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Zastupitelé na svém letošním posledním zasedání obdrželi milý dárek. Svými výrobky
je potěšili klienti domažlické chráněné dílny. Vedení města tím vyjádřili dík zejména za
finanční podporu. V roce 2014 přispělo město Domažlice Diecézní charitě Plzeň částkou
650 tisíc korun. Nyní zastupitelé rozhodli o dalším příspěvku na dofinancování provozu
sociálních služeb ve výši 200 tisíc korun.
Foto: Kristýna Bublová

Zastupitelé hazard ve městě nechtějí

O schválení nové vyhlášky, která plošně zakáže provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her na celém území města Domažlice, rozhodli zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Hazard ve
městě nechtějí. Pro novou vyhlášku zvedlo ruku 17 zastupitelů.
V Domažlicích byla v roce 2012 přijata vyhláška, která hazard výrazně omezila. Určeno bylo 14 konkrétních adres, na kterých bylo možné výherní automaty a video-loterijní terminály provozovat. „Nyní nás
oslovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že tuto vyhlášku vidí jako problematickou, protože
pro některé provozovatele může být diskriminační. Do konce roku tak bylo třeba přijmout novou právní
úpravu, protože jinak by městu hrozily sankce,“ vysvětlil místostarosta Domažlic Zdeněk Novák.
Na domažlické radnici se tak znovu rozhořela diskuze, zda hazard ve městě zakázat úplně nebo
pouze na určitých místech. „Mám obavy, že pokud herny zakážeme, uchýlí se tento nešvar do ilegality
a problémy vzniknou jinde,“ vyjádřila se k problematice zastupitelka Jitka Heřmanová, která navrhovala
herny zakázat v městské památkové rezervaci a později i v blízkosti škol. „Pokud nyní nenastavíme přísná pravidla, dáme možnost vzniku dalších heren, protože nový zákon o loteriích ještě není a ministerstvo
financí tak licence podnikatelům klidně vydá,“ upozornil starosta Domažlic Miroslav Mach.
Zastupitelstva se zúčastnili i provozovatelé některých heren v Domažlicích, kteří upozorňovali například na vznik černých provozoven a chtěli mírnější řešení. Většina zastupitelů ale nakonec zvedla ruku
pro novou vyhlášku, která hazard zakáže úplně. „Neznamená to, že herny ze dne na den zmizí. S provozovateli musí nyní ministerstvo financí zahájit správní řízení. Zavření jednotlivých provozoven tak může
trvat dva až tři roky,“ upozornil Mach. Do městského rozpočtu ročně z hazardu přibylo kolem 15 milionů
korun. Část peněz byla určena na sport a kulturu. Tyto finance chce nyní radnice hradit ze svých vlastních
zdrojů.
(bub)

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
doufám, že jste vánoční svátky a oslavu
Nového roku zvládli
v klidu a v pohodě.
Starý rok skončil
a my nyní stojíme
na počátku roku nového. Každý z nás si uvědomuje, co se
mu v minulém roce podařilo a splnilo
a zároveň si vytyčil úkoly a přání na rok
2015. Podobně je na tom i vedení domažlické radnice.
A co nás tedy v nadcházejícím roce
čeká? Především celá řada investičních
akcí. Jmenovat mohu například dokončení první etapy rekonstrukce pivovaru,
zahájení očekávané rekonstrukce plaveckého bazénu i dokončení náročné
rekonstrukce MKS.
V letošním roce nás čeká velmi významné jubilenu 750 let od založení
královského města. K tomuto výročí
chceme připravit mnoho kulturních
a společenských akcí. Nejvýznamnější
bude dokončení pomníku bitvy u Domažlic na Baldově a jeho slavnostní odhalení 14. srpna, tedy na prahu Chodských
slavností – Vavřinecké pouti. Věřím, že
se na této či na mnoha dalších akcích
společně potkáme.
Chtěl bych, aby se Vám splnily všechny Vaše sny a přání, abyste prožili celý
rok ve zdraví a v pohodě.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí
19. 1. 2015 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 21. 1. od 16 hodin
v malém sále MKS Domažlice.
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Krátce z radnice:

l Městská policie nabádá občany, aby
nakládali s popelnicemi podle vyhlášky. Nádoby na odpad je nutné uklízet
z chodníků tak, aby nepřekážely, a ven
je umisťovat pouze v době svozu komunálního odpadu.
l Vedení města jedná s Policií ČR
o propojení Kozinovy ulice a ulice
28. října. Silnice by měla vést právě
přes areál policie. Konečné stanovisko
ještě není jasné, ovšem město Domažlice má možnost získat na vybudování
této komunikace dotaci z ROP Jihozápad,
která by mohla pokrýt až 95 % nákladů.
l Hřiště v Michlově ulici bude mít
v rámci rozšíření sportovního využití
nový basketbalový koš. Jeho cena včetně instalace činí 27 500 Kč.
l Vedení města v současné době jedná
o cenách vodného a stočného. Společnost Chodské vodárny a kanalizace
totiž navrhla zvýšení cen, se kterým
radní nesouhlasí.
l Výstrahu od města Domažlice dostal
provozovatel SnackBaru v Branské
ulici, a to kvůli rušení nočního klidu.
Pokud by se výstraha radnice minula
účinkem, nevylučují radní ani vypovězení nájemní smlouvy.
l V plánu je revitalizace Městského
hřbitova Domažlice. Radnice obdržela
v předešlých letech několik stížností
na poškozování hrobů kvůli vzrostlým
stromům, které většinou pochází z konce 19. století. Vedení města plánuje
kompletní úpravu hřbitova, která podle
odhadů vyjde na několik milionů korun.
l Kompletní usnesení na www.domazlice.info.
(bub)

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury 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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Město o jízdě Mikuláše nevědělo

V regionálním deníku vyšel v prosinci článek – Domažlický Mikuláš vzbudil vášně.
Zaznívají v něm stížnosti občanů, že příjezd Mikuláše v kočáře taženém koňmi na domažlické náměstí se odehrál za plného silničního provozu, a tak automobily mohly ohrozit
přítomné. Za viníka přitom někteří v článku považovali město Domažlice, které bývá
vnímáno jako garant akce. Ve skutečnosti je tomu ale jinak.
„Samotná akce, která má u veřejnosti značnou oblibu, je soukromým podnikem,“
uvedl v reakci na článek místostarosta Domažlic Stanislav Antoš, který upozornil i na to,
že Rada několikrát na její uspořádání finančně přispěla. V roce 2008 ovšem začal platit
grantový systém a toho se pořadatel neúčastní. Přesto vyšlo město akci vstříc, a to v roce
2011, kdy nová Rada mimořádně schválila příspěvek na nákup sladkostí ve výši pěti tisíc
korun a zároveň mohla být zajištěna uzavírka náměstí, protože se o chystané události
vědělo 14 dnů dopředu. Už tehdy ovšem starosta města Miroslav Mach připomněl, že by
měl být správně využit grant, kde jsou mimo jiné uvedeny i podmínky bezpečnosti celé
akce.
„O letošní mikulášské nadílce se vedení radnice dozvědělo 4. prosince z tisku, což jak
jistě všichni uznají, je příliš pozdě na to, aby bylo možné zajistit výše zmíněné náležitosti.
Pomineme-li fakt, že o ně nikdo nežádal,“ uvedl Antoš.
Vzhledem k počtu akcí, které se na domažlickém náměstí v předvánočním a vánočním čase konají, je jasné, že zajistit bezpečný průběh podobných akcí možné je. „Město
ovšem musí být včas informováno pořadatelem,“ dodal místostarosta.
(bub)

Domažlice poskytnou finance na opravu kostela

Osm milionů korun si vyžádala oprava střechy arciděkanského kostela v Domažlicích.
Kostel Narození Panny Marie na náměstí se dočkal nového krovu, měděnou krytinu nahradily pálené prejzové tašky a další úpravy byly nutné k zajištění statiky budovy. Tři sta
tisíc korun nyní přispěje také město Domažlice. „Radní doporučili zastupitelům schválit
tento příspěvek, protože se jedná o významnou památku v našem městě a zákon nám
takovou pomoc dovoluje,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.
(bub)

Změny v městské autobusové dopravě

Domažličtí radní odsouhlasili nový jízdní řád městské autobusové dopravy. Zároveň
také rozhodli o zrušení tří spojů, o které je mezi cestujícími minimální zájem. Konkrétně
půjde o spoje číslo 7, 18 a 36.
„Nechali jsme si zpracovat hodnocení efektivnosti jednotlivých spojů ve městě a na
základě toho vyplynuly tyto změny. Zachováme zejména ty spoje, které cestující využívají ve větší míře k cestě za zaměstnáním, do nemocnice nebo na nádraží,“ vysvětlil
místostarosta Domažlic Zdeněk Novák.
Spoj č. 7 vyjížděl ve 4.21 hodin z Poděbradovy ulice k železničnímu nádraží, spoj
č. 18 jezdil v těchto ranních hodinách v opačném směru a spoj č. 36 vyjížděl v 17.38 od
nádraží směrem k nemocnici. Nově dojde také ke zkrácení trasy spoje č. 29, který bude
končit již v Poděbradově ulici.
Ceny jízdného městské autobusové dopravy v Domažlicích, kterou pro město zajišťuje
ČSAD Autobusy Plzeň, a.s., zůstávají pro příští rok stejné. Za rok 2014 bude město Domažlice doplácet na provoz MAD částku 1 368 000 Kč.
(bub)

Sjezdovku Sádek chce město zachránit

Jedinou sjezdovku na Domažlicku – Sádek u Capartic provozuje klub Sněhaři Domažlice. Pozemky má klub pronajaté od Lesů České republiky. Ty teď ale zvedly nájemné,
které dosud činilo asi 11 tisíc korun za rok, na rovných 50 tisíc korun a takovou sumu
Sněhaři nemají. Město Domažlice chce ovšem sjezdovku zachovat, a tak bude nájemné
hradit částečně ze svého rozpočtu. „Nájemní smlouva na pozemek končí 31. prosince.
Přesto, že jsme vedli složitá jednání, cenu nájemného se snížit nepodařilo. Sjezdovka
Sádek je ale již historickou záležitostí a Sněhaři mají dlouholetou tradici. Proto se areál
snažíme udržet,“ vysvětlil místostarosta Domažlic Zdeněk Novák.
Město Domažlice tak s Lesy ČR vyjednává o přímém pronájmu. Se Sněhaři by potom
město uzavřelo smlouvu o podnájmu.
Pokud se v budoucnu městu Domažlice podaří získat dotaci, počítá se i s modernizací
sjezdovky a jejím rozšířením tak, aby byla pro lyžaře lépe přístupná.
(bub)
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Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 17

V pátek 23. ledna 2015 (13.00–17.00 hod.) a v sobotu 24. ledna 2015 (9.00–11.00 hod.)
se uskuteční zápis dětí do 1. tříd v Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Náhradní termín v případě nemoci se uskuteční ve středu 4. února 2015 (13.00–15.00 hod.).
„Značka K17 je značkou kvality. Nabízíme vám i vašim dětem, z nichž se za pár
měsíců stanou „velcí školáci“, příznivou atmosféru ve škole, zajištění vzdělávacího procesu v bezpečném prostředí školy, již od 2. třídy širokou nabídku volitelných předmětů,
příkladnou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě vynikající školní stravování včetně svačin. Vše podstatné o naší škole si přečtěte na našich
webových stránkách www.zskom17.cz. Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte,“
dodává Ivan Rybár, ředitel školy.
Mgr. Ivan Rybár

Zápis do prvních tříd na ZŠ Msgre B. Staška

v

leden 2015

Od listopadu do dubna
KRMTE PTÁČKY!

Lidé muzeu půjčili
opravdové poklady
Dřevěný houpací kůň, promítačka, stavebnice nebo originální disney vozík. To
je jen malý výčet toho, co je k vidění na
nové výstavě Muzea Chodska Co přinesl

Zítra půjdu do školy, nemusím mít úkoly, nejsem ještě řádným žákem, ale už jsem
předškolákem. V lednu půjdu k zápisu, tašku s sebou ponesu. Budu v ní mít rodný
list, u zápisu budu číst. Budu říkat básničku, a zazpívám písničku. Už se na to těším
moc – tak jdu spinkat – dobrou noc.
Milí rodiče a budoucí prvňáčci, těšíme se na vás v pátek 16. ledna od 13.00 do 17.00
hod. a v sobotu 17. ledna od 9.00 do 11.00 hod. S sebou si vezměte rodný list a občanský
průkaz. Náhradní termín proběhne 4. 2. 2015.
Mgr. Karel Štípek

Defibrilátor pro městskou policii
Městská policie v Domažlicích je opět lépe vybavena. Součástí prevence, kterou městská policie poskytuje a vykonává, je i nově zakoupený přenosný defibrilátor.
Defibrilátor společně s lékárničkami na opasek byl zakoupený z finančního daru od
firmy Calleva sped s. r. o., jejímž jednatelem je pan Jiří Macháček. Poskytnutý finanční
dar činil 33 361 Kč . Zařízení defibrilátoru je plně automatizované a je umístěné ve služebním vozidle. Všichni strážníci jsou proškoleni k jeho používání a jsou schopni v případě potřeby defibrilátor použít.
Touto cestou ještě jednou firmě Calleva sped s. r. o. děkujeme.
Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibrilaci, tedy zrušení fibrilace komor
při kardiopulmonární resuscitaci. Defibrilátor je schopný elektrickým výbojem obnovit
správnou činnost srdce. Při fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli
nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav
pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout.
(rp)

Ježíšek, která byla slavnostně otevřena
třetí adventní neděli. Návštěvníci si na ní
mohou prohlédnout vánoční dárky, které
pod stromečkem nacházely děti v letech
1918–1989. Expozici navíc provází autentické vzpomínky obyvatel Domažlicka.
„Vánoční výstavy připravujeme každoročně. Letos jsme se nechali inspirovat
jedním ze symbolů Vánoc, tedy darem,“
vysvětlil ředitel Muzea Chodska Josef
Nejdl při slavnostní vernisáži.
Expozice nabízí pohled na nejrůznější
vánoční dárky, které těšily děti v letech
1918 až 1989. A nejde zdaleka jen o exponáty muzea. „Věci nám půjčili i samotní
obyvatelé Domažlicka a musím říct, že se
nám všechny do expozice ani nevešly. Byly
jsme skutečně překvapeni, jaké poklady
doma lidé mají,“ přiznala jedna z autorek
výstavy, Kristýna Pinkrová, a jmenovala
například originální disney vozík z 20.
let minulého století (na snímku), který byl
vyrobený přímo v Domažlicích.
Výstava Co přinesl Ježíšek bude pro
návštěvníky přístupná až do konce ledna.
Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin. Pro školy bude
navíc připraven i doprovodný program.
Text a foto: (bub)

Město zmodernizuje kamerový systém

Slavnostní předání defibrilátoru Městské policii v Domažlicích. Na snímku zprava
místostarosta JUDr. Zdeněk Novák zastupitelstvem pověřený řízením policie, velitel MP Petr Kubal, jednatel firmy Calleva sped Jiří Macháček a zástupce velitele
Radovan Plšek. Foto MP

Tři sta tisíc korun poskytl Plzeňský kraj
jako dotaci městu Domažlice na rozšíření
dosavadního kamerového systému. Radnice ale zatím nové kamery kupovat nebude.
Peníze využije hlavně na zkvalitnění současného systému, který je zastaralý. Město
se bude na investici podílet zhruba 75 tisíci
korun.
(bub)
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TURISTICKÉ AKCE V LEDNU ČČK DOMAŽLICE
společně s Transfúzní

Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil
pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Čtvrtek 1. 1edna
Novoroční výstup na Čerchov (17.
ročník). Akce KČT „Vystup na svůj vrchol“ a „Novoroční čtyřlístek“. Odchod
z parkoviště v Caparticích v 10 hodin na
vrchol Čerchova. U rozhledny na památku
novoročenka. V průběhu akce proběhne
celostátní sbírka „Novoroční čtyřlístek“
ve prospěch stavby turistické trasy vhodné
pro vozíčkáře (8 km).
Vede J. Kuželka.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze
zastávky ČD v 10.15 hodin do Klenčí pod
Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov (8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 4. 1.
Turistická vycházka. Sraz u kostela
„U Všech svatých“ ve 12 hodin. Trasa:
Bořice, Kout na Šumavě (8 km).
Vede M. Janutková.
Neděle 11. 1.
Turistická vycházka. Sraz na náměstí
u kláštera ve 12 hodin. Trasa: Domažlice,

Babylon (7 km). Návrat v 15.42 hodin autobusem. Vede A. Léblová.

Neděle 18. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v 11.30 hodin do Hluboké.
Trasa: Hluboká, Štefle (6 km).
Vede K. Bílek.
Čtvrtek 22. 1.
Výroční členská schůze odboru KČT
Domažlice od 18 hodin v klubovně nové
hasičské zbrojnice v Břetislavově ulici.
Od 17 hodin je možno uhradit členské
příspěvky na rok 2015.
Neděle 25. 1.
Turistická vycházka. Sraz u kostela
U Všech svatých ve 13 hodin. Trasa: Domažlice, Vodolenka a zpět (6 km).
Vede S. Doubek.

stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 26. 1. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

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

Připravujeme
Neděle 1. 2.
Turistická vycházka. Sraz na zastávce
ČD ve 13 hodin. Trasa: Domažlice, Vavřinec, Stráž, Domažlice (7 km).
Vede J. Lásková.

s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného osvět-

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

8. 1. Koncert DASHA & PAJKY PAJK QUARTET, 12. 1. Školení, 13. 1. Školení, 15. 1.
Divadlo v rámci předplatného ZLOMATKA, 16. 1. Taneční pro dospělé, 17. 1. Výroční
schůze SDH Domažlice, 20. 1. Školení, 21. 1. Zasedání zastupitelstva města, 22. 1. Taneční pro dospělé, 23. 1. Taneční pro dospělé, 24. 1. Šibřinky, 28. 1. Regiolnální soutěž
ve stolování, 28. 1. Taneční pro dospělé, 29. 1. Pódium mladých talentů, 31. 1. Dětský
karneval.

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

lení

a řadu dalších služeb

Náš tel.: 379 722 394

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Výstavy: P. Miroslaw Gierga – Fotografie z cest

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
Městská knihovna Boženy Němcové

pořádá v úterý 13. ledna 2015
školení

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042.

Předmětem lednové výstavy jsou fotografie p. Miroslawa Giergy, které pořídil během
svých cest do různých zemí a kontinentů.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 5. do 30. ledna 2015 a přístupná bude v provozní době knihovny.

Soutěž O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol

V úterý 9. 12. 2014 proběhlo v Městské knihovně Boženy Němcové finále VII. ročníku
soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Knihovna a město
Domažlice se touto akcí snaží přispět k propagaci čtení mezi nejmenšími čtenáři.
Základní kola zorganizovaly a děti do soutěže vybraly třídní učitelky ze základních
škol Komenského 17 a Msgre. B. Staška. Školní kola proběhla v šesti třídách a do finále
postoupili 2 zástupci tříd. Finalisté – K. Kořínková, A. Becková, J. Zavadilová, J. Krutina, M. Jurníková, V. Kocková, T. Císař, D. Šleisová, M. My, T. Skaláková, A. Cook
a E. Kohelová se zúčastnili finále soutěže hlasitým předčítáním pro ně do té doby neznámého textu z knížky Ivony Březinové Trosečníci a odpovídali na otázky, které jim
kladla odborná porota v již tradičním složení: Dana Žáková (ZUŠ JJ), Ing. Hana Vaňková
(MěÚ), Věra Vernerová ( MŠ Msgre. B. Staška) a Václav Sika (Galerie bratří Špillarů).
Porota velice pečlivě sledovala přednes dětí, ztotožnění se s textem a jeho porozumění
i přesto volba nebyla jednoduchá. Úroveň všech finalistů byla, jak jsme si již zvykli,
opravdu vysoká.
Město Domažlice se postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli.
Vítěz byl pak odměněn ještě knihou. A jak to tedy nakonec dopadlo? Odborná porota vyhlásila vítězem a nejlepším čtenářem Teodora Císaře ze 3. B ZŠ Komenského 17. Blahopřejeme! A všem, kteří se na této zdařilé akci pro děti podíleli, patří veliké poděkování.
Bc. Lenka Schirová

Městské kulturní středisko v Domažlicích připravuje od ledna 2015 v 5 lekcích

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÉ

Vyučují manželé Brettschneiderovi.
Přihlášky (v párech) přijímáme na MKS v Domažlicích, nebo na tel. 379 722 631.Bližší info na www.idomazlice.cz.

ROZSVÍCENÍ STROMKU ZPESTŘILY KOLEDY

Rozsvícení vánočního stromku v Domažlicích se letos konalo v sobotu 29. listopadu. Na domažlickém náměstí se i přes chladné
počasí sešly stovky lidí, kteří si tuto slavnostní příležitost nenechali ujít. Na pódiu před radnicí vystoupili žáci Základní umělecké školy
Jindřicha Jindřicha
v
Domažlicích,
jejichž krásné písně
rozezpívaly
i všechny přihlížející a postaraly se
o úžasnou předvánoční atmosféru. Během akce
promluvil
také
starosta Domažlic
Miroslav
Mach,
který zároveň popřál krásné vánoční svátky. Společně
s místostarostou
Stanislavem Antošem a pomocnicemi potom dětem
rozdávali perníčky, které upekly
členky domažlické
organizace zahrádkářů.

Text a foto:
(bub)
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„JÁ SLYŠÍM, JEN OBČAS NEROZUMÍM“

Poradenské centrum pro osoby se sluchovým postižením přeje
všem svým klientům pohodový vstup do nového roku 2015, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Novoroční přání též posíláme všem
občanům našeho regionu a srdečně zveme do našeho centra, které
se nachází v Domažlicích, Jindřichova 214.
Naše provozní doba je PO až ČT od 8.30 do 12. hod a ve středu také odpoledne
13.–16. hodin.
Máte-li problém ohledně sluchu vy nebo někdo z rodiny, přijďte se poradit
a zjistit možnosti řešení – jak postupovat pro získání sluchadla a další kompenzační pomůcky, jaké jsou možnosti získání příspěvků zdravotní pojišťovny a slevy na pořízení kompenzačních pomůcek. Máme k dispozici originál baterie do
sluchadla a veškeré příslušenství včetně potřebných pomůcek k pravidelné péči
o sluchadlo, aby skvěle fungovalo a neskončilo uložené v šuplíku. Poradíme nejen uživatelům sluchadla, ale také členům rodiny, jak komunikovat a přistupovat
k problematice sluchového postižení. Zcela jistě vaše rodina a přátelé přivítají,
že už v komunikaci s nedoslýchavým nemusí zvyšovat hlas nebo opakovat informace, které unikly při hovoru či jste jim nerozuměli. Nedoslýchavost a potíže
v rozumění mohou u některých lidí vést k izolaci, osamělosti nebo depresím
a tomu se snažíme svou činností zabránit.
Závěrem ještě chceme poděkovat MÚ Domažlice za poskytnutí grantu
v r. 2014 a doufáme, že také ve stávajícím roce podpoří naší činnost.
Martina Přibková, ředitelka PC Domažlice

STOLOVÁNÍ TENTOKRÁT
NA TÉMA PRVNÍ REPUBLIKA

Střední odborné učiliště Domažlice pořádá 28. ledna 2015 v prostorách MKS
Domažlice šestý ročník Regionální soutěže ve stolování na téma První republika. Pořadatelé oslovili deset škol a učilišť z celého západočeského regionu.
Přihlášení vyšlou čtyřčlenná družstva budoucích kuchařů, číšníků a gastronomů.
O výsledku rozhodne tříčlenná porota dle předem stanovených kritérií. Zvána
je široká veřejnost, která bude moci také zhodnotit práci soutěžících. Protože
její pohled se může od odborníků lišit, počítá se i s diváckou cenou vzešlou na
základě ankety. Pro veřejnost je otevřeno od 11 hodin, kdy již tabule budou nazdobené.
(sou)

v
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l Hledám byt nebo dům ke koupi nedal

l
l

l

leko Domažlic. Tel: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Odeberu-odvezu i koupím motory,
pračky a jiné kovové pomocníky i šrot,
noviny, časopisy, kartony, dřevoodpad.
Tel. 606 122 345
Ekologické novinky. Čistota před vaším vchodem v novém roce. Venkovní
sběratelé cigaretového odpadu bez
práce. Ekologická vizitka před vaším
domem. Čistota města 2015 – zlaté
venkovní popelníky Alumalox. CITY
– ECO – PATROM made in Czech
Republic. Prezentujeme: Eko – klíčové
centrum Dolina v Domažlicích. Všem
našim zákazníkům přejeme úspěšný
– zdravý – šťastný Eko-logický rok
2015. Tel.: 775 975 170

Aktuální informace o dění v kultuře

www.idomazlice.cz
Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

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

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

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Suround 7.1

LEDEN 2015

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
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz

Čtvrtek 1.
Pátek 2.
Sobota 3.
Neděle 4.
Středa 7.
Čtvrtek 8.
Pátek 9.
Sobota 10.
Neděle 11.
Středa 14.
Čtvrtek 15.
Pátek 16.
Sobota 17.
Neděle 18.
Středa 21.
Čtvrtek 22.
Pátek 23.
Sobota 24.
Neděle 25.
Středa 28.
Čtvrtek 29.
Pátek 30.

18.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
14.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00
19.30
22.00
19.30
19.30
19.30
19.30
22.00
17.00

Sobota 31.

Neděle 1. 2.

19.30
22.00

Jdeme na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ od 18.00 na náměstí Míru a potom do kina
Akční dobrodružná komedie v českém znění Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Historický film ve 3D v českém znění EXODUS: Bohové a králové
Česká komedie Hodinový manžel
Rodinná komedie Paddington
Česká komedie Hodinový manžel
Závěrečné dobrudružství ve 3D v českém znění Hobit: Bitva pěti armád
Kino Čakan nejen pro děti ve 3D Sněhová královna
Historický film ve 3D v českém znění EXODUS: Bohové a králové
Romantická komedie Štastná
Česká komedie Fotograf
Dobrodružný film ve 3D v českém znění Sedmý syn
Česká komedie Fotograf
Dobrodružný film ve 3D v českém znění Sedmý syn
Česká komedie Fotograf
Válečné akční drama s titulky Železná srdce
Závěrečné dobrudružství v českém znění Hobit: Bitva pěti armád
Válečné akční drama s titulky Železná srdce
Road movie v českém znění Burácení
Akční krimi s titulky 96 hodin: Zúčtování
Akční krimi s titulky 96 hodin: Zúčtování
Romantická komedie Štastná
Historický film ve 3D v českém znění EXODUS: Bohové a králové
Česká komedi Fotograf
Český erotický film Raluca
Rodinná komedie Paddington
Road movie v českém znění - drama založené na pravdivé události Burácení
Romantická komedie Štastná
Český erotický film Raluca
Dobrodružný film ve 3D v českém znění Sedmý syn
Komedie s titulky Birdman
Akční dobrodružná komedie v českém znění Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Závěrečné dobrudružství ve 3D v českém znění Hobit: Bitva pěti armád
Akční krimi s titulky Hacker
Komedie s titulky Birdman
Historický film ve 3D v českém znění EXODUS: Bohové a králové
Komedie - příběh začíná tam, kde druhý díl skončil Babobřesky 3
Komedie Babobřesky 3
Česká komedie Hodinový manžel
Kino čakan nejen pro děti v českém znění animovaná akční rodinná komedie
Velká šestka
Akční krimi s titulky Hacker
Komedie Babobřesky 3

r Vstupné 120,– Kč, 90 min.
m Vstupné 150,– Kč, 142 min.
m Vstupné 120,– Kč, 100 min.
r Vstupné 120,– Kč, 100 min.
m Vstupné 120,– Kč, 100 min.
r Vstupné 150,– Kč, cca 144 min.
r Vstupné 130,– Kč, 80 min.
m Vstupné 150,– Kč, 142 min.
r Vstupné 100,– Kč, 80 min.
l Vstupné 130,– Kč, 133 min.
r Vstupné 140,– Kč, 120 min.
l Vstupné 130,– Kč, 133 min.
r Vstupné 140,– Kč, 120 min.
l Vstupné 130,– Kč, 133 min.
l Vstupné 100,– Kč, 135 min.
r Vstupné 110,– Kč, 144 min.
l Vstupné 100,– Kč, 135 min.
r Vstupné 110,– Kč, 91 min.
m Vstupné 120,– Kč, 108 min.
m Vstupné 120,– Kč, 108 min.
r Vstupné 100,– Kč, 80 min.
m Vstupné 130,– Kč, 142 min.
l Vstupné 130,– Kč, 133 min.
l Vstupné 100,– Kč, 80 min.
r Vstupné 110,– Kč, 100 min.
r Vstupné 110,– Kč, 91 min.
r Vstupné 100,– Kč, 80 min.
l Vstupné 100,– Kč, 80 min.
r Vstupné 140,– Kč, 120 min.
r Vstupné 120,– Kč, 119 min.
r Vstupné 110,– Kč, 90 min.
r Vstupné 130,– Kč, 144 min.
r Vstupné 120,– Kč
r Vstupné 120,– Kč, 119 min.
m Vstupné 130,– Kč, 142 min.
r Vstupné 130,– Kč, 105 min.
r Vstupné 130,– Kč, 105 min.
m Vstupné 120,– Kč, 100 min.
r Vstupné 130,– Kč
děti do 12 let za 110,– Kč, 105 min.
r Vstupné 120,– Kč
r Vstupné 130,– Kč, 105 min.

14.00

Kino čakan nejen pro děti v českém znění
Velká šestka

r Vstupné 130,– Kč,
děti do 12 let za 110,– Kč, 105 min.

19.30

Komedie Babobřesky 3

r Vstupné 130,– Kč, 105 min.

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: infocentrum@idomazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Možnost
zakoupení občerstvení. Parkování zdarma vedle kina. 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.
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Čtvrtek 8. ledna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

První koncert roku 2015

DASHA & PAJKY PAJK QUARTET

Vítězka soutěží Talentárium a Zlíntalent, držitelka Ceny Thálie, muzikálová zpěvačka, vokalistka Karla
Gotta, Heleny Vondráčkové i soutěže Star Dance. Zpěvačka Dagmar Sobková alias Dasha je označována
za talent, který se rodí jednou za mnoho let. Doprovázet ji bude Pajky Pajk Quartet Milana Kumžáka, který
můžete dobře znát z televizní soutěže Star Dance.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 15. ledna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Divadlo v rámci předplatného

Divadlo v Řeznické

Mario Gelardi

ZLOMATKA

Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil/Radek Valenta, Tereza Nekudová/Anna Kulovaná,
Ivan Koreček
Provokativní tragikomedie – coming out syna, jehož matka podnikne neuvěřitelnou terapii, na
konci které má být uzdravení jejího syna z homosexuality.
Předprodej zbylých vstupenek od 8. 1. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 18. ledna 2015

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. Patro, jednotné vstupné 25,– Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích na obě
představení.
Neděle 25. ledna 2015

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. Patro, jednotné vstupné 25,– Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích na obě představení.
Čtvrtek 29. ledna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
MKS a Kruh přátel hudby zvou na bonusový koncert

PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ

Tento koncert seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice, kteří se hudbě věnují či
chtějí věnovat profesionálně a zvolili si studium na konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Pro předplatitele koncertní sezóny 2015 - na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky. Předplatitele divadelní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
Sobota 31. ledna 2014 od 14.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Dům dětí a mládeže DOMINO spolu s MKS v Domažlicích a se sponzory pořádají

DĚTSKÝ KARNEVAL ,,Eldorádo – indiánský a kovbojský karneval“

Karnevalovým odpolednem bude s dětskými písničkami provázet Jan Hofman.
Námět karnevalu berte jen jako inspiraci, vítány budou všechny masky bez rozdílu. Vystoupení tanečních kroužků domu dětí, ocenění
nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
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Neděle 1. února 2015 od 18.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert PERLA MORAVSKÉ DECHOVÉ HUDBY – MISTŘÍŇANKA
Dvouhodinový koncert krokované dechové hudby z Mistřína - Moravského Slovácka.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Pátek 6. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Divadelní soubor Kolofantí Koloveč

SAUNA

Režie – Martin Volf. Děj nás zavede do privátní sauny, kterou vytvořil coby hodinový hotel z upravené garsonky po babičce majitel zděděného činžáku. Tato sauna má i své tajemnosti a je dokonalou kulisou pro tuto komedii, ve které se předvedou i velmi spoře oblečené
dívky. Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 8. února a neděle 15. února 2015

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. Patro. Jednotné vstupné 25,– Kč.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru v Domažlicích od pondělí 26. ledna 2015 na obě představení
Pondělí 9. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále v Domažlicích
Divadlo v rámci předplatného

Divadelní spolek KAŠPAR William Shakespeare OTHELLO

Režie: Jakub Špalek. Hrají: Jan Potměšil, Alena Doláková, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová/Jitka Nerudová, Marek Němec, Eliška
Mesfin Boušková, Pavel Lagner, Tomáš Stolařík, Aleš Petráš. Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 10. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ – FURTLUFTDURCHTOUR

Pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.
Čtvrtek 12. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

I. abonentní koncert ATLANTIS COLLEGIUM
Ludmila Vernerová - soprán

Středa 18. února 2015 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
cestovatelská beseda - diashow JIŘÍ

KOLBABA – 7 DIVŮ ISLANDU

Pátek 20. února 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Klubová scéna DIDA PELLED TRIO (Izrael, USA/CZ)
Dida Pelled – kytara, zpěv / Tomáš Liška – baskytara a kontrabas / Dan Aran – bicí a perkuse
Pátek 27. února 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert ŠKWOR - SLIBY & LŽI TOUR
Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Čtvrtek 5. března 2014 od 19.00 hodin v kině Čakan Domažlice
Diashow MARTIN

LOEW – MADEIRA - KVĚTINOVÝ RÁJ V ATLANTIKU

Úterý 17. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert ONDŘEJ

HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS – PERLY SWINGU 2

Středa 25. března 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA

Čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

Středa 15. dubna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

KAREL ŠÍP & J. A. NÁHLOVSKÝ – MINIPÁRTY
Pátek 24. dubna 2015 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Koncert

MONKEY BUSINESS – 15 let tour

Předprodej vstupenek na uvedené akce v Městském informačním centru v Domažlicích.
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Městské kulturní středisko v Domažlicích – DIVADELNÍ SEZONA 2015
divadelní představení v rámci předplatného
Cena 1 abonentní vstupenky na 8 divadelních her

1.–8. řada 1.320,– Kč

9.–16. řada 1.280,– Kč

17.–23. řada 1.240,– Kč

balkon 1.320,– Kč

LEDEN: Divadlo v Řeznické, Mario Gelardi ZLOMATKA
ÚNOR: Divadelní spolek KAŠPAR, William Shakespeare OTHELLO
BŘEZEN: Agentura Golden Archer Productions, Stefan Canev DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
DUBEN: Divadlo KALICH, Jaan Tätt KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN
KVĚTEN: Agentura AP PROSPER, Yasmina Reza 3 VERZE ŽIVOTA
ZÁŘÍ: Divadlo KALICH, Petr Kolečko ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
ŘÍJEN: Divadlo v Řeznické, Arnošt Goldflam ŘEDITELSKÁ LOŽE
LISTOPAD: Divadelní společnost Háta Olgy Želenské, Marc Camoletii BYT NA INZERÁT

Sezona Kruhu přátel hudby při Městském kulturním středisku v Domažlicích
Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů + 2 bonusové koncerty pro předplatitele zdarma

1.–10. řada 640,– Kč

11.–23. řada 560,– Kč

balkon 640,– Kč

LEDEN: Bonusový koncert: PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
ÚNOR: I. abonentní koncert: ATLANTIS COLLEGIUM - LUDMILA VERNEROVÁ – soprán
BŘEZEN: II. abonentní koncert: DANIEL WIESNER – klavír, MARIE WIESNEROVÁ – klavír
DUBEN: III. abonentní koncert: DOLEŽALOVO KVARTETO
KVĚTEN: IV. abonentní koncert: LUBOMÍR BRABEC - kytarový recitál
KVĚTEN: Bonusový koncert v rámci Celostátního setkání KPH: EBEN TRIO, TEREZIE FIALOVÁ - klavír,
ROMAN PATOČKA – housle, JIŘÍ BÁRTA - violoncello
ZÁŘÍ: V. abonentní koncert: PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
ŘÍJEN: VI. abonentní koncert: DUO TERES, LUCIA FULKA KOPSOVÁ – housle, TOMÁŠ HONĚK – kytara
LISTOPAD: VII. abonentní koncert: TRIFOGLIO, JANA ČERNOHOUZOVÁ – klarinet, DENISE
PROPILKOVÁ – fagot, JANA KOPICOVÁ – hoboj
PROSINEC: VIII. abonentní koncert: LINHA SINGERS

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Předplatné Vám zajistí na celou koncertní sezonu stálé místo
- toto místo Vám bude automaticky rezervováno i pro další koncertní sezonu, případné změny či zrušení předplatného je však
nutné oznámit programovému oddělení MKS v Domažlicích
- výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně abonentky oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji
- abonentní průkazka je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí o abonentní průkazce se slevou ZTP)
- předplatitelé koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu na některé vybrané pořady připravované mimo předplatné
Vážení diváci, přijměte naše upřímné poděkování za přízeň a účast na našich pořadech v roce 2014, neboť bez Vás, diváků,
by se nemohlo žádné představení uskutečnit.
Přáli bychom si, abyste byli s výběrem her pro novou divadelní sezonu 2015 spokojeni a přijali i v příštím roce naši nabídku
na zakoupení předplatného.
Kontakt: tel. č. +420 379 722 631 nebo mobil +420 728 353 103 (Ivana Antošová), e-mail: antosova@idomazlice.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním zařízení v roce 2015.

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Informace o kulturních a turistických zajímavostech v Domažlicích poskytne
Městské informační centrum, tel. + 420 379 725 852 , infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info, www.chodskeslavnosti.cz
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN

AKCE O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH:
pátek 30. ledna - Kreativní dílna - výroba drátkovaných kytiček, náramků, karnevalových masek od 9.00 do 12.00 hodin
v domě dětí

AKCE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM:
sobota 31. ledna – DĚTSKÝ KARNEVAL „Eldorádo – indiánský a kovbojský karneval“ od 14.00 hodin v Městském kulturním
středisku v Domažlicích. Karnevalovým odpolednem bude s dětskými písničkami a soutěžemi provázet Jan Hofman.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU.
Vystoupení tanečních kroužků domu dětí, ocenění nejlepších masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
středa

21. 1.

Matematická olympiáda Z 9

ZŠ Komenského 17

úterý

27. 1.

Dějepisná olympiáda

DDM Domažlice

Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz

MaMi klub

Klub je určen dětem od 1 roku do 3 let s rodičovským doprovodem. Schůzky budou probíhat jednou týdně 1,5 hodiny v prostorách
DDM Domino. Program schůzek: básničky, písničky, ukazovací říkadla, pohybové hry, tvořivá výtvarná činnost na rozvoj jemné motoriky a dětské kreativity, rozvoj spolupráce mezi dítětem a rodičem. Celková koncepce klubu se snaží rozvinout u dítěte jeho psychomotorické dovednosti a zároveň maminkám, rodičům, poskytnout sociální vazby v jejich bydlišti.
První setkání proběhne v úterý 13. 1. 2015 v 10 hod. (přihlášky přijímáme v DDM Domino nebo ddm.domazlice@seznam.cz)

Škola hrou aneb Svatby deváťáků

ZO - Svaz postižených civilizačními chorobami
V NOVÉM ROCE 2015 HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI VŠEM
ČLENŮM ZO SPCCH DOMAŽLICE
PŘEJE PŘEDSEDKYNĚ ZO

Jak probíhají české svatby a také pravidla stolování z předmětu Výchova
ke zdraví si mohli na vlastní kůži vyzkoušet žáci Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích. Po hodinách příprav se všichni vydali na Městský úřad
v Domažlicích. Pan místostarosta Antoš vysvětlil, jaké povinnosti a zákonitosti
pro uzavírání sňatků je třeba dodržet, a uvedl různé příklady. Paní matrikářka
pomohla s organizací a průběhem obřadu, který byl na zkoušku a neprávoplatný. Žáci měli rozdělené role svatebčanů. Nevěsta měla na sobě něco
nového, starého, půjčeného, modrého a svého. Ženich a nevěsta byli ´jako´
oddáni, vyměnili si prstýnky a provedl se o tom zápis. Po obřadu a gratulacích se všichni vyfotili u kašny. Hostina se konala v SOU Domažlice, kde byl
připravený slavnostně prostřený stůl. Novomanželé museli uklízet rozbitý talíř,
nechat si střep pro štěstí, svědci a otcové měli připravenou krátkou řeč jako
blahopřání do nového života čerstvě oddanému páru. K jídlu bylo čtyřchodové
menu, aperitiv i přípitek, samozřejmě vše nealko. Obsluha i jídlo byly výborné.
Nechyběly ani svatební koláčky. Nevěsta pochopitelně hodila i svatební kytici.
Odnesla si ji jedna z dívek, prý se do roka vdá. Svatbu si vyzkoušeli žáci
9. A v listopadu a žáci 9. B v prosinci.
V. Hadravová, K. Bublová

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l

Výkup autobaterií a papíru

l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH
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Ponocný zkrášlil vánoční atmosféru
Stejně jako jinde živý betlém nebo velké vánoční trhy patří v Domažlicích k tradici
vánočních svátků ponocný. Jedna z mnoha rarit královského města Domažlice, která se
drží i v jednadvacátém století. A stále se těší velké pozornosti dětí i dospělých.
Také letos bylo možné v rámci vánočních trhů a programu pořadu Hudba u stromečku
vidět několikrát ponocného, do jehož role se před zhruba čtrnácti lety vžil Roman Holub.
Ten vchází na náměstí v tmavomodrém kabátu s lucernou, halapartnou a hlásnou troubou.
„Letos jsem trošku nastydlý, ale snad to nebude mít na vystoupení vliv, snažil jsem se
to vyležet,“ přiznal během prvního vystoupení 18. prosince ponocný. „V létě chodím po
náměstí v pátek a v sobotu večer vždy v devět a v deset hodin. Tradičně mě potom mohou
vidět také návštěvníci
Chodských slavností. Je ale pravda, že
vánoční trhy mám
asi nejraději. Je tady
taková komornější atmosféra a lidé se mají
rádi,“ říká s úsměvem
ponocný, který má letos novou halapartnu.
„Nechal mi ji vyrobit
jeden pán z Domažlic. Poprvé jsem s ní
už chodil v létě. Je ale
pravda, že ta starší je
o něco pohodlnější
a tak to střídám,“
směje se Holub.
A jak takové vystoupení ponocného
vypadá? „Když vyjdu, zamávám lucernou a z ochozu věže
se ozve nábožná píseň. Chvalozpěv zní
třikrát z věže z magnetofonového pásku,
já na něj odpovídám
stejnými slovy. Dříve
zpívaly manželky ponocných, ale ta moje
mě hnala, když jsem

jí to řekl,“ popisuje Holub, který je jinak
kostelníkem římskokatolické farnosti Domažlice a pracovníkem sociálních služeb
plzeňské diecézní charity.
Městské kulturní středisko připravilo
na předvánoční dny skutečně bohatý program. Na domažlickém náměstí se až do
23. prosince konaly vánoční trhy a Hudba
u stromečku. V rámci programu nechyběla ani zpěvohra Vypečená vánoční suita,
která se stala již pevnou součástí této každoroční akce a přijíždí ji shlédnout několik
stovek dětských i dospělých diváků nejen
z Domažlic, ale i z okolí.
„Původní vánoční zpěvohru zkomponoval místní hudebník a ředitel ZUŠ
J. Jindřicha Josef Kuneš. Kulisy k ní
vytvořil domažlický výtvarník a pedagog
Igor Šlechta a hlavními protagonisty jsou
Ochotný divadelnický spolek Karel, ženský pěvecký sbor Canzonetta a sólisté,“
upřesnil ředitel MKS Domažlice Kamil
Jindřich.
(bub)

Poděkování

Domažlický odbor Klubu českých
turistů děkuje všem dárcům, kteří v roce 2014 přispěli na opravu rozhledny
Kurzovy věže a turistického přístřešku
na Čerchově. Jsou to: Turistický spolek
Waldverein Furth im Wald, p. Faitová,
sbírka na Čerchově, obec Česká Kubice, neznámý dárce, Dohas Domažlice,
Ing. Miroslav Mach, Mgr. Kamil Jindřich, Mgr. Karel Štípek a senioři odboru KČT Domažlice. Celková částka je
58.972 Kč. Nejvyšší částkou 50.000 Kč
přispěla obec Česká Kubice. Za uvedené
finance byly zrekonstruovány elektrické
rozvody a osvětlení ve věži, opraveno
schodiště, vyměněna 2 okna, opraveno WC a provedeny nátěry ochozu,
nástavby věže, chaty, zábradlí, lavic
a stolů na terase. Za případné příspěvky
na opravu turistických objektů na Čerchově předem děkujeme. Číslo účtu je
760 453 379/0800.
Petr Matějka, KČT Domažlice

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí

prodej čistých účtenek
za výhodné ceny
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Lyžařské stopy budou i v okolí Domažlic

Sportovní klub Sněhaři Domažlice ve spolupráci s městem Domažlice, domažlickými Městskými lesy a OaS Český les zve do lyžařských běžeckých stop. V případě
příznivých sněhových podmínek budou skútrem upravované stopy i v Domažlicích,
a to v okolí Baldova s přístupem ze sídliště Kozinovo pole a od Hanova parku a také
v okolí basebalového hřiště pod Vavřincem.
Tradiční jsou potom stopy v okolí Capartic. Stejně jako v loňském roce budou
lyžaři moci využívat zimní parkoviště pod Rozcestím pod Čerchovem. Úsek silnice
z Capartic k parkovišti bude ošetřován nepravidelně pouze pluhováním a z tohoto
důvodu je zde nutno dbát zvýšené opatrnosti, a zejména ohleduplnosti při jízdě
z kopce. Lyžařské stopy z Capartic na Rozcestí pod Čerchovem budou po letní
úpravě opět upravované mimo silnici. Novinkou letošní zimy bude možnost sledovat
aktuální povětrnostní podmínky prostřednictvím webové kamery umístěné přímo na
vrcholu Čerchova.
A jaké připravuje SK Sněhaři Domažlice akce? Prvním setkáním bude Chodská
třicítka. Nejstarší běžecký závod v Evropě, který se uskuteční 24. ledna. Přejezd
Capartice – Gibacht je v plánu na 1. února. Další únorovou akcí budou závody dětí
a rodin v okolí basebalového hřiště v Domažlicích 14. února. Chybět nebude ani
Krňoulův memoriál 2. března. Všechny akce jsou určeny i pro širokou lyžařskou
veřejnost. Novinkou bude kratší trasa z Malinovky k Lesní chatě pod vodárnou.
Stopy jsou upravované, za předpokladu dobrých sněhových podmínek, o víkendech a školních prázdninách do 9 hodin ráno. Nejaktuálnější infomace o sněhových podmínkách a úpravě běžeckých tratí i sjezdovky na Sádku najdete vždy na
www.snehari.cz.
Přejeme všem, aby letošní zima byla na sníh výrazně bohatší než ta loňská.
Martin Janovec - místopředseda SK Sněhaři Domažlice

AKCE (NEJEN) PRO SENIORY
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
14. 01. 14.00 hod. Přednáška – Produkty firmy JUST – přírodní produkty
28. 01. 14.00 hod. Přednáška – Čína II. část – p. Jaroslava Wollerová
Prokopa Velikého 689
06. 01. 15.00 hod. Mše svatá
Břetislavova 84
22. 01. 14.00 hod. Přednáška – Městská policie – p. Václav Kubáň, DiS.

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
l vývěsková inzerce
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

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

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA
U SCHNEIDERŮ
nabízí kromě tradičních služeb i
- pedikúru+manikúru
- masáže lávovými kameny
- masáž baňkami (baňkování)
- thaiskou masáž nohou
- prodlužování řas
- bělení zubů
- fotodepilace (odstraňování chloupků
v obličeji)
- drobné úkony plast. chirurga
(botox, kolagen, kys. hyaur.)
Domažlice, tel. 379 725 324

Děkujeme našim zákazníkům
za spolupráci v uplynulém roce
a v Novém roce přejeme
hodně štěstí a úspěchů.
Nabízíme jednodenní
lázeňské pobyty.
Více na

www.turbus.cz
Strážníci Městské policie Domažlice
v prosinci kontrolovali zahrádkářské
kolonie. Pokud by měli majitelé zahrad zájem, je možné předat klíče od
zahrady na služebnu MP a strážníci
ji budou v nepravidelných termínech
kontrolovat. Službu je možné si sjednat
na čísle 156.
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DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz

DOMAŽLIČTÍ DUDÁCI ZAHRÁLI V AMERICE

Třítýdenní turné po Spojených státech absolvovala Domažlická dudácká muzika. Muzikanti projeli šest amerických států. Nebyla to
přitom první koncertní šňůra za velkou louží.
„Domažlická dudácká muzika absolvovala první turné v roce 2003. S našimi americkými přáteli jsme návrat plánovali delší dobu,
ale vzhledem k povinnostem a časovým možnostem nás všech se to podařilo až po jedenácti letech,“ vysvětluje muzikant, zpěvák a také
organizátor cesty Kamil Jindřich a pokračuje, „dokonce se to povedlo přesně v roce, kdy slavíme dvacet let existence, a turné tak bylo
takové symbolické završení našich oslav.“
Zážitků si domažličtí dudáci přivezli opět hodně. Projeli celkem šest států – Illionos, Iowa, Wisconsin, Minnesota, South Dakota
a Nebrasca. Cestovali malým mikrobusem a cesta prý byla naplánována do posledního detailu s přesným itinerářem.
„Setkávali jsme se s velkým srdečným přijetím a ohlasem. Na koncertech jsme hovořili i o historii dudácké hudby na Chodsku a největší zájem byl samozřejmě o dudy, vozembouch či fanfrnoch,“ vyjmenovává Jindřich s tím, že lidé v USA obdivovali pochopitelně
také kroje.
Domažličtí dudáci na svém turné nezapomněli ani na prezentaci města a své nové přátelé zvali na návštěvu Chodska. „Turné podpořilo město Domažlice v rámci grantu Reprezentace města. Propagační materiály, které jsme na každém koncertu rozdávali, zcela jistě publikum oslovily. Mnoho z nich nám při loučení říkalo, že při další cestě do České republiky Domažlice určitě navštíví,“ říká Jindřich.
(bub)

Uvedené produkty lze zakoupit v Lékárně u Zlatého jelena, v Arnice
nebo v prodejně Energy v Domažlicích.

Co se před léty stalo v Betlémě připomněli obyvatelům
Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domova
pro seniory v domažlické Baldovské ulici členové Městské rady
seniorů a dalších organizací. Ti totiž seniorům předvedli živý
betlém doplněný o další kulturní vystoupení.
Foto: (bub)
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PEJSKY POTĚŠILA VÁNOČNÍ NADÍLKA

Zdobení vánočního stromečku v polovině prosince se stalo v Záchytné stanici psů v Domažlicích na Valše již tradicí. Každoročně
tam pejsky navštíví desítky lidí, kterým není osud zatoulaných zvířat lhostejný. Lidé nosili granule, piškoty, konzervy a další pamlsky.
Čtyřnozí chlupáči měli pochopitelně obrovskou radost.

„Řekla bych, že letos přišlo víc lidí, než v loňském roce. Udělalo to také počasí, které vyšlo perfektně. Většinou se sem přijdou podívat i lidé, kteří si odtud pejska v minulosti vzali do adopce, a tak tady většinou zavzpomínáme,“ uvedla jedna z organizátorek akce
Lucie Císlerová.
A přesto, že ročně projdou kotci záchytné stanice desítky psů, aktuálně je tam k adopci pouze jeden čtyřnohý kamarád.
„Naposledy se nám podařilo udat dvouletou fenku křížence Dorotku, pro kterou si přijeli noví majitelé. Nyní je k adopci určen ještě
tříletý pes Max,“ upřesnila Císlerová, která ještě dodala, že záchytná stanice neslouží v žádném případě jako útulek. Určena je pouze
pro zatoulané psy, které v ulicích města odchytne městská policie. „Většinou se snažíme najít původní majitele, pokud se to nepodaří,
jdou zvířata k adopci,“ dodala Císlerová.
Aktuální informace o nabídce zatoulaných pejsků najdete na www.domazlice.info.
Text a foto: (bub)

V Domažlicích je k vidění originální skleněný betlém

Betlémy patří k tradici Vánoc již téměř 450 let. Nejčastěji jsou figurky nejrůznějších tvarů a velikostí vyřezávané ze dřeva. V Domažlicích se ale
letos mohou pochlubit originálním a netradičním betlémem ze skla. Ten vznikl v rámci letního sklářského sympozia Tusta vitrea ve spolupráci s VOŠ
sklářskou a SŠ z Nového Boru.
Pětatřicet originálních a do detailů rozpracovaných figurek skleněného betlému vytvořil sklářský mistr Zdeněk Kunc. Nápad to byl zcela spontánní,
a to v rámci 10. ročníku sklářského sympozia Tusta vitrea. „Napadlo nás, že v rámci výročí vytvoříme něco netradičního, a tak jsme se pustili do betlému,“ usmíval se tehdy Kunc, který během ukázek svého umění vytvořil slona, velblouda, Tři krále, Marii i Ježíška v jesličkách. Nyní je unikátní dílo
vystaveno v podloubí domažlického náměstí, konkrétně v jedné z výloh obchodu Centrum móda.
„Instalace trvala zhruba tři hodiny. Nechali jsme ji až na večerní hodiny, kdy se už na náměstí nepohybuje příliš lidí. Betlém je osvícený a k vidění
bude minimálně do Tří králů,“ uvedl Michal
Karolyi z Městského kulturního střediska v Domažlicích.
Do budoucna chce ale MKS najít vhodné
prostory pro trvalé umístění tohoto ojedinělého
díla. „Jsme rádi, že byla prozatím alespoň pro
období Vánoc uvolněna vitrina obchodu v domě
na náměstí, za což patří dík panu Petru Šámalovi, který je během sklářských sympozií velmi
důležitým spolupracovníkem a přišel i s tímto
nápadem a vše dojednal. Betlém by v budoucnu
mohl být trvale umístěn ve zrekonstruované
historické budově pivovaru, v plánu je totiž
zřízení malé sklářské pece a to by byl asi ten
nejvhodnější prostor,“ uvedl ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich, který by rád poděkoval
také Michalu Karolyi, který je nyní programovým
pracovníkem kompetentním pro provoz obou domažlických kin a stal se také výtvarníkem MKS
a scénografem některých představení a celou
Michal Karolyi z MKS Domažlice při instalaci skleněného betlému v domažlickém instalaci skleněného betlému připravil.
(bub)
podloubí.
Foto: Kristýna Bublová
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NOVOROČNÍ SLEVA
Při uzavření smlouvy na rekonstrukci střechy
do 31. 1. 2015 obdržíte slevu na základní
tašky až 33 % a novoroční slevu 10 %
z celkové ceny díla.
ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü

tesařské, pokrývačské a klempířské práce
dodávka a montáž hromosvodů
zateplení fasád suchou cestou a prodej
materiálu na prodejnách v Domažlicích
a ve Staňkově
záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575

Nádražní 64
Staňkov
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