovým šansonům vůbec.

únor 2011 - datum bude upřesněn - od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
MKS a Kruh přátel hudby Domažlice zvou na mimořádný koncert

PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ

Od roku 2009 se vrací MKS Domažlice k tradici pořádání koncertu „Pódium mladých talentů“. Tento mimořádný koncert, pořádaný před oficiální sezonou KPH,
seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí věnovat profesionálně a zvolili si studium na odborné
střední či vysoké škole. Pořádáním Pódia mladých talentů je rozšířen abonentní cyklus Kruhu přátel hudby. Domažlické publikum tak může sledovat dráhu
mladých umělců. Pro předplatitele koncertní sezony 2011 – na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky.
Předplatitelé divadelní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
úterý 8. února 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
AGENTURA AP-PROSPER

C. S. Forester AFRICKÁ KRÁLOVNA

Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák. Režie: Viktorie Čermáková.
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po
čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném
než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to
doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských
písní, na to, jak se postavit německé hrozbě, i na to, co je, nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu nakonec dokáží projet nebezpečnými peřejemi,
přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický příběh
o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto
neztrácí nic ze své působivosti.
úterý 22. února 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného - I. Abonentní koncert

ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO

„ANTONÍN DVOŘÁK - 170“
Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír
Československé komorní duo založili v roce 2004 český houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Oba umělci jsou pravidelnými hosty
hudebních festivalů v Česku a na Slovensku. Často koncertují v evropských metropolích – Řím, Paříž, Lisabon, Bukurešť, Sofia, Atény, Praha, Bratislava. Díky
svému česko-slovenskému zaměření jsou oslovováni sdruženími Čechů a Slováků po celém světě. Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů. V roce 2008 byli jedni z mála umělců, kteří se systematicky věnovali 100. výročí narození slovenského skladatele Eugena Suchoně. Z jeho
tvorby uskutečnili 18 koncertů, za což převzali ocenění z rukou ředitele marketingu Slovenské filharmonie Petra Štilichy. V roce 2010 se již podruhé zúčastnili
Mezinárodního festivalu Forfest v Kroměříži, kde mj. uvedli světovou premiéru Sonáty „Rosenberg“ od nejhranějšího současného slovenského skladatele Petra
Machajdíka. Oba umělci byli na začátku roku 2010 pozváni do Českého rozhlasu, kde představili své repertoárové priority. Pro rok 2011 připravují koncertní
programy k jubileím Antonína Dvořáka (170), Mikuláše Schneidra-Trnavského (130) a Petra Machajdíka (50). Československé komorní duo je publikem i kritiky
oceňováno za vysokou profesionalitu, perfektní souhru a muzikalitu.
čtvrtek 24. února od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné
OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL při MKS Domažlice

d e r n i é r a thrilleru RIGOR MORTIS

V režii Emila Hofmana hrají: Zbyněk Altman, Věra Dojčarová, Jitka Hartlová, Emil Hofman, Lucie Hrušková, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková, Jaroslav Jiřinec, Josef Kuneš, Igor Šlechta, Jaroslava Šťastná, Václav Tomášek.
Vstupné: 40,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 25 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
neděle 20. února 2011
– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 2. 2011
neděle 27. února 2011

Loutkové divadlo Domažlice - KAŠPÁREK V PEKLE
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN

sobota 15. ledna – Novoroční vyrábění od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí
sobota 15. ledna – Novoroční diskotéka pro malé i velké tanečníky od 14:00 do 17:00 hodin v klubu Fontána
čtvrtek 20. a 27. ledna – Kreativní dílna pro školní družiny ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 13:30 hodin v galerii
sobota 29. ledna – Dětský karneval „Výlet do ZOO“ ve spolupráci s MKS
od 14:00 hodin v městském kulturním středisku
Pořad Divadélka Andromeda z Prahy plný tance a her. Celé odpoledne budou mít děti vedenou zábavu, kdy se
naučí spoustu různých tanců, také si zkusí zazpívat v dětské „Carusošou“ a je pro ně připravena řada atraktivních soutěží: SPORTOVNÍ,
TANEČNÍ, ZRUČNOST, GYMNASTICKÉ OBRUČE atd.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU. Vystoupení
dětí z MŠ v Zahradní ulici s country tanečky – vede paní učitelka Ludmila Šotová a Vlasta Machtová, ocenění nejlepších masek, každé
dítě obdrží dárek od sponzorů.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
středa

26. 1.

Matematická olympiáda Z 5 a Z 9

v GJŠB

pátek

28. 1.

Pythagoriáda Z 5.

v GJŠB

Turistické akce v LEDNU
Sobota 1. 1.
Novoroční setkání turistů na Vavřinci
v 0.30–1.30 hod (38. ročník). Na památku
novoročenka. Vede M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (13. ročník). Sraz v 10 hod na parkovišti v Caparticích (8 km). Na památku novoročenka.
Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd
ze zastávky ČD ve 13.02 do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 9. 1.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 12.32 hod na Babylon. Trasa: Babylon , Domažlice (7 km). Vede P. Matějka.
Neděle 16. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod do Hluboké. Trasa: Hluboká, Chodská
Lhota, Štefle, Chodská Lhota (6 km). Vede
K. Bílek.
Čtvrtek 20. 1.
Valná hromada domažlického odboru KČT. Zahájení v jídelně Gymnázia
J. Š. Baara v 18 hodin. Od 17 hodin je
zde možno zaplatit členské příspěvky na
rok 2011.
Neděle 23. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hod do Kdyně. Trasa: Kdyně,
Rýzmberk. Návrat podle počasí buď do
Kdyně, nebo do Kouta na Šumavě (8 km).
Vede M. Ryšánek.
Neděle 30. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.48 hod do Starce. Trasa: Starec,
Kout na Šumavě, Spáňov (6 km). Vede
A. Léblová.

DTS Domažlice p. o.
přijme od 1. 4. 2011

ÚČETNÍ PRO VEDENÍ KOMPLETNÍHO
ÚČETNICTVÍ VČ. MZDOVÉHO
Požadujeme:

l praxe a dobrá znalost účetnictví

(pro příspěvkové organizace)
l znalost mzdové agendy
l znalost problematiky DPH
l základní dovednosti v textových
a tabulkových editorech
l komunikativní schopnosti, příjemné
vystupování
l ochota k dalšímu vzdělávání
Nabízíme:
l zajímavé finanční ohodnocení
l zaměstnanecké benefity
Kontakt:
osobně nebo na tel. č. 379 722 394

Aktivity seniorů

V listopadu loňského roku se uskutečnil v Domažlicích zajímavý projekt
pod názvem – Senioři komunikují. Byl
financován z Nadačního fondu manželů
Livie a Václava Klausových. Senioři
v projektu absolvovali 14 hodinový kurz
ovládání počítače, mobilního telefonu
a používání platební karty. Všem účastníkům se kurz velmi líbil a měli zájem
o pokračování. Kurz zajišťovala firma
S-Comp Centre, s.r.o., Komenského 4
(budova bývalé pojišťovny).
V letošním roce, na přelomu měsíců
leden a únor, bychom chtěli pokračovat
v kurzech, které vedou k získávání počítačové gramotnosti u seniorů.
Zájemci se mohou hlásit na tel. číslech – 379 423 780 nebo 739 487 709.
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Sbor Čerchovan zazpíval Svatému otci

Mimořádnou událost ve svém životě
prožili členové sboru Čerchovan, orchestru plzeňské konzervatoře a delegace tvořená představiteli Domažlic, plzeňského
biskupství, města Plzně a Plzeňského
kraje při setkání s papežem Benediktem
XVI. ve Vatikánu. Návštěva měla za cíl
prezentovat náš kraj v Římě. O podrobnostech jsme si povídali se starostou
Domažlic Miroslavem Machem.
Jak vůbec vznikla myšlenka, aby domažlický sbor koncertoval v Římě?
Velvyslanectví České republiky u Svatého stolce touto formou představuje
jednotlivé kraje České republiky. Dva už
ve Vatikánu byly, my jsme byli třetí. Pan
velvyslanec chtěl zprostředkovat přednes
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
tamnímu publiku. V této věci nám pomohl
msgre Marcel Šmejkal, rodák z Domažlic,
který doporučil sbor Čerchovan vedený
Markem Vorlíčkem. Proto domažlický
sbor dostal pozvání tuto mši předvést.
Kdo všechno se akce účastnil a proč?
Z hlediska finančního zajištění cesty
jsme spojili síly s Plzeňským krajem
a městem Plzeň, proto dopravu platilo město Domažlice, náklady spojené
s účinkováním orchestru plzeňské konzervatoře Plzeň a kraj zajistil další oficiální záležitosti, velvyslanectví uhradilo
ubytování.
Tato spolupráce – Domažlic, Plzně
a plzeňského biskupství byla velmi příznivě kvitována Svatým stolcem, protože
to byla v tomto partnerském složení
vůbec první akce. Proto jsme byli přítomni generální audience u Svatého Otce
v aule Pavla VI. a také jím přijati. Papež
Benedikt XVI. poděkoval plzeňskému
biskupu Františku Radkovskému za účast
Čerchovanu, který zde zazpíval chorál
Svatý Václave.
Měli jste ještě nějaká další setkání s významnými osobnostmi?
Ještě před audiencí celou akci vysoko
hodnotil státní sekretář Svatého stolce
kardinál Bertone, s nímž jsme se setkali
v papežském paláci, který návštěvníkům
nabízí působivé prostory plné mistrovských uměleckých děl.
Kde měl Čerchovan koncert?
Vrcholem z pohledu účinkování Čerchovanu byl jeho koncert v chrámu sv.
Marka na Benátském náměstí nedaleko
Fora Romana. Jak nám říkal velvyslanec,
koncerty z naší vlasti mají v Římě velký
zvuk, ale ještě nikdy nebylo vystoupení
tak impozantní co se do rozsahu připravené skladby a počtu účinkujících týká.
Rybovu mši vánoční si poslechl i bývalý

dlouholetý nuncius v České republice
kardinál Giovanni Coppa (ten si osobně
vyžádal na závěr koncertu českou koledu

koncert v italštině. Protože po mém vystoupení posluchači zatleskali, soudím,
že mi rozuměli.

Koncert Čerchovanu v Římě zahájil starosta Miroslav Mach. V publiku: vpravo primátor
Plzně Martin Baxa, čtvrtý zprava bývalý nuncius v ČR Govanni Coppa, v druhé lavici
zkraje sedí plzeňský biskup František Radkovský.

Narodil se Kristus Pán) a pět dalších velvyslanců. Koncert se tak stal i úspěšnou
prezentací ČR u širokého diplomatického
sboru.
Jak celou akci hodnotíte a bylo pro vás
něco obtížné?
Pro nás je důležité, že jsme představili
Domažlice. Za to patří poděkování celému sboru Čerchovan a osobně pak jeho
dirigentu Marku Vorlíčkovi.
Pro mě bylo nejtěžší uvést zmiňovaný

K celé akci lze ještě dodat, že naši
poutníci ve Věčném městě byli při slavnostním setkání v chodských krojích. Po
oba dva dny je doprovázel msgre Marcel Šmejkal, který pracuje jako sekretář
Svatého stolce, do jehož pravomoci patří
záležitosti východní Evropy. Hlubokým
zážitkem pak pro všechny bylo i položení
kytic u hrobu papeže Jana Pavla II. a kardinála Josefa Berana, který je jediným
„nepapežem“ pohřbeným ve Svatopetrské
bazilice.
Stanislav Antoš

Na konci České mše vánoční Jakuba Jana Ryby posluchači v chrámu sv. Marka aplaudovali ve stoje.
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Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá 12. 1. 2011od 14:00 hodin
přednášku CESTOVÁNÍ
Jaroslavy Wollerové.
26. 1. 2011 od 14.00 hodin
přednášku
INKONTINENTNÍ POMŮCKY
firmy EURON.
V Břetislavově ulici 84
se uskuteční 18. 1. 2011 od 14.00 hodin
přednáška Cestování – ETIOPIE
od Jaroslavy Wollerové.
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TRUC NA TRUC

Domažlická dudácká muzika vydala po devíti letech další CD chodských písniček
s názvem Truc na truc. Slavnostní představení zvukového nosiče se uskutečnilo v refektáři domažlického kláštera za přítomnosti přátel uvedené kapely.
V průběhu vystoupení Domažlické dudácké muziky, s níž ve třech písničkách účinkovala i zpěvačka Radůza, promluvilo několik hostů, kteří novému CD popřáli dobrý
start. Mezi nimi byl například starosta Domažlic Miroslav Mach, který ocenil nejen
Domažlickou dudáckou muziku, ale i přítomného Antonína Konrádyho na jehož činnost
ostatní navazují. S vtipným projevem vystoupil i sochař Václav Fiala, který je autorem
zajímavého obalu CD.
Nové „cédéčko“ je k dispozici v domažlických prodejnách hudebních nosičů i v informačním centru.
(toš)

JAZYKOVÁ ŠKOLA EN-GE
KOMENSKÉHO 4, DOMAŽLICE

(zápis do výuky angličtiny, němčiny a španělštiny pro veřejnost a češtiny pro cizince);
zahájení výuky v únoru 2011; kvalifikovaní
lektoři, možnost různých typů zkoušek EU;
centrum města; zápis a platba za výuku v průběhu ledna vždy v ÚT a ČT od 16 do 17 hod
na shora uvedené adrese, II. patro - budova
autoškoly Hrabík.

číslo 1

FOTBALOVÉ TABULKY
Divize - skupina A

1. Jiskra Domažlice
13
2. Bohemians 1905 B
10
3. SK Strakonice 1908
9
4. SK Marila Votice
7
5. SK Benešov
7
6. FK Motorlet Praha
7
7. FK Tábor
7
8. Slavoj Koloveč
6
9. FC Graffin Vlašim B 6
10. Jiskra Třeboň
6
11. Spartak S. Ústí
6
12. SK Doubravka
5
13. 1. FK Příbram B
5
14. FK Litol
5
15. FK Hořovicko
4
16. FC Zličín
0

0
2
3
4
4
2
2
4
3
2
1
2
2
2
1
0

2
3
3
4
4
6
6
5
6
7
8
8
8
8
10
15

32:16
31:13
26:14
28:17
27:22
34:21
19:18
34:23
33:28
17:24
27:31
18:22
20:27
25:36
25:42
12:44

1. A třída Plzeňský kraj

Inf. tel.: 733 254 811 nebo 776 680 344.

Zápis v nové škole

Dítě musí ze zákona zahájit povinnou
docházku, je-li mu do 31. srpna 6 let.
Může však dostat roční odklad, pokud
není pro školu zralé. Školní zralost se posuzuje u zápisu - a v případě pochybností
i v pedagogicko psychologické poradně.
Jestli si nejste jisti, zda je Vaše dítě na školu připraveno, můžete si udělat malý test:
a) Rozumí mluvené řeči, komunikuje s dospělými, umí vyprávět o rodině, dokáže
se ptát?
b) Zná svoji adresu, svůj věk, jména a povolání svých rodičů?
c) Vyjmenuje několik čísel a seřadí je od
nejmenšího po největší; ví, co je méně
a více?
d) Rozlišuje zvukovou a zrakovou podobu
slov; ví, na jaké písmeno slovo začíná?
e) Je přiměřeně manuálně zručné, dokáže
stříhat nůžkami a kreslit tužkou; umí
popsat, co nakreslilo?
f) Dokáže se několik minut soustředit na
práci?
g) Dokáže spolupracovat s jinými dětmi
nebo s dospělými?
h) Přiměřeně ovládá svoje emoce - dokáže
odložit splnění svých přání na pozdější
dobu?
i) Umí se samo obléknout, obout, najíst?
Kladná odpověď na většinu otázek
znamená, že budoucí školák by měl zátěž
zvládnout (a jeho učitelka také. Ale ani
v opačném případě nemějte obavy: do nástupu do 1. třídy stále zbývá 3/4 roku, a za
tu dobu dítě urazí neuvěřitelně velký skok
ve vývoji. Rádi Vám poradíme, jak s ním
pracovat a pomoci mu v rozvoji požadovaných schopností. Petr Jansa, ředitel školy

v
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S Domažlickou dudáckou muzikou vystoupila i zpěvačka Radůza.

Foto Stanislav Antoš

TRADIČNÍ FOTBALOVÉ ŠIBŘINKY

Městské kulturní středisko v Domažlicích bude v sobotu 5. února 2011 od 20.00 hodin
dějištěm tradičních Šibřinek. Tento maškarní bál pořádají fotbalisté domažlické Jiskry.
„Šibřinky zahájí kapela Humus Zdeňka Skaly, v půl deváté všechny přítomné přivítá
prezident klubu Jaroslav Ticháček a o půl hodiny později vystoupí gymnastky domažlického Sokola,“ seznámil nás s programem moderátor večera Rudolf Špoták a pokračoval,
„ve 22.00 hodin proběhne předtančení a o půl hodiny později losování tomboly - třicáté
až páté ceny. O půlnoci bude vyhlášení masek nejprve skupinové a po té jednotlivců a následné odmaskování. V půl jedné je naplánováno losování 5. až 1. ceny“.
Jako každý rok připravili pořadatelé zajímavou a hodnotnou tombolu, ve které nebude chybět například letecký zájezd na ligu mistrů ve fotbale, dres ligové Viktorie Plzeň
s podpisy hráčů, videokamera, DVD, televize, mobilní telefon a mnoho dalších zajímavých cen. „Chtěl bych tímto pozvat veřejnost, aby se přišla v co nejhojnějším počtu
pobavit a podpořit mládežnickou kopanou, které bude výtěžek věnován,“ uvedl prezident
Jaroslav Ticháček.
(jp)
Jeselské zařízení
Domažlice děkuje
MUDr. Věře Skočdopolové za dlouholetou spolupráci
a péči o děti.
l Prodám boty na
běžky, vázání 75 mm,
turistické, vel. 7. Tel.
732 962 877.

1. Jiskra Domažlice B
12
2. Klatovy
10
3. TJ FC Chotíkov
9
4. FK Horažďovice
10
6. Keramika Chlumčany 7
7. Zruč
7
8. Dynamo H. Týn
5
9. Slavoj Mýto
6
10. Start VD Luby
5
11. DIOSS Nýřany
5
12. SK Strážov
4
13. Sokol Blovice
4
14. FK Nepomuk
3
15. Sokol Křimice
4
16. Sušice
2
17. Město Zbiroh
1

2
3
5
1
4
1
6
3
4
3
2
2
4
1
6
5

1
2
1
4
4
7
4
6
6
7
9
9
8
10
7
9

33:7
35:20
35:15
38:17
21:20
24:25
29:24
26:27
24:27
24:31
14:16
13:34
25:28
20:37
13:26
18:38

39
32
30
25
25
23
23
22
21
20
19
17
17
17
13
0

38
33
32
31
25
22
21
21
19
18
14
14
13
13
12
8
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Vhodný dárek nejen pro fotbalové fanoušky
Kniha s mnoha dobovými fotografiemi mapuje fotbalovou historii fotbalistů
Jiskry Domažlice od jejich vzniku v roce
1908 (SK Šumava a Sněhaři) až doposud. Jako bonus kniha obsahuje DVD, na
kterém je zachycen současný život klubu
a výpovědi bývalých a současných hráčů
a funkcionářů. Knihu si můžete zakoupit
v knihkupectví v Alejích, na náměstí
Míru 119 nebo si jí můžete objednat na
telefonu 721 974 645.
Jiří Pojar

Jiskra hostí Viktorku

První víkend 8. ledna 2011 od 10.30
hodin bude městský stadion Střelnice
dějištěm přátelského utkání ve kterém
lídr divizní skupiny A fotbalisté Jiskry
Domažlice přivítají první mužstvo Gambrinus ligy FC Viktorii Plzeň. Fanoušci
budou mít příležitost vidět v Domažlicích
takové hvězdy jako jsou například Pavel
Horváth, Jan Rezek, Milan Petržela a dva
domažlické odchovance Martina Ticháčka
a Sladkého. V dalších přípravních utkání
se Jiskra střetne 22. ledna od 14.00 hodin
s německým Vilzingem a 29. ledna od
17.00 hodin v Luční ulici v Plzni s třetiligovou rezervou Viktorie Plzeň.
(jp)

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
- prodej skleníků a pařníků
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu
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Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice

Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
1.–10. řada
560,– Kč
11.–23. řada
480,– Kč
balkón
560,– Kč
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
- předplatné Vám zajistí na celou koncertní sezonu stálé místo
- toto místo Vám bude automaticky rezervováno i pro další koncertní sezonu, případné změny či zrušení předplatného je však nutné
oznámit programovému oddělení MKS Domažlice. Výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně abonentky oproti vstupenkám
prodávaným ve volném prodeji,
- abonentní průkazka je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí o abonentní průkazce se slevou ZTP), předplatitelé koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu na některé vybrané pořady, připravované mimo předplatné
Pódium mladých talentů – leden 2011
Tak jako v roce 2010 připravujeme v rámci abonentních koncertů ještě další koncert, na němž se představí mladí umělci z Domažlic
a blízkého okolí, kteří se rozhodli věnovat se hudbě profesionálně a po absolvování ZUŠ Domažlice si ji zvolili jako studijní obor na
konzervatořích. Platnost abonentní průkazky je tedy rozšířena a zajišťuje vstup na všech 9 koncertů sezony 2011.
I. abonentní koncert
únor 2011
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO
„ANTONÍN DVOŘÁK - 170”
Pavel Burdych – housle, Zuzana
Berešová – klavír
Československé komorní duo založili v roce 2004 český
houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana
Berešová. Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů v Česku a na Slovensku. Často koncertují v evropských
metropolích – Řím, Paříž, Lisabon, Bukurešť, Sofia, Atény,
Praha, Bratislava. Díky svému česko-slovenskému zaměření
jsou oslovováni sdruženími Čechů a Slováků po celém světě.
Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů. V roce 2008 byli jedni z mála umělců, kteří
se systematicky věnovali 100. výročí narození slovenského
skladatele Eugena Suchoně. Z jeho tvorby uskutečnili 18
koncertů, za což převzali ocenění z rukou ředitele marketingu Slovenské filharmonie Petra Štilichy. V roce 2010 se již
podruhé zúčastnili Mezinárodního festivalu Forfest v Kroměříži, kde mj. uvedli světovou premiéru Sonáty „Rosenberg”
od nejhranějšího současného slovenského skladatele Petra
Machajdíka. Oba umělci byli na začátku roku 2010 pozváni
do Českého rozhlasu, kde představili své repertoárové priority. Pro rok 2011 připravují koncertní programy k jubileím
Antonína Dvořáka (170), Mikuláše Schneidra-Trnavského
(130) a Petra Machajdíka (50). Československé komorní duo
je publikem i kritiky oceňováno za vysokou profesionalitu,
perfektní souhru a muzikalitu.
II. abonentní koncert
březen 2011
CARL PETERSSON
Carl Petersson – klavír
Carl Petersson se narodil roku 1981 v Lundu a vyrostl
v Helsingborgu ve Švédsku. Na klavír začal hrát v patnácti
letech. O deset let později zakončil svá studia na Královské
dánské akademii hudby v Kodani, kde pod vedením prof. José Ribery absolvoval obory klavír a klavírní pedagogika.
Během svých studií se Carl zúčastnil četných mezinárodních
masterclassů v Dánsku, Švédsku a Izraeli. Čtyřikrát za sebou
se stal držitelem stipendia na Tel-Hai International Piano
Master Classes v Izraeli.

Carl vystoupil jako sólista nebo s doprovodem orchestru na
četných koncertech ve Švédsku, Dánsku, Polsku, Francii,
České republice, Německu, Izraeli a USA. Je laureátem
řady klavírních soutěží, včetně ceny Steinway Festival pro
mladé klavíristy. Během Tel-Hai Master Classes v Izraeli
byl oceněn prestižní Isman Family Prize – za mimořádný
umělecký výkon. V prosinci 2008 převzal z rukou švédského
ministra kultury ocenění Helsingborg cultural prize za svůj
výkon v klavírních koncertech Fridricha von Flotowa. Je také
laureátem ocenění Längmanska Cultural Fund (2007, 2009)
a Lions International (2007).
Jako pedagog působil Carl rok na Královské dánské akademii
hudby v Kodani. Dále připravoval studenty klavíru na Per
Brahegymnasiet v Jonköpingu ve Švédsku a na Birka Folk
University ve švédském Östersundu, kde byl zastupujícím
ředitelem klavírního oddělení. V roce 2009 Carl zahájil pod
vedením prof. Andrzeje Pikula doktorské studium na renomované Akademii hudby v polském Krakově. V roce 2008
Carl nahrál za doprovodu orchestru Plzeňské filharmonie
CD se dvěma klavírními koncerty romantického hudebního
skladatele Friedricha von Flotowa. Tato světová premiéra
vydaná vydavatelstvím Sterling Records dosáhla širokého
ohlasu mezinárodní hudební kritiky (např. britského The
Gramophone, německého Klassikmagazin, Klassieke Zaken
a Classical Lost and Found).
III. abonentní koncert
duben 2011
KATEŘINA ENGLICHOVÁ & VILÉM
VEVERKA
Kateřina Englichová – harfa, Vilém
Veverka – hoboj
Kateřinu Englichovou, v současnosti jistě nejlepší českou
harfenistku, můžeme směle zařadit k předním evropským
interpretům naší doby. Po studiu na Curtisově institutu ve Filadelfii a vítězství v řadě mezinárodních soutěží (USA, Itálie)
se Kateřina Englichová soustředila výhradně na dráhu sólové
hráčky. Jako sólistka účinkovala na prestižních festivalech po
celém světě (např. Izrael, Japonsko, Francie aj.). Kateřina Englichová je zároveň vyhledávanou komorní partnerkou, spolupracovala s Mstislavem Rostropovičem, Michaelem Koflerem,
Gerardem Caussé, Ivanem Ženatým a Vilémem Veverkou.
V její rozsáhlé diskografii je již více než 30 CD – nahrává pro
společnosti Harmonia Mundi France, Supraphon, New World
Records USA, Koch-Int., Exton Japan.

Přední český hobojista, Vilém Veverka, je v mnoha ohledech
nejvýraznější osobností světové špičky ve svém oboru. Na
svém kontu má každoročně desítky sólových vystoupení
s prestižními českými i zahraničními orchestry. Vysokou
laťku své bravurní technické vyspělosti, interpretačního
umění a citu pro komorní souhru opakovaně obhajuje na
význačných mezinárodních festivalech. V roce 2003 triumfoval na jedné z nejprestižnějších mezinárodních hobojových
soutěží pořádaných Sony Music Foundation v Tokiu. Imponuje
i záběrem svého vzdělání od konzervatoře a AMU v Praze
přes Hochschule „Hanns Eisler” v Berlíně až po prestižní
Karajanovu orchestrální akademii při Berlínské filharmonii,
kde spolupracoval s dirigenty světových jmen. Okouzluje
bravurní technikou, fenomenálním přednesem a zápalem
nejen pro soudobou hudbu.
IV. abonentní koncert
květen 2011
ORBIS TRIO
Petra Vilánková – housle, Petr
Malíšek – violoncello, Stanislav
Gallin – klavír
Orbis trio bylo založeno v roce 2008. Všichni jeho členové
jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu
zkušeností jak sólistických, tak i jako komorní hráči. Orbis
trio se brzy zařadilo mezi nejúspěšnější komorní soubory
nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, když
se během roku 2009 stalo laureátem čtyř mezinárodních
soutěží (Itálie, Polsko, Německo, Švýcarsko). Orbis trio bylo
odbornou porotou zvoleno nositelem prestižní „Ceny Českého
spolku pro komorní hudbu“ pro rok 2010.
Své zkušenosti prohlubuje konzultacemi u vynikajících
umělců, jakými jsou Josef Suk, Ivan Klánský (Guarneri trio),
Václav Bernášek (Kociánovo kvarteto), Daniel Veis (Pražské
trio) či Ivan Moravec.
Dnes již Orbis trio koncertuje v mnoha zemích. Obdrželo
pozvání na mezinárodní festivaly „Mecklenburg-Vorpommern
Festspiele”, „Val Tidone Festival”, „Sukův hudební Štiřín”,
„Chopinův festival”, „Young Prague”, „Lago di Garda”, „Bad
Schandauer Musiksommer”, „Mozartiana Iuventus” a na
řadu dalších koncertů.
V roce 2011 čeká Orbis trio debut ve Dvořákově síni Rudolfina
a také několikeré provedení Beethovenova Trippelkonzertu.
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Pro Norddeutsche Rundfunk nahrálo skladby J. Haydna,
A. Dvořáka a F. Mendelssohna-Bartholdyho.
V. abonentní koncert
září 2011
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Pavel Eret – I. housle, Zuzana Hájková – II. housle,
Jiří Poslední – viola, Jakub Dvořák - violoncello
České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000 pod názvem Filharmonické kvarteto Praha z iniciativy členů České
filharmonie - Zuzany Hájkové, Jiřího Posledního a Jakuba
Dvořáka. V roce 2005 se přejmenovalo a jeho primáriem
se stal známý český houslový virtuos Pavel Eret. Kvarteto
se s velkým úspěchem představilo anglickému a skotskému
publiku a stalo se tak dalším souborem, který navázal na
proslulou českou kvartetní tradici. České filharmonické kvarteto pravidelně vystupuje v předních pražských koncertních
sálech, spolupracuje s výbornými domácími i zahraničními
sólisty, např. s Kateřinou Váchovou, Robertem Stallmanem,
Lukášem Vondráčkem, Martinem Kasíkem a dalšími.
Pavel Eret je semifinalistou proslulé Paganiniho soutěže
v Janově, zvítězil v interpretačních soutěžích v Greensboro
v USA a v Neerpeltu v Belgii, byl laureátem mezinárodní
soutěže Concertino Praga a soutěže Otakara Ševčíka a také
dosud jediným dvojnásobným absolutním vítězem Kociánovy
houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. V letech 1998–2001
působil jako sólista a koncertní mistr nagojské filharmonie
v Japonsku. V roce 2005 vyšlo jeho šesté CD se skladbami
pro dvoje housle sólo, které nahrál se svou sestrou Věrou
Eretovou.
Zuzana Hájková absolvovala pražskou konzervatoř a poté
působila v předních pražských orchestrálních tělesech. Jako
členka Kvarteta Eberle a později Kvarteta Martinů koncertovala prakticky po celé Evropě. Od roku 1996 je členkou České
filharmonie ve skupině 2. houslí.
Jiří Poslední je absolventem pražské konzervatoře ve třídě
prof. J. Zíky (1987). Devět let byl členem Symfonického
orchestru Českého rozhlasu (1989–1998), odkud přešel
do violové skupiny České filharmonie (1998). Paralelně
s činností v rozhlasovém tělese účinkoval často s různými
komorními soubory.
Jakub Dvořák vystudoval Akademii múzických umění pod
vedením doc. Rudolfa Lojdy (1990). Také on spolupracoval
s řadou komorních orchestrů a souborů. V roce 1997 se stal
členem violoncellové skupiny České filharmonie.
VI. abonentní koncert
říjen 2011
Violoncellový recitál + krátkometrážní film podle
předlohy C. Debussyho
JAN ŠKRDLÍK/ŠÁRKA
BESPERÁTOVÁ
Jan Škrdlík – violoncello, Šárka
Besperátová – piano
Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u předních
českých violoncellistů: Jana Hališky, Bedřicha Havlíka nebo
Daniela Veise a dále pak u Luise Clareta v Barceloně. Obdržel
prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl
v zahraničí a jiná ocenění. Jeho CD Bachových suit bylo
v roce 2003 zařazeno japonskou firmou Geocities mezi
deset titulů reprezentujících českou interpretační tvorbu. Od
roku 1997 vyučuje na brněnské konzervatoři. Od roku 2004
vede vlastní interpretační kurzy v Opočně. Svoji zahraniční
pedagogickou činnost zahájil v roce 2003 vedením vlastních
kurzů ve Španělsku. Jeho diskografie zahrnuje všechna hudební slohová období tvorby pro violoncello. Působení jeho
hry popsal svým dvěma milionům čtenářů floridský deník El
Nuevo Herald v souvislosti s jeho vystoupením na “Festival
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Miami” v roce 2005 takto: „Škrdlík se svým violoncellem
způsobil opravdovou senzaci… …emotivní Škrdlíkova interpretace si okamžitě podmanila srdce posluchačů…”
Šárka Besperátová spolupracovala s Janem Škrdlíkem nejdříve v rámci souboru Ensemble Messiaen. V roce 2004 pořídila
s tímto violoncellistou live snímek Messiaenova Díkuvzdání
věčnosti Ježíše na koncertě pro 1500 posluchačů v Zaragoze. Tato nahrávka se stala podkladem druhého klipu na
instrumentální klasickou hudbu v dějinách (prvním klipem je
Debussyho Sonáta). Vystudovala klavír na brněnské konzervatoři. Svoje vzdělání si rozšířila dvouletým studiem v metodickém centru při JAMU. Zabývá se rovněž hrou na cembalo
- jako cembalistka spolupracovala s komorními orchestry
u nás i v zahraničí. Nyní se věnuje komorní hře ve sdružení
Ensemble Messiaen, se kterým pravidelně koncertuje.
O filmu:
Na pozadí reálně zaznívající Debussyho Sonáty (díla z roku
1915) se odehraje příběh, který jistě zaujme nejen proto, že
v tomto roce oslavíme významné Debussyho výročí (90 let
od autorova úmrtí), ale také přírodními snovými scenériemi
a dynamicky rozehranými výstupy herců-tanečníků plnými
vtipných nápadů.
VII. abonentní koncert
listopad 2011
IVANA KRAMPEROVÁ/JAKUB
JEDLINSKÝ
HEBREJSKÉ MELODIE
Iva Kramperová – housle, Jakub
Jedlinský – koncertní akordeon
Iva Kramperová (*1984) započala svá hudební studia v roce
1990 na Základní umělecké škole v Pardubicích. Po mnoha
úspěších na tuzemských i zahraničních soutěžích nastoupila
na Konzervatoř Pardubice do třídy PhDr. Vladimíra Kulíka,
pod jehož vedením také získala řadu ocenění (Soutěžní
přehlídka konzervatoří ČR v Ostravě 1999, Houslová soutěž
Josefa Muziky 2000, Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR
v Teplicích 2002, stipendium firmy Yamaha). Konzervatoř
absolvovala v roce 2005 špičkovým provedením Brahmsova
houslového koncertu s Komorní filharmonií Pardubice. Nyní
je studentkou Hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze. V červnu 2006 získala cenu na mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec a také cenu nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby soudobého českého
skladatele. V roce 2007 obdržela 2. cenu a cenu za nejlepší
provedení skladby Leoše Janáčka na Mezinárodní soutěži
Leoše Janáčka v Brně. Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů v Čechách (Václav Hudeček, Ivan Štraus)
i v zahraničí (Francie - Régis Pasquier). Kromě sólové hry se
aktivně věnuje také komorní hře. Je sólistkou renomovaného
komorního souboru Barocco sempre giovane a profesorkou
houslové hry na pardubické konzervatoři.
Jakub Jedlinský (*1984) je úspěšným akordeonistou mladé
generace. Hudbě se začal věnovat na hudební škole v Kostelci
nad Orlicí, absolvoval pardubickou konzervatoř i mistrovské
kurzy u zahraničních akordeonistů. V současné době studuje
na Konservatoriet for music og formidling v dánském
Esbjergu u doc. Jytte von Rüden a na Pedagogické fakultě
Západočeské univerzity u prof. Jaroslava Vlacha a odb. as.
Jarmily Vlachové ml. Dva roky studoval soukromě u prof. Antonína Dvořáka. V roce 2006 získal 1. cenu na mezinárodní
interpretační soutěži pedagogických fakult, kde získal také
cenu za nejlepší interpretaci soudobé skladby, na stejné
soutěži získal 2. cenu v roce 2009. V témže roce obdržel
cenu rektora Západočeské univerzity za reprezentaci školy.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, účinkuje na
hudebních festivalech v ČR i v zahraničí (Německo, Dánsko).
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V současné době je pedagogicky činný na konzervatoři v Pardubicích, kde vyučuje hru na akordeon.
V programu budou uvedeny skladby autorů židovského
původu, např. Josepha Achrona, Johna Williamse, Alfreda
Schnittke, Marca Lavry.
VIII. abonentní koncert
prosinec 2011
MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček – vedoucí souboru
Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí.
Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit
a provádět i projekty s více jak sedmdesáti členy včetně
sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru
od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu
až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace
a zpracování anonymní a lidové hudby. V této kategorii
vznikají různé programy tematického zaměření, například
vánoční a velikonoční koncerty, koncerty pro mládež
(výchovné koncerty) a jiné. Významnou aktivitou souboru
je ovšem také nahrávání repertoáru na nosiče CD. Soubor
natočil 38 titulů CD a hudbu k několika filmům. Musica
Bohemica je častým hostem v zemích celé Evropy.
Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru
je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá, a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od
studijních let se zajímá o folklor a spolu s ním o anonymní
hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž
dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho
úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl
a od prostých úprav se výrazně odlišují vysokým stupněm
stylizace. Veškerá tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby ve svých posluchačích vzbudil náklonnost k lidové
a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě,
bez akademické strnulosti, ale se spontánností, jež k tomuto
umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky
vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.
Vážení posluchači,
přijměte naše upřímné poděkování za přízeň projevenou Vaší
účastí na našich koncertech pořádaných v roce 2010.
Přejeme si, abyste byli s výběrem programu na novou sezonu
abonentních koncertů spokojeni a přijali naši nabídku na zakoupení předplatného, neboť bez Vás, posluchačů, by se nemohl uskutečnit žádný koncert. Místa, která jste měli v tomto
roce, Vám budeme rezervovat pro novou sezonu abonentních
koncertů a v lednu 2011 Vám zašleme abonentní vstupenky.
Pokud byste žádali nějakou změnu anebo chtěli zrušit předplatné, žádáme Vás o podání zprávy obratem na tel. č. +420
379 722 631 (Ivana Antošová) nebo na e-mail: Ivana.Antosova@mks.mesto-domazlice.cz (nejpozději do 21. 12. 2010).
Pro letošní rok jsme opět připravili pro předplatitele možnost
zakoupení abonentních vstupenek na rok 2011 jako vánoční
dárek ve speciálním dárkovém balení.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním
zařízení v novém roce 2011.
Městské kulturní středisko Domažlice

Informace o kulturních a turistických
zajímavostech v Domažlicích
poskytne Městské informační centrum,
tel.: +420 379 725 852.

MKS na internetu:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info,
www.chodskeslavnosti.cz
Napište nám: infocentrum@mesto-domazlice.cz
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OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 8.00–17.00 h
SO 8.30–11.30 h

Naši obchodní partneři:
MIKULÍK, ARTEN, BLANÁŘ, JAMALL,
PF NÁBYTEK, AKRIM, IKTUS, STIMA, DENICO, REZEK, DAIMEX, GAZEL, SEDIA,
PRAKTIC
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