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DOMOV PRO SENIORY

Na samém počátku letošního roku byl
otevřen zčásti zrekonstruovaný plavecký
bazén. V první fázi se oprava dotkla vstupu, technologie a vyžití pro nejmenší.
„Hlavní část přestavby není na první
pohled vidět, ale každý ji může pocítit na
kvalitě vody,“ říká starosta města Miroslav
Mach a vysvětluje, že ve vodě není téměř
žádný vázaný chlor díky moderní technologii úpravy vody. Z toho plyne hlavní
úleva pro všechny plavce, kterým nepálí
oči od podráždění zmíněnou látkou.
„Mám velikou radost, že se dětem
v jejich bazénu líbí, a přál bych si, aby
v něm strávily co nejvíce času. Lze přijít
i s dětmi v kojeneckém věku, které se
mohou v brouzdališti seznamovat s vodou,
jíž se v pozdějším věku nebudou bát,“ říká
starosta M. Mach. Až si děti na vodu zvyknou, mohou se svými rodiči navštěvovat
další aktivity spojené s vodou, například
se přihlásit do výuky plavání těch vůbec
nejmenších dětí. To je se vším komfortem
možné právě díky právě dokončené etapě
dalšího zvelebování tohoto zařízení města
Domažlice.
toš

Sté narozeniny oslavila v novém domově pro seniory paní Františka Havlovicová.
S gratulací za město k ní s kyticí přišel starosta Miroslav Mach.
Foto MKS
Penzion pro seniory v ulici Prokopa Velikého vstupuje do prvního roku ostrého
provozu. Otevřen byl v červenci loňského roku.
„Samozřejmě, že penzion, jako každá nová organizace, přináší čerstvé poznatky
a zkušenosti, které je třeba stále vyhodnocovat,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje, „paní Havlovicová, které je 100 let, je pro mě důkazem, že lidé jsou tam
spokojení, mají zabezpečené základní potřeby a dost možností pro činorodý život.
Například jsem tam na chodbě potkal paní, která se po třech týdnech po příchodu do
penzionu postavila na nohy.“
„Někteří klienti, respektive jejich rodinní příslušníci, tam šli s tím, že se o vše
postará personál. Ale naším cílem by mělo být, aby si senioři co nejdéle a nejvíce
činností zajišťovali sami, aby se jejich stav pokud možno zlepšoval, aby byli pohybliví
a mohli se zapojit do dění v domově. Samozřejmě, že když už to jejich síly neumožňují, je jim ve všem pomoženo,“ zamýšlí se nad náplní domova pro seniory starosta
města Miroslav Mach.
Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 14. 2. od 14
hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu
rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího orgánu obce se uskuteční ve středu 23. 2. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Nový dětský bazén v Domažlicích
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 1. schůzi
dne 21. 12. 2010:
- schválila jako oddávací místo určené
pro uzavírání manželství obřadní síň
v budově Městského úřadu Domažlice,
náměstí Míru 1
- schválila soboty v sudých týdnech jako
dny určené pro uzavírání manželství
a to v časovém rozmezí mezi 10–14
hodinou, pokud na tyto dny nepřipadne
státní svátek
- pověřila dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů
výkonem občanských obřadů starostu
města Ing. Miroslava Macha, místostarostu města Mgr. Karla Štípka, místostarostu města Ing. Vítězslava Brody a dále
pověřila výkonem občanských obřadů
členy zastupitelstva města a stanovila
v souladu s § 108 odst. 2, zákona č. 128/
2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že při významných příležitostech, pokud neužívá odznak se státním
znakem starosta města, mohou jej užívat
členové zastupitelstva města Mgr. Karel
Štípek, Ing. Vítězslav Brody, Ing. Jitka
Heřmanová, Jan Látka, JUDr. Zdeněk
Novák. Dále stanovila, že tajemnice
Městského úřadu Ing. Milena Vlčková
bude užívat odznak se státním znakem
při složení státoobčanského slibu v souladu s § 12, odst.4, zákona číslo 40/1993
Sb. o nabývání a pozbývání státního
občanství
- schválila uzavření dodatku č. XIII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlický-
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mi městskými lesy spol. s r.o., Tyršova
611, Domažlice, dne 2. 1. 2004, kterým
se mění výše nájmu na rok 2010
- schválila podání žádosti o nadační příspěvek u nadace ČEZ městem Domažlice na projekt „Pryč s nudou“ na realizaci
úprav pozemku pro školní družinu ZŠ
Domažlice, Komenského 17
- souhlasila s přijetím daru – 32 ks plastových košíků – od dárce MIJAVA s.r.o.,
Kozinova 259, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Rada města na své 2. schůzi
dne 4. 1. 2011:
- vzala na vědomí dopisy Nájemního
družstva Domažlice, družstvo, náměstí
Míru 1, Domažlice ze dne 29. 11. 2010
a ze dne 8. 12. 2010 týkající se úhrady
škody na movitém majetku
- souhlasila s povolením výjimky z místní
úpravy – ze zákazu vjezdu nákladních
automobilů – vozidla – AVIA A 80-N,
RZ DO 88-58, a to do ulice Fastrovy,
v níž se nachází nemovitost čp. 147, která se bude rekonstruovat v období ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí do
31. 12. 2011 pro společnost KARPEM
a. s., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn
- souhlasila s použitím finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice na pořízení investičního majetku – kontejner
9m3 na sběrný dvůr v pořizovací ceně
49.830,– Kč bez DPH a válečkový sypač na zimní údržbu v pořizovací ceně
89.445,– Kč bez DPH
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- souhlasila s konáním pravidelných středečních trhů ve dnech 2., 9., 16., 23.
a 30. března, 6., 13., 20. a 27. dubna,
4., 11., 18. a 25. května, 1., 8., 15., 22.
a 29. června, 13., 20. a 27. července,
3., 10., 17., 24. a 31. srpna, 7., 14. a 21.
září, 5., 12., 19. a 26. října, 2., 9., 16.,
23. a 30. listopadu, 7., 14. a 21. prosince
2011 a souhlasila s uzavírkou a zvláštním užívání MK na dolní části náměstí
Míru v prostoru od čp. 51 ke křižovatce
náměstí Míru a Fastrova ul., ve středu
– od 7.00 do 18.00 hod za účelem konání
pravidelných středečních trhů
- souhlasila s prezentací města Domažlice
v Centru Bohemia Bavaria v Schönsee prostřednictvím MKS do výše
80.000,– Kč
- zřídila komisi pro životní prostředí;
komisi pro regeneraci MPR; komisi pro
dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality; komisi SPOZ; komisi bytovou;
komisi výběrovou.

Vážení podnikatelé, zástupci
spolků a organizací,

v současné době město Domažlice zpracovává kronikářský zápis za rok 2010. Obracíme se proto na Vás se žádostí o poskytnutí podkladů k zápisu za uplynulý rok.
Vaše příspěvky můžete zasílat na adresu:
Městský úřad Domažlice, úsek školství
a kultury, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice nebo je na MěÚ Domažlice (budova
radnice) doručit osobně, a to do kanceláře
č. 104 v prvním patře budovy.
Bližší informace Vám poskytneme na
tel. čísle: 379 719 124, sl. Michelfeitová,
e-mail:
barbora.michelfeitova@mesto-domazlice.cz
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Taneční pro dospělé – pokročilé

Pět lekcí bude mít taneční kurz pro
dospělé-pokročilé, který připravují v domažlickém Městském kulturním středisku. Kurz bude probíhat jedenkrát týdně
od března do dubna. Zájemci (v párech)
hlaste se přímo v MKS nebo na telefonu
379 722 631. Ladné kroky na parketu budou vyučovat manželé Brettschneiderovi.
Vendula Hrušková-Brettschneiderová je
lektorkou tance, její manžel Petr tanečníkem divadla J. K. Tyla v Plzni.
(dk)

Kosmetika Holomojová

na nové adrese
Husova 41 (naproti Penny)
poskytuje
kompletní kosmetické ošetření
manikúru, nehtovou modeláž,
depilaci, líčení
prodej kosmetiky a poradenskou službu
tel. 602 389 904

Pošumavský věneček

V sobotu 12. února se koná v Národním
domě na Smíchově reprezentační chodský
ples Pošumavský věneček, který patří
k nejstarším plesům svého druhu v Praze. Pořádají ho Sdružení rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze.
Tradiční ples Chodů v Praze má letos již
svoje 75. pokračování.
(red)

Místní poplatek
ze psů

Od 1. 1. 2011 byla schválena nová
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2010, o místním poplatku
ze psů. Sazby poplatku zůstaly stejné.
Upozorňujeme všechny držitele
psů, že v měsíci únoru bude provedena distribuce poštovních poukázek
sloužících k úhradě místního poplatku
ze psů za rok 2011. Poplatek je splatný
k 31. 3. 2011.
Povinností každého držitele psa je
oznámit správci poplatku – Městskému úřadu Domažlice, odboru finančnímu, že drží psa (vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku).
Bližší informace o obecně závazné
vyhlášce lze nalézt na internetových
stránkách města Domažlice v sekci
samospráva – vyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Studie zástavby bývalého vojenského nástupiště v kasárnách městskými byty.

VÝSTAVBA DOMŮ A BYTŮ POKRAČUJE

Město Domažlice nabízí občanům možnost vytvořit si své domovy v nových řadových rodinných
domech a v novém nájemním domě. Pokud patříte mezi ty, kterým se myšlenky na zajištění vlastního
bydlení honí hlavou, tak si můžete vybírat z následující nabídky.
V novém sídlišti rodinných domů Na Bábě je aktuálně plánováno dalších sedm řadových domů a jeden
bytový dům. V případě řadových domů se jedná o plochu domu se zahrádkou o výměře od 192 do 195
m2 (zastavěná plocha činí 85 m2), v případě krajních domů je plocha zeleně větší, a to buď 608 m2 nebo
492 m2 (zastavěná plocha je zhruba 125 m2). Kromě toho je v aktuální nabídce i obytný dům s pěti byty
(každý zhruba 100 m2) s celkovou zastavěnou i nezastavěnou plochou 759 m2. Dodavatel stavby těchto
domů byl již vybrán a k uzavření smlouvy o dílo by mělo dojít v nejbližším dnech.
Kromě toho je záměrem města realizovat výstavbu bytových domů na bývalém vojenském nástupišti
v kasárnách. „Objekt bude postaven jako městský dům a lidé si budou moci jednotlivé byty odkoupit.
Zvažujeme i myšlenku pozdějšího odprodeje či nájemního bydlení. Ekonomicky se ale z pohledu jednotlivých obyvatel jeví odkoupení bytu výhodnější,“ říká starosta Miroslav Mach.
Zájemci budou mít možnost vybírat si z bytů různých velikostí. V projektové dokumentaci pro územní
řízení se uvažovalo s byty do maximální obytné plochy 60 m2. V přízemí měly být dva bezbariérové byty,
na ostatních patrech pak vždy po třech bytech. Před zadáním projektové dokumentace pro stavební povolení jsou na odboru správy majetku shromažďovány požadavky potencionálních zájemců na parametry
budoucích bytů. Podle zájmu budou ze strany města upraveny velikosti bytů tak, aby bylo možné vyjít
maximálně vstříc jejich budoucím vlastníkům a uživatelům. Na starém vojenském nástupišti postupně
vyroste na 109 bytů. Se zahájením výstavby se uvažuje koncem roku 2012.
Případné dotazy na výše zmíněné možnosti můžete získat na odboru správy majetku Městského úřadu
Domažlice, tel. 397 719 111.
Stanislav Antoš

Místní poplatek za komunální odpad v r. 2011

Od 1. 1. 2011 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/
2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen: místní poplatek za komunální
odpad). Její úplné znění naleznete na http://www.domazlice.info/samosprava/.
Výše základní sazby poplatku, osvobození a splatnost poplatku zůstávají beze změny.
Ke změně dochází u poplatníků, jimiž jsou fyzické osoby mající trvalý pobyt v místě
nepřístupném pro vývoz odpadu místní svozovou firmou. Místní poplatek za komunální
odpad nebude již možné promíjet na základě jimi podané žádosti o prominutí. Tito poplatníci mají nárok na sníženou sazbu poplatku (50 %). Nárok mohou uplatnit tím, že na
finanční odbor Městského úřadu doloží potvrzení od svozové firmy (DTS Domažlice,
příspěvková organizace, Chrastavická 170), a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost,
zakládající nárok, nastala.
Stejný nárok na sníženou sazbu (včetně způsobu jeho uplatnění) mají také fyzické
osoby vlastnící stavbu nacházející se na území Domažlice určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
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

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, 550 000 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 stavební parcely v této
lokalitě. Cena 600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l PRONAJMU BYT 2+1 v Domažlicích. Tel. 775 298 033

únor 2011

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 14. 2. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

Třešničkový ples
OV KSČM Domažlice a LK žen pořádají v sobotu 26. února od 20 hodin XX.
třešničkový ples. K tanci i poslechu hraje
Domažličanka Jana Mlezivy, připraveno je
předtančení i bohatá tombola.

PRO ZAHRÁDKÁŘE

ZO Českého zahrádkářského svazu Domažlice oznamuje široké veřejnosti, že jeho prodejna bude opět v provozu od března. Členské schůze se v letošním roce budou konat 14.
3., 11. 4., 13. 6., 12. 9., 14. 11. a 12. 12. Zmíněná březnová schůze je původně plánované
únorové setkání z organizačních důvodů přesunuté na březnové datum.
(ZO ČZS)

SVAZ POSTIŽENÝCH

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Domažlice, zve členy na schůzi,
která se koná 15. března 2011 od 14 hodin v jídelně penzionu v Baldovské ulici čp. 583. Na setkání je
možné zaplatit členské příspěvky. Na schůzi je zvána též široká veřejnost.
M. Plzenská

PRO ŠIKOVNÉ RUCE

TJ Sokol Domažlice a Klub seniorů zve všechny ženy, které rády pletou, háčkují, drhají, vyšívají či paličkují do nového klubu, který se schází každou středu od 10 hodin ve
výborovně domažlické Sokolovny. Srdečně zvou členky klubu.
(jk)

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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Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)

v

číslo 2

v

únor 2011

Přednášky:

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc: Spor o Rukopisy (královédvorský a zelenohorský)

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. února 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

Členové
fotokroužku
Gymnázia
J. Š. Baara vystavují ve vestibulu domažlické knihovny. Tentokrát bude vystavovat 13 studentů – členů fotokroužku
domažlického gymnázia, který již několik
let úspěšně vede Petr Matějka. Představí
se talentovaní studenti z I. ročníků i ti již
zkušení z ročníků maturitních.
Vystavovat budou: Kateřina Blacká, Vítězslav Fronk, Diana Hrbáčková, Michal
Klukan, Matěj Klukan, Miroslav Kubiska,
Jana Müllerová, Michaela Stará, Šimon
Štrba, Kateřina Vítková, Aneta Wolfová,
Lucie Zábranská a Šárka Zavadilová.
Studenti fotokroužku se pravidelně
zapojují do soutěže škol i jednotlivců
pod názvem Fotoakademie (viz www.
fotoakademie2010/2011). Uzávěrka soutěže byla 11. ledna 2011 a bude zajímavé sledovat, jak se Domažličtí tentokrát umístí.
Ale jedno umístění v další celoroční soutěži již známe. Miroslav Kubiska v soutěži Fotograf roku 2010 vybojoval svými
snímky v kategorii škol pro Gymnázium
J. Š. Baara 7. místo.
Domažlická knihovna, Petr Matějka
a studenti srdečně zvou všechny, kteří se
zajímají o fotografování, aby se přišli podívat na další z výstav, kterou fotokroužek
domažlického gymnázia pořádá.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 2. února do 28. února 2011 a přístupná
bude v provozní době knihovny.

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

Volný cyklus o sporech v české literatuře bude pokračovat přednáškou o sporech nejznámějších – o pravost Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského. Rukopis královédvorský byl objeven roku
1817 Václavem Hankou ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Rukopis
zelenohorský byl objeven ve stejném roce na zámku Zelená Hora u Nepomuku tamějším zámeckým
úředníkem Josefem Kovářem, který jej anonymně zaslal nejvyššímu purkrabí království Českého hraběti
Kolowratovi pro nově zřízené Museum království Českého. Dneska jsou oba rukopisy uloženy v oddělení
rukopisů a vzácných tisků Knihovny Národního muzea v Praze.
Přednášet nebude nikdo jiný než znalec nejpovolanější – profesor PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové zvou na
první letošní setkání s Prof. PhDr. Viktorem Viktorou, CSc. ve čtvrtek 17. února 2011 v 17. 00 hodin do
Galerie bratří Špillarů.

Čestný občan Domažlic Msgre. Bohumil Stašek (1886–1948)

Kněz, politik, předseda ČSL, poslanec, redaktor, spisovatel, vlastenec, vězeň. Pro Domažlice a jeho občany kazatel.
Kazatel na památné Vavřinecké pouti 13. srpna 1939 i děkovné pouti 12. srpna 1945. Čestný občan města, který má
dokonce v Domažlicích svou ulici. 17. února uplyne 125 let od jeho narození. Připomeňme si alespoň nejvýznamnější
etapy jeho života.
Kněz. Vystudoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Kněžské svěcení přijal 18. července 1908. Své kněžské
působení zahájil jako kaplan v Mýtě na Rokycansku, od r. 1912 působil ve stejné funkci krátce na arciděkanství v Plzni.
Poté přešel na vikariát na Vyšehradě. V roce 1930 mu byl papežem udělen titul monsignore a o tři roky později se stal
vyšehradským sídelním kanovníkem. Za své zásluhy se stal čestným kanovníkem staroboleslavským a obdržel hodnost
papežského komořího.
Politik. Věnoval se intenzivně politické práci a brzy se dostal do čela křesťansko-politického hnutí v Čechách. Aktivně
se zapojil do sdružení Přátel katolické kultury. Během 1. světové války se zasadil o spojení tehdejších tří katolických stran
a od 1. 9. 1918 byl pak ústředním tajemníkem Spojené strany katolické. Začátkem roku 1919 stál u zrodu Československé
strany lidové a stal se prvním generálním tajemníkem. Od roku 1930 až do okupace byl i jejím předsedou. Zasloužil se
o vybudování paláce Charita na Karlově náměstí, kde se soustřeďovalo politické i kulturní katolické hnutí.
Poslanec. Za poslance Národního shromáždění byl zvolen poprvé v roce 1925 a v Národním shromáždění působil
nepřetržitě celou dobu trvání 1. republiky. Významný byl jeho projev v roce 1936, kde obhajoval politiku čs. státu proti
německé menšině a poukázal na útisk národnostních menšin v nacistickém Německu.
Redaktor. Založil týdeník Mír, deník Lid, posléze Lidové listy, jichž se stal šéfredaktorem. Zastával i funkci šéfredaktora Pražského večerníku. Pro děti založil časopis Dětský svět, pro dospělé Neděli, které záhy měly tisíce čtenářů. Byl
zakladatelem nakladatelství Vyšehrad.
Spisovatel, publicista. Již od svých studentských let a i průběhu života přispíval do nejrůznějších novin a časopisů
– Nového věku, revue Meditace, Časopisu katolického duchovenstva. Vydal více než 30 samostatných publikací. Mimo jiné
v roce 1924 stať Učení sv. Augustina o válce, kde se zamýšlel nad tím, jak Augustin řešil jeden z nejobtížnějších problémů
katolické církve – poměr křesťanství k válce. Zabýval se výkladem pojmů válek spravedlivých a nespravedlivých. A již
v tomto spisku se objevuje úvaha o tom, jak sv. Augustin vykládá, kdy může jít o válku spravedlivou: „…a takovou vinou
je podle Augustina vážná nespravedlnost spáchaná od příslušníků cizího státu, aniž by byla od tohoto státu potrestána,
dále loupež území, majetku apod., odepření přirozených práv, konečně veškeré bezpráví, násilí a krutost”.
Vlastenec. Dnes pojem, který, zdá se, ztrácí pro mnohé význam. Ne tak pro Staška. Cítil se být vlastencem a byl jím.
Již 1. 9. 1918 vydal manifestační provolání „Idea svatováclavská a boj o samostatnost českého národa”. V jeho duchu
pak byly na sv. Václava 28. září 1918 slouženy slavnostní bohoslužby za československou samostatnost, jež se staly
jakousi novou národní přísahou. Po Mnichovu se odmítl smířit s tzv. Protektorátem Čechy a Morava. Po zabrání Sudet
v říjnu 1938 kázal Stašek při svěcení obnoveného kostela v Rokycanech a ve svém kázání vytýčil úlohu českých kněží
v době, která celý národ čeká ve větě: „Budeme proroky českého národa!” Z jeho podnětu bylo na počátku roku 1939
rozhodnuto o přenesení ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad. Pohřeb se stal národní manifestací
za svébytnost českého státu. Podobný manifestační ráz měly na jaře a v létě 1939 náboženské poutě, které dostávaly ráz
mohutných národních protinacistických demonstrací. Nejproslulejší se stala ta Vavřinecká. Protest proti německé okupaci
byl v hlavním projevu Bohumila Staška vysloven zcela jasně. Ve svém kázání se mimo jiné opřel i o Dykovo „Opustíš-li
mne, nezahynu, opustím-li tě, zahyneš” a rozvinul jej v plamenné: „Zahyneš, opustíš li svou matku vlast, opustíš-li její
mrav, její víru, její obyčeje, její píseň, její řeč, její domov”. Emotivní vlastenecké kázání pak vyvrcholilo přísahou 120 tisíc
shromážděných účastníků pouti: „Ať se děje cokoli, český národ svou matku Vlast nikdy neopustí”.
Vězeň. Nacistická odveta byla rychlá. Během akce Albrecht byl Bohumil Stašek 1. září 1939 v budově Československé
akciové tiskárny gestapem zatčen. Válečná léta pak prožil nejprve krátce v koncentračním táboře Oranienburg, poté byl
přeložen do Dachau, kde se dočkal konce války. V Dachau přišel o pravé oko.
Člověk. Po válce se téměř okamžitě rozjel po republice a v řadě míst přednášel svá kázání věnovaná nabyté svobodě
a obnově národního života. Taková byla kázání v Mýtě, v jihočeském Lomečku, Luženičkách, Pocínovicích i v Klenčí.
12. srpna 1945 se zúčastnil děkovné národní pouti na Vavřinečku, kde pronesl další ze svých kázání. Tři dni před tím
– 9. srpna 1945 byl jmenován čestným občanem Domažlic. Tři roky poté – 8. srpna 1948 ve věku 62 let zemřel.
(S využitím publikace Když křižovali český národ a zdrojů na internetu.)
Mgr. Hana Mlnáříková
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

ÚNOR 2011

v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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 Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 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!

Křest nového kalendáře Svazku obcí Domažlicko na výstavě cestovního ruchu Regiontour
na výstavišti v Brně. Kalendář „křtí“ vedoucí odboru kultury plzeňského krajského úřadu
Alena Svobodová. Drží ho předseda svazku Libor Picka, vlevo stojí domažlický starosta
Miroslav Mach.
Foto MKS Domažlice

Expozice Domažlicka na Regiontouru
byla ve znamení rozhleden
Na letošní výstavě cestovního ruchu
Regiontour v Brně se náš okres představil
s expozicí, v níž dominovaly rozhledny,
protože ty se staly hlavním motem letošní expozice našeho podčerchovského
kraje. Proto nad malým podiem visely
na konstrukci rozměrné modely turistických věží ztvárněných Igorem Šlechtou Rýzmberk, domažlická věž i s kostelem,
německá vyhlídková věž Böhmerwaldturm, Velký Zvon, nová rozhledna nad
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3. 2. Školení, 4. 2. Taneční, 5. 2. Ples Šibřinky, 6. 2. Setkání lyžařů, 7. 2. Pódium
mladých talentů, 8. 2. Divadlo v rámci
předplatného – Africká královna, 11. 2. Taneční, 12. 2. Rybářský ples, 14. 2. Školení, 15. 2. Prodej, 16. 2. Prodej – drogerie,
18. 2. Taneční, 19. 2. PS Mír – dětský karneval, 21. 2. Koncert ZUŠ, 22. 2. I. abonentní koncert – Československé komorní
duo, 23. 2. Zastupitelstvo, 24. 2. Divadlo
mimo předplatné – Derniera Rigor Mortis, Ochotný divadelnický spolek Karel,
26. 2. Ples KSČM, 27. 2. Taneční – I. prodloužená.

Horšovským Týnem na Šibeničním vrchu
a Kurzova věž na Čerchově. Nad tím
vším pak stál Kozina vyhotovený podle
pomníku na Hrádku. K tomuto tématu
vydal Svazek obcí Domažlicko nástěnný
kalendář pro členské obce, který pokřtil
předseda svazku - bělský starosta Libor
Picka s domažlickým starostou Miroslavem Machem a vedoucí odboru kultury
krajského úřadu Plzeňského kraje Alenou
Svobodovou. Pokud zmiňujeme osobnosti, které náš stánek navštívily, tak bychom
neměli zapomenout na řadu starostů
z našeho okresu, radní plzeňského kraje
- mezi nimi prvního náměstka Jaroslava
Bauera, poslance Michala Haška a Zdeňka Škromacha či senátora Stanislava
Juránka.
Turisté proudící kolem expozic byli
do našeho kraje lákáni vystoupením Domažlické dudácké muziky, divadelním
vystoupením v podání horšoskotýnských
šermířů, komickou scénkou, v níž hrálo
hlavní roli vybavení starého kadeřnického salonu z kolovečského muzea atd.
K vidění byla práce krajkářky i malířky
keramiky a další zajímavosti. Chod expozice zajišťovali pracovníci jednotlivých
informačních center našeho okresu, kteří
podávali informace o možnostech našeho
kraje.
Stanislav Antoš

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)

Jarní kurz nebude
Pro nedostatečný počet přihlášených
je Jarní taneční kurz společenské výchovy a tance zrušen.
(mks)

Nejlevnější LED žárovky v ČR
jsou k dostání v Luženicích!
LED-E14-707
(malý závit)
Spotřeba: 3 W
Svítivost: 240 lm
Nahradí 25 W žárovku
Cena: 210,– Kč s DPH
LED-E27-855
(klasický závit)
Spotřeba: 3 W
Svítivost: 240 lm
Nahradí 25 W žárovku
Cena: 216,– Kč s DPH
LED-E27-6045
(klasický závit)
Spotřeba: 4 W
Svítivost: 320 lm
Nahradí: 40 W žárovku
Cena: 378,– Kč s DPH
ATD Elektronik tel: 379 723 915
Více informací na www.atd-led.cz

2.–3.
Středa–čtvrtek

Slovensko-polské historické drama

LEGENDA O LÉTAJÍCÍM
CYPRIÁNOVI

„Přežil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou.“ Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil v klášteře
ztraceném v horáchznalec tisíce věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemnýmnich Cyprián. Lidé říkají,
že si sestrojil létající stroj a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá...

l Vstupné 75,– Kč 108 min.
4.–6.
Pátek–neděle
6.
Neděle
Zač. ve 14 hodin
9.–10.
Středa–čtvrtek

Americký dobrodružný film s titulky

TRON LEGACY
r Vstupné 80,– Kč 126 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

MEGAMYSL
r Vstupné 65,– Kč 96 min.
Americká komedie

NA DORAZ
m Vstupné 70,– Kč 95 min

11.–13.
Pátek–neděle
13.
Neděle
Zač. ve14 hodin
16.–17.
Středa–čtvrtek
18.–20.
Pátek–neděle
20.
Neděle
Zač. ve 14 hodin

Americká komedie v českém znění

FOTŘI JSOU LOTŘI
r Vstupné 65,– Kč 96 min.
Pásmo pohádek

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
r Vstupné 35,– Kč 63 min.

Sama Flynna, 27letého rebela, pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, který byl kdysi
známý jako největší světový tvůrce video her. Když Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy arkády
- signál, který mohl být jenom od jeho otce - zjišťuje, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn po
20 let.
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
a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na DreamWorks semaforu naskočila modrá,
jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory.
Tuhle nesourodou dvojici svede shoda náhod na společný road trip, který jim oběma nakonec změní život. Robert
Downey Jr. hraje Petera Highmana, kterému se mělo narodit první dítě už před pěti dny. Peter spěchá na letiště
v Atlantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou.
Že by se konečně sblížili? Apoň kvůli dětem? Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack
Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb, stačil
zvyknout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, dokonce i vzájemného
setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se ovšem
schyluje k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou rodinného klanu.

Doktorská pohádka, O Malence, Káťa a Škubánek - pexeso,
Krtek a karneval, Brundibáři, Jak ulovit tygra.

Americký akční film s titulky

Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších mediálních magnátů v Los
Angeles a je více než ochotný spokojeně pokračovat ve svém marnotratném a bezcílném životě plném večírků
ZELENÝ SRŠEŇ
- až do chvíle, kdy jeho otec (Tom Wilkinson) za záhadných okolností zemře a odkáže Brittovi své rozsáhlé
m Vstupné 80,– Kč 119 min.
mediální impérium.
Film oceněn cenou Zlatý glóbus 2010 (nejlepší film, režie, scenář a hudba) Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard a je géniem v oblasti počítačového
programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, co v návalu blogování a prograSOCIAL NETWORK
mování začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých šest let
r Vstupné 75,– Kč 120 min.
a s 500 milióny přátel se Mark Zuckerberg stává nejmladším miliardářem v historii…
Pásmo pohádek

CIRKUS HURVÍNEK
r Vstupné 35,– Kč 65 min.

Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Budulínek a mandelinka,
Sametka, Krtek chemikem.

Americký dobrodružný film v českém znění
23.–24.
Středa–čtvrtek
Zač. v 17 hodin

LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
r Vstupné 65,– Kč 141 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.

Švédský krimi film s titulky
25.–26.
Pátek–sobota

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA
l Vstupné 60,– Kč 146 min.

27.
Neděle
Zač. ve 14 hodin

KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
r Vstupné 35,– Kč 66 min.
Černá komedie

27.
Neděle

TACHO
m Vstupné 75,– Kč 102 min.

Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím,
které jí téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě. Lizbeth leží pod přísným
dozorem na jednotce intenzivní péče s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se jí to povede, bude souzena za
tři vraždy a jeden pokus o vraždu.

Krtek a autíčko, Krtek filmová hvězda, Krtek a paraplíčko,
Krtek a žvýkačka, Krtek v ZOO.
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.

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 BŘEZEN 2011: Nickyho rodina, Cizinec, Poznáš, až to přijde, Nevinnost, Hon
na čarodějnice, Gulliverovy cesty.
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čtvrtek 24. 2. 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné

OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL při MKS Domažlice

pondělí 7. února 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
MKS a Kruh přátel hudby Domažlice
zvou na mimořádný koncert

PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ

Tento koncert, seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí věnovat profesionálně a zvolili si studium na konzervatořích.

Forberger Tadeáš – klavír, Holoubek Štěpán – bicí, Jarábek Josef - klarinet, Kondrysová Kristýna – flétna, Popelková Petra – zpěv, Sazamová Ivana – zpěv, Svobodová Michaela – klavír, Štefan Josef – zpěv,
Veitová Bára - klavír.
Pro předplatitele koncertní sezony 2011 – na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky.
Předplatitelé divadelní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

derniéra 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
neděle 27. února 2011

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 2. 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.

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

úterý 8. února 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

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.

sobota 12. března 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

13. CHODSKÝ BÁL

Účinkují: CHODSKÉ NÁRODOPISNÉ SOUBORY a DUDÁCKÉ MUZIKY
K tanci hraje dechová hudba VRCHOVANKA pod vedením Petra Němce
úterý 15. března 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
II. Abonentní koncert

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).
úterý 29. března 2011 od 19.30 hodina ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

STUDIO DVA

Michaela Gübelová DRUHÝ BŘEH

Hrají: Tereza Gübelová, Zuzana Bydžovská, Eva Holubová, Vladimír Javorský.
Režie: Ladislav Smoček.

Příběh neobyčejného života jedné obyčejné Terezy. Tragikomedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti. Zlom režimu přináší mnohá dobrodružství.
Žena účtuje sama se sebou. Musela během svého života učinit řadu osudových rozhodnutí. Bohatý zážitek citů a rozumu. Slzy i smích. Jak je (ne)snadné se rozhodnout!?
předběžný termín neděle 13. března 2011
předběžný termín neděle 20. března 2011

– předprodej vstupenek na obě představení od 1. 3. 2011

Loutkové divadlo Domažlice - O PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

AKCE O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
pátek 4. února – Valentýnská dílna od 9:00–12:00 hodin v domě dětí
Potápka od 12:00 do 15:00 hodin nový dětský bazén v Domažlicích
sobota 5. února – Zájezd pro veřejnost do Velkého divadla v Plzni na muzikál Spamalot,
odjezd autobusu v 17:15 hodin z Poděbradovy ulice
sobota 12. února – Valentýnská diskotéka a pouštění „balónků štěstí“ od 14:00 do 17:00 hodin v klubu Fontána
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
úterý

1. 2.

Dějepisná olympiáda

v DDM

středa

2. 2.

Chemická olympiáda

v GJŠB

středa

9. 2.

Soutěž v Nj I.–III.

v DDM

středa

23. 2.

Soutěž v Aj I.–III.

v DDM

Nabídka zájmové činnosti
Brnkání – Klavírní dovednosti pro začátečníky, úterý 16:00–18:00 hod, vedoucí – Kateřina Řezníčková
Kytary – Základy hraní na kytaru i hraní pro pokročilé, pondělí 13:30–16:30 hod, vedoucí – Ivan Václavovič
Kytary – Mrákov – Výuka hraní na kytaru pro začátečníky i pokročilé, čas schůzky – podle domluvy, vedoucí – Václav Blahut
Flétnička – Základy hraní na flétnu i hraní pro pokročilé, úterý 13:00–14:00 hod, čtvrtek 13:00–16:00 h, vedoucí – Radka Prokelová
Píšťalka – Základy hraní na flétnu i hraní pro pokročilé předškoláky, čas schůzky – podle domluvy, vedoucí – Radka Prokelová
Top ateliér – Výtvarný kroužek pro děti ve věku od 7–9 let, čtvrtek 15:00–17:00 hod, vedoucí – Kateřina Řezníčková
Dívčí klub – Ruční práce, výtvarné techniky pro starší děvčata, pondělí a středa 13:00–15:00 hod, vedoucí – Ivana Kubová
Šikovné tlapky – Výtvarná výchova pro předškolní děti, středa 15:30–16:30 hod, vedoucí – Drahomíra Kastnerová
Keramika – Práce s hlínou, tvoření keramických výrobků, úterý 13:00–17:00 hod, vedoucí – Simona Kellnerová
Mozaika – Výtvarné tvoření pro děti od 6 do 10 let, čtvrtek 14:30–16:00 hod, vedoucí – Jan Hrabačka
Kuželka – Pravidelné návštěvy bowlingu „U Willyho“, pondělí 16:00–17:30 hod, vedoucí – Lenka Zimmerová
Doučování matematiky – Pro děti 1. stupně ZŠ, které se chtějí zdokonalit v matematice, čtvrtek 14:00–15:00 hod, vedoucí – Kateřina
Řezníčková
Doučování českého jazyka – Pro děti 1. stupně ZŠ, které se potřebují zdokonalit v českém jazyce, pondělí 15:00–16:00 hod, vedoucí
– Lenka Zimmerová
Angličtina s úsměvem I. – Výuka základů angličtiny pro děti prvních tříd, čtvrtek 13.00–14:00 hod, vedoucí – Kateřina Řezníčková
Angličtina s úsměvem – Začátečníci – Výuka základů angličtiny pro děti 2.–3. tříd, pondělí 14:00–15:00 hod, čtvrtek 12:30–13:30 hod
vedoucí – Lenka Zimmerová
Angličtina s úsměvem – Pokročilí – Výuka základů angličtiny pro děti 2.–3. tříd, pondělí 13–14 hod, čtvrtek 14–15 hod, vedoucí – Lenka Zimmerová
Angličtina s úsměvem II. – Výuka angličtiny pro děti 4. a 5. tříd, pondělí 15:00–16:00 hod, vedoucí – Kateřina Řezníčková
Německý jazyk – Němčina od 1. třídy, středa 14:00–16:00 hod, vedoucí – Jan Hrabačka
Pod pokličkou – Základy správného stolování a přípravu jednoduchých pokrmů, úterý 13:30–14:30 hod, vedoucí – Lenka Zimmerová
Dino team – Zajímají tě dinosauři, praještěři, predátoři a příroda? pro děti od 9 let, pondělí 15:00–16:00 hod, vedoucí – Jan Hrabačka
Pohybové hry – Sportovní kroužek pro dívky i chlapce, míčové hry, floorbal, štafety, pondělí 16:00–18:00 hod, vedoucí – Kateřina
Řezníčková
Horolezecký kroužek – Pravidelné návštěvy horolezecké stěny, osvojení si základních, horolezeckých dovedností, úterý 15:30–17:30
hod, vedoucí – Lenka Zimmerová
Automodelář – Výroba, lepení, lakování různých modelů automobilů, pondělí nebo středa 14:00–18:00 hod, vedoucí – Radomír Svozil
Výpočetní technika – Základy práce na PC, čas schůzek dle domluvy, vedoucí – Milan Kuba
Šachy – Osvojení si základů stolní hry „šachy“, čas schůzek dle
domluvy, vedoucí – Martin Vašíček
Výuka cizích jazyků pro dospělé – Výuka AJ pro dospělé, čas
schůzek dle domluvy, vedoucí – Miroslav Ječmínek
VYZVEDNUTÍ PŘIHLÁŠKY PRO DANÝ KROUŽEK PŘÍMO
V DDM!!!

DISKUSNÍ PŘEDNÁŠKA U EVANGELÍKŮ

14. ledna 2011 (začátek v 17 hod) koná se další přednáška
PhDr. Zdeňka Vyšohlída s následnou diskusí ve sborovém domě
evangelické církve (v Domažlicích, Tyršově ul. 690). Na programu
je závěrečná přednáška o Anselmově tzv. ontologickém důkazu.

Domažlický zpravodaj - str. 11

Turistické akce v ÚNORU
Neděle 6. 2.
Turistická vycházka gurmánů – na
počest Magdaleny Dobromily Rettigové.
Odjezd ze zastávky ČD ve 13.02 hod do
Klenčí pod Čerchovem. Trasa: Klenčí,
Chodov, Trhanov, Hamr (restaurace), Trhanov (6 km). Vede K. Bílek.
Čtvrtek 10. 2.
Turistická beseda v gymnáziu J. Š. Baara
od 18 hod: J. Wollerová – Divoký Kurdistán.
Pondělí 14. 2.
Valentýnská vycházka. Sraz v 18 hod
u Sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět (5 km). Vede K. Bílek.
Sobota 19. 2.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 9.39 hod do Vejprnic. Trasa: Vejprnice, Křimice, Tlučná (10 km). Vede
S. Doubek.
Čtvrtek 24. 2.
Turistická beseda v 18 hod v gymnáziu
J. Š. Baara: Mgr. J. Nejdl – Zážitky z putování po jižní Francii.
Neděle 27. 2.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod
„U Golema“. Trasa: Újezd, Pila, Hadrovec, Valcha, Havlovice, Domažlice (8 km).
Vede M. Janutková.

v

číslo 2

Prodej
obecních
bytů

V rámci privatizace městského bytového fondu si mohou zájemci koupit
pět bytových jednotek. Podle zastupitelstvem přijatých pravidel se soutěže
může zůčastnit kdokoliv. Konkrétně se
jedná o pět volných bytů na adresách
Huškova 444/3, Masarykova 404/
3 a 410/4, Dvořákova 439/8 a Doubova
448/4. K posledně jmenovanému bytu
patří i garáž. Ceny se pohybují od 350
do 640 tisíc korun.
Zájemci, kteří zvažují zaslat dopis se
svojí nabídkou, se více dozví na úřední
desce radnice a nebo na www.domazlice.info.
(toš)

v

únor 2011

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.

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

JAK ØEŠIT ŠKODNÍ UDÁLOST

Výzva občanům, kteří na vozovce, chodníku nebo jiném veřejném prostranství uklouznou a způsobí si zranění nebo škodu na věcech, kterou budou chtít později uplatňovat
vůči městu Domažlice, aby ke každému takovému případu zavolali městskou policii, jež
na místě situaci vyhodnotí a zdokumentuje a předá popis události odboru majetku. Tento
postup je v zájmu především postižených občanů.
(jz)

Poděkování panu Janu Látkovi

Chtěl bych tímto velice poděkovat panu poslanci Janu Látkovi za jeho ochotu mně finančně přispět na vydání mé knihy
„Dějiny a současnost barokního kostela v Přešticích“. Tento
kostel je od roku 2008 národní kulturní památkou.
Velice si cením ochoty pana Látky finančně podpořit toto
dílo - knihu, která čtenářům přibližuje mimořádnou historickou stavbu. Kostel se nachází (jak už název knihy napovídá)
v jiném regionu, než který je domovem váženého pana poslance. Kéž by takových lidí bylo
více, protože bez
jejich
podpory
by veřejnost byla
ochuzena o mnoho
zajímavých
a poučných publikací.
Závěrem chci
popřát panu poslanci
Látkovi
i všem občanům
z Domažlic mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém
roce 2011.
Mgr. Jan
Königsmark
z Přeštic

v
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Tříkrálová sbírka na Domažlicku je opět úspěšnější
Teplé počasí, bez deště a dokonce se
sluníčkem, to tříkráloví koledníci jen tak
nezažijí! Letos ke zdárnému průběhu celé
akce pomohlo nejen počasí, ale především
množství dobrovolníků, kteří se do sbírky
a jejího zahájení zapojili.
Na začátek několik zajímavých čísel:
Zúčastnilo se celkem 212 koledníků, 83
dospělých, koledovalo se ve 32 obcích či
městech. Tato čísla mne utvrzují v tom, že
i v našem regionu je dost lidí, kteří jsou
nezištní, ochotní a velkorysí a pro dobrou
věc se dokáží nadchnout.
Celou akci odstartovalo Slavnostní
zahájení sbírky v Domažlickém kostele.
Příběh o třech králích krásným zpěvem
doplnili žáci ZUŠ Domažlice. Za pomoc
při samotné sbírce bychom rádi poděkovali domažlickým skautům, z jejichž řad
letos přišli nejen koledníci, ale i vedoucí
skupinek. Tradičně nám pomáhají s koledováním také děti z Dětského domova
ve Staňkově, Horšovského Týna i Klenčí.
Letos se do domažlické sbírky zapojila
také ZŠ Adélka v Mašovicích a žáci obou
základních škol v Domažlicích.
Nyní mi zbývá poděkovat vám, kteří
jste koledníkům přispěli do jejich kasi-

ček. Dáváte tím najevo ochotu pomoci
potřebným a mne tím ujišťujete, že „dobrý
člověk ještě žije“.
Z výtěžku letošní tříkrálové sbírky budou hrazeny tři základní projekty. Třiceti
procenty bude podpořena mezinárodní
práce Charity Česká republika, 65% se
vrátí zpět do našeho regionu a 5% jde na
režii sbírky. U nás tak dárci podpořili Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
v Havlovicích, Sociání službu v Domažlicích – terénní, ambulantní i pobytová
forma a Volnočasový klub Duha pro
mentálně postižené děti a mládež. Dále
pak z místních charitativních záměrů je to
např. nákup pomůcek pro handicapované
a sociálně znevýhodněné děti a mládež,
podpora činnosti Mateřského centra
v Klenčí. Celkem bylo v Domažlicích
a nejbližších obcích vybráno 111 tisíc korun (pokud k této částce připočteme ještě
Mrákov, Milavče, Meclov, Hostouň, Poběžovice a Klenčí s okolními obcemi, tak
dojdeme k číslu zhruba 340 tisíc korun).
Celý výtěžek putoval na hlavní účet
Tříkrálové sbírky 66008822/0800, kam
lze dodatečně přispět 30 Kč formou DMS
na číslo 87 777.
Štěpán Glac

v
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Úspěchy našich
loutkoherců
a ochotníků

V Městském kulturním středisku Domažlice, v jeho učebně v prvním patře,
našli útočiště zdejší loutkoherci. Ti ve
svém volném čase nacvičili řadu pohádek
pro děti, které představili v roce 2010 ve
23 představeních. Přesto, že kapacita sálu
je jen zhruba 60 lidí, tak kašpárka vidělo
1414 návštěvníků. Toto úctyhodné číslo
jistě nepoklesne, protože lednová představení byla okamžitě vyprodána a zájem je
i o další únorovou pohádku.
V této souvislosti můžeme zmínit
i Ochotný divadelnický spolek Karel,
který hraje též pod záštitou MKS. Ten
přichystal na čtvrtek 24. 2. derniéru thrilleru Rigor mortis. Toto úspěšné představení měli možnost vidět diváci nejen při
premiéře v Domažlicích, ale i ve Kdyni,
Horšovském Týně, Černíkově, Klenčí pod
Čerchovem, Poběžovicích, Tachově a Milavčích. Před touto derniérou se uskuteční
ještě představení v Plzni a „rýsuje“ se
i hostování ve Stříbře.
(toš)

Nově otevřená podniková prodejna

KOH-I-NOOR HARDTMUTH
V DOMAŽLICÍCH

Í
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Nabízíme široký výběr
školního, kancelářského, uměleckého
a doplňkového sortimentu
za ceny od výrobce.

Otevírací doba: PO–PÁ 7.30–17.00
SO
9.00–12.00
Naleznete nás na adrese:
KOSTELNÍ 1, DOMAŽLICE
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Z GIBACHTU DO CAPARTIC
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AKCE ZUŠ

Město Domažlice a SK Sněhaři Domažlice ve spolupráci s Městem Furth im Wald a SC Furth i. W. pořádají 6. února 2011 12. lyžařský turistický přejezd z Gibachtu do Capartic.
Pořadatelé zvou širokou lyžařskou i turistickou veřejnost na tuto akci, jejímž hlavním cílem je upevnění
přátelských vztahů mezi lidmi žijícími při společné hranici a pěstujících lyžařskou turistiku.
Program: Doprava ke startu: Hromadná 6. 2. 2011 autobusem z Domažlic (autobusové nádraží) odjezd v 8.30 hod, dále po trase Klenčí p Č. (restaurace U Nádraží) 8.50 hod. Trhanov (křižovatka) 9.00
hod, Gibacht. Příspěvek účastníků: 200,– Kč na osobu (předem nepřihlášení 400,– Kč na osobu). Start:
Gibacht 10.00 hod. Cíl: Capartice cca 11.00–13.00 hod. Ceny: Každý účastník obdrží upomínkovou cenu,
pamětní list a občerstvení v MKS v Domažlicích. Doprava z cíle: Capartice – Domažlice (sál MKS) kyvadlová po dojetí účastníků do cíle a naplnění autobusu - poslední autobus odjíždí z Capartic ve 13.00 hod.
Přihlášky: Do čtvrtka 3. 2. 2011 do 20.00 e-mail: snehari@atlas.cz s uvedením jména příjmení a místa
nástupu. Případné informace o změně budou zveřejněny v tisku nebo můžete volat na tel. č. 728 978 113
– Pavel Tilkovský nebo 379 768 798 – Martin Janovec.
(sd)

14. února se koná v Základní umělecké
škole Domažlice okresní kolo celostátní
soutěže ve hře na klavír a akordeon. 21.
února můžete vidět od 17.30 hodin Zimní
žákovský koncert v MKS.
(je)

Zápis do jeslí Zápis do školky

17. 2. 2011 14.00 hodin Masopust
hraje Mgr. Beran Jiří

Zápis do jeselského zařízení na školní
rok 2011/12 se koná v pondělí 7. března
v JZ Michlova 565, Domažlice od 8–16
hodin (tel. 379 722 590). Přijímány jsou
děti do 3 let věku, upřednostňujeme děti
s trvalým bydlištěm v Domažlicích, jejichž rodiče zde pracují. Náhradní termín
je 21. 3. od 8 do 16 hodin.
(jz)

Ředitelka Mateřské školy Domažlice
srdečně zve rodiče a děti k zápisu, které
se do všech odloučených pracovišť MŠ
(Zahradní, Palackého, Poděbradova,
Benešova, Michlova ul.). koná v pondělí
7. března od 8 do 16 hodin v prostorách
MŠ Zahradní 471. Další podrobnosti na
tel. 379 724 565.
(mš)

Soužití s velkými šelmami

Environmentální informační centrum Domažlice a Muzeum Chodska vás zve na výstavu Soužití s velkými šelmami, která se koná od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2011 v Chodském hradě.
Expozice zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně
úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se
tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním
půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu. Výstavu švédských a norských
autorů sestávající ze třiceti panelů připravilo – a české podrobnosti doplnilo – Hnutí DUHA. Akce se
koná v rámci projektu Envic – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center
Plzeňského kraje, který je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva
životního prostředí a Plzeňského kraje. Vstup zdarma.
(EIC)

Městské centrum služeb, Baldovská 638
pořádá přednášky:
9. 2. 2011 14:00 hodin Deprese, stres
PhDr. Stanislav Volák,
23. 2. 2011 14.00 hodin informace
z lékárny paní Cibulková,

Během února probíhá výstava obrazů
absolventky SEŠ v Domažlicích paní
Martiny Maurerové

V penzinu v Břetislavově 84
se koná přednáška:
24. 2. 2011 14.00 hodin Diabetes
MUDr. Helena Jiřincová
16. 2. 2011 začíná nový počítačový kurz
pro začátečníky, který trvá čtyři měsíce
(do 15. června). Cena kurzu je 800 Kč,
zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
379 724 325

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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STAFIKO stav – náskok před konkurencí

„Zavedení systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je pro nás již samozřejmostí. Chtěli jsme
však v dalším rozvoji pokračovat,“ říká jednatel společnosti Štěpán Sladký. Důkazem toho je, že v roce 2009 byla společností
STAFIKO stav, s.r.o. podána žádost na získání prostředků z Evropské unie pro vzdělávání zaměstnanců s názvem „Zvyšování
kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců“. Koncem tohoto roku byla žádost úspěšně schválena s následným podpisem smlouvy. Celý projekt je 100% financován Evropskou unií.
Poskytnutí vzdělávání zaměstnancům společnosti má za cíl především podpořit jejich osobní rozvoj a zvýšit tak konkurenceschopnost společnosti, neboť především zaměstnanci jsou její hybnou silou. Z tohoto důvodu jsou do projektu zapojeni zaměstnanci na všech úrovních společnosti. Vedení firmy očekává zefektivnění nejen interních činností, ale zvláště změnu myšlení zaměstnanců s maximální zákaznickou orientací. Získané zkušenosti a odborné znalosti se tak pozitivně odrazí na zvýšení kvality
poskytovaných služeb při realizaci stavebních zakázek.
Školící aktivity jsou diferencovány podle odpovědností a zastávaných pracovních pozic jednotlivých pracovníků. První školení
budou realizována již na začátku roku 2011 a budou pokračovat v rozložení do konce roku 2012 tak, aby neohrozila fungování
společnosti, a především chod zakázek.
www.stafiko.cz

41. ROČNÍK KRŇOULOVA MEMORIÁLU

SK „SNĚHAŘI“ Domažlice pořádá v neděli 6. března 2011 pod ČERCHOVEM v Caparticích 41. ročník Krňoulova memoriálu, tzn.
veřejné závody v běhu na lyžích klasickou technikou s hromadným startem (pro všechny lyžníky).
Přihlásit se můžete v den startu od 9.30 do 10.30 hodin v závodní kanceláři, která je v Šebkovně Caparticích nebo v buňce na rozcestí
pod Čerchovem. Startovné činí 50,– Kč v hlavním závodě kategorií od 16 let výše v kategori mládež činí 20,– Kč. Hromadný start se
uskuteční v 11.00 hodin, mládež startuje v 11.05. Trať dlouhá 15 km vede v okolí Čerchova.
V případě nepříznivých sněhových podmínek si pořadatel vyhrazuje závody odvolat, rozhodnutí o případném odvolání závodů bude
provedeno ve čtvrtek 3. 3. 2011 do 17.00 hod, telefonickou informaci můžete získat na čísle 728 978 113.

Druhý ročník regionální soutěže ve stolování připravilo domažlické Střední odborné učiliště ve spolupráci s městem Domažlice na středu
19. ledna. Tentokráte učni uplatnili svoji fantazii na téma divadelní tabule. V Městském kulturním středisku soutěžící přivítali (na pravém
snímku zleva) ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková, její zástupce pro praktický výcvik Jaroslav Sokol, tříčlenná porota tvořená
Jiřinou Šleisovou, Daliborem Kubů a Albertem Astalošem a z plzeňského krajského úřadu z odboru školství přijel Ladislav Vítek. Své
dovednosti poměřili budoucí servírky a číšníci ze SOU Domažlice, Střední živnostenské školy v Sokolově, SOU Toužimi, Hotelové školy
Mariánské Lázně (ti nakonec zvítězili), a Integrované střední školy ze Stoda. Celá akce měla za cíl i informovat žáky základních škol a jejich rodiče o široké nabídce zdejšího učiliště, které připravuje budoucí generace na nejrůznější profesní dráhy.
Foto Stanislav Antoš

Vzdělávací projekt Budoucnost pro připravené byl úspěšně zahájen

Téma efektivní komunikace přilákalo pondělní lednový podvečer do SOŠ a SOU v Horšovském Týně 24 účastníků. Po úvodním zahájení a představení celého projektu následoval kurz zaměřený na komunikaci, která je pro nás všechny důležitá nejen v pracovním, ale
i v osobním životě. Všichni zúčastnění s nadšením spolupracovali s lektorkou, paní Hanou Stejskalovou, která svým osobitým a poutavým projevem nenechala své posluchače v pasivitě. Každý očekával od kurzu něco jiného a každý si jistě přišel na své. Účastníci byli
velice aktivně zapojeni do školení, teoretická část byla prokládána praktickým nácvikem technik prezentace. Školení v podání paní
Stejskalové sklidilo velký úspěch a posluchači odcházeli domů obohaceni o nové poznatky. Nezbývá, než se těšit na její další kurz, který
bude zaměřen na marketing především z pohledu cílené reklamy a propagace a v Horšovském Týně se uskuteční 21. 3. 2011.

Rozpis dalších kurzů: pondělí, SOŠ a SOU Horšovský Týn, od 16 hod do 20 hod
24. 1. Moderní trendy v informačních technologiích (počítačové dovednosti, využití e-learningu, datové schránky, využití sociálních sítí
v pracovní praxi, základy GPS)
7. 2. Webová prezentace (příklady dobré a špatné prezentace, praktický nácvik)
21. 2. Právní minimum I (právní předpisy upravující podnikání)
7. 3. Právní minimum II (vybrané kapitoly z pracovního práva, BOZP, PO)
21. 3. Úvod do marketingu (cílená propagace, reklama)
4. 4. Finance I (kapitálové zdroje externí/interní, dlouhodobé/krátkodobé, odpisy, úvěry)
18. 4. Finance II (finanční analýza- ukazatelé likvidity, zadluženosti, rentability, účetní pojmy)
2. 5. Odkud může být můj záměr podpořen I (kde, jak a na co lze získat dotace)
16. 5. Odkud může být můj záměr podpořen II (zpracování žádosti o dotace)
30. 5. Základy řízení I (vedení lidí, práce s lidmi, organizace času)
13. 6. Základy řízení II (realizace a vedení projektu, problémy z praxe)
27. 6. Ukončení projektu (předání osvědčení, zhodnocení celého projektu)
12. 4. Odborná exkurze do keramické dílny v Osvračíně, 10–17 hod
Na kurzy je možné se hlásit i nadále, účast na kurzech je zdarma.
Bližší informace: Ing. Ivana Kramlová, tel.: 728 946 288, e-mail: sov@gakcent.cz www.masceskyles.jz.cz
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