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Prezident vyznamenal Jakuba Blackého

Čestný občan Domažlic, Jakub Blacký, přijal z rukou prezidenta republiky Václava Klause při
příležitosti státního svátku 28. října řád T. G. M. II. třídy. Obdobně bylo ve Vladislavském sálu Pražského hradu poctěno celkem 28 osobností. Třiadevadesátiletý luženický rodák byl oceněn zejména
za pomoc rodinám vězněných nacistickým i komunistickým režimem a za snahu vytvořit ilegální
křesťanskou stranu na počátku padesátých let. Za tuto snahu byl odsouzen na 18 let vězení, z nichž
si odseděl v nejtěžších káznicích deset let života. I po propuštění byl perzekuován. Po změně režimu začal nezištně podporovat dobročinné organizace, opravy památek i nejrůznější kulturní akce.
Slavnostnímu předání předcházelo setkání prezidentského páru se všemi oceněnými. Jakub
Blacký tak mohl hovořil nejen s prezidentem, ale též s paní Livií Klausovou. Spolu zavzpomínali na
letošní lednové setkání na domažlické radnici. Tato schůzka se stala inspirací pro starostu Miroslava Macha, Stanislava Antoše, Marka Vorlíčka a Josefa Haase, kteří společně na jaře podepsali
a zaslali dopis prezidentu republiky, v němž jmenovaného navrhli k ocenění.
Po předání vyznamenání následovalo setkání všech hostů ve Španělském sále a přilehlých
prostorách. S Jakubem Blackým se setkali a osobně mu vyjádřili uznání například: místopředseda
poslanecké sněmovny Jan Kasal, z vlády ministři Pavel Bursík, Cyril Svoboda, Václav Jehlička,
nechyběl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, či z církevních kruhů arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Karel Otčenášek, biskupové Dominik Duka a František Radkovský.
S většinou jmenovaných se ostatně Jakub Blacký osobně zná a mnohokráte se s nimi už setkal.
Foto a text Stanislav Antoš

Tradiční podívaná pořádaná
městem spojená s vystoupením
žáků Základní umělecké školy
Domažlice se letos
uskuteční v 27. listopadu
v 16 hodin před radnicí.
V uvedený čas začne
kulturní program,
který pak vyvrcholí
rozsvícením
vánoční výzdoby.

OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo města Domažlice na
svém 24. zasedání dne 24. 9. 2008 vyhlásilo pro rok 2009 tyto granty:
Podpora činnosti mládeže – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti dospělých – sport
a tělovýchova
Podpora činnosti mládeže – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Podpora činnosti dospělých – kultura
a ostatní zájmové činnosti
Podpora významných počinů
Reprezentace města
Jednorázové akce pro mládež
Termín vyhlášení grantů je 6. 10. 2008.
Termín uzávěrky příjmu grantových
projektů je 14. 11. 2008.
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu
města Domažlice je možno získat na
Městském úřadě Domažlice, nám. Míru
1, úsek školství a kultury (1. patro č. dveří
104), na podatelně (1. patro, č. dveří 106)
a v sekretariátu (II. patro, č. Dveří 201).
Podrobnější informace týkajících se
vyhlášených grantů, formuláře žádostí
a úplné znění „Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“ naleznete na internetových stránkách
www.domazlice.info (Volný čas – kultura,
sport – Granty 2009).
Více na str. 14–15.

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 26. listopadu
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 19. 11. 2008 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 63. schůzi dne
15. 9. 2008 souhlasila s kácením dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby
Parkoviště v Mánesově ul., Domažlice
v tomto rozsahu: 3 ks jeřáb ptačí – obvod
kmene 59 cm, 1 ks keř zlatý déšť na ploše
2 m2, dále souhlasila s pokácením smrku
pichlavého v ulici Dvořákova u domu čp.
457 a 458 a s pokácením 2 kusů smrků na
sídlišti 28. října před domem čp. 140. Nesouhlasila s připravovanou akcí „solární
elektrárna Meclov – Mračnice“ umístěné
na pozemcích sousedících s pozemkem
č. 169 (GP), k.ú. Mračnice. Radní jmenovali paní Ing. Alenu Kučerovou vedoucí
finančního odboru od 1. 10. 2008.
Rada města na své 64. schůzi dne 29.
9. schválila návrh Smlouvy o pronájmu
hrobového místa a pozemků přiléhajících
s platností od 1. 1. 2009. Souhlasila s realizací cyklostezky Regensburg – Plzeň
úsek v k.ú. okresu Domažlice, silnice směr
Bystřice–Babylon a schválila projektovou

Otevření sborového domu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Domažlicích slavnostně otevírá v sobotu 29.
listopadu nový sborový dům v Tyršově ulici
(nad Hanovým parkem). K této události se váže
v uvedený den od 16.30 hodin vystoupení evangelického sboru z Furth im Wald a vokální skupiny Hlasoplet. V neděli 30. listopadu je od 9 hodin
slavnostní bohoslužba s kázáním synodního
seniora Joela Rumla.
(red)

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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dokumentaci pro územní řízení a stavební
povolení stavby „Cyklostezka – Domažlice
– Chrastavice – propojení s ulicí Na Hvízdalce (Malý Škarman)“.
Rada města na své 65. schůzi dne 13.
10. uložila Domažlické správě nemovitostí
spol. s r. o. jednat s SVJ o bezplatném převedení občanské vybavenosti na sídlištích
na SVJ nebo o jejím odstranění. Souhlasila
s konáním tradičního vánočního jarmarku
před radnicí u vánočního stromku v roce
2008 v době od 19. 12. – 23. 12. 2008.
Souhlasila s umístěním orientačního zařízení OZ 3 v rámci stavby „Obchodního
centra Kaufland Domažlice“. Souhlasila
s přistoupením k projektu „Zavádění procesů sledování a vyhodnocování výstupů
a dopadů KPSS a aktualizace realizačních
a střednědobých plánů sociálních služeb“,
který bude v případě schválení projektové
žádosti stvrzen partnerskou smlouvou
mezi Městem Domažlice a o.p.s. Centrum
pro komunitní práci západní Čechy, jakožto realizátorem projektu. Radní schválili
otevírací dobu Plaveckého bazénu od 22.
12. 2008 do 5. 1. 2009. Schválili spolupráci města Domažlice s Ústavem pro

v
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ekopolitiku, o.p.s. při realizaci projektu
„Mezi rodinou a prací: hledejme cestu pro
každého“. Rada dále schválila pokácení
1 stromu V Alejích dle odborného posudku – šikmý řez ve výši 1,50 m nad zemí.
Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 24. 9. neuložilo radě města
projednat přemístění reklamního tubusu
(u kašny) z náměstí Míru v Domažlicích
na jiné vhodné místo. Schválilo záměr prodat nemovitosti – budovu č.p. 61, vedlejší
stavby garáží a pozemky Plzeňskému kraji
s tím, že nemovitosti budou předány do
správy p. o. Muzeum Chodska v Domažlicích za těchto podmínek: 1. umístění sbírek Jindřicha Jindřicha v budově č. p. 61
a jejich správa na náklady Muzea Chodska
v Domažlicích dle Smlouvy o společném
užívání části sbírek národopisného muzea
Jindřicha Jindřicha v Domažlicích ze dne
14. 6. 1999, 2. zřízení věcného břemene
k nemovitostem za účelem provádění údržby a oprav zaklenutého potoka, 3. předkupní právo ve prospěch Města Domažlice za
kupní cenu i v případě změny organizace,
které jsou nemovitosti předávány k vlastnímu hospodářskému využití.

Město Domažlice se nestaví ke zneužívání drog lhostejně

Také v Domažlicích se potýkáme se zneužíváním návykových látek u mladých lidí.
Problémem je jak zvyšující se tendence v užívání legálního alkoholu, tak i narůstající
spotřeba nelegálních látek. Jde o oblast, která vyžaduje komplexní přístup, jak ze strany
represe, tak především účinné prevence. Jednou z forem prevence jsou i specificky orientované sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou právě samotní uživatelé drog. V Domažlicích nebyly služby tohoto charakteru doposud poskytovány. Od jara letošního roku
však město Domažlice úzce spolupracuje s plzeňskou organizací Centrum protidrogové
prevence a terapie o.p.s., která zde začala realizovat svůj Regionální terénní program.
Terénní pracovníci pomáhají lidem závislým na drogách zprostředkovat vztah s nedrogovým světem a to přímo v jejich přirozeném prostředí (na ulici, v parcích, v klubech
atd.). Po získání důvěry v pracovníka může klient přehodnotit vztah i k ostatním institucím a blízkým lidem. Pracovník pomáhá klientovi uvědomit si jeho současný sociální,
psychický i fyzický stav, uvědomit si závažnost jeho situace, aby se mohl následně rozhodnout ke změně svého chování směrem k bezpečnějšímu chování ve vztahu k užívání
drog, případně k abstinenci. Vlastní zodpovědné rozhodnutí k abstinenci je předpokladem
pro úspěšné absolvování léčebného procesu, ve kterém lze klienta doprovázet. U klientů,
kteří nejsou zatím rozhodnuti, že by chtěli přestat s užíváním drog, je přesto možné pracovat na změně jejich chování. Prostřednictvím navázání vztahu důvěry k pracovníkovi
a podáváním praktických informací mohou být klienti vedeni k zodpovědnějšímu vztahu
k sobě a také svému okolí.
V pilotní fázi projektu terénní pracovníci monitorovali výskyt užívání drog v Domažlicích. Výsledky tohoto výzkumu jsou k dispozici na webových stránkách města
a na stránkách organizace CPPT (www.cppt.cz). Následně se určovali lokality výskytu,
proběhlo kontaktování a monitorování lékáren a byla zahájena vlastní drogová prevence
v Domažlicích. Součástí terénního programu jsou také preventivní služby zaměřené na
tzv. rekreační užívání drog vč. alkoholu a další rizika nočního života, realizované v tanečních klubech.
Služby Regionálního terénního programu jsou určeny nejen samotným uživatelům
drog, ale také jejich blízkým, včetně partnerů a rodičů.
Služby jsou dostupné přímo v terénu (parky, ulice) v Domažlicích každý čtvrtek odpoledne (13:00–17:00), na telefonu 724 969 028 (po–pá 10:00–20:00) a příležitostně také na
tanečních akcích a v klubech na Domažlicku.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice.
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 670 Kč,–
Bazénové vody - od 192,– Kč
Odpadní vody - od 506,– Kč
Průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.

In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

Taneční pro dospělé

V obřadní síni domažlické radnice převzala stříbrnou pamětní medaili z rukou starosty
Miroslava Macha dlouholetá členka sboru Čerchovan a zpěvačka legendárního Chodského tria Jiřina Skalová. Stala se tak třetí – po prim. MUDr. Václavu Novákovi, CSc.
a paní Jiřině Paroubkové – jejíž zásluhy o rozvoj Domažlic byly oceněny. Gratulantů byla
celá řada, například na snímku je s oslavenkyní dlouholetý redaktor plzeňského rozhlasu
a folklorista Zdeněk Bláha, na dudy zahrál domažlický Antonín Konrády.
Foto J. Vecková

Městské kulturní středisko Domažlice
připravuje pro dospělé kurz tance, který
se uskuteční v pěti lekcích. Přihlášky
přijímáme do konce října. Vyučují manželé Kociánovi, učitelé tance z Klatov.
Přihlásit se můžete v městském kulturním
středisku (nám. Míru 51) a nebo na tel.
č. 379 722 631.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
3. 11. a 1. 12. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
Ženy mohou dávat krev 4x do roka – minimální doba mezi odběry je 3 měsíce. Muži
mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.
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Koupím byt nebo domek
v této lokalitě,
tel. 722 690 245

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

tel. 602 478 448, 604 238 911

listopad 2008

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

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

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

a další
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Jaké bylo letošní Velké říjnové společné čtení?

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Karel Beneš – Přírodniny – kameny
z celého světa
Další ze zajímavých výstav známého
regionálního cestovatele Karla Beneše
naváže svou tematikou na předchozí výstavu z listopadu 2007, která byla věnována
dřevěným objektům opracovaným vodou
a pískem. Tentokrát ze svých bohatých
sbírek z putování po světě vybral exponáty
kamenné, které svou krásou a bizarními
tvary upoutají stejně jako ty předchozí.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 3. do 30. listopadu 2008 a přístupná
bude v provozní době knihovny.

Přednáška:
Josef Nejdl o Toskánsku
Druhá přednáška z cyklu Cestování po Evropě
ředitele domažlického Muzea Chodska Mgr. Josefa Nejdla bude věnována Toskánsku. Tento kraj
najdete na mapě Itálie tolik podobné vysoké botě
někde těsně pod pomyslným kolenem. Území proslulé historií, uměním a svou přírodou. Řekne–li se
Toskánko a historie, vybaví se Etruskové, řekne–li
se Toskánsko a umění, nemůže chybět renesance,
Florencie, rod Medici, Pisa a námořnický obchod,
řekne–li se příroda, musí následovat cypřiše.
Přijďte se podívat na fotografie a nadchnout se
krajem plným památek, slunce a specialit z hovězího a chleba, tolik odlišných od klasické italské
kuchyně.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří
Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové
srdečně zvou všechny zájemce o zajímavé vyprávění doplněné promítáním fotografií do Galerie
bratří Špillarů ve čtvrtek 27. listopadu 2008 od
17. 00 hodin.
Školení internetové studovny v listopadu:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 11. listopadu 2008 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Několik čísel na začátek – zúčastnilo se jej na 240 žáků a studentů, učitelů a hostů.
Čtenářský maratón trval od devíti do šestnácti hodin. K poctě spisovatele Karla Čapka
a blížícímu se 70. výročí jeho úmrtí se četlo z knih Devatero pohádek a Povídky z jedné
kapsy. Na úvod o významu čtení a čtenářství promluvila spisovatelka Marie Majtánová
Korandová, která přijela do Domažlic až z Bratislavy. Vlastní čtení již tradičně zahájil
domažlický starosta Miroslav Mach. Dopoledne v oddělení pro děti četli žáci 5. až 7. tříd
Základní školy Komenského 17 včetně svých doprovázejících učitelek a ředitele školy
Ivana Rybára. Pozvaný ředitel ZŠ Msgr. B. Staška se musel bohužel pro vážnou provozní
havárii ze čtení omluvit. (Jeho žáci budou číst opět příští rok.) Od dvanácti hodin v čítárně četli nejprve studenti SOU Domažlice, poté Gymnázia Jindřicha Šimona Baara a uzavírali studenti Obchodní akademie. Již tradičně se zúčastnili hosté – poslanec PS PČR Jan
Látka, starosta města Miroslav Mach a místostarosta Pavel Wolf, tajemnice Městského
úřadu Milena Vlčková, vedoucí odboru kanceláře starosty Dagmar Murinová, referentka
pro školství a kulturu Hana Vaňková, vedoucí Galerie bratří Špillarů Václav Sika, již zmíněný ředitel školy Ivan Rybár, kaplan římskokatolické církve P. Przemysl Ciupak, z jehož
úst slyšeli děti precizně vyslovovanou češtinu podbarvenou rodnou polštinou. A co děti
a studenti? U některých bylo slyšet, že toho moc nahlas nenačtou a čtení jim dělalo potíže. Jiní četli s chutí a bylo znát, že si to užívají. A nejlepší čtenář? Určitě jeden student ze
Středního odborného učiliště, který četl bez přípravy tak živě a tak se dokázal ztotožnit
s textem a postavami, že by mu mohl závidět mnohý profesionál.

Co přinesl domažlické knihovně Týden knihoven 2008?

Určitě nové čtenáře. V oddělení pro děti jich bylo téměř 140, v oddělení pro dospělé
čtenáře 108. A k tomu je třeba připočíst více jak stovku čtenářů, kteří si přišli obnovit
registraci z minulého roku. Přesto nemůžeme být tak úplně spokojeni. Čtenáři se nám
pomaloučku ztrácejí. Nejsme v tom sami, stejný trend zaznamenávají knihovny v celé
republice. (Čtenáři se nám sice ztrácejí, roste však návštěvnost v knihovně. Ta fyzická
i ta virtuální, po internetu.) Přesto je však na místě se zamýšlet nad věkovým složením
čtenářů a pokoušet se zvyšovat čtenářskou základnu v těch věkových kategoriích, kde
je předpoklad jejího růstu. To bylo konec konců i cílem Týdne knihoven. Během celého
týdne navštěvovali oddělení pro děti žáci druhých tříd základních škol a prostory čítárny
pak patřily v rámci lekcí bibliografické výchovy studentům prvních ročníků středních
škol. Žáci i studenti se seznámili s prostředím i dějinami knihovny, se zajímavými knížkami i službami, které knihovna poskytuje.Všem byla nabídnuta možnost stát se novými
čtenáři. Čísla uvedená výše říkají, jaký výsledek tato akce měla.
Možnosti vracet knihy bez sankčních poplatků využili zejména ti, kteří si delší dobu
doma ponechali takzvanou doporučenou nebo studijní literaturu. A v dětském oddělení
pak hlavně literaturu naučnou. Přínos této akce byl hlavně v tom, že se knihovně vrátily
tituly, na které již netrpělivě čekali a měli je zamluvené další čtenáři. Příkladem může být
například Ekonomie od Paula Samuelsona.
Burza starších ročníků časopisů a vyřazených opotřebovaných knih se setkala s menším ohlasem, než jsme očekávali. Zájem byl zejména o periodika věnovaná počítačové
problematice a časopisům věnovaných různým koníčkům.
Jedním z kritérií úspěšnosti konaných akcí je jejich návštěvnost. Hodnotíme-li Týden
knihoven z tohoto hlediska, můžeme být spokojeni. Odborné provozy – oddělení pro děti,
čítárnu, oddělení pro dospělé a internetovou studovnu navštívil v Týdnu knihoven celkem
991 čtenář, kulturně vzdělávacích akcí se zúčastnilo 580 návštěvníků. Týden knihoven
se tedy přímo dotkl více jak 14 % obyvatel města nebo jinak – každého sedmého z jeho
obyvatel.

Nové možnosti vyhledávání nových knih v on-line katalogu knihovny

Stále více čtenářů má přístup na internet. A tak stále více čtenářů má možnost využívat
On-li katalog domažlické knihovny. Jak na to? Po zadání webové adresy stránek naší
knihovny http://www.mekbn.cz si stačí otevřít sekci On–line katalog. Na stránce, která
se otevře, si dole najet a kliknout na Seznamy a novinky. V roletce si vybrat Pouze knihy.
Objeví se aktuální seznam nových knih zapsaných do fondu knihovny za posledních 14
dní. Po najetí myší na konkrétní záznam a jeho otevření se objeví nejen konkrétní údaje
o knížce, ale většinou i anotace a fotografie obálky knihy. A pod ní, opět po najetí na obrázek a kliknutí myší, skrytá možnost přístupu na internetový obchod, kde si čtenář může
knihu v případě zájmu objednat a koupit. Nebo zvolit klasickou cestu a knihu si přijít
k nám do knihovny vypůjčit – nebo si ji po internetu, je-li již půjčená, v naší knihovně
rezervovat.
Mgr. Hana Mlnáříková MěKBN Domažlice

Domažlický zpravodaj - str. 6
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Domažlický zpravodaj - str. 7

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

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

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

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

Neberem Vás na hůlku, děláme to za půlku!

Začínajícím umělcům Ze života ZUŠ
Výtvarný obor ZUŠ připravil výstavu
vstup zdarma
Loutka očima dětí, která doplňuje expozici
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)

loutek v Muzeu Chodska od 1. listopadu.
Literárně dramatický obor pořádá představení O soudci Ookovi v refektáři kláštera 13. 11. pro ZŠ od 9.00 a 9.30, pro ZŠ ve
Kdyni v Modré hvězdě 24. 11.
25. 11. se zúčastní Literárního shrabování v Horšovském Týně.
J. Eretová

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

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

PRODLOUŽENÁ, 3. 11. Prodej, 6. 11. Okresní
seminář STP ČR – „Abilympiáda“ v Japonsku,
10. 11. Kurz společenské výchovy a tance
– stolování, 11. 11. Koncert mimo předplatné
Plzeňská filharmonie, 12. 11. Kurz společenské výchovy a tance, 13. 11. Divadlo v rámci
předplatného – To byl teda Silvestr, 14. 11. Soustředění ZUŠ plzeňského kraje, 15. 11. Koncert
mimo předplatné – účastnický koncert, 16. 11.
Kurz společenské výchovy a tance – ZÁVĚREČNÁ, 18. 11. Prodej, 18. 11. Taneční pro dospělé,
19. 11. Zasedání zastupitelstva města Domažlice, 20. 11. Setkání starostů, 21. 11. Divadelní
bál, 22. 11. Maturitní ples SOU, 24. 11. Prodej,
25. 11. Prodej, 26. 11. Prodej, 26. 11. Prodej,
26. 11. Taneční pro dospělé, 27. 11. DDM – Čertí školka, 27. 11. VII. abonentní koncert – České
trio, 28. 11. Výročí domažlického fotbalu, 29.
11. Maturitní ples Gymnázium.

Nový územní plán

Zastupitelstvo města Domažlice rozhodlo na svém 14. zasedání, které se konalo dne 12. 12. 2007, o pořízení nového
územního plánu Domažlic. Do 31. 12.
2008 budou návrhy a podněty občanů
obce, právnických a fyzických osob, které
mají vlastnická či obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, shromažďovány na MěÚ Domažlice, odboru
výstavby a zemního plánování.
Bližší informace na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a ÚP, p. Pivoňka
(379 719 182), ing. Sladká (379 719 184).
ing. Ivana Sladká,
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

MAREK SKLENÁŘ

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny
se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
l

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

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

(225 cm ) 2 970 Kč
2

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 přiúčtována 19% DPH!
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

PROSTOR MKS
PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY 2.OBSAZENÍ
11. Kurz společenské výchovy a tance – II.

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

v
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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
Sobota

Hudební dokument s titulky

1.

ROLLING STONES
r Vstupné 75,– Kč 108 min

Neděle 2.

kino Čakan pro děti v českém znění

zač. 14:00 hod

SISSI A YETTI
r Vstupné 70,– Kč 85 min.

Neděle

Francouzský film s titulky

2.

PAŘÍŽ
m Vstupné 70,– Kč 130 min.

Středa–čtvrtek

Americká komedie v českém znění

5.–6.

SEZNAMTE SE S DAVEM
r Vstupné 65,– Kč 91 min.

Pátek–sobota

Německo-britský válečný film s titulky

7.–8.

RUDÝ BARON
r Vstupné 70,– Kč 120 min.

Neděle 9.

kino Čakan pro děti v českém znění

zač. 14:00 hod

RATATOUILLE
r Vstupné 60,– Kč 110 min.

Neděle

České drama

Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na podzim 2006
v Beacon Theatre v New Yorku. V roli hostů vystoupí také kolegové z poprockové branže - Christina Aquilera, Jack White či
bluesman Buddy Guy.
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani pravda. Vše je
dokonalé. Všeho je dostatek - peněz na zátop, čokoládových kuliček na golf. Občas musí sice císařský pár vládnout a reprezentovat,
ale to vše je ve světě Sissi a Franze „úžasné“. Dokud se nezačnou objevovat temná mračna na jinak blankytně modré obloze.
Císařovna Sissi je unesena.
Milovat Paříž znamená milovat život. Paříž je příběhem jednoho nemocného Pařížana, který se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav
mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodnotou života,
života druhých a života samotného města nad Seinou.
Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý. Joshovi je dvanáct a je vášnivým astronomem amatérem. Jednoho večera na nebi objeví
rychle se přibližující malý meteorit, který nakonec skončí v jeho akváriu mezi rybičkami. To Josh ještě ale netuší, že tohle je jen
začátek. Za několik dní totiž na Zemi přistává vesmírná raketa s mimozemskou posádkou, která má pomocí onoho meteoritu
odčerpat všechnu pozemskou vodu, aby zachránila svojí planetu.
Jeho největším vítězstvím byla láska. Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen (Mattias Schweighöfer) odchází, stejně jako
většina mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti se z něj brzy stane obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky.
Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové
restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se vydá za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.

9.

DĚTI NOCÍ
l Vstupné 60,– Kč 80 min.

Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy pokračuje ve studiu, ona odmítá opustit šalebné
pohodlí dětství, jež se však rychle začíná měnit v dusnou past.

Středa–čtvrtek

Česká republika, Albánie

ROMANCE JEDNOHO LÉTA. Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili svůj absolventský
film.

12.–13.

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
r Vstupné 65,– Kč 110 min.

Pátek

Historický thriller Juraje Jakubiska

14.

BATHORY
m Vstupné 65,– Kč 140min.

Vzkříšení čachtické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí
k životu krvavou legendu o Čachtické paní.

Neděle 16.

kino Čakan pro děti v českém znění

Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba
rozumějí řeči ptáků.

zač. 14:00 hod

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
r Vstupné 60,– Kč 98 min.

Sobota–neděle

Nizozemsko-belgický film s titulky

15.–16.

NADINE
m Vstupné 70,– Kč 105 min.

Středa–čtvrtek

Americký krimi film s titulky

19.–20.
Pátek–sobota

OKO DRAVCE
l Vstupné 60,– Kč 118 min.
Americký dobrodružný film s titulky

21.–22.

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
m Vstupné 75,– Kč 95 min.

Neděle 23.

kino Čakan pro DĚTI v českém znění

O ŽENĚ NA ÚTĚKU PŘED ZÁKONEM A VLASTNÍ TOUHOU. NADINE je nezávislá, bezdětná, pracovně úspěšná žena krátce po
čtyřicítce, jejímž životem prošla řada mužů. Nyní je znovu sama a její biologické hodiny tikají stále hlasitěji, až přehluší zdravý rozum
a přivedou ji k zoufalému činu: únosu dítěte.
Chceš žít, tak poslouchej. Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zvednete a zbytek života se vám promění v nekonečnou
noční můru. Šílené, že? Právě takový moment se stal výchozím bodem thrilleru, pod kterým je coby výkonný producent podepsaný
hollywoodský mogul Steven Spielberg. Dva úplně obyčejní mladí Američané se kvůli jednomu takovému telefonátu stanou součástí
hry, která je nebezpečnější než ruská ruleta.
Vizionářský vědec Trevor Anderson (Brendan Fraser), jeho synovec Sean (Josh Hutcherson) a jejich krásná místní průvodkyně
Hannah (Anita Briem) v průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem
pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země.

zač. 14:00 hod

SPIDERMAN 3
r Vstupné 60,– Kč 140 min.

Na začátku filmu Spider-Man 3, založeném na legendární komiksové sérii nakladatelství Marvel Comics, se s Peterem Parkerem
setkáváme ve chvíli, kdy se mu konečně podařilo skloubit oddanost k M.J. se svými superhrdinskými povinnostmi.

Neděle

Britský muzikál s titulky

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

23.
Středa–čtvrtek

MAMMA MIA!
r Vstupné 65,– Kč 108 min.
Americký film s titulky

26.–27.

QUANTUM OF SOLACE
l Vstupné 80,– Kč 107 min.

Pátek–sobota

KOMEDIE PODLE BESTSELLERU MICHALA VIEWEGHA

28.–29.
Neděle 30.
zač. 14:00 hod
Neděle
30.

NESTYDA
l Vstupné 75,– Kč 88 min.

Nová bondovka. Agent 007, zrazen Vesper, ženou, kterou miloval, bojuje s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil osobní misi.
Bond, který je odhodlán odhalit pravdu, spolu s M (JUDI DENCH) vyslýchají pana Whitea (JESPER CHRISTENSEN), od kterého se
dozví, že organizace, která vydírala Vesper, je mnohem spletitější a nebezpečnější než kdokoli tušil.
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor
televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet
hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé milence
s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hlavou.

kino Čakan pro děti v českém znění - americký dobrodružný rodinný film Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem Jackem (Gepard Butler) na ostrově kdesi uprostřed Pacifiku. On zkoumá

ZAPOMENUTÝ OSTROV
r Vstupné 60,– Kč 96 min.
Filmový klub

RENÉ
m Vstupné 60,- Kč 87 min.

pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově v doprovodu svých zvířecích kamarádů lachtana,
ještěrky a papouška.
Ryze dokumentární film se syrovou autentičností vypráví neuvěřitelný osud mladého muže, který byl od osmnácti let sledován
filmovou kamerou na své pouti mezi vězeními, krátkými pobyty na svobodě a zase vězeními. Kamera ho opouští až v jeho
šestatřiceti letech, kdy je z Reného už zralý muž - a také originální spisovatel, zároveň těžce nemocný člověk a stále nenapravitelný
kriminálník.

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 PROSINEC 2008: Tropická bouře, Max Payne, Horton, Poločas rozpadu, Klonové útočí, Vy nám taky,
šéfe!, Kozí příběh, Faunuf labirint, Muzikál ze střední, Malé oslavy, Zrcadla, Vesmírní opičáci, Madagaskar 2.
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čtvrtek 27. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného

ČESKÉ TRIO

Milan Langr – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello
neděle 2. listopadu 2008 od 17.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. PRODLOUŽENÁ
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov
Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance

úterý 11. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

dirigent: Marek Vorlíček, sólo: Václav Kapusta – fagot
Program: J. Jindřich: Svítání v horách pro smyčcový orchestr, A. Vivaldi: Koncert pro fagon, smyčce a cembalo „La Notte“,
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, „Z Nového světa“.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

České trio, soubor špičkových kvalit, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace,
jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Odborné hudební kritiky
koncertních vystoupení i nahrávek Českého tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože je tělesem výrazných hráčských individualit, mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost a hloubku projevu i jeho spontánnost a temperament. Všichni členové souboru
patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské
konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. České trio pokračuje v práci
předchozích slavných trií téhož jména, která v téměř nepřetržité řadě od roku 1899 šířila slávu českého interpretačního umění.

Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském
informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz,
www.chodskeslavnosti.cz

čtvrtek 13. listopadu 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

čtvrtek 27. listopadu 2008 od 16.00 hodin na domažlickém náměstí před radnicí

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Zbyšek Pantůček
TO BYL TEDA SILVESTR

sbory a sólisté ZUŠ Domažlice
Hlavní pořadatel: město Domažlice, ve spolupráci s MKS a ZUŠ Domažlice

V alternacích účinkují: Ivana Andrlová, Adéla Gondíková, Mahulena Bočanová, Lucie Zedníčková, Olga Želenská, Jana Šulcová, Marcela Nohýnková, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček
Divadelní společnost Háta představuje v jubilejní desáté sezoně
svojí existence původní rodinnou komedii. Diváci budou svědky
setkání několika generací při oslavě Silvestra. Zdánlivě banální záminka společného očekávání příchodu nového roku obrátí všem zúčastněným životy naruby. V celé řadě vtipných situací poznáváme,
že nic nemusí být takové, jaké se to na první pohled jeví, a že když
ze vztahu vymizí prvotní zamilovanost a dostaví se všední stereotypy, stává se tím nejdůležitějším faktorem tolerance. Trochu šokující
závěr napoví, že ta největší překvapení nám dokáže přichystat pouze jediný autor - náš vlastní život.
Sobota, 15. 11. , 19.30 velký sál MKS

Slavnostní koncert Symfonického dechového orchestru „TI NEJLEPŠÍ“

Symfonický dechový orchestr žáků Základních uměleckých škol v Klatovském a Domažlickém kraji bude zkoušet a koncertovat v MKS
Domažlice ve dnech 14. a 15. listopadu 2008. Při různě koncipovaných orchestrálních zkouškách a následném slavnostním koncertu budou orchestr střídavě řídit pan JOEL BLAHNÍK, dirigent a skladatel z USA a pplk. MgA. VÁCLAV BLAHUNEK, dirigent Hudby
Hradní stáže a Policie České republiky.
Program: česká a světová symfonická dechová hudba
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum
neděle 16. listopadu 2008 od 17:00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov
Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance
pátek 21. listopadu 2008 od 20.00 hodin

DIVADELNÍ BÁL

K tanci a poslechu hraje MRÁKOVSKÁ 4 Petra Němce

O zábavu návštěvníků se postarají: Divadelní ochotnický soubor MKZ Horšovský Týn, Divadelní spolek KOMEDYJANTI Tachov,
Ochotnický divadelní soubor při MKIS Poběžovice, Ochotnický spolek PASEČNICE SOBĚ, Ochotný divadelnický spolek KAREL Domažlice
Večerem provází Marta Skarlandtová
Vstupné: 80,– Kč, k stání 60,– Kč

neděle 7. prosince 2008 od 19.00 hodin v augustiniánském kostele

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Hlavní pořadatel: MKS a ZUŠ Domažlice
pondělí 8. prosince 2008 od 17.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Hlavní pořadatel: ZUŠ Domažlice ve spolupráci s MKS Domažlice
úterý 9. prosince 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VIII. abonentní koncert

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR – Vánoce doma a ve světě
umělecký vedoucí: prof. Jiří Chvála
harfa: Jana Boušková
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice
neděle 14. prosince 2008 od 14.00 hodin MKS I. patro

Premiéra Prozatimního divadla loutek – ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
čtvrtek 18. prosince 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

SPIRITUÁL KVINTET – vánoční koncert
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice
pátek 19. – úterý 23. prosince 2008 na domažlickém náměstí před radnicí

HUDBA U STROMEČKU
v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
Hlavní pořadatel: MKS a město Domažlice
pondělí 22. prosince 2008 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele
XVI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Národopisný soubor Postřekov
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice
pátek 26. prosince 2008 od 19.30 hodin v arciděkanském kostele

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký sbor Čerchovan, orchestr a sólisté
Dirigent: Marek Vorlíček
Hlavní pořadatel: MKS Domažlice
čtvrtek 1. ledna 2009 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Hlavní pořadatel: město Domažlice
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Turistické akce
v LISTOPADU
Sobota 8. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze zastávky ČD v 8.28 hod do České Kubice. Trasa:
Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše,
Česká studánka. V 10.30 hod. slavnostní zamykání. Po skončení pěšky do Pece pod Čerchovem a do Chodova (12 km). V kulturním
domě společné posezení. Návrat vlakem do
Domažlic v 16.17 hod.
Čtvrtek 13. 11.
Turistická vycházka při úplňku. Sraz v 18
hodin u „Golema“, trasa: Domažlice, Hadrovec (4 km). Vede K. Bílek.
Pondělí 17. 11.
Pochod proti diabetu–společná akce Českého
červeného kříže a KČT Domažlice. Sraz ve
13 hod u letního kina. Trasa: po nové cyklostezce do Havlovic (3 km). V Havlovicích
měření glykémie a krevního tlaku. Vede
p. Wogelová.
Čtvrtek 20. 11.
Turistická beseda v budově gymnázia
J. Š. Baara. RNDr. Petr Větrovský: Putování
po pouštích a horách Arizony, Utahu a Kalifornie. Začátek v 18 hodin.
Pátek 21. 11.
Zájezd do velkého divadla v Plzni na divadelní hru „Naši furianti“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 17.30
hod. Cena vstupenky podle místa je 160,– Kč
nebo 190,– Kč. Jízdné 100,– Kč pro členy
KČT a 120,– Kč pro ostatní. Vede P. Matějka. Peníze za vstupenky a jízdné vybírá
M. Senohrábková, Havlíčkova ul. 225, tel.
379 724 113 nebo 723 331 714.
Sobota 22. 11.
Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje ve
Švihově. Odjezd z nádraží ČD v 7.47 hod do
Klatov, v 8.46 hod přestup na vlak do Švihova. Zde pochod po Naučné stezce okolím
Švihova (trasy 3, 8, 16, 18 nebo 26 km). Start
od 7.30 do 11.30 hod na radnici ve Švihově,
cíl od 11 do 16 hodin v kulturním domě ve
Švihově. Startovné 30,– Kč pro členy KČT,
40,– Kč pro ostatní. V ceně startovného je
pamětní list, vstup do hradu Švihov, suvenýr
a samolepka. Od 14 hodin v kulturním domě
slavnostní setkání a vyhodnocení aktivních
turistů. Návrat vlakem v 15.46 hod, přestup
na Domažlice v Klatovech v 16.47 hod.
Informace:
Ing. Mirko Laník, tel. 605 842 325,
nebo e-mail: mirkolanik@tiscali.cz.
Neděle 30. 11.
Turistická vycházka. Sraz na zastávce ČD
v 11.30 hod. Trasa: Domažlice, Nevolice,
Mrákov, Mlýneček, Kout na Šumavě. Odjezd
z Kouta na Šumavě v 16.11 hod (15 km).
Vede A. Léblová.
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Co mi fotbal vzal a co mi dal

Bourající autobus
Mistrovský zápas v Chodově u K. Varů měl pro nás zvláštní atmosféru. Vzhledem
k velké vzdálenosti se jednalo vždy o celodenní výlet i s drahými polovičkami. Oddílový
autobus byl jako vždy s předstihem připravený na parkovišti u stadionu, za volantem načesaný řidič pan Horn čekal na pomalu se trousící pasažéry. Těsně před odjezdem se objevili
poslední spolucestující. Nejdříve se vecpal do autobusu ohromný kufr a za ním pan Uxa,
druhý ještě větší kufr vláčel podstatně subtilnější pan Víšek. Za nimi přicupitala paní Víšková a autobus mohl vyrazit. Oba jmenovaní pánové si museli nejdříve vyslechnout několik
uštěpačných poznámek k velikosti a obsahu kufrů, majících za účel zjistit, kam to vlastně
jedou a co vezou. Když však nikdo z nich nereagoval, dali jim ostatní pokoj a nastal obvyklý cestovní režim. Někdo hrál karty, jiní lehce udřímli a další jen tak lelkovali z oken autobusu. Cesta ubíhala pomalu a celkem v klidu. Z letargie nás vytrhl až výkřik navigátora
Ríši: „Teď to vem doleva“. Řidič Franta se lekl stejně jako my ostatní a prudce strhl autobus
doleva na směr Chodov. Protože mám podezření, že klimbal stejně jako všichni ostatní,
nevšimnul si v tom spěchu informační tabule o rozměru podjezdu, do kterého jsme se právě
řítili. Skřípění, které se ozvalo ze střechy autobusu probudilo i ty nejtvrdší spáče. Někteří
vyděšeně volali maminku, jiní chtěli kvapně opustit autobus zaklíněný v podjezdu. Když
se situace zklidnila, začaly moudré hlavy řešit co dál. Padaly různé návrhy jak z podjezdu
ven. Ten nejrozumnější řešil vzniklou situaci tak, že vystoupíme a autobus vytlačíme. Problém byl pouze jediný, jak se dostat ven, když jsou dveře autobusu zablokované kamennou
stěnou podjezdu. Nakonec jsme se po jednom vysoukali přes dveře řidiče, tam totiž bylo
alespoň kousek volného místa. Organizační, jak byl z titulu jeho funkce povinen, převzal
záchranné práce do své kompetence. Chvíli to vypadalo jako v pohádce, když děda tahal
řepu. Po několika pokusech jsme zjistili marnost naší práce a pomalu jsme se smiřovali
s tím, že prohrajeme kontumačně zápas a dokonce, že tu i přespíme. Zachránil nás až nápad
kohosi v osazenstvu autobusu, abychom upustily kola. Tak se i stalo a po nucené přestávce
jsme pokračovali v jízdě do Chodova.
Jak tehdy dopadl zápas si dnes již nepamatuji, ale na obsah kufrů pana Víška a Uxi moc
dobře. Tito fandové nám na cestu zpět připravili pořádnou svačinu. Strachy stažený žaludek
z naší „dopravní nehody“ byl už pryč a tak všem pořádně vyhládlo. Nějaká bedýnka piva se
v autobusu také našla a tak po jídle přišla řada na písničky. Notu nasadily naše dvě hvězdy
z pořadu „Zpívá celá rodina“ Karel a Martin a z autobusu se celou cestu zpět do Domažlic
ozývala jedna chodská písnička za druhou.
Jediným šrámem, ne na duši, ale na autobusu, byla poškozená zahrádka. To pak musel
pan řidič hodně dlouho poslouchat škodolibé narážky na jeho pokus prorazit autobusem
nový podjezd na cestě do Chodova u K. Varů. Další příště.
Rostislav Hlaváč

Město Domažlice oznamuje podle
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích
v platném znění záměr pronajmout
nemovitý majetek (55/2008)

Rada města na své 64. schůzi dne 29. 9. 2008 svým
usnesením č. 2959 – schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v nemovitosti č. p. 40 na stavební parcele
č. 187/1 v I. a II. nadzemním podlaží na náměstí Míru
v Domažlicích pro kancelářské účely.
Bližší informace na odboru správy majetku městského úřadu v Domažlicích, tel. č. 379719171–174.

CVIČENÍ S REVMA LIGOU

Revma Liga v ČR, pobočka Domažlice pořádá pro lidi s revmatismem a kloubními
problémy:
• jedenkrát týdně speciální rehabilitační cvičení
– vždy ve čtvrtek v 16:30 v Rehabilitačním zařízení ve Školní ul. 110, Domažlice,
• každé druhé (sudé) úterý od 16 hod. cvičení v bazénu v Rehabilitačním centru, Komenského 250, Kdyně
• dále jezdíme 1x za měsíc plavat a cvičit do Aquaparku ve Waldmünchenu (termín
dle dohody zájemců)
Informace a přihlášky na tel. čísle 724 735 424 (pí Součková), webové stránky Revma
Ligy v ČR: www.revma.cz/ (pobočka Domažlice – viz. odkaz ´Pobočky´)

Domažlický zpravodaj - str. 11
Městské centrum služeb, Baldovská 638
– v jídelně
– 5. 11. 14.00 hod Povzbudivé účinky přírodních produktů – ochutnávka. Přednáší
Eliška Dolinová.
– 19. 11. 14.00 hod Veselé hrátky s pamětí
– jak funguje mozek, důležitost tréninku,
uchování duševních schopností. Přednáší
PhDr. Stanislav Volák.
Městské centrum služeb, Břetislavova
84 – ve společ. místnosti
– 20. 11. 14.00 hod Povzbudivé účinky přírodních produktů – ochutnávka. Přednáší
Eliška Dolinová.

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb-domov pro seniory a vedení
samosprávy Baldovská 638 v Domažlicích
Vás srdečně zvou
ve čtvrtek 13. 11. 2008 od 14.00 hod
do jídelny Městského centra
na X. ročník

ODPOLEDNE PRO SENIORY.
Připraven je zajímavý program, který je
sestaven z vlastních vystoupení seniorů.
Těšíme se na Vaši návštěvu a na příjemně prožité odpoledne se seniory.
V. Klimentová, ředitelka
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Senioři z městského centra služeb děkují Policii ČR
Ve čtvrtek dne 18. září 2008 využili obyvatelé Městského centra služeb v Baldovské 638 a Břetislavově 84 nabídky Policie ČR paní nprap. Vladislavy Čejkové a zúčastnili se dne otevřených dveří v objektu
v domažlické Hruškově ulici. Nejprve jim byl promítnut velice pěkně zpracovaný a poučný film o nejčastějších situacích v životě seniorů, které se váží ke kriminalitě a ke kolizním situacím jako např. odcizení
věcí seniorům, přepadení seniora, obelhávání za účelem získání fin. prostředků, násilí a týrání seniorů.
V další části programu se mohli senioři seznámit s nově zrekonstruovaným prostředím. Nejvíce je zaujala tzv. služebna, kam přichází oznámení z tísňové linky 158, zajímavé byly rovněž prostory vyšetřovny
vazební místnost. Všichni přítomní shodně konstatovali, že návštěva byla nejen poučná, ale i výchovná
v tom směru, že se mohli dobře seznámit se zatím pro ně neznámým prostředím.
Velmi vysoce byla hodnocena kvalita promítaného filmu, který ukazoval realitu kriminality, páchanou
na seniorech. Ze strany přítomných bylo navrženo, aby se film promítal i v jídelně městského centra a byl
tak přístupný co nejširšímu okruhu seniorů. Dokonce padl návrh, aby jej zhlédli senioři povinně.
Za zúčastněné seniory a personál městského centra služeb vyslovujeme poděkování Policii ČR, jmenovitě Ing. Miroslavu Poslednímu, npor., Bc. Jaroslavě Soldánové nprap., Vladislavě Čejkové nprap. a zástupci velitele městské policie panu Františku Gazdíkovi za umožnění účasti na zajímavém a poučném
programu. Vážíme si pozvání a těšíme se na spolupráci – akce s Policií ČR a přednáška je plánována na
leden 2009 a bude všem seniorům veřejně přístupné.
V. Klimentová, ředitelka MCS

O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI

Spolu se začátkem školního roku se opět rozbíhá soutěž „O největší alobalovou kouli“, a to již XVI.
ročník. Sbírat je možno alobal z obalů potravin a jiných výrobků. Odevzdaný alobal musí být čistý a bez
nalepených papírů, jinak sběratel může být ze soutěže vyloučen. Soutěžící mohou z alobalu vytvářet
i nejrůznější výtvory. Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorie jednotlivců, včetně sourozenců
a rodin a kategorie kolektivů. Uzávěrka soutěže se předpokládá koncem dubna 2009. Všichni sběratelé
již tradičně obdrží diplom a nejlepší z nich hodnotné ceny. Veškeré dotazy směřujte na Petra Sladkého,
U Nemocnice 579, Domažlice, tel. 379 719 267, mail: petr.sladky@město-domazlice.cz.(ožp)
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
„Náš barák“ dosud patří rodině Kulhánkových. Ti staří, s nimiž jsme tam bydleli, měli kdysi též zemědělské hospodářství,
ale v dobách, které popisuji, už na něm nepracovali. Přilehlou
stodolu pronajímali jako skladiště nebo garáž pro nákladní auto.
Při ostřelování Domažlic na přelomu dubna a května 1945 byl
pan Kulhánek zasažen u dívčí školy střepinou z dělostřeleckého
granátu do nohy a od té doby kulhal, čímž nechtěně připomínal
oprávněnost svého příjmení. Paní domácí neustále vizitýrovala po
budově. Stačilo silněji zadupat, zakřičet nebo nechat na chodbě
rozsvíceno a už byl „cajmrsk“. Za jejich přízemním bytem byla
místnost se zvláštním vchodem ze dvora určená pro služku. Tam
žila hodná a pracovitá paní Sladká.
V prvním patře bydlela Kulhánkovic dcera s rodinou. Jmenovali se Zelenkovi a měli dvě děti. Jejich se mnou starý syn Ondřej
patřil k mým dobrým kamarádům. Jeho mladší sestra Milada se
po dosažení plnoletosti provdala a z Domažlic odešla. Matka byla
v domácnosti, otec dělal výpravčího vlaků. Byl nemluvný a přísný na své děti. Říkalo se, že aby nezlobily, tak prý je každé ráno
„zmlátí do foroty“. Občas byl k vidění s viržínkem v zubech.
V levé části přízemí jsme bydleli my. Za naším jednopokojovým
bytem s kuchyní a krámem byl ještě jeden další o dvou místnostech se vchody ze dvora. Tam žil jakými Moucha, který se hlásil
k Němcům, a proto byl na začátku války odveden k Wehrmachtu.
Údajně padl kdesi na Rusi. Potom si rodiče pronajali i tento byt
a propojili ho s tím původním, takže jsme pak měli i „obejvák“
a „magacín“. Koupelna však ani v jednom bytě nebyla, a tak jsme

se každou sobotu očišťovali v neckách donesených ze společné
sklepní prádelny.
V roce 1948 nová proletářská moc rozhodla, že můj otec, coby
kapitalistický vykořisťovatel nepřející nastalým pořádkům, musí
živnost opustit a nastoupit do výroby. Důvodem bylo hlavně to,
že při květnových oslavách osvobození naší republiky „slavnou
rudou armádou“ vyzdobil jen jednu ze dvou výkladních skříní
našeho obchodu. A tak jakýsi uliční akční výbor vedený sousedem Voráčkem ho poslal – mimochodem též coby člena buržoazní
národně socialistické strany – manuelně pracovat do znárodněné
chemické továrničky patřící předtím rodině Milotů. Z té zakrátko
přešel ze zdravotních důvodů do Šumavanu, kde se vyrábělo prádlo. Tam pracoval i s matkou až do důchodu.
Matce, která měla výuční list, dovolili vést znárodněný kšeft
dále, ale zanedlouho jej stejně zavřeli. Po vyvlastňovacím aktu
nám zůstalo doma zboží za mnoho tisíc korun. Většina z něj byla
odebrána z velkoobchodních organizací na úvěr – tedy bez předběžného zaplacení. Nikdo je však po likvidaci obchodu nekoupil.
Chtěli je od nás zadarmo. A k tomu všemu chodili po bývalých
soukromnících lidoví kontroloři provázení hlídkou SNB, a když
u někoho našli nějaké zboží či materiál, podali na něj trestní oznámení pro jeho údajné zatajování.
V Domažlicích bylo v tomto smyslu postiženo několik osob.
Vzpomínám na majitele obchodu s kůžemi Kuneše, vlastníka
textilního obchodu a výrobny prádla Sequense a na obchodníka
s potravinami Štadhera. Byli odsouzeni do vězení nebo vyhoštěni
z Domažlic.
(dokončení příště)

Domažlický zpravodaj - str. 13

v

číslo 11

v

listopad 2008

PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LISTOPAD
sobota 15. listopadu – Dílna pro děti – origami – od 9 do 12 hodin v Domě dětí
čtvrtek 20. listopadu – Zájezd pro žáky druhých tříd ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni
na představení Taková a Maková a prohlídka zákulisí divadla
24., 25., 26. a 28. listopadu – BAREVNÉ KAPKY
interaktivní projekt pro 1.–4. třídy ZŠ proměny přírody, tradiční svátky, lidová slovesnost, říkadla, pranostiky, praktická výroba od 10 do 11.30 hodin v domě dětí
čtvrtek 27. listopadu – HODINA ČERTOPISU aneb Čertovské pohádky
divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v městském kulturním středisku
sobota 29. listopadu – Mikulášská dílna pro děti – od 9 do 12 hodin v domě dětí

Píseň „Ktož sú boží bojovníci“ zazněla i v Bavorsku
Dvojjazyčné divadelní představení gymnazistů z Domažlic a Regensburgu mělo úspěch

Po vydařeném německo-českém divadelním představení “Život na hranici”, jehož námětem byly česko-německé vztahy
od 30. let 20. století až do současnosti, pokračuje spolupráce
Gymnázia Jindřicha Šimona Baara
v
Domažlicích
a Gymnázia Wernera von Siemense
v Regensburgu dalším dvojjazyčným
divadelním projektem. Nová hra nese
název „Ktož sú boží
bojovníci“ a jejím
námětem je doba
husitská.
„Nepokoušíme
se ukázat věrný
historický
obraz
husitského hnutí.
Vidíme je více jako
předchůdce
řady
dnešních
sociálních, národnostních
a
náboženských
hnutí, jež se pokoušejí o základní
změnu společnosti. Na začátku stály vždy
velké ideály. A co z nich zbylo?“ nastínil
svůj umělecký záměr autor scénáře a režisér v jedné osobě, zkušený pedagog Siemensova gymnázia Wolfgang Friedl.
Představení je vzdáleno idealizaci této
etapy české historie a nezastírá, že husitské
období bylo kruté, jako byl krutý celý středověk. Protože hra má oslovit především
mladé diváky, vsadil Wolfgang Friedl na
moderní formu dramatického umění, nebál
se trochu experimentovat a dokázal výtečně využít možností divadelní symboliky,
hudby, pohybu, projekce a práce se svět-

ly. Po premiérovém představení pro žáky
vyšších ročníků domažlického gymnázia
a obchodní akademie mělo možnost zhlédnout tuto hru také bavorské publikum. Na

účinkující studenty čekal opravdu náročný
program, neboť vystupovali hned dvakrát
během jednoho dne.
Zatímco dopoledne tvořily publikum
přibližně tři stovky žáků vyšších ročníků
Siemensova gymnázia, večer zasedla do
improvizovaného hlediště ve velké školní
tělocvičně veřejnost. Mezi diváky nechyběli nejen ředitelé obou zainteresovaných
gymnázií, ale ani zástupci bavorských médií. Reportérka místního rádia a redaktor
deníku Mittelbayerische Zeitung také před
představením i po něm hovořili s bavorskými i českými pedagogy a účinkujícími
studenty.

Potlesk po večerním představení odplavil napětí, které pociťoval jak Wolfgang
Friedl, tak i jeho kolegyně ze stejné školy
Regina Leitnerová, která se spolu s ním
podílela na nácviku hry. „Cítím
ulehčení a těší
mne, co vaši i naši
žáci dokázali. Večer, když už hráli
podruhé, se mohli
více vžívat do
svých scén a výstupů. Byla radost
se na ně dívat,“
nezastírala svoji
spokojenost.
Nemalý podíl
na zdaru tohoto
česko-bavorského
projektu
má také Emilie
Nosková, jež je
jeho
garantem
na domažlickém
gymnáziu.
„Po
počátečních
rozpacích,
zda
zvolené
téma
bude možné ztvárnit tak, aby bylo srozumitelné pro mladou generaci, vzniklo
živé, poutavé a dá se říci, že i symbolické představení. Hra pak strhla všechny
účinkující, kteří podali opravdu vynikající výkony,“ shrnula své dojmy Emilie
Nosková.
Nad představeními v Regensburgu převzala záštitu bavorská státní ministryně
pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu
a technologie Emilia Müller, která již byla
patronkou německého uvedení dvojjazyčné divadelní hry „Život na hranici“.
Text a foto: Jan Pek
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Granty města Domažlice

Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportu
a tělovýchovy dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu a tělovýchovy (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky, oddíly,
apod.)
Grant lze čerpat na:
•
úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní
stadion, školní tělocvična, apod.)
•
náklady na dopravu
•
náklady na rozhodčí
•
ubytování (spojené se soutěží)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
•
stravné, občerstvení, potravinové doplňky
•
soustředění
•
nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky
k činnosti)
•
sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu.

Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže
Žadatelé: sportovní organizace působící v oblasti práce s dětmi
a mládeži do 18 let (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, spolky,
oddíly, apod.)
Grant lze čerpat na:
•
úhradu nájmu (např. sportovní hala, plavecký bazén, zimní
stadion, školní tělocvična, apod.)
•
náklady na rozhodčí
•
náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží)
Z poskytnutého grantu nelze hradit:
•
stravné, občerstvení, potravinové doplňky
•
tábory a soustředění
•
nákup spotřebního materiálu (vybavení, pomůcky
k činnosti)
•
sportovní obuv, dresy, teplákové soupravy
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu.
Název grantu: „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní
zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost dospělých“

www. realityafinance.cz, volak@realityafinance.cz, tel.: 604 773423, 379 776301

CHODSKÉ NEMOVITOSTI NA DLANI
Rádi bychom oznámili otevření nové realitní kanceláře specializující se
na obchod s nemovitostmi na Chodsku.
- provize 3–4% (patří mezi nejnižší v ČR, zahrnuje veškeré poplatky)
- právní servis zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Novák
- přísné dodržování etického kodexu Asociace realitních kanceláří ČR
- bezplatné hypoteční, pojišťovací a daňové poradenství
Z naší nabídky vybíráme:
Patrový rodinný dům s příslušenstvím v obci Postřekov. Dům je řešen jako dvougenerační s možností vestavby podkroví. Vhodný k trvalému bydlení nebo podnikání.
Cena k jednání 2 070 000,– Kč (Sleva 100 000,– Kč!!)
Výhodná investice, možnost hypotéky.

Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti kultury,
zájmové činnosti, podpora zdravotně postižených dospělých
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti kultury, zájmové činnosti, pomoci zdravotně postiženým (např. soubory, spolky,
sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
•
úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní
tělocvična, výstavní prostory)
•
nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení,
pomůcky k činnosti)
•
náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo
vystoupením)
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu.
Název grantu: „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní
zájmové činnosti“
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora činnosti v oblasti zájmových
činností souvisejících s prací s dětmi a mládeží, podpora zdravotně
postižených
Žadatelé: organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeži do 18
let (např. soubory, spolky, sbory, oddíly a jiná sdružení)
Grant lze čerpat na:
•
úhradu nájmu (např. kulturní zařízení, klubovna, školní
tělocvična, výstavní prostory)
•
náklady na lektory, rozhodčí, porotce
•
náklady na dopravu a ubytování (spojené se soutěží nebo
vystoupením)
•
nákup drobného spotřebního materiálu (vybavení,
pomůcky k činnosti)
Posouzení grantových projektů provede Výbor kulturní, SPOZ
a cestovního ruchu.
Název grantu: „Podpora významných počinů“
Tematická skupina: „Významné počiny“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora významných akcí (festivaly, mítinky, soutěže, utkání, koncerty, sympozia, výstavy, přehlídky,
publikační a dokumentační činnost související s Domažlicemi) na
území města (výjimečně z technických důvodů mimo území města),
místního, regionálního a nadregionálního charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury
a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
•
pronájmy
•
dopravu
•
propagační materiály
•
publikační činnost
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Název grantu: „Reprezentace města“
Tematická skupina: „Reprezentace města“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora účasti organizací a jednotlivců reprezentující město na významných akcích mimo území
města nadregionálního (tzn. vyšší než krajského) či mezinárodního
charakteru
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti sportu, kultury
a ostatních zájmových činností (např. sportovní kluby, tělocvičné jednoty, soubory, spolky, sbory, oddíly, chovatelská sdružení apod.)
Grant lze čerpat na:
•
dopravu
•
ubytování
•
náklady spojené s reprezentací

Domažlický zpravodaj - str. 15

v

číslo 11

v

listopad 2008

Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.
Název grantu: „Jednorázové akce pro mládež“
100
Tematická skupina: „Činnost mládeže“
Požadovaný cíl: cílem grantu je podpora jednorázových 95
akcí v oblasti kultury, sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností
mládeže organizovaných v Domažlicích (výjimečně z technických
75
důvodů mimo území města)
Žadatelé: organizace a jednotlivci působící v oblasti kultury,
sportu a ostatních zájmových a vzdělávacích činností (např. sou25
bory, spolky, sbory oddíly apod.)
Grant lze čerpat na:
5
• jednorázovou úhradu nájmu (např. kulturní zařízení,
tělocvična, výstavní prostory)
0
• nákup spotřebního materiálu (do žádosti podrobně
rozepsat)
100
• doprava a ubytování
95
• úhrada nákladů na lektory, rozhodčí
Posouzení grantových projektů provede Výbor školství, mládeže
a sportu a Výbor kulturní, SPOZ a cestovního ruchu.75
Termín vyhlášení všech grantů: 6. 10. 2008
Termín uzávěrky příjmu všech grantových projektů: 14. 11. 2008
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců všech grantů:
po
25
schválení rozpočtu města
5
Stanovení konzultačního místa na městském úřadě:
Odbor
kancelář starosty, úsek školství a kultury
0
Organizace, kterým bude přidělena finanční podpora, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou smlouvou a schválenými
„Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice“
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AQUA AEROBIC

inzerce

S mimořádným úspěchem se setkala premiéra hry Růženka Šípková, kterou svému publiku představili členové Ochotného divadelnického spolku Karel v Domažlicích.
(foto archív)

BLÍŽÍ SE PLESOVÁ SEZONA
– nevíte, jak se nalíčit?
– jaký tvar obočí vám sluší?
– jaké barvy vybrat?
To vše a mnohem více vám nabízíme v sobotní

KOSMETICKÉ PORADNĚ celý listopad a prosinec
za pouhých 150,– Kč. Obj. tel. 379 725 324

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA U SCHNEIDERŮ
DOMAŽLICE

AQUA
je aerobní cvičení ve vodě (která sahá cca do polovi17.  jnaAEROBIC
2008 9:30:29
ny hrudníku). Je zaměřený na zvýšení fyzické kondice, redukci váhy a vytvarování těla. Odpor vody je v závislosti na rychlosti prováděného pohybu
4 až 42x vyšší než odpor vzduchu a tím zvyšuje intenzitu cvičení a současně
masíruje svaly. Vodní prostředí má příznivé účinky na páteř a pohybovou soustavu. Přednosti aqua aerobicu:
1. až 4x rychlejší redukce váhy než na suchu
2. nedochází k přetěžování kloubů a páteře
3. maximální tepová frekvence je ve vodě o 10–15% nižší než na suchu, což
je velmi pozitivní pro kardiovaskulární systém
4. rehabilitační účinky
5. pohyb ve vodě navozuje fyzické i psychické uvolnění
6. odpor vody umožňuje trénink svalové síly i vytrvalosti
7. nedochází k přetížení vašich svalů
8. díky tlaku vody na povrch těla dochází k masážnímu efektu, který přispívá
k lepšímu odbourávání podkožního tuku, formování postavy a k prevenci
celulitidy
9. voda odvádí 25x více tepla než plynné prostředí (nepotíme se)
10. je vhodný pro všechny věkové kategorie
11. napomůže ke zlepšení hojivých procesů svalů, šlach, kostí
12. druhý den po cvičení by vás neměla trápit žádná bolest svalů
13. nutí vás, udržovat stabilitu břišních svalů během všech cviků ve vodě
14. můžete si zvolit své vlastní tempo a rozsah cvičení, dle vašeho subjektivního pocitu a s přihlédnutím k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu;
hodinu tak mohou absolvovat i méně fyzicky zdatní jedinci
15. nemusíte být plavec
Popisované cvičení se v domažlickém bazénu koná v úterý a ve čtvrtek od 20.00 do 21.00 hodin.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l kosmetické vánoční kazety, balíčky - dámské, pánské,

dětské
l vánoční ozdoby - špičky, koule, rakety, olivy, srdíčka,
zvonečky v různých odstínech
l vánoční stromky 90 cm, 1 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m
l girlandy, prskavky, domečky, františky
l vánoční sníh, barva na ozdoby stříbrná a zlatá
l háčky na ozdoby, svícny, adventní věnce
l svíčky, řetězy, lamely
l andělské zvonění
l vánoční dekorace
Totéž najdete v prodejně na náměstí
Drogerie Podskalská, barvy–laky,
náměstí 56, Domažlice, ( 379 722 290

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

