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Premiér v Domažlicích
Karel Němeček, ZUŠ Domažlice

Vánoce v Domažlicích

Tak se jmenuje program všech kulturních akcí pořádaných MKS Domažlice
a dalšími organizacemi v našem městě
v čase předvánočním i vánočním. K dispozici je zdarma v Městském informačním centru Domažlice (vedle radnice)
a na pokladnách všech akcí pořádaných
jmenovanou institucí.
Stačí si ho tedy jen vyzvednout a naplánovat si podle něho svůj volný čas. (red)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Stalo se již tradicí, že obyvatelé
našeho města společně vítají nový rok
při velkém ohňostroji, který bude
tentokrát odpálen 1. ledna 2008
v 18 hodin. Rachejtle budou opět
vyletovat z náměstí poblíž věže.
Na tuto podívanou jsou pochopitelně
všichni – malí i velcí – srdečně zváni.

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 19. prosince od 14 hodin v kanceláři starosty, případně jeho zástupců.
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 12. prosince od 16 hodin v malém sále MKS.

$

přijměte přání klidného a radostného
prožití blížících se svátků vánočních
a šťastné vykročení do nového roku 2008.
Abychom se i v nadcházejícím roce
ve zdraví mohli setkávat nad stránkami
Domažlického zpravodaje,
Vám všem přeje Město Domažlice

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
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Vážení čtenáři,
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Předseda vlády ČR Mirek Topolánek navštívil domažlickou nemocnici. Spolu s krajským
hejtmanem Petrem Zimmermannem, ministrem Jiřím Pospíšilem, poslancem Vladislavem
Vilímcem a dalšími hosty si za doprovodu ředitelky nemocnice Aleny Výrutové prohlédli
jednotlivá oddělení. Přítomní zástupci města Domažlice v čele se starostou Miroslavem
Machem předali premiérovi písemné pozvání na Chodské slavnosti. Foto Stanislav Antoš

Město Domažlice odbor správy majetku
a odbor ŽP vydává v rámci osvěty EKO
KALENDÁŘ pro rok 2008. Tento jednoduchý kalendář má občanům přiblížit
jak správně třídit odpad. Každý měsíc je
zaměřen na jednotlivou komoditu odpadu.
Dále jsou zde uvedeny adresy sběrných
dvorů včetně telefonních čísel. Kalendář
je součástí prosincového vydání zpravodaje a bude určen do každé domácnosti. Aby
nedošlo při distribuci k poškození, jsou
určena odběrná místa na MěÚ. Při předložení kuponu, který je obsažen v tomto
Domažlickém zpravodaji si mohou zájemci vyzvednout kalendář během měsíce
prosince a ledna na adresách:
MěÚ, náměstí Míru čp. 1, Domažlice
a to v kanceláři č. 106 – podatelna nebo
v kanceláři 102 – odbor správy majetku MH
nebo MěÚ, U Nemocnice čp.
579, Domažlice na podatelně
nebo na odboru ŽP. Dále
bude možné vyzvednutí kalendáře v Městském informačním
centru
v MKS.
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Radnice řeší ceny obědů ve městě

Značný nárůst cen potravin v současné době nenechává v klidu domažlickou radnici, která se rozhodla řešit situaci stravování v Domažlicích (školy, penziony, mateřské
školy...). Před hledáním vlastní cesty se vedení města rozhodlo nejprve zmapovat zkušenosti v okolních městech. Co je výsledkem této „ankety“? Ekonomické řešení stravování
vychází z investice do jedné centrální vývařovny, která získává zcela jiné podmínky při
nákupu surovin a zároveň využívá nejlépe energii, zařízení kuchyně i pracovní sílu.
Radnice tedy využila nabídky odborné firmy k prohlídce podobných zařízení v okolních
městech.
Pracovní skupina vedená místostarostou panem Daliborem Kubů vyjela na Sokolovsko
a Tachovsko, aby se na vlastní oči přesvědčila o realizaci tohoto projektu. V Sokolově si
zástupci domažlické radnice přímo na místě ověřovali funkčnost a kvalitu školního stravování. Zástupci školy a místní radnice jsou s touto formou stravování velice spokojeni
a připravují další prohloubení dosavadní spolupráce. Ta totiž podle jejich slov přináší
značné finanční úspory, které mohou převést a použít pro zajištění a zkvalitnění své další
činnosti. Místostarosta sokolovské radnice pan Berka velice podrobně vysvětlil způsob
financování tohoto projektu a možnosti další spolupráce s touto soukromou firmou v nejbližším období.
Na Tachovsku bylo předmětem zájmu radnice zajištění stravy pro penzisty a jejich
spokojenost s kvalitou, množstvím a cenou jídla. V průmyslové zóně má firma hotel s vývařovnou jídel pro firmy v tomto regionu. Místostarosta D. Kubů se především zajímal
o problémy a zkušenosti se zabezpečením a rozvozem stravy pro penzisty v této oblasti.
Dnes je celosvětovým trendem, že se speciálními činnostmi, kam patří i stravování,
zabývají specializované firmy. Pokud nechceme, aby se nám zvyšovaly výrazně ceny jídel
pro školní mládež a naše důchodce, je toto jedna z mála cest jak toho dosáhnout.
O kvalitě jídla připravovaných touto firmou mohou již delší čas hovořit i strávníci
v našem městě. Jednání o možnosti zřízení centrální vývařovny v základní škole a její
provozování za podmínky zachování či rozšíření pracovních míst budou po těchto zjištěních nadále pokračovat.
(rh)

NEPØEHLÉDNÌTE!

Oznamujeme občanům, že agenda pronájem hrobových míst bude od 1. ledna 2008 přemístěna do budovy radnice na náměstí Míru čp. 1 v Domažlicích na oddělení místního
hospodářství č. dv. 102. Bližší informace na tel. čísle 379 719 156 nebo 379 719 172.
JARNÍ KURZ TANEÈNÍCH

Kurz začíná 23. ledna. Zveme všechny
tancechtivé. Informace získáte – případně se
můžete přihlásit – v MKS Domažlice. (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.

Oznámení pro
žadatele o dotace

MěÚ Domažlice, odbor kancelář starosty, oddělení školství, kultury, tělovýchovy
a vnějších vztahů, oznamuje, že v současné době je připravován nový postup
pro poskytování podpor z rozpočtu města
Domažlice.
Podrobnější informace včetně navrhovaných grantových schémat a „Zásad
a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu města Domažlice“ naleznete na
internetových stránkách www.domazlice.info (Volný čas – kultura, sport).
Návrhy grantových schémat a zásad
budou předloženy k projednání zastupitelstvu města Domažlice, které se koná dne
12. 12. 2007 od 16.00 hodin v malém sále
MKS.
(mú)

Aktuální informace o dění
v Domažlicích najdete na

www.domazlice.info

v
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 32. schůzi 29. 10.:

schválila provedení stavebních prací a zřízení sdruženého stožáru pro veřejné osvětlení a kameru č. 12 v ulici Havlíčkova (pozn.
red. na křižovatce pod Chodským hradem)
vzala na vědomí informaci o konání
3. ročníku soutěže „Dívka Šumavy“ dne
24. 5. 2008 v Domažlicích a schválila poskytnutí záštity starosty města Domažlice
nad akcí, použití znaku města Domažlice
na propagačních materiálech spojených se
soutěží a poskytnutí prostor dle požadavků
organizátora a podporu propagace (pozn.
red. tato akce se konala v minulých letech
v Klatovech a Sušici)

Rada města na své 33. schůzi 13. 11.:

vzala na vědomí informaci o výsadbě
stromu – platanu javorolistého na Kozinově
poli v Mánesově ulici, kterou dne 6. 11.
v 11.00 hod. provedla ZO Strany zelených
Domažlice za spolupráce třídy 4. D ZŠ Komenského 17 a DTS Domažlice, p. o. jako
odezvu na výzvu OSN “ Miliarda stromů pro
planetu Zemi”
schválila navýšení poplatků za stravné
v Jeselském zařízení Domažlice, s účinností
od 1. 1. 2008, z 24,- Kč na 29,- Kč/den
schválila uzavírku dolní části náměstí
Míru v Domažlicích za účelem konání akce
„Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2008 od
13.00 hod. do 20.00 hod.
schválila uzavírku střední části náměstí
Míru v Domažlicích od radnice čp. 1 k MKS,
čp. 51 za účelem konání akce „Hudba u stromečku“ takto:
čtvrtek 20. 12. od 15 hod do 17.30 hod
pátek 21. 12. od 15 hod do 17.30 hod
sobota 22. 12. od 9 hod od 19 hod
neděle 23. 12. od 12.30 hod do 16 hod

Zastupitelstvo města na 12. zasedání
dne 24. 10.:

schválilo záměr prodeje volných bytových
jednotek č. 18, v budově čp. 506, v ulici Kunešově v Domažlicích; č. 8, v budově čp. 447,
v ulici Dvořákově v Domažlicích; č. 2, v budově čp. 136, v ulici 28. října v Domažlicích
zavázalo se k dofinancování rozdílu mezi
přijatými dotacemi a vysoutěženou cenou
při nákupu hasičské cisternové automobilové
stříkačky
schválilo převod vodovodního a kanalizačního řadu v bývalém areálu Stavebního
podniku v Domažlicích od Mgr. Františka
Škůrka, správce konkurzní podstaty Stavebního podniku a.s. Domažlice, na město
Domažlice za cenu ve výši 1,– Kč
rozhodlo pojmenovat ulici navazující na
ul. Petrovickou jako ul. Petrovická, ulici
vycházející z kruhového objezdu ústící do
ul. Petrovické jako ul. U Zimního stadiónu
a další kolmou ulici ústící do ulice Petrovické pojmenovat jako ulici U Pískovny
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MUDr. Pavlem Zemanem,

Dobrý pocit máte, když Vám někdo za
Vaši pomoc poděkuje. Stačí jeden. Jeden
denně. A stinná stránka? Všechno vyléčit
nejde.

Alergie
Na co nebo na koho jste alergický?
Jsem alergický na bojínek luční, začne
mě svědět nos, kýchám. Při setkání s lidmi
se mi to zatím nestává.

Radnice
Jak se Vám pracuje v zastupitelstvu, splnila práce na radnici Vaše očekávání?
V zastupitelstvu i ve Výboru pro životní
prostředí se mi pracuje dobře. Hodnotit
budu až ke konci volebního období.

zastupitelem města Domažlice

Sport
Jaký máte rád sport?
Cyklistiku, plavání, lyžování, snowboarding, lezení.

Bolest
Opravdu neexistuje zaručený recept na
bolesti hlavy? A co prevence?
Zaručených receptů je celá řada, většina
ale nefunguje. Prevence téměř vždy znamená změnu životního stylu a to většina
pacientů neakceptuje, raději si občas sní
nějaký ten „koláček“.
Cestování
Kam rád cestujete?
S rodinou, s přáteli kamkoliv. Dávám
přednost výletům na kole nebo do hor před
pobytem u moře.
Domažlice
Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?
V Domažlicích jsem se narodil, chodil
do školy, oženil se. Krásně se tu žije – odstěhovat se nechystám.
Ekologie
Jak si stojí Domažličtí v ochraně životního prostředí?
Na ochranu životního prostředí klade
město velký důraz, hledají se alternativy
zpracování komunálního odpadu, v současnosti se realizuje akce Čistá Berounka,
po letech probíhá kontrolní měření čistoty
ovzduší, a především se organizují preventivní programy ve školách.
Folklor
Má folklor budoucnost?
Folklor je pro Chodsko typický, originální, své místo ve zdejší kultuře má pevné,
o jeho budoucnost se vůbec nebojím.
Gastronomie
Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj
a domažlickou restauraci?
Nejraději mám tradiční českou kuchyni,
doma rád vařím, rodina se nevyhne ani
občasným experimentům. Nejoblíbenějším
jídlem jsou bramboráky, nápojem pivo
a restaurací Meluzína.
Hudba
Jakou hudbu posloucháte?
Nemám vyhraněný styl hudby, rád si
poslechnu tvrdší muziku stejně jako blues
– podle nálady.
Chobotnice
Co říkáte na návrh budovy Národní
knihovny a na humbuk kolem něj?

Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Velmi nerad toleruji zlé lidi, neupřímnost, lež, povrchnost a závistivost.
Návrh se mi líbí a vzhledem k tomu, jak
je netradiční a odvážný, humbuk kolem něj
docela chápu.
Internet
Co nejčastěji vyhledáváte na síti?
Předpověď počasí.
Ježíšek
Těšíte se na Vánoce?
Děti už začátkem listopadu napsaly Ježíškovi, daly dopisy za okno a druhý den
ráno je tam už nenašly. U nás to těšení už
dávno začalo…
Knihy
Jaké knihy čtete, máte oblíbeného spisovatele?
Mám rád krátké povídky Roberta Fulghuma nebo romány Johna Irwinga.
Lék
Který lék se nedá koupit?
Slunce, smích a pár facek.
Moudro
Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví,
citát nebo aforismus?
Vše, co je na světě, je žádost těla, žádost
očí a krása života. Ale vážně nevím, kdo to
napsal.
Náměstí
Mělo by být domažlické náměstí uzavřeno pro automobilovou dopravu?
Úplné uzavření náměstí není možné,
dovedl bych si však představit pěší zónu
mezi radnicí a kostelem. Tento nápad má
mnoho odpůrců, ale nebylo by špatné to
alespoň zkusit!
Obdiv
Jaké lidi obdivujete?
Můj obdiv patří lidem moudrým, kteří
toho hodně stihnou.
Práce
Co Vás těší na Vaší práci a co naopak
považujete za její stinnou stránku?

Učitel
Měl jste oblíbeného učitele a kde?
Velmi rád vzpomínám na třídní učitelku
na gymnáziu, paní Ludmilu Herianovou.
Vizitka
Narozen: 22. 4. 1970 ve znamení Býka
Rodina: manželka Lenka – zdravotní sestra, 3 děti – Matěj (9 let), Barbora
(7), Šárka (5)
Studium: GJŠB, LF UK Plzeň
Povolání: lékař – neurolog
Funkce: člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro životní prostředí
Politická strana: nestraník, zvolen za
Sdružení pro město
Domažlice
Zdravotnictví
Co říkáte na platby za zdravotní péči?
I když s platbami za ošetření u specialistů nesouhlasím, budu muset poplatek pod
pohrůžkou vysoké pokuty vybírat. Noste
drobné, prosím…
Mgr. Vladislava Štípková

Kadeřnictví u Schneiderů
nabízí také:
– kosmetiku
– manikúru
– pedikúru
– masáže (mistr REIKI)

a nyní nově
MASÁŽ HLAVY NA THAISKÝ ZPŮSOB

(odstraňuje bolesti hlavy, únavu, otoky očí)

V prosinci „vánoční dárek“
– při kosmetickém ošetření
úprava + barvení obočí zdarma!
Možnost zakoupení
dárkových poukázek,

( 379 725 324, Poděbradova 658
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Zimní stadion – dotace připsána v plné výši

Jak jistě všichni dobře víte, v současné době je zastavena výstavba zimního stadionu v Domažlicích.
Z důvodu krachu dodavatele stavby v červenci 2007 bychom zcela jistě nebyli
schopni vyčerpat dotaci 15 000 000 Kč ze státního rozpočtu. Museli bychom totiž do
konce roku stihnout ukončení jednání se Stavebním podnikem Klatovy, vypsat nové
výběrové řízení, podepsat smlouvu s nově vybranou firmou a teprve potom bychom
mohli podepsat změnu dotace. Tato nová firma by musela do 15. 12. 2007 prostavět
15 milionů korun abychom mohli dotaci vyčerpat. Bylo nám od začátku jasné, že se
to nemůže podařit.
V této situaci se nám podařilo vyjednat na ministerstvu financí téměř nemožné
a to, že nám budou uznány již proplacené faktury dodavatele za rok 2007 v plné výši
14 919 000 Kč. Tato částka je již připsána na účet města. Náš veliký dík patří ing.Vladislavu Vilímcovi, poslanci Parlamentu ČR, za opravdu účinnou a obětavou pomoc.
Bez něho by se nám těžko podařilo dotaci získat a ještě hůř bychom dojednávali její
čerpání. Každá další varianta kromě vrácení dotace by znamenala nebezpečí porušení pravidel čerpání a tudíž vrácení celé dotace včetně 100 % penále.
Na konci roku 2006 jsme zjistili, že jsou na stavbě provedeny změny stavby proti
projektové dokumentaci (se souhlasem města) a tyto změny nebyly projednány s ministerstvem financí. I to by se v budoucnu mohlo stát důvodem vrácení veškerých
dotací na ZS. Proto jsme ještě do konce roku 2006 vše projednali s dodavatelem
i ministerstvem financí a uvedli jsme vše do pořádku.
Mohu zodpovědně prohlásit, že od února 2007 nám bylo jasné, že akci není Stavební podnik Klatovy schopen pro finanční problémy dokončit. Naším obezřetným
chováním město nepřišlo o jedinou korunu, naopak jsme získali 7 120 000 korun navíc z bankovní záruky jako pokutu za nesplnění smlouvy. Tuto částku bychom chtěli
využít na zmírnění problémů, do kterých se dostali subdodavatelé vlivem krachu
Stavebního podniku Klatovy. Nyní probíhá předávací řízení stavby mezi městem
a stavebním podnikem. Toto řízení může trvat hodně dlouho, může dokonce skončit
u soudu. Naštěstí jsme si zajistili takové smluvní podmínky, že bychom měli bez
problémů dovést toto jednání dokonce.
Bez ohledu na výsledky předávání stavby vypíšeme do konce roku výběrové řízení
na nového dodavatele stavby a předpokládáme, že v dubnu 2008 by mohl být stadion
dokončen. Rolbu na úpravu ledu již máme, dojednáváme podmínky provozování
stadionu. Díky zpoždění stavby jsme dokázali změnit dispozici tak, že máme zajištěn dostatečný počet šaten, místnost pro rehabilitaci, fitcentrum,obchod atd. Takže
nebude třeba provádět žádnou další přístavbu za další miliony.
Napište si tedy Ježíškovi ať vám přinese nové brusle, protože věřím, že je všichni
v příštím roce upotřebíme.
Miroslav Mach, starosta města

Jak dál s plaveckým bazénem

V Novém Domažlicku jsme si mohli přečíst, že současné vedení radnice rezignovalo
na projekt výstavby plaveckého bazénu v Domažlicích. Opak je pravdou. Vím, že potřebujeme k přestavbě bazénu finanční pomoc, neboť tato akce si vyžádá investici ve výši
cca 100 milionů korun. Protože žádný dotační titul z fondů Evropské unie, který bychom
mohli použít, nebyl dosud vypsán, soustřeďujeme se na přípravné práce. Financování
ze státního rozpočtu, které by muselo být víceleté, by znamenalo dlouhodobé uzavření
bazénu. Hledáme proto jiné cesty.
Současný stav příprav je takový, že můžeme kdykoliv požádat o dotace z fondů EU
a přestavbu provést až po získání těchto peněz. Zatím využíváme čas k revizi projektu,
jeho možných změn, tak aby nás provoz v budoucnu stál co nejméně prostředků. Víte
dobře, že ceny energií neustále stoupají a budou stoupat, a proto musíme využít všech
možností ke zlevnění provozu. Autor projektu s námi ochotně spolupracuje a všechny
možnosti úprav pro nás zpracovává v rámci původní ceny. Pro vaši informaci – provoz
bazénu v současnosti stojí město ročně 6 milionů korun.
Obavy z toho, co se stane, když Kdyně postaví bazén, jsou liché. Budou-li si chtít
Kdyňští plavecký bazén postavit a mají-li na něj, tak si ho postaví. My musíme plavecký
bazén zrekonstruovat tak jako tak a také pro to všechno uděláme.Výslednou podobu projektu samozřejmě představíme a veřejně projednáme.
Miroslav Mach, starosta města

v

prosinec 2007

Na zasedání zastupitelstva města
12. prosince bude znovu projednáván
prodej nebo darování bývalé vodárny
Českému rybářskému svazu, místní
organizaci Domažlice. Odhadní cena
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Městské informační centrum

tohoto objektu stojícího na břehu Zubřiny je znalcem stanovena na 114 tisíc
korun. Za tuto cenu navrhla rada města nemovitost rybářům prodat. Ti zde
chtějí zřídit líheň. Plůdek v takových
případech pak vykupuje ČRS a prodává
jej ostatním spolkům. V případě, že by
rybáři tento objekt nemohli koupit z finančních důvodů, je rada ochotna jednat
i o možnosti dlouhodobého pronájmu za
symbolickou cenu. Jako další varianta
využití této budovy se nabízí využití pro
prezentaci historie vodárenství v Domažlicích. Máme k dispozici původní
dokumentaci, opravíme vodojem pod
Dmoutem s originálním sběračem vody
a samotnou vodárnu. Městu by přibyla
další zajímavost. Přesto, že není volební
rok, navrhla opozice darování vodárny
bezplatně ČRS MO Domažlice. Otázkou zůstává, na kolik je důležitých zhruba 300 hlasů ve volbách. Proto budeme
rozdávat městský majetek? Vedení města chce postupovat v duchu hesla „co je
dobré pro město, je dobré pro občana.
Ale ne vše, co je dobré pro občana, je
dobré i pro město“.
Ani naši předchůdci, kteří byli členy
sokolské organizace, nevěnovali Sokolu
pozemky, ale poskytli je do bezplatného
nájmu. I my se chceme chovat tak, aby
příští generace o nás neříkaly, že jsme
rozhazovali městský majetek.
Jak to dopadne? Uvidíme na zmiňovaném zasedání zastupitelstva, které se
k této záležitosti vrátí.

nabízí:
l prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l informace o památkových objektech
v Domažlicích a okolí
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l bezplatné zasílání informací o kulturních
pořadech a případných změnách v programu MKS elektronickou poštou nebo SMS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
kontakt:

Pamětní medaile k otevření hranice

V Městském informačním centru
bude před Vánoci k dispozici nová medaile k ukončení kontrol na hraničním
přechodu Folmava–Schafberg v souvislosti se vstupem České republiky do
Schengenského prostoru. Na medaili je
malý státní znak ČR a německá orlice
s opisem Folmava–Schafberg a letopočet
trvání tohoto přechodu 1964–2007. Zajímavá regionální numismatická památka
je ražena v mědi a v mosazi o průměru
36 mm. Část omezeného nákladu je
nabízena v MIC (vedle radnice) za příznivou cenu 60 korun za kus.
(red)
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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Předčasný vánoční dárek?

Miroslav Mach, starosta města

v

Domažlice

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

Tak jsme zase všichni o rok starší. Vánoce klepou na dveře
a nový rok plný změn na nás netrpělivě čeká. Nechme ho tedy
ještě chvíli čekat a vychutnejme si tu krásnou vánoční atmosféru.
Město je již na vánoční svátky připraveno. Vánoční strom s novým osvětlením, vánoční trhy s hudbou u stromečku a vonícími
dobrotami i celá výzdoba města čekají jen na Vás. Přijďte se
podívat, potkat se s přáteli, pobavit se s dětmi nebo si jen tak
projděte náměstí, na kterém snad bude ležet třpytivý bílý sníh.
Zastavte se na chvíli v tom předvánočním shonu a věnujte se sami sobě, Vašim rodinám a přátelům. Ten čas nebude ztracený. Přemýšlejte i o věcech nepozemských.
Vždyť důležitou součástí vánočních svátků je jejich křesťanská tradice. Připomeňme
si ji tedy. Je to tradice krásná a je opravdovou součástí našeho každodenního života.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné prožití vánočních svátků. Ať po těchto
svátcích klidu a míru přijde rok, který nebude horší než ten předešlý.
Rok 2007 nebyl špatný, ale končí. Ať žije rok 2008.
ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice

Jaké máme vlastně v centru Domažlic ovzduší?
To je otázka, se kterou se po dlouhém výpadku pravidelných kontrol kvality
ovzduší (naposledy probíhalo v r. 2002) začali zabývat radní města,výbor pro životní
prostředí a odbor ŽP MÚ.
Rozhodli jsme se investovat finanční prostředky do jednorázového změření úrovně
znečištění ovzduší a vybrali pro tuto akci akreditované pracoviště (ZÚ Kladno). Měření bylo prováděno ve dvou dnech, od pátku 21. 9. 2007 do soboty 22. 9. 2007 jako
doprovodná akce Dne bez aut. Vybrán byl prostor před ZŠ v Komenského ulici, kde
přítomnost velkého počtu dětí v nás vyvolává ostražitost a zároveň jde o dopravně
nejexponovanější místo v našem městě. Studenti z GJŠB
zároveň prováděli evidenci projíždějících vozidel.
Co bylo měřeno:
polétavý prach,
oxidy ( CO, NO2, NO,SO2),
přízemní ozon (O3)
polyaromatické uhlovodíky (PAU)
Po zpracování výsledků a jejich prvním hodnocení se
prokázalo, že naše obavy byly oprávněné.
Co můžeme tedy dnes říci o našem ovzduší:
− nebyly překročeny žádné limity koncentrace škodlivých
plynů
− u PAU byly naměřeny průměrné 24 hod hodnoty, překračující limity platné až od roku 2012 (dosud na ně limity
nejsou)
− u polétavého prachu by ráno nevyhověly okamžité hodnoty dříve platným limitům.
− zatím je tedy vše v mezích norem.
Protože však šlo pouze o jednorázové měření, ze kterého
nelze dělat jednoznačné závěry, měření budeme opakovat
v prosinci 2007 nebo v lednu 2008 tak, abychom postihli
měřením i vliv zimního vytápění objektů.
Po tomto dalším měření necháme provést detailní vyhodnocení obou měření a podle závěrů tohoto vyhodnocení
přijmeme nutná opatření. O výsledcích vás budeme informovat.. Věříme rovněž, že vyhodnocené výsledky z obou
měření napomohou v jednáních o vybudování silničního
obchvatu Domažlic, o dotaci na výměnu oken ZŠ, na řízenou ventilaci školní budovy či na další vyvolané investice.
Uvažovat budeme i o možnosti zřídit trvalé monitorovací
pracoviště.
Miroslav Mach, starosta města Domažlice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Divadelním bálem, na němž všechny pobavili svými scénkami ochotníci z Poběžovic,
Pasečnice a Domažlic, provázela Marta
Skarlandtová.

Muzikant světového jména, jazzový kytarista Rudy Linka v domažlickém MKS.

Letos je cílem Tříkrálové sbírky podpora tří projektů, které provozuje domažlická
charita: Terénní sociální služba v Domažlicích, Volnočasový klub Duha pro handicapované a Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni v Havlovicích. Akce se
uskuteční od soboty 5. ledna do 8. ledna.
Pořadatelé už tradiční akce se obracejí
na rodiče, zda by nepřihlásili své děti.
Malí koledníci budou chodit v doprovodu dospělé osoby. Podrobnosti se dozvíte
u Štěpána Glace tel. 731 433 092. Přihlásit
se k aktivní podpoře akce lze do 14. prosince.
Pro všechny, kteří se aktivně zúčastní
koledování, je připraven zajímavý film
a setkání s biskupem Františkem Radkovským na 19. ledna v kině Čakan.
(red)

JEŠTĚ HRAJOU DUDY

Je název zajímavého filmu na DVD,
který je k disopozici v Městském informačním centru. Nejen pro příznivce
folkloru nabízí 52 minut informací i nikdy nevysílaných záběrů z českých dokumentů a filmů. Film obsahuje navíc české,
anglické i německé titulky.
(red)

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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Darovací poukaz registrace čtenáře

RUDY LINKA U NÁS

V domažlickém kulturním domě vystoupil v rámci Klubové scény jazzový
kytarista Rudy Linka, který je odborníky
řazen mezi 10 nejlepších hráčů na tento
nástroj na světě. V zaplněném sále navodil se svými spoluhráči tento umělec většinou působící v New Yorku příjemnou
atmosféru.
(red)

v

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Upozornění na změnu
provozní doby v čítárně:
Městská knihovna s lítostí oznamuje, že
s účinností od 1. listopadu došlo vzhledem
k současnému snížení počtu zaměstnanců v knihovně k úpravě provozní doby
v čítárně novin a časopisů. Čítárna bude
v úterý pro veřejnost uzavřena. Provozní
doba v ostatní dny zůstává zachována.

Uzavření knihovny
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů (hloubkové čištění koberců v celé budově a hygiena fondu) bude oddělení pro dospělé,
čítárna, oddělení pro děti, internet a oddělení speciálních služeb od 27. prosince
do 31. prosince pro veřejnost uzavřeno.
Běžný provoz knihovny bude zahájen
2. ledna 2008. Výpůjční doba půjčených
knih a časopisů bude automaticky o tyto
dny prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení.
Děkujeme za pochopení.

Výstavy:
Do dveří vchází prosinec
Stres, zastavení, láska – každý má na
výběr. A to vše se zobrazí v pracích dětí
výtvarného oboru LŠU Domažlice.
Výstava ve vestibulu městské knihovny
potrvá od 3. do 21. prosince a bude přístupná veřejnosti v provozní době knihovny.

Školení:
Školení internetové studovny v prosinci
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 4. prosince 2007 školení
Začínáme s internetem.
v úterý 11. prosince 2007 školení
Začínáme s textovým editorem Word
v úterý 18. listopadu 2007 školení
Začínáme s internetem
Začátek vždy v 7.30 v internetové studovně MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Nevíte, čím potěšit své blízké pod vánoční stromeček? Využijte nabídky knihovny na
netradiční dárek. Městská knihovna Boženy Němcové pro vás připravila Darovací poukazy registrace čtenáře. Každý, kdo bude chtít pro někoho jako dárek získat novou nebo
obnovit stávající registraci a zaplatí pro obdarovaného na jeho jméno běžný registrační
poplatek (dospělí zápisné ve výši 100,-Kč, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené
50,-Kč a děti do 15 let 30,–Kč), dostane graficky zpracovaný Darovací poukaz registrace
čtenáře, kde budou uvedeny vedle čísla poukazu i potřebné údaje, které obdarovaného
informují o době platnosti takového dárku.
Využijte nabídky knihovny a věnujte svým blízkým dárek, jaký určitě ještě nedostali.
Věnujte jim rok mezi knihami – přítelkyněmi, které nikdy nezklamou.
Mgr. Hana Mlnáříková

Čtěme všichni – aneb Projekt Celé Česko čte dětem

Občas se setkáváme s názorem, k čemuže v současné době prudkého rozvoje informačních
technologií knihovny a knihy vlastně jsou. Je samozřejmé, že se tradiční pojetí knihoven v té
podobě, jak vznikaly na sklonku 19. století postupně vyvíjí a mění. Je samozřejmé, že se pojetí
a význam knihoven pro občana významně mění právě s nástupem informačních technologií.
Knihovny v moderním současném pojetí rozšiřují své služby i o poskytování informací a informačních zdrojů získávaných tzv. „vzdáleným přístupem“ prostřednictvím internetu. Nemohou zůstávat na pozici pouhých „půjčoven“ knih, ale naopak se musí v souladu s příslušným
zákonem o knihovnách prosazovat v rámci obce jako jedinečná a nezastupitelná instituce,
která má významný podíl na uspokojování, zvyšování a prohlubování informačních potřeb
občanů. A to jak poskytováním a zpřístupňováním těchto informací, tak podílem na jejich
budování – a v neposlední řadě i podílem na vzdělávání uživatelské veřejnosti.
Přes tyto nové a významné role, které musí knihovny svou činností naplňovat, zůstává
knihovnám - a i té naší, domažlické, i ta role základní – výchova ke čtenářství jako takovému.
K tomu směřuje zejména činnost oddělení pro děti, a jestliže se v současné době podařilo
získat jako čtenáře 38,7% dětí ve věku 0–14 let z počtu obyvatel dané věkové skupiny města,
je to, myslím, výsledek více jak uspokojivý. Podíl na tom má nejen složení knižního fondu,
více jak 130 uskutečněných kulturně vzdělávacích akcí uspořádaných oddělením pro děti
a mládež pro děti mateřských a základních škol, školních družin či praktické školy a dalších
výchovných institucí za rok, ale i samotná a soustavná práce s dětmi a jejich rodiči, kterou
odvádí pracovnice oddělení.
Knihovna se v uplynulých letech zapojila do celostátně pořádaných akcí na podporu čtenářství – ať již to bylo Velké říjnové společné čtení, anketa Moje kniha, Noc s Andersenem nebo
Den dětské knihy.
A nyní se připojuje i k novému projektu Celé Česko čte dětem stejnojmenné obecně prospěšné společnosti. Projektu byla udělena záštita Dětského fondu OSN UNICEF, Ministerstva
kultury České republiky i osobní záštita pražského primátora Pavla Béma a bývalého prezidenta ČR Václava Havla. Projekt aktivně podpořili takové osobnosti, jako např. již zmíněný
Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Michal Viewegh či Richard Krajčo. Logo a plakát
kampaně zhotovila známá malířka Emma Srncová.
Cílem projektu je podpora psychického, myšlenkového a morálního zdraví dětí. Podle
jeho tvůrců vznikl projekt zejména proto, aby si společnost uvědomila, že hlasité čtení má
pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si i v dospělosti nezastupitelný
význam. Hlasité čtení vytváří pevné pouto mezi dospělým a dítětem, učí morálním hodnotám
i napomáhá při výchově. Rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení. Formuje čtenářské
návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život. Rozšiřuje znalosti, zlepšuje
soustředění, usnadňuje učení. Je prostě tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Jde o návrat k rituálu předčítání a sdílení času rodiče a dítěte. Jde o to oslovit rodiče a další
dospělé z nejbližšího okolí dítěte a připomenout jim chvíle, které kdysi oni nad knížkou se
svými rodiči nebo prarodiči prožívali a vnímali atmosféru důvěrného vztahu se svými blízkými, bezpečí a pohody.
Ústředním heslem projektu je „Čtěme svým dětem 20 minut denně. Každý den!“
Proto čteme těm „svým“ dětem při jejich návštěvách v oddělení pro děti i my. Proto podporujeme i společné návštěvy rodičů s dětmi v dětském oddělení. Čtenářem se totiž nikdo
nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
(Při psaní článku bylo využito informací z letáku Projekt Celé Česko čte dětem)

Mgr. Hana Mlnáříková

Městská knihovna Domažlice přeje svým čtenářům a všem občanům města radostné
prožití vánočních svátků a klidný a ve zdraví prožitý rok 2008 Vaše knihovna
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OBSAZENÍ PROSTOR MKS V PROSINCI 2007

1. 12. 2007
3. 12. 2007
4. 12. 2007
5. 12. 2007
6. 12. 2007
7. 12. 2007
8. 12. 2007
10. 12. 2007
10. 12. 2007
11. 12. 2007
12. 12. 2007
13. 12. 2007
14. 12. 2007
15. 12. 2007
17. 12. 2007
18. 12. 2007
18. 12. 2007
19. 12. 2007
20. 12. 2007
21. 12. 2007

maturitní ples – Gymnázium 8.8
ZUŠ – vánoční koncert
VIII. abonentní koncert – Musica Bohemica
Prodej
STP Seniorské odpoledne
maturitní ples – Obchodní akademie
maturitní ples – Zdravotnická škola
Prodej
Taneční pro dospělé
Prodej
Prodej
Zasedání zastupitelstva města
Vánoční klubová scéna - 123 minut
maturitní ples – Gymnázium 6.6
maturitní ples – Gymnázium 4.4
DDM – vánoční představení
Prodej
Taneční pro dospělé
Vánoční koncert Leony Machálkové
Prodej
Prodej

velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
foyer
malý sál
velký sál
velký sál
velký sál
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
malý sál
malý sál

Koupím BYT NEBO DOMEK
v Domažlicích nebo v blízkém okolí.
Prosím nabídněte.

( 607 253 317

Vánoce v Koutské pivnici

Přijďte na dobré Koutské pivo na Štědrý den po „půlnoční“.
Příjemné prožití svátků vánočních přeje pivovar Kout na Šumavě
Pivnice, Školní 108, Domažlice

MAREK SKLENÁŘ
MOBILNÍ TELEFONY
nově nejvýhodnější aktivace T-Mobile na trhu
www.msmobil.cz

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ,
0% AKONTACE!!!
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528
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l Celá strana 18 x 25 cm

(450 cm2) 5 400 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: KINO ČAKAN + MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

(225 cm2) 2 700 Kč

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1.–2.

1350 Kč
1 cm2 = 12 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 30 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%

sobota–neděle

l Při opakování sleva – 10%

středa–čtvrtek

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

7.–9.

3.–4.
pondělí–úterý
5.–6.

pátek–neděle
10.–11.
pondělí–úterý
12.–13.

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!

středa–čtvrtek

Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.

pátek–neděle

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
3. prosince. 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.

POZVÁNKA ZUŠ
Vánoční koncert – 3. 12. 2007 v MKS
od 17.30 h. Vystoupí sólisté hudebního
a literárně dramatického oboru, komorní
sdružení, pěvecké sbory, folklorní soubor,
taneční oddělení. Prosinec vchází do dveří
– výstava výtvarného oboru v Knihovně
Boženy Němcové od 3. 12. do 28. 12.
Zvonivý čas – setkání všech oborů ZUŠ
v refektáři. Zahájení 10. 12. v 16.15 h. Interní koncert – 13. 12. v sále ZUŠ od 17.30
h. Výměnný koncert sborů ZUŠ Domažlice a ZŠ Koloveč. 17. 12. v refektáři od 16
hodin.
Jiřina Eretová

prosinec 2007

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

tel. 602 478 448, 604 238 911

v

PROSINEC 2007

v Domažlickém zpravodaji

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ

číslo 12

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

v

14.–16.

17.–18.
pondělí–úterý
19.–21.
středa–pátek
22.–23.
sobota–neděle
24. – pondělí
od 13 a 15 hod.
25.–26.
úterý–středa
27.–28.
čtvrtek–pátek
29.–30.
sobota–neděle
30. – neděle
začátek ve 14 hod

Americká komedie s titulky

Oscarový scenárista Bokovky Alexander Payne se při psaní další komedie na téma „přátelství mezi chlapy“

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO pustil na hodně tenký led. V originální romanci Když si Chuck bral Larryho udělal ze dvou kámošů na život
r Vstupné 60,– Kč 115 min.
Německá kontroverzní komedie s titulky

MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI
m Vstupné 60,– Kč 96 min.
Ruský akční fantasy thriller s titulky

DENNÍ HLÍDKA

l Vstupné 60,– Kč 130 min.
Americký thriller s titulky

a na smrt zákonem registrované partnery, ačkoliv oba jednoznačně preferují opačné pohlaví.

Adolf Hitler se jako komická postava ve filmu objevil už několikrát, ale ještě nikdy v celovečerním německém snímku. Režisér Dani Levy se s druhou světovou válkou vypořádává po svém - v duchu nejlepších
tradic německé satiry, která si z Hitlera a nacismu utahovala před i po jeho nástupu k moci, dokud to tedy
ještě šlo.
Před dvěma lety dobyl film Noční hlídka, první díl fantasy trilogie režiséra Timura Bekmambetova celý filmový svět. Tisíce fanoušků okouzlilo propojení moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií. Denní hlídka
pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji Světlé a Temné strany, který se odehrává v současném Rusku,
ale v podstatě i napříč celými dějinami civilizovaného světa.

KAUZA CIA

Snímek nás zavádí hluboko do temného světa Ústřední zpravodajské služby a špionáže. Rok 1939, život
mladého Edwarda Wilsona se zásadně změní, když na yaleské univerzitě vstoupí do mocného tajného
spolku Skull & Bones... Režie: Robert De Niro.

ZÁPISKY O SKANDÁLU

V centru příběhu filmu Zápisky o skandálu jsou dvě ženy, které se díky svým touhám a nečekané zradě
ocitnou ve velmi vyhrocené situaci. Ve filmu se představí dvě přední světové herečky a držitelky Oscara,
Judi Dench a Cate Blanchett.

KRÁLOVSTVÍ

Výchozí situace příběhu se volně inspirovala sebevražedným útokem proti civilním americkým základnám
v Saúdské Arábii z roku 2003, při kterém zahynulo 35 lidí a na 160 jich bylo zraněno. FBI vyšle do akce
svůj nejlepší tým vedený rozhodným agentem Ronaldem Fleurym (Jamie Foxx), který má v plánu do týdne
dopadnout pachatele. Saúdskoarabská realita jim všem ale uštědří tvrdou životní lekci...

VÁŠEŇ A CIT

Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který pravděpodobně
inspiroval její největší romány. Může si mladá anglická dáma dovolit odmítnout nabídku k sňatku s vnukem
bohaté Lady Gresham, vzepřít se autoritě svých rodičů a uprchnout před sociálními konvencemi?

l Vstupné 70,– Kč 167 min.
Britské drama s titulky
l Vstupné 60,– Kč 92 min.
Americký akční thriller s titulky

l Vstupné 60,– Kč 109 min.
Romantické drama USA a Velké Británie s titulky
m Vstupné 70,– Kč 120 min.
Americká romance s titulky

CHUŤ LÁSKY

m Vstupné 60,– Kč 102 min.
Akční drama produkce Hong Kong - Čína

KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
m Vstupné 60,– Kč 110 min.
Americká romantická komedie s titulky

Hořkosladká komedie o průzkumu lásky všech variacích, věku a stádií... Jedné noci probudí muže noční můra a on se rozhodne
trošku projít. Na hřišti zahlédne dva milence a v tu chvíli narazí na Bradleyho Smitha... Ten mu začne vyprávět zvláštní příběhy
o lásce a jejích spletitostech. Setkáváme se s Kathryn, Bradleyho první ženou, která ho opustí kvůli jiné ženě. A Dianou, Bradleyho
druhou ženou, která se hodí spíš na milenku než manželku.
Imperátor Ping (Chow Yun Fat), hlava dynastie Tang, vládce Číny desátého století, rozehrává tragédii, která zasáhne každého
člena královské rodiny. Pronásledován stínem nevěry, panovník pomalu zabíjí svou ženu jedem. Schyluje se k finálnímu boji. Na
jedné straně císař ovládaný pomstou, na druhé straně císařovna, bojující o holý život. Mezi nimi stojí tři synové, tři princové, kteří
se musejí rozhodnout na čí stranu se přiklonit...

ZBOUCHNUTÁ

Alison Scott je krásná a chytrá novopečená televizní reportérka. Ben je oplácaný a líný povaleč, jehož
jedinou ambicí je pokračovat ve sladkém nicnedělání, jak jen to půjde. Ti dva se setkali v baru, společně se
opili, vyspali a jen tak mimochodem počali nového člověka...

PAST NA ŽRALOKA

Rybí kluk Panki se přestěhuje na nový korálový útes. Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii, která má ale
hodně zubatého nápadníka. Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před divokým
žralokem?

HVĚZDNÝ PRACH

Ten příběh začíná pádem hvězdy. Není se ostatně čemu divit, když se na jeho vzniku tolik hvězd podílelo. Napsal ho Neil Gaiman,
jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti, režíroval Matthew Vaughn, autor stylově čisté gangsterky Po krk v extázi, a hrají
v něm takoví herci jako Robert De Niro, Michelle Pfeiffer nebo Claire Danes. Říká se, že když padá hvězda, měl by si člověk něco
přát a ono se mu to splní.

NORBIT

„Jmenuji se Norbit a sotva jsem se narodil, pohodili mě u dveří sirotčince.“ Přesně tak začíná životní příběh
věčného smolaře Norbita Alberta Rice (Eddie Murphy), kterého se ujal svérázný vychovatel pan Wong...
Režie: Brian Robbins.

30 DNÍ DLOUHÁ NOC

Každý rok se město na severu Aljašky na měsíc ponoří do tmy. Je to doba, kdy obyvatelé balancují na hraně
mezi přežitím a zkázou, jelikož s tmou přichází i něco jiného. Čerstvá krev láká predátory a úsvit nepřichází
… Film je adaptací známého hororového comicsu.

RATATOUILLE

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 vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.

l Vstupné 60,– Kč 129 min.
Animovaný film koprodukce USA - Korea v českém znění
r Vstupné 60,– Kč 77 min.
Britské dobrodružné romantické fantasy v českém znění
r Vstupné 65,– Kč 127 min.
Americká komedie s titulky
l Vstupné 60,– Kč 102 min.
Akční horor koprodukce USA - Nový Zéland s titulky
l Vstupné 60,– Kč 116 min.
Americká animovaná komedie v českém znění
r Vstupné 70,– Kč 110 min.

KINO NEHRAJE
MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI

31. – pondělí

Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC LEDEN 2008:
BUDE UPŘESNĚN

v
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HUDBA U STROMEČKU

úterý 4. 12. 2007 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VIII. abonentní koncert KPH

MUSICA BOHEMICA

Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným
hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru i nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklor a spolu
s ním o anonymní hudební projevy české kultury
čtvrtek 13. 12. 2007 od 20 hodin ve velkém sále MKS
klubová scéna

VÁNOČNÍ KLUBOVÁ SCÉNA

- 123 MINUT

Zázrak české hudební scény!!! Energetická bomba tvořená směsí jazzu,
funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Takto je hodnoceno instrumentálně brilantní trio, jehož frontman Zdeněk Bína je skutečný kytarový
génius. Významnou událostí pro tuto skupinu je příchod Fredrika Janáčka
v roce 1997. V jeho osobě Zdeněk Bína nachází také textaře, se kterým tvoří
až do současnosti autorský tandem. Post bubeníka patří Martinu Vajglovi.
Živá vystoupení této jedné z nejvýraznějších kapel funkové a jazzové jsou
vždy neopakovatelným zážitkem.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
středa 19. 12. 2007 15.30 hodin Pěvecký sbor „Perníček Zpěvníček“ při ZŠ Komenského 17 Domažlice (vede Zbyněk Mrkos)
16.00 hodin Literárně dramatický a hudební obor při ZUŠ Staňkov
Tradiční vánoční hra o narození Ježíška, zvěstování narození a příchodu Tří králů
16.30 hodin Vokální skupina SINGTET
čtvrtek 20. 12. 2007 16.00 hodin Pěvecký kroužek při ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice
16.30 hodin Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové
pátek 21. 12. 2007 15.30 hodin Peter‘s Band při GJŠB Domažlice – vede Jana Terelová
16.00 hodin George Bambini di Gympl při GJŠB Domažlice – vede Jana Terelová
16.30 hodin Mužský vokální kvintet HLASOPLET
sobota 22. 12. 2007 10.00–10.30 hodin a 11.00 – 11.30 hodin TÁBORŠTÍ POULIČNÍCI
14.00–14.05 hodin, 15.00–15.05 hodin a 15.55–16.00 hodin Skupina historického tance ARVENA
14.15–14.45 hodin a 15.15–15.45 hodin Skupina historické hudby DEI GRATIA
17.00 hodin VÁNOČNÍ ZPĚVOHRA–VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
– Ochotný divadelnický spolek KAREL, autor hudby Josef Kuneš
neděle 23. 12. 2007 13.00–13.30 hodin a 15.00–15.30 hodin STŘEDOVĚKÉ DUO ELTHIN
14.00–14.45 hodin Vánoční hra NA KÁŘE AŽ DO BETLÉMA
Kejklířské divadlo KOMEDIANTI NA KÁŘE
VSTUP ZDARMA

PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU
STŘEDA 19. 12. 17.00 hodin
ČTVRTEK 20. 12. 17.00 hodin

PÁTEK 21. 12. 17.00 hodin a cca v 19.00 hodin po ukončení Chodského vánočního koncertu
SOBOTA 22. 12. 17.00 hodin

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.info,
www.chodskeslavnosti.cz

středa 19. 12. 2007 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT –

LEONA MACHÁLKOVÁ se svojí kapelou
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 10% slevu po předložení abonentní vstupenky
pátek 21. 12. 2007 od 18 hodin v arciděkanském kostele

XV. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Chodský soubor Mrákov

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit na tento pořad 20% slevu po předložení abonentní vstupenky
čtvrtek 27. 12. 2007 od 19.30 hodin v arciděkanském kostele
hudba v kostele

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Iva Zahořová - varhany
Dirigent: Marek Vorlíček
Vstupné předprodej: 80,– Kč na místě: 100,– Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL „V CIRKUSU“
pondělí 28. 1. 2008 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA MARCUS – PAVEL TRÁVNÍČEK PRAHA

hudba v kostele

Pěvecký sbor Čerchovan, Komorní orchestr Musica Tusta.

sobota 26. 1. 2008 od 14 hodin ve velkém sále MKS
ve spolupráci s DDM Domino Domažlice

Sólisté:
Eva Müllerová - soprán, Lucie Kotlanová - alt
Petr Strnad - tenor, Kamil Jindřich - bas

úterý 1. 1. 2008 od 18 hodin na náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

ZASNÌENÁ ROMANCE – swingový muzikál Glenna Millera
Rodinná hudební komedie s černým divadlem

Městské kulturní středisko Domažlice
DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SEZONA 2008
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:

Předplatné vám zajistí na celou divadelní a koncertní sezonu stálé místo na 8 divadelních představení a nebo 8 koncertů.
Toto místo vám bude automaticky rezervováno i pro další novou divadelní sezonu či koncertní sezonu, případné změny nebo
zrušení předplatného je však nutné oznámit programovému oddělení MKS Domažlice.
Výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně abonentky–oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji.
Předplatitelská legitimace je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí pro abonentní vstupenku se slevou
ZTP).
Předplatitelé divadelních představení a koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu na většinu pořadů připravovaných mimo
předplatné.
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Divadelní představení v rámci předplatného

cena 1 abonentní vstupenky na 8 divadelních her
1.–8. řada
1.080,– Kč
9.–16. řada
1.040,– Kč
17.–23. řada
1.000,– Kč
balkon
1.080,– Kč
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DUBEN
DIVADELNÍ SPOLEČNOST FRANTIŠKA KREUZMANNA PRAHA
Tomáš Pavlík: KRÁSA Z MOULIN ROUGE

LEDEN (28. 1.)

Osoby a obsazení: Lautrec Jan Potměšil, Myriam Barbora Fišerová, Jane Helena Vondrušková, Vypravěč František Kreuzmann.
Režie: František Kreuzmann
Volně inspirováno několika biografickými knihami o životě Henri Toulous-Lautreca. Jan Potměšil v hlavní roli smutného i veselého
příběhu z konce života francouzského malíře 19. století H.T.Lautreca. Stačí jedno letmé setkání v umělcově ateliéru a do srdce
sarkastického malíře vstupuje vášeň, která ho spaluje až do dna. Všechno to zpočátku vypadá tak doopravdy …Na scénu přichází mladá
kráska z Moulin Rouge, éterická Myriam, vzbuzující obavy i silný cit, strach i oddanost…

ZASNĚŽENÁ ROMANCE – swingový muzikál Glenna Millera

KVĚTEN

AGENTURA MARCUS – PAVEL TRÁVNÍČEK PRAHA
Rodinná hudební komedie s černým divadlem.
Osoby a obsazení: Bradbury: Rudolf Kubík / Libor Jeník, číšnice: Monika Hladová, Harry Scott: Pavel Trávníček / Libor Žídek,
Hopkinsová: Dana Bartůňková / Jaroslava Obermaierová / Hana Tunová, Jarry Allan: Pavel Skřípal / Filip Jančík, Karin
Bensonová: Vanda Hauserová / Lucie Černíková, Murry: Bohumil Švarc / Marcel Vašinka / Jan Přeučil, Rita: Martina Hudečková
/ Simona Prasková / Alena Štréblová, Vivian Dawnová: Miluše Bittnerová / Jolana Smyčková, žena z Armády spásy: Monika
Hladová.
Režie: Pavel Trávníček
Muzikál Zasněžená romance podle slavného filmu a hlavně s džezovou muzikou Glenna Millera přinese divákům určitě příjemný
zážitek. Zajímavým prvkem představení je i černé divadlo, které umí tvořit neuvěřitelná kouzla.

ÚNOR (19. 2.)
AGENTURA PKS PRAHA
Alma de Groen: MRCHY aneb ŘEKNI MI PRAVDU O SVÉ LÁSCE
Intimní divadlo Bláhové Dáši

UMĚLECKÁ AGENTURA ČESKÁ LÍPA
Pierre Barullet, Jean-Pierre Grédy: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY

Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana Morávková / Adéla Kačerová, Jan Révai / Martin
Kubačák
Režie: Jan Kačer
Komedie o čtyřech dějstvích s detektivní zápletkou. Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených,
podvádějících a podváděných. O lásce laskavé, vášnivé, vražedné a překvapující. Vzájemné střety těchto vlastností samozřejmě
přinášejí mnoho humoru. Francouzská hra a výborní čeští herci slibují duchaplnou a svěží zábavu.

ZÁŘÍ
AGENTURA AP-PROSPER PRAHA
Leonard Gershe: MOTÝLI

Hrají: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina Divíšková, Lenka Skopalová
Režie: Irena Žantovská
Australská divadelní kriminální komedie o světě žen ve světě mužů, věrnosti, zbabělosti, přátelství, penězích a sexu. Čtyři ženy,
kamarádky, se sejdou po smrti manžela u jedné z nich. Jsou inteligentní, vtipné, každá svým svérázným způsobem. Život jim nadělil
různá překvapení, ale stále si žádá další rozuzlení. Čí muž to tedy vlastně byl? Komedie řeší mezi přítelkyněmi morální dilema - jako:
věrnost a zbabělost, přátelství, práce, peníze či čestnost, útlocitnost nebo živočišnost!? Ale hlavně …co když to byla láska?! Rozuzlení
je šokující.
„Intimní divadlo“ hledá intimní témata. Mohlo by se zdát, že je to převážně divadlo pro ženy a o ženách. Ale jak říká herečka Dáša
Bláhová: „Nemylte se! Když jsme začínaly, chodily na nás party mladých dam, pak začaly vodit své přítele, pak své matky a ty pak
přivedly své partnery. Teď máme na představeních široké spektrum diváků.“

Osoby a obsazení: Don Baker Vojta Kotek, Jill Tannerová Klára Jandová / Jana Stryková, Paní Bakerová Valérie Zawadská, Ralph
Austin Richard Trsťan
Režie: Alexej Pyško
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“ Love story plná humoru a nečekaných poznání.
Jméno Leonarda Gershe není v echách příliš známé. Neprávem. Byl to velmi úspěšný autor a hrál se mnohokrát i u nás. Jeho Motýli
se objevili na repertoáru několika českých divadel a později i soukromých hereckých společností. Leonard Gershe se prosadil se coby
dramatik, scenárista, skladatel, vystupoval jako host různých televizních pořadů. Proslavil se především svou spoluprací s filmem
a televizí. Už v padesátých letech realizoval televizní seriál (Private Secretary), a především se podílel na vzniku oscarového muzikálu
Funny Face. Pod muzikálem Funny Face z roku 1957 byl podepsán nejen jako scenárista, ale spolu s Georgem Gershwinem také jako
autor hudby. Leonarda Gershe, stvořitele nádherných postav Jill, Dona a jeho matky, inspiroval k napsání Motýlů rozhlasový pořad. Šlo
o zpověď slepého mladého muže, který vyprávěl o svém životě a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala.
Většinový postoj k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás dokáže zapomenout na bariéry a jednat se slepcem či vozíčkářem spontánně,
přirozeně a rovnocenně. Zkušenost Dona Bakera (v podání Vojty Kotka) a jeho předobrazu z reálného života není jistě ojedinělá.

BŘEZEN

ŘÍJEN

AGENTURA STANISLAV REMUNDA
Stanislav Remunda a Iva Janžurová: PUDL A MAGNOLIE

AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Aldo Nicolaj: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Autorská veselohra
Titulní role: Iva Janžurová, pední členka Národního divadla, Stanislav Remunda, herec i režisér představení. Roli excentrické
režisérky střídavě hrají: Theodora a Sabina Remundovy
Komedie o lásce i nelásce, nevěře i důvěře, o hereckých snech, zákulisních milostných intrikách a v neposlední řadě i o tajemstvích
hereckého řemesla.
Filmové studio hledá příhodné lidské typy pro role do chystaného filmu. Při konkurzu na filmové role se po letech setkává dvojice herců
- Karel a Magnolie.
V laskavé satiře se před námi odhalují některá tajemství herecké profese i dvě historie citových vztahů.
Mladá režisérka se svými extravagantními požadavky i usilovná snaha umělců získat role navzdory vzájemné nesmiřitelnosti, vytváří
komediální situace na ploše celé hry. Během večera jsou veseloherně odhalovány zákulisní praktiky herecké profese i zákulisní milostné
vztahy, zrady a pomsty, které jsou zdrojem komických rozbrojů. Diváky jistě pobaví i svérázný náhled do herecké kuchyně hlavních
protagonistů. Zdrojem komediálních situací je rozhodně i reakce účinkujících postav na průběžné výsledky konkurzu.

Hrají: J. Carda, J. Švandová, R. Hrušínský
Režie: Jiří Menzel
Úsměvný bulvár o začátku a konci jednoho manželského trojúhelníku. Autorovi se podařilo objevit řešení vskutku originální, ba
senzační. Komedie je skvělá svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům, herecké výkony nevyjímaje.
Slovo režiséra
Rád chodím do divadla a nerad z něj odcházím s prázdnou hlavou a s pocitem deprese. Proto se jako režisér nejradši věnuji tomu,
čemu se říká “bulvár”. Tento termín má pro některé lidi pejorativní význam, pro mne však ne. Mám za to, že humor je nejlepší cestou
k poznávání a komedie je tou nejlepší cestou k poznávání toho, jací lidé jsme. Musí to být ovšem komedie dobře udělaná, která není
napsaná a hraná jen pro pustou švandu. Hra, ve které jsou postavy přirozené, lidsky pochopitelné, divákovi blízké. Hra, ve které nejsou
komické figury, komické jsou jen situace, ve kterých se ocitají normální, nám příbuzní lidé. To je pro mne ten správný bulvár. Divadlo
bez „velkých myšlenek“, o to blíž k poznání člověka. A rád bych dodal, že pro práci na téhle inscenaci mne (kromě toho, že mě taková
hra baví) přitahovala i okolnost, že se při ní opět na nějakou chvilku setkám s těmi, se kterými jsem vždycky rád pracoval. S Janou
Švandovou, Rudou Hrušínským (kdysi mladším) a Pepíkem Cardou.
Jiří Menzel
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LISTOPAD

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ
Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR

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.

Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice
Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
1.–10. řada
560,– Kč
11.–23. řada
480,– Kč
balkón
560,– Kč

únor 2008

Jaroslav Svěcený – housle, Marie Synková – klavír

Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných eských houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólistická dráha
začala již v době studií na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava
Snítila. Své vzdělání završil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera.
Jaroslav Svěcený je proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum
všech věkových skupin.

březen 2008

Jurij Kruglov – bas, Irina Romenskaja – klavír

Jurij Kruglov pochází ze Sevastopolu na Ukraině, v Kyjevě vystudoval operní zpěv a také dirigování na Čajkovského hudební akademii.
Po absolutoriu na akademii zpíval nejprve v Kyjevě, později v celé řadě operních domů bývalého Sovětského Svazu. Na mezinárodní
pěvecké soutěži v Barceloně získal zvláštní cenu za ztvárnění árií z Verdiho oper, v roce 2003 obdržel cenu A. Dvořáka. V roce
1991 navštívil Kyjev tehdejší šéf opery pražského Národního divadla a vybral si jej pro roli Komtura do premiéry Mozartova Dona
Giovanniho pod taktovkou sira Charlese Mackerrase, připravované ke slavnostnímu znovuotevření Stavovského divadla. Mimo svého
působení v operních domech České republiky, Německa a Švýcarska vystupoval také v Řecku, Španělsku, Tunisku, Francii, Bulharsku,
Německu či Irsku se svým písňovým a oratorním repertoárem. Od roku 1991 působil jako host Státní opery Praha, v roce 1997 zde přijal
angažmá jako sólista.

čtvrtek 24. dubna 2008

ČESKÉ DECHOVÉ TRIO

Jiří Hlaváč – klarinet, Vlastimil Mareš – klarinet, Svatopluk Čech – fagot
Jedná se o soubor, který působí na našich i zahraničních pódiích již od roku 1982. Repertoár zahrnuje plnou šíři hudebních slohů od
klasicismu až po hudbu moderní, a to nejen českou, ale i zahraniční. Členové souboru jsou vynikající instrumentalisté, kteří svou
činnost rozdělili mezi působení sólistické, komorní, orchestrální a pedagogické.

květen 2008

Ivan Klánský – klavír

Ivan Klánský je v hudebním světě pojmem, který je po celá léta spojován pouze s těmi nejspolehlivějšími zárukami umělecké kvality.
Jako laureát nejprestižnějších mezinárodních soutěží v Bolzanu, Neapoli, Lipsku, Varšavě, Fort Worthu, Barceloně či Santanderu se stal
vyhledávaným sólistou i komorním hráčem již v době svých studií na pražské AMU ve třídě prof. Valentiny Kameníkové a prof. Františka
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Raucha. Od té doby má však na svém kontě již více než 3800 vystoupení, při nichž se představil i na těch nejprestižnějších pódiích čtyř
světadílů, a celou řadu ještě dalších, většinou pedagogicko-organizačních činností, jimž se však rovněž - jako všemu ve svém životě
- věnuje zcela naplno. Na Akademii múzických umění v Praze, vedle které vyučuje i na Musikhochschule ve švýcarském Luzernu, byl
jmenován vedoucím katedry klávesových nástrojů, je předsedou Rady Kruhů přátel hudby při Nadaci Český hudební fond, předsedou
poroty soutěže Pražského jara či předsedou Chopinovy společnosti a presidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních.

středa 17. září 2008

Štěpán Graffe – housle, Lukáš Bednařík – housle, Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello
Graffovo kvarteto, které patří mezi přední česká kvarteta mladé generace, vzniklo v roce 1997 na brněnské konzervatoři ve třídě
primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka. Soubor již za dob studií svých členů na konzervatoři a HF JAMU získal celou řadu
laureátských titulů na mezinárodních soutěžích. Na uměleckém růstu Graffova kvarteta se od dob jeho studií na HF JAMU podílí
prof. Adolf Sýkora (Janáčkovo kvarteto) a v současné době také prof. Jerry Horner (člen slavného amerického Fine Arts Quartet).

čtvrtek 16. října 2008

Marek Velemínský – kytara, Václav Kučera – kytara, Jan Tuláček – kytara, Patrick Vacík – kytara
Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor, složený z laureátů mezinárodních soutěží, si
brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní
souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Podle některých odborníků patří dnes Pražské kytarové kvarteto
mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě.

čtvrtek 27. listopadu 2008

Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš – violoncello
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 letům 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 ve svých oborech k vynikajícím instrumentalistům, 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.

11. prosince 2008

Prof. Jiří Chvála – umělecký vedoucí, Jana Boušková – harfa
Kühnův dětský sbor (založen 1932) patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku,
Spojených státech amerických (Carnegie Hall – 2002), Kanadě, Mexiku (2005), Singapuru a Malajsii. Za třičtvrtěstoletí své existence
vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci – dirigenti,
režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Mezi slavné osobnosti, které ve sboru vyrostly, patří mimo jiné dirigent Jiří Bělohlávek,
herečka Jitka Molavcová, řada sólistů opery Národního divadla, jako např. Jaroslav Březina nebo Yvona Škvárová, ale i zpěvačky Bára
Basiková nebo Monika Absolonová.

Vážení diváci,
přijměte naše upřímné poděkování za přízeň a účast na našich pořadech v roce 2007, neboť bez Vás, diváků, by se nemohl žádný pořad
uskutečnit. Přáli bychom si, abyste byli s výběrem her a koncertů na novou sezonu 2008 spokojeni a přijali i v příštím roce naši nabídku
na zakoupení předplatného. Místa, která jste měli v tomto roce, Vám budeme rezervovat pro novou sezonu a v lednu 2008 Vám zašleme
abonentní vstupenky. Pokud by však bylo Vaše rozhodnutí jiné a neměli byste již o předplatné zájem nebo byste požadovali nějakou
změnu, žádáme Vás o podání zprávy obratem na tel. č. +420 379 722 631 nebo ohledně divadel mobil +420 602 105 623 (Marta
Gabrielová), e-mail: marta.gabrielova@mks.mesto-domazlice.cz, nejpozději do 5. 12. 2007. Co se týká koncertů, můžete kontaktovat
mobil +420 728 353 103 (Dana Vondrašová), e-mail: dana.vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz, nejpozději do 20. 12. 2007
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním zařízení v roce 2008.
Městské kulturní středisko Domažlice
Změna programu vyhrazena
Informace o kulturních a turistických zajímavostech v Domažlicích poskytne
Městské informační centrum, tel. + 420 379 725 852
MKS na internetu:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info, www.chodskeslavnosti.cz
Napište nám: infocentrum@mesto-domazlice.cz
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC
1. prosince – Mikulášská dílna od 9 hodin v Domě dětí
od 3. do 19. prosince – MATEŘÍDOUŠKA – ZIMNÍ CYKLUS povídání o Vánocích
a adventním čase vycházející z regionálních, lidových a křesťanských tradic spojené s praktickou výrobou od 10 hodin v Domě
dětí pro žáky I. stupně ZŠ
8. prosince – Dílna – doplňky k vánoční pohodě – svíčky a vánoční dekorace
od 9 hodin v Domě dětí
15 . prosince – Vánoční dílna – zdobení perníčků od 9 hodin v Domě dětí
17. prosince – Putování za vánoční hvězdou divadelní představení pro školy
od 9 a od 10.30 hodin v Městském kulturním středisku
20. prosince – Adventní odpoledne od 13 hodin v Domě dětí
Připravujeme:
POBYT PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH V HOTELU VÝHLEDY
od 17. do 20. února
Hotel se nachází uprostřed krásné přírody. Za špatného počasí je k dispozici TV a pro
menší děti dětský pokoj, herna, pingpong, posezení u krbu. Ubytování je zajištěno ve tří
a čtyřlůžkových pokojích se sprchovým koutem a WC, celodenní stravování v hotelové
restauraci. Pokud budou příznivé sněhové podmínky, děti si užijí bobování, sáňkování
nebo lyžování. Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 11. ledna v Domě dětí.
Ať už bude Váš pohled mířit do hloubek moře nebo do světla slunce, zkuste
vidět to, co je podstatné, ať už budete dobývat vrcholy, nebo plout do dálek, nezapomínejte, čeho chcete skutečně dosáhnout, celý svět leží uvnitř Vás. Pf 2008.
Pracovníci DDM DOMINO

Akce na měsíc prosinec 2007

Městské centrum služeb, Baldovská 638 – v jídelně
5. 12. 14.00 hod Vánoce ve světě a u nás, p. H. Plzeňská
7. 12. 14.00 hod Mikulášská zábava, hraje p. Beran
12. 12. 15.00 hod Vánoční vystoupení dětí ze souboru Mráček
18. 12. 15.30 hod Živý Betlém
28. 12. 14.00 hod Silvestr
Městské centrum služeb, Břetislavova 84 – ve společenské místnosti
4. 12. 14.00 hod Mikulášská
5. 12. 14.00 hod Přednáška – BIO potraviny p. Groessl
14. 12. 14.00 hod Vánoční vystoupení dětí z II. MŠ v Domažlicích
18. 12. 14.00 hod Živý Betlém

SENIORSKÉ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 6. prosince se od 14 hodin
koná v MKS Domažlice další Seniorské
odpoledne, tentokráte Mikulášská. K tanci
a poslechu bude hrát Osvračínská Švitorka
Vl. Weinera.
Sdrečně zvou MO a OO STP Domažlice

Návštěva z Kuby

Zástupkyně velvyslanectví Kubánské
republiky Bárbara E. Montalvo navštívila
při své cestě po regionech naší vlasti domažlickou radnici. Delegaci doprovodil
zastupitel Ladislav Urban, přijata byla
oběma přítomnými místostarosty Pavlem
Wolfem a Daliborem Kubů. Společně pak
krátce pobesedovali o možnostech vzájemných vztahů.
(red)
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Mikuláš, andìlé
a èerti v Alejích
Studenti Gymnázia J. Š. Baara všem
oznamují, že ve středu 5. 12. budou od
14 do 16 hodin V Alejích Mikuláš, čerti
a andělé. Akci pořádá studentská firma
třídy 5.6 Krocan & Mlok b.l.b. (best long
baguettes) registrovaná u Junior Achievement Czech Republic.

Tělovýchovná jednota Jiskra
Domažlice

informuje, že sportovní hala je opět
v provozu. Lze ji využít po celý den.
Možnost využití haly pro sportovní
kolektivy je v době od 22. 12. do
2. 1. a v další dny. Více se dozvíte na
tel. 379 724 482, mob. 606 676 176

prosinec 2007

Turistické akce
v PROSINCI
Neděle 2. 12.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD ve 12. 31 hodin do Chodské Lhoty.
Trasa: Štefle a zpět (6 km). Vede K. Bílek.
Středa 5. 12.
Mikulášská vycházka do Luženiček a zpět
(8 km). Sraz v 18 hodin u Sokolovny.
Vede K. Bílek.
Neděle 9. 12.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD ve 12. 31 hodin do Spáňova. Trasa:
Zahořany, Bořice, Domažlice (7 km).
Vede J. Volfíková.
Čtvrtek 13. 12.
Turistická beseda v Gymnáziu J. Š. Baara
od 18 hodin. Zdeněk Procházka – Zaniklé
obce na Domažlicku.
Neděle 16. 12.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hod.
„U Golema“. Trasa: Újezd, Trhanov
(6 km). Návrat vlakem. Vede M. Janutková.
Pátek 28. 12.
Společné posezení na závěr sezony ve
vinárně „U Veselých“ ve Školní ulici od
18 hodin.
Připravujeme
Úterý 1. 1.
Novoroční setkání turistů na Vavřinci
v 0.45–1.00 hodin. Účastníci obdrží pamětní list.
Novoroční výstup na Čerchov.
Sraz v 10 hodin na parkovišti v Caparticích. Vede J. Kuželka. V průběhu akce
proběhne novoroční sbírka „Světluška“
– výtěžek bude věnován zrakově postiženým. Zajišťuje P. Matějka.
Novoroční turistická vycházka
Odjezd z nádraží ČD ve 12. 53 hodin do
Klenčí. Trasa: Díly, Postřekov (8 km).
Vede M. Senohrábková.
Pojďte s námi a vykročte do nového roku
správnou nohou!

MIROSLAVA NOVÁKOVÁ
−
−
−
−
−

PEDIKÚRA s aromaterapií
a závěrečnou masáží
ošetření zarostlých nehtů a kuřích ok
REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSEK NOHOU
Objednávky přijímáme i na soboty
a neděle
U NÁS BUDETE RELAXOVAT
OD NÁS PŮJDETE S NOVÝMA
NOHAMA
Msgre B. Staška 263 (U Golema)
Domažlice, tel. 776 596 443
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Veřejné projednání plánu sociálních
služeb na Domažlicku
se uskuteční 4. 12 od 16 h v Městském centru soc. rehab. služeb – domov pro seniory, Baldovská 638. Plán je od 3. 12. do 14.
1. k nahlédnutí a k připomínkování v odboru soc. věcí MěÚ Domažlice a Poběžovice a na adrese htt://kpss.domazlice.info
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NEPŘEHLÉDNĚTE!

Evidence řidičů
MěÚ Domažlice bude v celém týdnu 10.–14. 12. 2007
mimořádně otevřena v době
7.30–17.00 hod.
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Nezapomněli jste na
výměnu řidičských
průkazů?

Zákonné výměně podléhají řidičské
průkazy s datem vydání do 31. 12. 1993
(„růžové knížky a první typy kartiček“).
K výměně potřebujete 1 ks průkazové fotografie (aktuálního data), vyplnit žádost,
která je k dispozici na evidenci řidičů,
předložit občanský průkaz a starý řidičský
průkaz.
Příslušnost úřadu pro výměnu je dána
trvalým pobytem držitele řidičského průkazu, v našem případě výměnu provádí
evidence řidičů odboru dopravy MěÚ Domažlice, pondělí a středa 7:30–12:00 a 12:
30–17:00, úterý a čtvrtek 7:30–11:30.
Výroba průkazu trvá 20 dnů.
Pokud se někdo rozhodne, že již nebude řidičský průkaz potřebovat a nechce si
jej tudíž měnit, musí se vzdát řidičského
oprávnění. Tento úkon je však trvalý a nelze jej vzít zpět. V takovém případě musí
písemně vyplnit „Oznámení o vzdání se
řidičského oprávnění“, osobně podepsat
a předložit platný doklad totožnosti a odevzdat starý řidičský průkaz.
Odbor dopravy

Domažlický zpravodaj - str. 18
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CO ODNESL ÈAS
Vladimír Baier (pokračování)
Zvláštního zřetele se těšívali hasiči.
V dobách mého mládí působili jen ti dobrovolní. K požárům se svolávali „šturmováním“ na největší věžní zvon, na Zikmunda. Mimo to měli na každém předměstí
několik trubačů, kteří po zaslechnutí zvonu
vybíhali do ulic a troubili na polnice známý signál „hoří“. Často pro „samej kvalt“
byli nedostatečně oblečeni, a tak na ně děti
pokřikovaly: „Pan starosta vod stříkačky
má posraný podvlíkačky!“ V uniformách,
s nablýskanými „piklhaubnami“ na hlavě
a sekerami u pasu, nechyběli na žádné
světské či církevní slavnosti. A protože
nezvládali dobře pořadová cvičení, stávali
se terčem veřejného posměchu. „Hatití, to
je ňákej ťpolek,“ se ozývalo z davu.
Také uniformovaní Sokolové, Orlové,
Detejáci a Junáci se zúčastňovali většiny
místních slavností. Před válkou i cechy
v jednotných oblečeních s korouhvemi,
které jinak byly uschovány přichycením
k lavicím v kostele. Při slavnostech se
zpravidla pořádaly na náměstí koncerty
velkých dechových hudeb. V třicátých
letech jich bylo v Domažlicích pět, ale
někteří muzikanti hrávali ve více kapelách,
takže tento počet je nutno brát s rezervou.
Byly to: Sokolská, Hasičská, Národní gardy, DTJ a Vojenská. Po válce jen tři a od
konce čtyřicátých let pouze dvě. Jednu
zřizoval Svaz hudebníků – později ROH

Silniční správy – a druhá působila u místní
posádky. V druhé polovině padesátých let
znovu vznikla na několik let „Požárnická
hudba“. Vojenská však byla v roce 1963
převelena do Klatov a tak tu zbyla jediná,
jen příležitostně sestavovaná z muzikantů
malých dechovek a tanečních orchestrů. Ta
hrávala na místních slávách pod vedením
kapelníka Vojtěcha Kafky, později Josefa
Hůly mladšího, a říkalo se jí posměšně
„Veřesranka“. Tak tu s konečnou platností
v šedesátých letech zanikla více než sto let
trvající sláva velkých dechových orchestrů. V těchto dobách také navždy zmizely
z ulic čety pochodujících a zpívajících
vojáků, za nimiž většinou poskakoval houf
malých dětí.
Nelze nevzpomenout na taneční zábavy.
V Domažlicích byly dva větší společenské
sály. Jeden byl v již zmiňovaném Sokoláku, druhý v objektu patřícímu původně
Dělnické tělovýchovné jednotě a říkalo se
mu Liďák. Do šedesátých let minulého století byly oba každou sobotu masopustního
období využívány pro společenské plesy
a maškarní veselice. V obou vždy bývalo
„nabito“ tancechtivými Domažličáky
všeho věku. Vyhrávaly na nich amatérské
dechovky nebo swingující taneční orchestry. Čím víc měly členů, tím víc přitahovaly
tanečníků.
Dlužno podotknout, že v roce 1964
spadlo poblíž Sokoláku několik domů,
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a tak byl sál uzavřen. O dva roky později
pak začala přestavba Liďáku, který v té
době patřil městské Osvětové besedě. Na
štěstí zpřístupnili vojáci „červené posádky“ velký sál svého klubu, přestavěný
z původní jízdárny, a tak měli Domažličáci
zase kde „trdlat“.
Sotva skončilo více než dvouměsíční
masopustní období plné tanečních radovánek, tancovalo se dál. Na pomlázkových,
májových, svatodušních, pouťových, dožínkových, posvícenských, rekrutovských,
mládežnických, maturitních, spolkových,
podnikových i jiných veselicích. A také na
josefovských, svatojánských, anenských,
václavských, havelských, martinských,
mikulášských, cecilských, kateřinských,
štěpánských a silvestrovských zábavách.
A komu to bylo málo, mohl od dubna do
listopadu chodit na nedělní odpolední čaje
do Sokoláku či Liďáku nebo po celý rok
na sobotní a nedělní, později i páteční, taneční večery pořádané v několika místních
hotelích a restauracích.
(pokračování příště)

Výstava Světelné znečištění
Environmentální informační centrum Domažlice vás
zve na výstavu Světelné znečištění, kterou si můžete
prohlédnout od 21. listopadu do 21. prosince 2007,
každý všední den a každou adventní neděli od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin na ochozu Chodského hradu v Muzeu
Chodska.
Součástí výstavy Světelné znečištění je také model
města s ukázkou vhodného a nevhodného osvětlení. Akce
se koná v rámci projektu ENVIC. Vstup zdarma.
(š)
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JAK SI VEDE JISKRA V DIVIZI

Podzimní část fotbalových soutěží skončila pro Jiskru Domažlice hrající v divizi
pěkným úspěchem. Uvedené období s námi
zrekapituloval manažer mužstva Jiří Pojar.
Sezonu Jiskra zahájila zápasem s Baníkem Sokolov v rámci Poháru ČMFS
na konci července. „Škoda, že jsme po
dobrém výkonu prohráli, protože v opačném případě bychom hostili pražskou
Spartu,“ říká J. Pojar. Do divize vstoupili
naši zápasem s Horažďovicemi, kde doplatili na neproměňování šancí a prohráli
1:0. O Chodských slavnostech byla na
Střelnici rekordní návštěva 1620 diváků
– aby ne, vždyť se po 35 letech k nám vrátila divizní soutěž. Při utkání se Dvorem
Králové se stala nepříjemná věc, pořadatelům se rozbila tiskárny u PC a protože
nešly vytisknout sestavy hráčů, začátek se
Foto Z. Mifek
opozdil. V pěkném zápase Jiskra vyhrála Snímek ze souboje Jiskry Domažlice s Dvorem Králové.
2:0. Jenže hosté po utkání podali protest
kvůli pozdnímu začátku a komise zkondalší cesta do hlavního města na Motorlet, kde po velkých šancích
tumovala zápas. Tato nemilá událost a nečekané přesunutí terz počátku zápasu naši podlehli 2:1. Mezitím se vydala delegace
mínu dalšího zápasu v Prachaticích „rozhodila“ mužstvo a tak
složená z prezidenta klubu J. Ticháčka, sekretáře P. Sádovského
následovaly porážky. Doma s Vejprnicemi 1:2 a ve Voticích 3:
a manažera J. Pojara na ORK do Prahy k odvolání. Dobrou ar0. Doma pak naši hostili Žižkov B, který přijel s mužstvem
gumentací se jim podařilo přesvědčit komisi, že pozdější začátek
doslova přeplněným hráči zvučných jmen. O to je cennější
zápasu s Dvorem Králové neměl na zápas žádný vliv. Výsledek
přesvědčivá výhra Jiskry 3:0. Další cennou trofejí byla výhra
tak zůstal zachován, Jiskře se vrátily 3 body, jen musela zaplatit
0:1 v Písku. Naopak s pražskou Admirou, dlouholetým účastpokutu 15 tisíc korun. V dalším důležitém utkání na Doubravce
níkem divize, Domažličtí prohráli 4:2. Hned nato následovala
zvítězila Jiskra 4:2. Tehdy se podařilo získat posilu v podobě
hostujícího talentovaného M. Manowtze. Následně Jiskra vyhrála
velmi důležité utkání doma s Jankovem 3:2 a připravovala se na
velmi těžký zápas ve Strakonicích, kde ale prohrála 3:1. Pak náRuslan Kravac a Marie Sloupová nabízejí
sledovalo derby s Klatovy, které po výměně trenéra podávaly lepší
výkony. Sousední města se po 90 minutách rozešla se spravedmanikúru, modeláž nehtů, nail art, parafínové zábaly,
livým výsledkem 1:1. Předposlední utkání se odehrálo s Bzovou
P. Shine, fancouzská manikúra,
v Hořovicích. Jiskra předvedla výbornou hru a vyhrála 4:3 i když
solárium – opalování bez rizika
si po prvním poločase (3:1) zbytečně zkomplikovala život. Posled(turbo power 800 i 550 pro klaustrofobiky)
ním zápasem bylo střetnutí s Jiskrou Třeboň, která je na 4. místě
Najdete nás: nám. Míru 47, Domažlice (směr brána)
divizní tabulky. Na těžkém podmáčeném terénu mužstva vydřela
tel. solárium 721 259 662 a manikúra 724 296 145
remízu 2:2. „Mužstvo se v průběhu roku mohlo opřít o výbornéOtevírací doba: Po–Pá 10–21 hod
ho brankáře Mlezivu, další výborné výkony podali stopéři Tesař
So–Ne 10–19 hod
a Paul, obránce Vacek, záložníci Šámal a Černý. Samozřejmě
nelze opomenout 3 nejlepšího střelce
tabulky Šota. Těžké je jmenovat, protože
ocenění si zaslouží všichni včetně mlaPlavecký bazén Domažlice pořádá řadu dých náhradníků, kteří se účastní veškeré
kurzů pro veřejnost: Plavání pro děti s ročinnosti s velkou vůlí a pílí. Díky všem
diči (2–3 roky), Plavání pro děti (4–6 let),
přečká Jiskra zimní přestávku na 9. místě
Vzhledem k technologické odstávce
Veselé plavání dětí (5–7 let), Výuka do(o skóre za Vejprnicemi)“, hodnotí sezonu
plaveckého bazénu v prosinci 2007 a ledspělých neplavců nebo slabých plavců,
J. Pojar a zároveň připojuje poděkování
nu 2008 bude tato otevírací doba:
Plavání a cvičení ve vodě pro těhotné.
vedení Domažlic v čele se starostou Mi21. 12. 2007–26. 12. 2007, zavřeno
Na základě dohody s VZP si mohou roslavem Machem za podporu, poslanci
27. 12. 2007–30. 12. 2007,
účastníci našich kurzů uplatnit poskytnu- Janu Látkovi, který jezdí s mužstvem na
10–22 klienti VZP mají plavání zdarma
tí příspěvku 500,– Kč na přepážce VZP zápasy, všem sponzorům za podporu i tre31. 12. 2007–1. 1. 2008, zavřeno
v Domažlicích . Jedná se o děti do tří let nérům a hráčům dalších mužstev Jiskry za
2. 1. 2008, 6–12, 13–17, 19–22
věku v kurzu „Plavání dětí s rodiči“ a ženy
obětavou práci a dobré výkony. Týká se to
3. 1. 2008, 6–18, 19–22
v kurzu „ Plavání a cvičení ve vodě pro
i prezidenta klubu J. Ticháčka, bez které4. 1. 2008, 6–17, 19–22
těhotné“. Toto zvýhodnění platí pro kurzy
ho by se v Domažlicích fotbal na takové
od 1. 10. 2007 až do konce tohoto roku.
od 5. 1. 2008 platí obvyklá otevírací doba.
úrovni rozhodně nehrál.
(pb)
(pb)
Stanislav Antoš

Nehtové studio a Ergoline

Úprava otevírací doby

bazénu v prosinci a lednu

PLAVÁNÍ
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
kosmetické vánoční kazety, balíčky - dámské,
pánské, dětské
l vánoční ozdoby - špičky, koule, rakety, olivy,
srdíčka, zvonečky v různých nových odstínech
l vánoční stromky 90 cm, 1 m, 1,20 m, 1,50 m,
1,80 m
l girlandy, prskavky, domečky, františky
l vánoční sníh, barva na ozdoby stříbrná a zlatá
l háčky na ozdoby, svícny, adventní věnce
l svíčky, řetězy, lamely
l andělské zvonění
l vánoční dekorace
l

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

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

