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HUSOVA ULICE JE DOKONČENA

Husova ulice, která vychází z brány a končí na křižovatce u pomníku Svobody, prošla náročnou
rekonstrukcí. Běžný občan si jistě povšimne nové dlažby komunikace i chodníků, osvětlení i parkové
úpravy u křižovatky s ulicí Poděbradovou a Břetislavovou.
Při této příležitosti se na sklonku roku konala malá oslava dokončeného díla, o které nejlépe
vypovídá přiložená fotografie (na ní zprava poslanec Jan Látka, starosta města Miroslav Mach, poslanec Vladislav Vilímec, místostarosta Dalibor Kubů a ředitel Silnice H. Týn Jan Hauser). V krátkých
projevech přítomní řečníci ocenili dokončené dílo.
Nejnáročnější částí rekonstrukce byla oprava podzemní stoky, která křižuje komunikaci v dolní
části. Původní dílo bylo přeloženo do potrubí, aby voda tekoucí pod komunikacemi od škol mohla
pokračovat do Zubřiny.
Pro řidiče je vhodné upozornit na změnu přednosti v jízdě na křižovatce pod branou. Na tuto
skutečnosti upozorňuje při výjezdu z náměstí dopravní značka. Vše se po rekonstrukci vrací do původních kolejí. To znamená, že kdo jede z náměstí, musí na křižovatce pod branou zastavit (značka
stůj, dej přednost v jízdě) a dát přednost vozidlům jedoucím po hlavní, které vede z Břetislavovy ulice
(od hasičů) k pomníku Svobody, která jedou po hlavní silnici.
S. Antoš

Výstavba rodinných domů Na Bábě

Do konce ledna se ještě mohou přihlásit soukromí zájemci o parcely pro výstavbu rodinného domu
v lokalitě Na Bábě. „Město Domažlice prodává parcely za pevné ceny s podmínkou dokončení do konce
roku 2011,“ říká starosta Miroslav Mach a celý záměr přibližuje slovy „pozemky budou do konce května
komplexně vybaveny (kanalizací, vodovodem, osvětlením a veřejnou zelení), na každou parcelu bude
přivedena přípojka vodovodu, kanalizace, elektrické energie, telefonu a plynu. Na každý dům je již vydané
stavební povolení.“ Celá lokalita bude mít jednotný ráz. Interiér domu si ale může každý nechat uzpůsobit
podle svých představ. „Po 25. březnu 2010 bude město prodávat zbylé parcely stavebním firmám pro
realizaci developerské výstavby,“ uzavírá starosta M. Mach.
(toš)

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 20. 1. 2010
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 27. 1. 2010 od 16 hodin v malém sále MKS.

přeji Vám na prahu nového roku rodinnou pohodu a alespoň trochu toho štěstí,
které je v životě nutné. Pro rok 2010
Vám všem ještě přeji pevné nervy s námi na radnici a Vaši shovívavost, protože
tento rok bude pro nás všechny náročný.
Rozjedou se dlouho plánované investiční akce. Co se běžně staví pět let, bude
hotovo za rok. Jejich objem lze vyjádřit
částkou půl miliardy korun. Hlavně se
jedná o rekonstrukci vodovodu a kanalizace, dokončení vodovodu a kanalizace
do Havlovic, dostavba penzionu pro
seniory, zkapacitnění Zubřiny včetně
nového mostu v ulici Npor. O. Bartoška,
dokončení sportovního areálu Střelnice,
prodloužení cyklostezky či odbahnění
babylonského rybníka.
V loňském roce už bylo prostavěno
rekordních 120 milionů korun. Věřím,
že je to už ve městě znát.
Byť většina těchto stavebních prací
bude schována pod zemí, je to pro
Domažlice investice nutná a pro rozvoj
města velmi důležitá.
A na závěr Vám ještě jednou přeji vše
nejlepší v novém roce

ing. Miroslav Mach,
starosta města Domažlice
a s přáním všeho dobrého se připojují

Pavel Wolf,
místostarosta města Domažlice
Dalibor Kubů,
místostarosta města Domažlice
ing. Milena Vlčková,
tajemnice MěÚ Domažlice
zaměstnanci
Městského úřadu Domažlice

Nové koncertní křídlo

Příznivci vážné hudby jistě ocení
zprávu, že Městské kulturní středisko
Domažlice získalo nové koncertní křídlo.
Při této příležitosti se chystá jeho slavností
„uvítání“ na scéně. Více o koncertu najdete v programu Kulturních akcí na str. 8.

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 104. schůzi dne 9. 11.
2009:
- schválila uzavření smlouvy o dílo se společností STAFIN
a.s., se sídlem Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň,
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace
stavby „Chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna“
na úrovni projektové dokumentace pro spojené územní
a stavební řízení,
- vzala na vědomí vyjádření KŘ Policie ČR územního odboru
- DI Domažlice k místní úpravě dopravního značení ve
vybraných ulicích města,
- vzala na vědomí připomínky občanů zaslané ke dni 4. 11.
2009 k místní úpravě dopravního značení ve vybraných
ulicích města,
- vzala na vědomí návrhy a doporučení výboru pro dopravu,
bezpečnost a informatiku k místní úpravě dopravního značení ve vybraných ulicích města ze dne 20. 10. 2009,
- uložila OSM předložit cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace organizace dopravy v ulicích
Erbenova, Tyršova, Fügnerova, Thomayerova, Vrchlického,
Kunešova, Jindřichova, Císlerova, Smetanova, Dvořákova,
Janáčkova, propojení ulic Kosmonautů a 17. listopadu
v Domažlicích,
- schválila zadání zakázky firmě Ptáčník - Dopravní stavby
s.r.o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, 34401 - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení na akci „Spojovací chodník ulic Kosmonautů - 28.
října v délce cca 180 m“ dle předložené cenové nabídky za
cenu 33.082,– Kč vč. DPH,
- vzala na vědomí restaurátorský záměr na obnovu sgrafitového triptychu domu čp. 1 na náměstí Míru v Domažlicích,
- povolila v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2009/2010 ve třídách
v Mateřské škole Domažlice, příspěvková organizace, dle

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.

v

číslo 1

předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví,
- schválila zařazení města Domažlice do hvězdicové jízdy
Military Car clubu Plzeň jako součást oslav 65. výročí
osvobození a schválila konání akce „Oslavy osvobození“
ve středu 5. 5. 2010,
- souhlasila s podnájmem počítačové učebny Reha-centra pro
zdravotně postižené, Kozinova 236, Domažlice, společnosti
Grafia, s.r.o., Budilova 4, 301 21 Plzeň, za účelem pořádání
krátkodobých počítačových kurzů na dobu určitou od 1. 11.
2009–31. 12. 2010 za cenu 250,– Kč/hod,
Rada města na své 105. schůzi dne 23.
11. 2009:
- uložila starostovi města podat trestní oznámení ve věci
rekonstrukce bývalých kasáren na bytový dům se 39
nájemními byty,
- schválila ceník služeb plaveckého bazénu pro rok 2010 dle
upraveného návrhu,
- schválila pronájem pozemkových parcel č. 960/1 a 962/
24 a části pozemkové parcely č. 962/2, vše v k.ú. Domažlice sídliště Šumava o.s., se sídlem Čerchovská 488, za
účelem provozování sportovní činnosti na dobu neurčitou
za cenu 10,– Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce
se stanoví ve výši (čtyřnásobku) měsíčního nájmu a uložila
OSM připravit návrh nájemní smlouvy,
- souhlasila s pokácením 1 kusu jeřábu, 1 kusu břízy a 1 kusu douglasky na p.p. č. 2311/18 v katastrálním území
Domažlice před domem čp. Mánesova čp. 513 a souhlasila
s pokácení stromu-douglasky na p.p. č. 2349/3 v areálu
MŠ v Benešově ulici,
- nesouhlasila s pokácením 1 kusu borovice na Palackého
sídlišti za domem čp. 132,
- nesouhlasila s pokácení 1 kusu břízy a 3 kusů smrků obecných v areálu beach-volejbalového hřiště kurtů Městského
stadionu Střelnice,
- vzala na vědomí žádost Ing. Húšťavy o řešení stavební úpravy okolí domu čp. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích,
- schválila nákup hraček pro Mateřskou školu Domažlice,
odloučené pracoviště Michlova 565,
Rada města na své 106. schůzi dne 26.
11. 2009:
- schválila zadání zakázky „Oprava chodníku v Baarově
ulici v Domažlicích“ firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o.
Domažlice,
- schválila zadání zakázky „Oprava chodníku v Palackého
ulici v Domažlicích“ firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o.
Domažlice,
Rada města na své 107. schůzi dne 7. 12.
2009:
- doporučila zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2010,
- schválila cenu vodného a stočného pro rok 2010
dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny
a kanalizace takto:
a) cena vodného: 31,17 Kč bez DPH
b) cena stočného: 24,46 Kč bez DPH
- vzala na vědomí jako jediný společník společnosti Správa
sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. informaci o výsledcích hospodaření společnosti k 31. 10. 2009,
- souhlasila s odstraněním občanské vybavenosti (klepačů
a sušáků) nacházející se na sídlišti Kozinovo pole, Domažlice - Týnské Předměstí, umístěné na pozemcích ve
vlastnictví města dle předloženého návrhu a další z důvodu
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havarijního stavu těchto zařízení a uložila DTS Domažlice
p.o. odstranit tuto občanskou vybavenost,
- nesouhlasila se stavbou fotovoltaické elektrárny na
pozemkových parcelách č. 136/3, 217/2 a 217/7 k.ú.
Havlovice u Domažlic jako obec, na jejímž území se tato
stavba nachází,
- vzala na vědomí zprávu o výsledcích místního šetření na
Městském hřbitově v Domažlicích,
- uložila DTS provést terénní úpravu v oddělení č. 10 a připravit tento prostor ke zřízení urnového háječku, postupně
odstranit neužívaná hrobová místa a vyrovnat travnaté
vyvýšeniny,
- uložila DTS označit hroby, které nemají očíslování, a zároveň dohlížet na jejich doplňování,
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekční
kancelář Rojt, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, na
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
stavby „Rekonstrukce ulice Poděbradova“,
- schválila smlouvu mezi městem Domažlice a kronikářkou
města Domažlice PhDr. Věrou Závackou na zhotovení kronikářského zápisu za rok 2010,
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2009 na
realizaci akce „Rozšíření turistického informačního systému
a vznik naučné stezky“ ve výši 50.000,– Kč pro Městské
kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a městem Domažlice, nám.
Míru 1, 344 20 Domažlice,
- souhlasila s přijetím daru – 1 ks polohovací postele od
dárce pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
- domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice,
- schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku (osobního automobilu Škoda 135 Forman, SPZ DOC 3093) mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje, Kaplířova 9, Plzeň, a městem Domažlice, náměstí
Míru 1, Domažlice,
Zastupitelstvo města na svém 37. zasedání dne 18. 11. 2009:
- schválilo uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad na spolufinancování akce „Domov pro seniory
– komplexní zařízení sociální péče pro osoby se sníženou
soběstačností CZ.1.14/2.5.00/02.00130“,
- vzalo na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Domažlice,
- vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, kterou se
mění OZV č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity s tím, že sazba poplatku je stanovena na částku 6,– Kč
za každé využité lůžko a den,
- se zavázalo použít dotaci ve výši 70.000,– Kč a vlastní
finanční prostředky ve výši 71.839,– Kč v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na obnovu střešního světlíku a další související práce domu čp. 144, náměstí Míru, Domažlice,
- vzalo na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva financí
ČR čj. 43/32 540/2009-434 ze dne 29. 10. 2009 k žádosti
města o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové
kázně, týkající se akce rekonstrukce ul. Petrovická čp. 33
a 34, rekonstrukce kasáren na bytový dům s 39 nájemními
byty,
- vzalo na vědomí informaci o požádání Ministerstva financí
ČR o odložení platby do 15. 12. 2010.
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Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského 17

V pátek 22. ledna 2010 (13.00–17.00 hod.) a v sobotu 23.
ledna 2010 (9.00–11.00 hod.) se uskuteční zápis dětí do 1. tříd
na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Náhradní
termín v případě nemoci se uskuteční ve středu 10. února 2010
(13.00–15.00 hod.).
„Nejlepší pozvánkou pro rodiče s dětmi, z nichž se za pár
měsíců stanou „velcí školáci“, je závěrečná zpráva České školní
inspekce z letošního roku, která říká, že jsou na škole vynikající

personální podmínky, je příkladně zajišťováno bezpečné prostředí,
na vysoké úrovni je široká nabídka volitelných předmětů již od
2. třídy, příkladná je práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a je vytvořena příznivá atmosféra ve škole.
Vše podstatné o naší škole si přečtěte na našich webových
stránkách www.zskom17.cz.
Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte,“ dodává
Mgr. Ivan Rybár, ředitel školy.
(red)

NOVÝ KOVOŠROT
Adevi s.r.o.

Nejlepší ceny,
rychlost a kvalita
Najdete nás v Domažlicích
v areálu NAVIJÁRNY MOTORŮ
v Cihlářské ulici,
hned za mostem doprava
po–pá: 8.00–16.00
so: 9.00–12.00

( 777 005 297

Novinkou 5. prosince na náměstí bylo Mikulášování. Město Domažlice spolu s Ochotným
divadelnickým spolkem Karel připravily nadílku. Nejprve k přítomným promluvil z balkonu MKS Mikuláš doprovázený anděly. Poté z podzemí v podloubí počal vycházet kouř,
šlehat plameny a vylétávala polínka, kterými pekelníci zřejmě přikládají pod kotle. Pak
vylezla smečka čertů a počala strašit děti. Nakonec všechny nadpřirozené bytosti rozdaly
sladkosti.
Foto Antoš

JAZYKOVÁ ŠKOLA EN-GE
KOMENSKÉHO 4, DOMAŽLICE

(zápis do výuky angličtiny, němčiny a španělštiny pro veřejnost a češtiny pro cizince)
- zahájení semestru počátkem února 2010
- kvalifikovaní lektoři, možnost různých typů zkoušek EU
- centrum města
- zápis a platba za výuku vždy v pondělí a čtvrtek (do konce ledna) od 16.00 do 16.30
hod na shora uvedené adrese, II. patro – budova autoškoly.

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Rádi byste v nastávajícím čase adventním a vánočním udělali něco dobrého? Tak to jste
zváni zapojit se do Tříkrálové sbírky 2010. Mohou se zapojit děti i dospělí, jen je potřeba
se s námi zkontaktovat – 731 433 092 (020), nebo napsat e-mail: havlickova@dchp.cz,
vyplnit přihlášku a rezervovat si sobotu 9. (nebo 10. či 11.) leden. Obleky k zapůjčení
máme, vy, rodiče, můžete vzít své děti a jít koledovat třeba jen ve vaší ulici či bytovce.
Těšíme se zvláště na vás, kteří máte možná trochu ostych, ale chcete zažít něco nového!
Samotná Tříkrálová sbírka bude zahájena v sobotu 9. ledna ve 13 hodin v arciděkanském kostele za přítomnosti biskupa Františka Radkovského.
Štěpán Glac, Charita Domažlice

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu
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l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861

l Koupím byt nebo domek v této

lokalitě a okolí tel. 722 690 245
l PRODEJ - DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ bílá, hnědá a dekor dřeva.
Dále zahradní brány, branky, sloupky
a pletivo. Vše nové z neodebraných
zakázek – SLEVY z původních cen.
Doprava zdarma, www.e-dvereokna.cz, tel: 608 169 364

Rozsvícení vánočního stromu předcházelo vystoupení malých zpěváků.

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

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

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

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.)

číslo 1

v

leden 2010

Přednáška:

l AKCE PŮJČKY 724 528 636
l SNADNÁ PŮJČKA
tel.: 736 138 888
l Pronajmu nový, luxusní RD 5+1+bal-

kon+garáž, zahrada - v Domažlicích.
12.000,– Kč/měs., tel. 606 916 148.

v

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc: Národní obrození a folklorní inspirace

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Novoročenky v knihovně
Po několikaleté přestávce se v lednu do
vestibulu knihovny vrátí novoročenky.
Výraz Péefko pro přání do nového roku
používáme občas snad všichni. Víme, že je
odvozeno z francouzského Pour féliciter –
„pro štěstí“. Už méně se ví, že tento výraz
ve spojení s přáním k novému roku je ve
Francii vlastně neznámý. U nás jej zavedl
hrabě Karel Chotek a použil francouzské
označení vzhledem k tehdejšímu zvyku
vyšších kruhů francouzštinu používat.
Původně prý šlo o malé umělecké dílko,
kterým přáli výtvarní umělci svým mecenášům a známým. Později si umělecké
novoročenky u umělců lidé začali objednávat. Ti nápaditější nebo méně majetní se
pokoušeli o vlastní dílka. A ještě později
se z nich stal docela dobrý prodejní artikl.
V posledních letech se zdálo, jako by byly
klasické novoročenky v papírové podobě
poněkud na ústupu. Přednost dostávaly
„smsky“ a pohlednice v elektronické podobě.
A jak to bude v roce 2010? Přijďte se
podívat, jaké zajímavé novoročenky na
adresu domažlické knihovny dojdou.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 6. do 31. ledna a přístupná bude v provozní době knihovny.

Školení internetové studovny v lednu:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. ledna 2010 školení
Začínáme s internetem
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Jarní kurz tance
MKS pořádá další taneční kurz, který se koná
od 22. ledna 10. dubna. Vyučují manželé Kociánovi z Klatov. Již je jen několik volných míst (zvl.
pro pány), informace na tel. č. 379 722 631.

Čtvrtá přednáška z volného cyklu o národním obrození se zaměří především na folklorní vlivy, které se promítly do děl
autorů. Těšit se můžeme na taková jména jako František Čelakovský či Karel Jaromír Erben. I tento díl přinese mnohé zajímavé
postřehy a souvislosti o vůdčích osobnostech národního obrození, které jsou tak typické pro pečlivě připravované přednášky
profesora plzeňské Západočeské univerzity - PhDr. Viktora Viktory, CSc.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové – zvou na příjemné setkání ve
čtvrtek 28. ledna 2010 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

Finále II. ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře třetích tříd domažlických základních škol má vítěze
Třetího prosince se uskutečnilo finále II. ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře domažlických základních škol.
Záměr upořádat soutěž v hlasitém přednesu čteného textu, která by pomohla rozvíjet dětské čtenářství, a přispívat tak k rozvíjení osobnosti dětí vznikl loni na jaře při promýšlení dalších akcí pro děti, které se v domažlické městské knihovně pořádají.
Z jiných akcí (Velké říjnové společné čtení) mají knihovnice zkušenost, že ne všechny děti se se čteným textem umějí dostatečně
vyrovnat, že jej zvládnou bez potíží. A vzhledem k tomu, že se právě Velkého říjnového čtení jako hosté a předčitatelé pravidelně účastní i zástupci města, nápad uspořádat soutěž se u nich setkal se zájmem i chutí podporovat ji.
Jako nejvhodnější a nejperspektivnější byla vybraná věková skupina dětí, která by již měla mít zvládnutou techniku čtení
a byla schopná vnímat děj, vyhledávat ho a reprodukovat…a hlavně, pro kterou by již nemělo být čtení namáhavé, ale mělo by
jí přinášet uspokojení a radost z nově objevovaných a poznávaných skutečností. A právě třeťák je na začátku tohoto procesu.
Loni se soutěž setkala s velice příznivým ohlasem a tak bylo jasné, že bude pokračovat druhým ročníkem.
Letos se zúčastnilo všech 7 třetích tříd obou domažlických základních škol. V každé třídě proběhlo třídní kolo, ze kterého
vzešli dva finalisté – tedy celkem 14 žáků.
Je potěšitelné, že finále v dětském oddělení si přišly vyslechnout téměř všechny paní učitelky, které své žáky do soutěže
přihlásily. Je potěšitelné, že přišla i spousta rodičů, prarodičů a sourozenců se na ty své děti podívat. Je velice potěšitelné, že
akci navštívil i starosta města Ing. Miroslav Mach, který nejen, že bedlivě naslouchal, ale mohl i porovnat (a porovnal) úroveň
čtení dětí z Velkého říjnového čtení s finalisty této soutěže.
A jak to tedy vlastně probíhalo?
Každé dítě si přineslo svou oblíbenou knížku, ze které mělo hlasitě přečíst krátkou ukázku. A porota - předsedkyně Dana Žáková (ZUŠ), Pavel Wolf (místostarosta města), Hana Vaňková (vedoucí úseku kultury a školství Městského úřadu) a Václav Sika
(vedoucí Galerie bratří Špillarů) hodnotila výraznost čtení – oddělování charakterů, srozumitelnost řeči, zřetelnost, hlasitost,
tempo a rytmus čtení. Hodnotila i osobitost projevu – smysl pro pauzu, gradaci i pointu. V doplňujících otázkách pak schopnost
porozumění textu. Více jak čtyřicet přítomných si nejprve vyslechlo ukázky z knížek A. Lindgrenové, J. Čapka, N. Nosova, O. Sekory či M. Macourka. Poté již následovalo čtení neznámého textu, se kterým se děti mohly seznámit pět minut před vlastním
čtením. Na pokračování a podle rozlosování pak četly z knížky Heleny Brožíkové Terezka a Bublinková víla.
Celé odpoledne provázeli krátkými recitačními vsuvkami i ukázkami, jak se správně romluvit a rozdýchat, členové dramatického oboru ZUŠ. Nejen to. Působili dokonce i jako laická porota, která zhodnotila a drobným i dárky ocenila tři podle nich
nejlepší finalisty.
O tom, jak to měla těžké hlavní porota, svědčí i skutečnost, že oproti plánu na ocenění pouze jednoho vítěze byla nakonec
udělena i dvě druhá místa. Ta obsadila Kateřina Suchá a Samantha Chappo. Vítězkou se stala žákyně 3 D Komenského 17 Bára
Krbcová. Ale jak zdůraznili členové poroty – vítězi byli všichni. A byli také všichni díky městu Domažlice a jmenovitě Pavlu
Wolfovi, který nad soutěží převzal záštitu, odměněni pěknými upomínkovými předměty. Poděkování patří za ceny pro druhá
místa i Václavu Sikovi.
Po soudu pořadatelů Městské knihovny Boženy Němcové a města Domažlice v zastoupení Pavla Wolfa a Hany Vaňkové, na
základě vyjádření některých učitelek a rodičů a i samotných soutěžících to byla akce zdařilá a odpoledne příjemně prožité. Jen
toho místa, aby všichni přítomní mohli pohodlně a bezprostředně sledovat ty své soutěžící, bylo málo.

Regionální oddělení domažlické knihovny rozšiřuje své sbírky

Fond regionálního oddělení domažlické knihovny slouží jako archivační fond k uchovávání literatury, která se nějakým způsobem vztahuje k regionu Chodska, šířeji bývalého okresu Domažlice. Obsahuje téměř 1 500 svazků literatury, několik málo
hudebních nosičů, regionální periodika vydávaná od roku 1976 - Domažlicko, Nové Domažlicko, Domažlický deník, Domažlický
zpravodaj a místní zpravodaje obcí regionu. Tento fond je půjčován pouze prezenčně a slouží především ke studijním a badatelským účelům. Stále více je využíván studenty při zpracovávání seminárních, bakalářských a magisterských prací. Pomalu se
stává zvykem, že si studenti přinášejí témata bakalářských prací a v oddělení konzultují možnosti využití fondu pro konkrétní
zadání. Je i potěšitelné, že hlavně pedagogy plzeňské Západočeské univerzity bývají na fond naší knihovny přímo odkazováni
s tím, že se jedná o jednu z nejucelenějších a nejdostupnějších sbírek této literatury.
V letošním roce se tento převážně tištěný papírový fond podařilo díky domažlickému Janu Novákovi obohatit o více jak 20
CD nosičů s jím natočenými krátkými dokumenty, které klasickou literaturu doplní o ukázky národopisných tradic i živý folklor,
přírodu či dějiny v audiovizuální podobě.
Badatelé i studenti, ale samozřejmě i další zájemci, budou mít k dispozici k prezenčnímu zhlédnutí například CD s koledami
nastudovanými Mrákovským národopisným souborem, CD vztahující se ke košíkářství, chodským koláčům, medovým perníčkům, ale i k Sedmihoří, Sv. Anně Na Vršíčku nebo pobytu Domažlických v koncentračním táboru Flossenbürg.
Mgr. Hana Mlnáříková
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l Celá strana 18 x 25 cm

NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

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

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

Snímky z finále II. ročníku soutěže
O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v Knihovně Boženy
Němcové, město Domažlice zastupoval
místostarosta Pavel Wolf (na vloženém
snímku), za ním předsedkyně poroty
Dana Žáková ze Základní umělecké školy Domažlice.
Foto MěKBN

4. 1. Taneční pro dospělé, 5. 1. Školení Vrchotický, 6. 1. Prodej
Praštil, 8. 1. Taneční pro dospělé, 8. 1. Školení Vrchotický,
13. 1. Prodej Petex, 14. 1. Prodej Petex,
15. 1. Maturitní ples Vyšší odborná
škola OA Domažlice, 16. 1. Ples České
pojišťovny, 18. 1. Pohádka „Aladinova
kouzelná lampa“ pro děti z MŠ a ZŠ,
20. 1. Regionální soutěž ve stolování

– kuchař, číšník, 21. 1. Křest koncertního křídla, 22. 1. Kurz společenské
výchovy a tance, 23. 1. Šibřinky, 25.
1. Prodej Šulgan, 26. 1. Divadlo v rámci předplatného „Chudák manžel“,
27. 1. Zasedání zastupitelstva města,
29. 1. Kurz společenské výchovy
a tance, 30. 1. Karneval Domu dětí
a mládeže.

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

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

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)
l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;
pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

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

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!

WHISKY S VODKOU

Neděle 3.

Kino Čakan pro děti v českém znění

Zač. ve 14:00 hod.
Středa
6.
Čtvrtek–pátek

Sobota–neděle

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

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

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

9.–10.
Neděle 10.
Zač. ve 14:00 hod.
Středa–čtvrtek
13.–14.
Pátek–sobota
15.–16.
Neděle 17.
Zač. ve 14:00 hod.
Neděle
17.

POHÁDKY NA DOBROU NOC
r Vstupné 60,– Kč 99 min.
Český film

ZOUFALCI

Polský taneční film s titulky

LOVE AND DANCE

m Vstupné 60,– Kč 123 min.
Americký film s titulky

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
m Vstupné 70,– Kč 130 min.

Kino Čakan pro děti v českém znění

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
r Vstupné 60,– Kč 103 min.

Americká krimi komedie s titulky

BRATŘI BLOOMOVI
r Vstupné 70,– Kč 113 min.
Česká komedie

2 BOBULE

20.

Kino Čakan pro děti v českém znění

ASTRO BOY

r Vstupné 75,– Kč 93 min.
České milostné drama

PROTEKTOR

Americký thriller s titulky

CTIHODNÝ OBČAN

m Vstupné 70,– Kč 108 min.

Čtvrtek–pátek
21.–22.
Sobota–neděle
23.–24.
Neděle 24.
Zač. ve 14:00 hod.
Středa–čtvrtek
27.–28.
Pátek
29.

Česká komedie

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
r Vstupné 65,– Kč 119 min.
České drama

STÍNU NEUTEČEŠ

r Vstupné 60,– Kč 106 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

VZHŮRU DO OBLAK
r Vstupné 55,– Kč 102 min.
Švédský horor s titulky

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
m Vstupné 75,– Kč 114 min.
Česko-slovenský film

OKO VE ZDI

m Vstupné 70,– Kč 80 min.

Sobota–neděle
30.–31.
Neděle

PŘÍBEH SLAVNÉHO HERCE A JEDNOHO SKANDÁLNÍHO NATÁČENÍ. Hlavní hrdina miláček publika herec Otto, který má za sebou třicet let profesionální kariéry, realizuje svůj další film a hned první natáčecí den se opije. Začínajícího režiséra napadne šílený nápad. Povolá místního
herce, aby se stal náhradníkem nespolehlivého Otty. Ukáže se, že neznámý herec Arno je zatraceně dobrý.
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM SANDLER představí jako Skeeter Bronson, hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou pro vždy
změní, když pohádky na dobrou noc, které vypráví své neteři a synovci, začnou záhadně ožívat. Pokouší se využít tohoto jevu a promítat své
ambice do jedné exotické pohádky za druhou. Ale to, co Skeeterův život obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí.
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Komedie o šestici bilancujích třicátníků. Jsou dlouholetí přátelé a postupně se všichni přestěhovali
z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém rodném městě je jim jedno jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě
nepřišli na to, co by chtěli.
Touha tančit... Touha milovat... „Love and Dance“ je film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první krůčky hrdinů po
parketu strhnou lavinu nečekaných událostí. Hlavní hrdinka snímku, začínající novinářka Hania, nesměle přešlapuje na prahu kariéry. Právě
dostala úkol, jenž se má stát jejím vstupním testem. Jenže svět, do kterého vyzbrojená diktafonem právě vyrazila, obrátí její dosud poklidný
a pečlivě naplánovaný život vzhůru nohama. Objeví v něm vášeň, rytmus a hudbu a nechá se jimi zcela pohltit.
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou
náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až příliš lákavý. Rozhodnou se pro Bellino
bezpečí opustit městečko Forks. To však Belle zlomí srdce.
Pro superpsa BOLTA je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik - alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní
show nešťastnou náhodou dostane místo do Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největší dobrodružství v životě - skutečnou
cestu po skutečném světě.
Co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na druhého. Od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárodních podvodníků se Stephen (Mark Ruffalo) a Bloom (Adrien Brody) dělili o vše. Stephen hravě vymýšlí rafinované plány, které následně
realizují. Bloom ale touží po „neplánovaném životě“ - po skutečném dobrodružství, které předem nenaplánoval jeho starší bratr.
Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž
otec (Jiří Krampol) má ale o nápadnících své dcery jiné představy...

r Vstupné 75,– Kč 93 min.

m Vstupné 75,– Kč 100 min.

Středa

31.

m Vstupné 70,– Kč 108 min.

m Vstupné 60,– Kč 110 min.

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

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

Německá komedie s titulky

2.–3.

7.–8.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
připomíná, že žáci Základní umělecké
školy v Domažlicích mají na abonentní
koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti. (mks)

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

Sobota–neděle

l Při opakování sleva – 10%

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

leden 2010

LEDEN 2010

v Domažlickém zpravodaji

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 1

Americký film v českém znění

AVATAR

r Vstupné 65,– Kč 161 min.
Kino Čakan pro děti v českém znění

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
r Vstupné 70,– Kč 90 min.

Astro Boy pochází z hlavy Osamu Tezuky, který je přezdíván Bůh mangy, tedy japonských komiksů. Příběhy malého chlapce začal vydávat
počátkem padesátých let minulého století. Ty byly později přepracovány do televizního seriálu. Právě jeho podoba tehdy udala směr celé
japonské animované produkci a dodnes je v ní patrný Tezukův vliv.
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Rozhlasový reportér Emil Vrbata
a herečka Hana jsou manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve filmu, je obletována ctiteli. Emil žárlí. Německá
okupace a začátek války obrátí jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem, z výšin nadějně rozběhnuté kariéry
padá na dno společenského žebříčku.
Jamie Foxx (Collateral, Miami Vice), Gerard Butler (300, P.S. Miluji tě) a Michael Gambon (série Harry Potter) v dramatickém thrilleru
o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít každému, kdo nechal z vězení propustit vraha jeho rodiny. Jde však o pomstu či poučení
o nespravedlivém soudním systému?
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968,
venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých poloh. A maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí.
Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na
smích? I o tom je mrazivá komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj to napohled.
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Řehoř si žije spokojeně. Jeho žena Evženie ne. Po šedesáti letech manželství
přichází osmdesátiletá Evženie za svou vnučkou - právničkou Katkou se žádostí, aby jí pomohla rozvést s pětaosmdesátiletým manželem
Řehořem. Katka je šokována babiččiným rozhodnutím i její tvrdostí a neústupností. Co se muselo stát ve vztahu prarodičů, že to ani celá
desetiletí nezahladila?
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když
na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce
jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník divočiny jménem Russell.
Outsiderský hrdina filmu, dvanáctiletý Oskar, žije na švédském sídlišti. Zde se setkává se stejně starou dívkou Eli, která se právě přistěhovala.
Záhadná Eli ho svým podivným chováním přitahuje. Obě samotářské děti se sblíží. Jejich přátelství čeká osudová zkouška. Oskar totiž zjistil,
že tajemná Eli je upírka...
Milenecká dvojice vstupuje jednoho vlahého a deštivého rána do opuštěného domu, který si ona vybrala jako místo schůzky. Mohlo to být
docela obyčejné rande. Při prohlídce vstupují do místnosti, kde je pouze malé okénko a jen jedny dveře. Z ničeho nic se dveře zavírají ...
škvírou ve zdi je pozoruje oko. To oko nevěstí nic dobrého!
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie. Největší filmová událost roku! Oscarový režisér James Cameron (Titanic, Vetřelec,…) začal
pracovat na tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální
animaci vytvořit. Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi otevírá
neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvláštním a pozoruhodném městě nazvaném Chewandswallow. V tomto městě se počasí mění třikrát
denně - v době snídaně, oběda a večeře. Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny nadílkou jídla a nápojů. Když prší - z nebe padá ovocná
šťáva, když sněží - k zemi se snáší bramborová kaše nebo špagety.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC ÚNOR 2010: GALIMATYÁŠ, SAMEC, MIKULÁŠOVY PATÁLIE, VÁNOČNÍ KOLEDA, PROROK,
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ, ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA, ČERNEJ DYNAMIT, ZOMBIELAND, KNIHA PŘEŽITÍ.
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Čtvrtek 4. února 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Pátek 1. ledna 2010 od 18.00 hodin na domažlickém náměstí

Město Domažlice a MKS Domažlice

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Neděle 10. ledna 2010 – předprodej vstupenek od 4. 1. 2010
Neděle 31. ledna 2010 – předprodej vstupenek od 18. 1. 2010

Loutkové divadlo Domažlice

ČERTI NA HRADĚ

Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice
Jednotné vstupné 25,– Kč
Pondělí 18. ledna 2010 od 8.30 a 10.00 ve velkém sále MKS
2 divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ

Divadelní soubor Mladá scéna Ústí na Labem

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

Divadelní představení v rámci předplatného
DAP – DIVADELNÍ AGENTURA PRAHA
česká premiéra detektivní komedie Boženy Šimkové

VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM
Hrají: Gabriela Vránová/ Ivanka Devátá, Petr Štěpánek/ Jiří Čapka, Vlasta Žehrová/ Milena Steinmasslová, Čestmír Gebouský/ Rudolf
Stärz, Milada Bednářová, Zdeněk Košata/ Jiří Wohanka
Úterý 9. února 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
MKS a Kruh přátel hudby Domažlice zvou na mimořádný koncert

PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Od roku 2009 se vrací MKS Domažlice k tradici pořádání koncertu „Pódium mladých talentů“. Tento mimořádný koncert, pořádaný
před oficiální sezonou KPH, seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí
věnovat profesionálně a zvolili si studium na odborné střední či vysoké škole. Pořádáním Pódia mladých talentů je rozšířen abonentní
cyklus Kruhu přátel hudby. Domažlické publikum tak může sledovat dráhu mladých umělců. Pro předplatitele koncertní sezony 2010
– na tento koncert jsou platné abonentní vstupenky
Čtvrtek 25. února 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

Na motivy pohádky Z tisíce a jedné noci napsala Kristina Herzinová

I. Abonentní koncert

Čtvrtek 21. ledna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie) – housle
Vladislav Vilímec – klavír

MKS a Kruh přátel hudby Domažlice zvou na mimořádný koncert

Křest a slavnostní uvedení do provozu nového koncertního křídla August Förster
a připomenutí 30 let činnosti KPH v Domažlicích

Kmotry budou naši nejvýznamnější klavírní umělci z oblasti klasické hudby, jazzu a šansonu. Na tento koncert jsou platné abonentní
vstupenky.
Úterý 26. ledna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ

Moliére:

CHUDÁK MANŽEL

V titulní roli Oldřich Návrátil
Dále hrají: Jaroslava Obermaierová, Kamila Špráchalová / Miluše Bittnerová, Martina
Hudečková / Tereza Helšusová, Petr Oliva / Jaroslav Vlach, Mario Kubec / Jiří Hána,
Rudolf Kubík / Libor Jeník, Vladimír Lizec / Ivan Kodeš / Václav Skalník. Režie: Jiří
Fréhar.
Nestárnoucí, v koloritu Francie 19.století se odehrávající komedie s písničkami o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale z touhy
po titulu. Přišel sice o peníze, ale zato získal mohutné parohy. J. B. Moliére je jedním z největších dramatiků historie. Hry psal pro své
divadlo, své herce. A hercům uměl napsat skvělé role. Obohacený o zkušenosti z dvanáctiletého kočovného putování po francouzském
venkově odhaloval z pozice zdravého rozumu pokryteckou náboženskou morálku, šarlatánství lékařů, snobství filosofů a literátů, tyranii osobních vztahů v rodinném a citovém životě. V období vrcholné tvorby napsal komedii „Jíra Danda, chudák manžel“, v níž čerpal
též z vlastní zkušenosti, neboť si vzal o dvacet let mladší dceru své milenky, Armandu Bézartovou, a žárlil na její zálety. Doufáme, že
setkání se stále živým klasikem Moliérem vás potěší.
Sobota 30. ledna 2010 do 14.00 hodin ve velkém sále MKS
MKS Domažlice ve spolupráci s DDM DOMINO

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

Neděle 7. února 2010
Neděle 14. února 2010

předprodej vstupenek pro obě představení od 1. 2. 2010

Loutkové divadlo Domažlice

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM OCHOTNÍKŮM

Dne 14. 12. 2009 uplynul přesně rok od znovuobnovení činnosti loutkohereckého spolku v Domažlicích a jeho prvního představení
v novém prostoru v budově MKS. Za dobu posledních 12 měsíců sehráli loutkoherci několik desítek zcela vyprodaných představení
a pohádkovými příběhy pobavili ty nejmenší diváky a v mnoha případech i jejich rodiče.
Neméně významným podílem zpestřil kulturní život v Domažlicích také Ochotný divadelnický spolek Karel, který s velkým úspěchem zdolal kromě mnoha představení hry Růženka Šípková a účinkování při Divadelním bále a v muzikálu Vypečená vánoční suita
také další a zcela nové téma (a svým způsobem i velmi nelehký úkol) – mikulášskou nadílku na domažlickém náměstí pod názvem
Mikulášování. Oběma ochotnickým souborům chceme na tomto místě vyjádřit velké poděkování za jejich píli, neutuchávající a zcela
nezištnou práci a za pořadatele jim pro rok 2010 věnovat přání, aby měli stále tolik tvůrčích sil jako dosud a v zaplněném hledišti stále
nadšené publikum.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS Domažlice
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Připravujeme
Neděle 7. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.04 hod. do Hadrovce. Zde bude
čekat vedoucí Mgr. J. Mathauser. Trasa:
Hadrovec, Babylon, Pec pod Čerchovem,
Chodov, Trhanov (8 km).

v
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v

leden 2010

Ještě jednou k vracení dotací

Turistické akce
V LEDNU
Pátek 1. 1.
Novoroční setkání na Vavřinci v 0.30–
1.30 hod. (37. ročník). Na památku novoročenka. Zajišťuje M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (12. ročník). Sraz v 10 hod. na parkovišti v Caparticích (8 km). Na památku novoročenka.
Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“, jejíž
výtěžek je věnován na trasu pro vozíčkáře
pod názvem Krajem Emmy Destinové
nedaleko Třeboně u Lutové a okolím Nové
řeky.
Novoroční vycházka na Díly. Sraz na
zastávce ČD ve 13 hod. Odjezd do Klenčí
pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov (8 km). Vede M. Senohrábková.
Neděle 3. 1.
Novoroční posezení u kávy. Sraz ve 14
hodin na náměstí u věže. Vede S. Doubek.
Neděle 10. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod. do Hluboké. Trasa: Hluboká, Chodská Lhota, Štefle (5 km). Návrat vlakem.
Vede K. Bílek.
Čtvrtek 14. 1.
Valná hromada domažlického odboru KČT. Zahájení v jídelně Gymnázia
J. Š. Baara v 18 hodin. Od 17 hod. možno
zaplatit členské příspěvky na rok 2010.
Neděle 17. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod. do Milavčí. Trasa: Milavče, Chrastavce, Domažlice (6 km). Vede
M. Ryšánek.
Čtvrtek 21. 1.
Turistická beseda v Gymnáziu J. Š. Baara od 18 hodin. Pan Tilkovský a paní Dvorská: Tibet.
Neděle 24. 1.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD do Kdyně v 11.48 hod. Trasa: Kdyně,
Podzámčí, Kout na Šumavě (7 km). Vede
M. Senohrábková.
Sobota 30. 1.
Vycházka při úplňku. Sraz v 18 hodin
„U Golema“. Trasa: Jezero, Havlovice
(občerstvení), cyklotrasou zpět do Domažlic (6 km). Vede K. Bílek.
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Účastníci tanečních kurzů pořádaných MKS Domažlice se představili na závěrečné hodině rodičům a přátelům.
Foto Antoš

Novinka - dopolední kurzy pro děti

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice rozšiřuje pro velký zájem plavecké kurzy pro
děti i do dopoledních hodin. Kurzy budou opět vést kvalifikované instruktorky, které vám
podají další informace.
Termíny a ceny kurzů leden–červen 2010
Plavání dětí s rodiči - úterý 9–11.30 hod.
věkové rozdělení hodin: 12 lekcí/480,– Kč
9–9.30 hod 1leté děti
9.30–10 hod 1,5leté děti
10–10.30 hod 2leté děti
10.30–11 hod 2,5leté děti
11–11.30 hod 3leté děti
Výuka základních plaveckých dovedností se spoustou her a říkanek
termín: 5. 1. 2010–30. 3. 2010
1.–7. 3. jarní prázdniny - bez výuky 6. 4. 2010–22. 6. 2010
instruktorka: Lenka Brožová mobil: 776 620 298
Plavání dětí s rodiči - čtvrtek 9.30–11.30 hod.
věkové rozdělení hodin: 12 lekcí/480,– Kč
9.30–10 hod 1leté děti
10–10.30 hod 1,5leté děti
10.30–11 hod 2leté děti
11–11.30 hod 2,5leté děti
Výuka základních plaveckých dovedností se spoustou her a říkanek
termín: 7. 1. 2010–1. 4. 2010
1.–7. 3. - jarní prázdniny - bez výuky 8. 4. 2010–24. 6. 2010
instruktorka: Barbora Šmaterová mobil: 728 555 075
Plavání dětí s rodiči - pátek 9–11.30 hod.
věkové rozdělení hodin: 12 lekcí/480,– Kč
9–9.30 hod 1leté děti
9.30–10 hod 1,5leté děti
10–10.30 hod 2leté děti
10.30–11 hod 2,5leté děti
11–11.30 hod 3leté děti
Výuka základních plaveckých dovedností se spoustou her a říkanek
termín. 8. 1. 2010–2. 4. 2010 1.–7. 3. jarní prázdniny - bez výuky
instruktorka: Lenka Brožová mobil: 776 620 298

V minulém čísle Domažlického zpravodaje byl otištěn rozhovor se starostou Domažlic
ing. Miroslavem Machem pod shodným titulkem. Na posledním zasedání zastupitelstva města
se zastupitel Jana Látka ohradil proti jeho citaci v otázce začínající slovy Co říkáte výroku...
Protože ve zvukové nahrávce pořízené na jednání zastupitelstva je skutečně poněkud jiná formulace uvedeného textu (my jsme otiskli „Matematicky vzato, město vrací méně než dostalo,
takže na tom ještě vydělalo“) níže v rozhovoru uvádíme přesnou citaci v otázce č. 3 a celý
článek otiskujeme znovu.
1. Dle vyjádření pana Bauera na zastupitelstvu města narozdíl od našeho města bylo
v jiných obcích dosaženo snížení penále?
Tak jako v jiných městech i nám bylo po pečlivém zdůvodnění a řadě jednání sníženo penále na výstavbu 15 bytových jednotek v ulici Petrovická z 5,5 mil. na 222 tisíc Kč, a dokonce
odpuštění vrácení dotace ve výši 5,5 mil. Kč. V případě 39 bytových jednotek v Kozinově ulici
se jedná o zcela jiný případ, neboť z hlediska porušení podmínek poskytnutí dotace došlo
k neoprávněnému použití finančních prostředků budoucích nájemníků (členů družstva). Této
skutečnosti si muselo být bývalé vedení města vědomo, neboť se jednalo o jednu ze základních
podmínek pro poskytnutí dotace.
2. Považujete za oprávněnou výtku, že jste mohli v celé kauze udělat více?
Tuto výtku odmítáme! Současné vedení města se touto záležitostí zabývá více než rok. Navíc
jsme o vzniklém problému včas informovali veřejnost. Záležitost byla opakovaně prezentována
na schůzi zastupitelstva města poprvé v listopadu 2008. Očekávali jsme, že naši současní kritici
vyvinou maximální úsilí, aby své chyby napravili.
3. Co říkáte výroku zastupitele pana Látky, který u přítomných na posledním jednání
zastupitelstva vyvolal smích svým výrokem: „Já jenom takovou matematickou úvahu, možná
hloupou, ale abysme toto téma zatím nekončili. I tato vyměřená částka, kdyby došlo k jejímu
plnému vyplacení, pořád ta získaná dotace přesahuje tuto částku, za oboje dvě bytovky.“
Tak pojďme počítat: Město obdrželo na dotacích pro 39 bytových jednotek v Kozinově ulici
14,8 milionů Kč. Nyní vrací 19,6 milionů Kč. Navíc darovalo nájemníkům (budoucím vlastníkům) 20 milionů Kč v hodnotě budovy včetně pozemku a vklad 15 milionů Kč v hotovosti.
Matematicky vzato: 15 – 19,6 – 20 – 15 = –39,6 milionů Kč ve „prospěch“...
Za 15 bj v Petrovické ulici vracíme pouze penále 222 tis., vrácení dotace 5,55 mil. Kč nám
bylo odpuštěno.
4. Městu vznikla škoda téměř 40 milionů Kč. Co s tím nynější vedení města hodlá dělat?
Majetek města se skutečně snížil o téměř 40 milionů Kč a naší povinností je zjistit, kdo
tuto škodu způsobil a kdo za ni nese odpovědnost. Proto mě bylo radou města uloženo podat
trestní oznámení.
5. Neobáváte se, že se podobná situace může opakovat i u akcí, které pobíhají v současné
době a na které byly také poskytnuty dotace?
Na všechny akce, na které čerpáme v současné době dotace, již probíhají kontroly ze strany
poskytovatelů dotací. Do současné doby nebylo zjištěno žádné pochybení. Nejnáročnější práce
pro nás byla zajistit projednání změn projektu zimního stadionu a zajištění bezproblémového
čerpání dotace v případě krachu dodavatele stavby Stavebního podniku Klatovy. To se nám za
velikého úsilí podařilo. Vzhledem k tomu, že máme zájem na tom, aby dotační podmínky byly
beze zbytku plněny, inicioval jsem v několika případech kontrolu.
Redakce DZ

Obce vydaly druhý propagační kalendář
V tiskárně MKS Domažlice byl graficky zpracován druhý nástěnný kalendář obsahující nejvýznamnější akce v našem okrese. Stejně jako v loňském roce bude kalendář slavnostně „pokřtěn“ na výstavě cestovního ruchu v Brně, kde poslouží k propagaci našeho kraje. Část nákladu byla předána
členským obcím Svazku Domažlicko k jejich využití.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

Máte vysoké vlastní náklady na úetnictví
a administrativu Vaší firmy?
Nechte to na profesionály a dlejte jen to,
v em JSTE NEJLEPŠÍ
My jsme zase nejlepší a zajistíme Vám:
•
•
•
•
•
•
•

ekonomická a finanní analýza, optimalizace náklad
vedení úetnictví nebo daové evidence pro fyzické i
právnické osoby; skladová evidence, fakturace
zpracování veškerých daových piznání
vedení kompletní mzdové a personální agendy
další administrativní práce (nap. zpracování smluv,
komunikace s úady)
zprostedkování úvr a jejich optimalizace
organizace a poskytování školení

EXPONENCIA s.r.o.

Mobil: 725 827 515; Tel/Fax: 379 427 956
E-mail: vaclav.dufek@exponencia.cz
www.exponencia.cz
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Vážení občané, v letošním roce jsme pro Vás připravili ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s.
Seriál o třídění a recyklaci odpadů. V každém čísle Zpravodaje najdete článek zaměřený na třídění a recyklaci odpadů.

1. DÍL „ÚVOD“

Nový seriál na stránkách Zpravodaje vám odpoví na časté otázky:
1. PROČ třídíme odpady? Co je to recyklace?
2. JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie
3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
4. KAM s nimi? Jak třídíme odpady?
5. CO se s odpady dále děje?
6. JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.
Jak vidíte, čeká nás toho opravdu hodně, tak se do toho pustíme.
Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád
přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole
jsem slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále zpracovat, proto je nutné třídit odpady již doma
3. Odstraňování odpadů – odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)
Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů – většinu
těchto pravidel asi znáte, podrobnosti a doporučení se dozvíte ve 4. díle seriálu.
Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé
značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru
máme obal později vyhodit.
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové
odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů
nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem
obecním nebo městském úřadu.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových
odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka
ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte
jejich obaly do barevného kontejneru!
Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů
z obalů. Odbor správy majetku MěÚ

Výstava encaustiky

V kdyňském muzeu příhraničí se
6. ledna koná vernisáž výstavy Marie
Mužíkové, která maluje technikou zvanou
encaustikou. Jedná se o malbu horkým
voskem.
Vernisáž po sedmnácté hodině uvede
Václav Sika z Galerie bratří Špillarů.
Zvláštní techniku nám přiblížila sama výtvarnice: „Základní tahy se dělají žehličkou, na které se rozehřejí vosky a následně se nanášejí na zvláštní papír. Různými
tahy, fígly a pomůckami se vytváří obrazy.
Na nich se pak dodělávají detaily.“ Tato
kreativní technika M. Mužíkovou oslovila
a vážněji se ji začala věnovat pod vedením
Jany Škaloudové. Většinu děl vytváří ve
svém ateliéru ve Všepadlech.
(toš)

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LEDEN

AKCE O POLOLETNÍCH PRÁZDNINÁCH
pátek 29. ledna – Prázdniny bez nudy výroba masek od 9 do 12 hodin v domě dětí návštěva bazénu
od 13 do 15 hodin
sobota 30. ledna od 14 hodin v Městském kulturním středisku DĚTSKÝ KARNEVAL „Veletrh strašidel“
ve spolupráci s MKS Domažlice
V čarodějnické šou Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu se děti s Ježidědkem a Ježibabkou ocitnou
v čarodějnické jeskyni. Kulisy, soutěže a písničky jsou z čarodějnického prostředí.
NÁMĚT KARNEVALU BERTE JEN JAKO INSPIRACI, VÍTÁNY BUDOU VŠECHNY MASKY BEZ ROZDÍLU.
Vystoupení tanečního kroužku Dráčata při ZŠ Komenského 17 – vede paní učitelka Dita Kovářová, dětí z MŠ v Zahradní ulici
s country tanečky – vede paní učitelka Ludmila Šotová, hudební produkce Michal Karolyi (Roman Denk), ocenění nejlepších
masek, každé dítě obdrží dárek od sponzorů.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
středa

20. 1.

Chemická olympiáda D

od 8:30 h v GJŠB

úterý

26. 1.

Dějepisná olympiáda

od 8:30 h v DDM

středa

27. 1.

Matematická olympiáda Z 5 a Z 9

od 8:30 h v GJŠB

Toho bohdá v Domažlicích ještě nebylo

Franta se líně převaloval na gauči a snažil se ignorovat láteření své ženy. Kamna
prý už zase netáhnou a místo oběda bude
spíš večeře. „Taky bys mohl ten komín
vyčistit, nebo zavolat kominíka, jinak ten
oběd budu vařit až do soudnýho dne“.
Franta nic, dělal mrtvého brouka. „Nedělej, že spíš“. Franta si jen provokativně
chrupnul, aby ženu utvrdil, že doopravdy
spí. Věděl, že jak zareaguje, práce ho
nemine. „Ty jsi neslyšel, koukej vstávat
a udělej něco s tím komínem“. Franta zase
nic, v takové situaci se uměl ovládat jako
nikdo. „Moje máma vždycky říkala, neber
si ho, každej Franta je línej a nebo střelenej
a ty seš obojí“. Tak tohle už bylo i na Frantu moc, vyskočil z gauče jako když do něj
střelí. Tohle už poslouchal více jak třicet
let a byl na tyhle řeči značně alergickej.
„Když vyčistit, tak vyčistit, když střelenej,
tak střelenej“. Franta za sebou bouchnul
dveřmi a vyrazil přes dvorek do garáže,
kde měl ve skříni zamčenou loveckou
dvojku. Při tom úprku ještě stačil zavolat
na Frantu juniora, který zrovna na dvorku
okouněl a neměl do čeho píchnout, aby mu
přistavil ke komínu žebřík a pak ho ze spodu jistil. Junior se nejdříve ve zlé předtuše
domníval, že táta chce zastřelit mámu, proto se ho snažil nejdříve uklidnit. Po chvilce
mu však došlo, že zastřelit mámu komínem
by asi jen tak nešlo. Že by chtěl spáchat
sebevraždu a rozhodl se pro střechu, aby to
všichni z Domažlic viděli, to také zamítl.
„Co chceš na tý střeše dělat?“ „Nekecej
a dělej, máma chce vyčistit komín, tak jí
vyčistíme komín,“ hartusil táta a v poklusu
nabíjel dvojku. Junior si už netroufnul ani
pípnout, když viděl v rukou táty nabitou

brokovnici a šílený výraz v jeho obličeji.
Popadnul ten nejdelší žebřík a zapřel ho
o komín na střeše. „Pořádně drž, ať neslítnu, to bych tě pak přerazil.“ Odplivnul
si táta a začal stoupat po žebříku s nabitou
dvojkou v ruce.
Když už byl u komína, ještě zaváhal, zda
nemá varovat manželku, aby se u plotny té
rány moc nelekla. Promítlo se mu však
v hlavě ono potupné vyhnání z gauče a už
neváhal ani vteřinku. Chvíli jen uvažoval,
jestli má vystřelit jen z jedné hlavně nebo
z obou. Uvědomil si, že tenhle komín
navštívil kominík naposledy snad ještě
před válkou a proto se rozhodl pro obě.
Strčil hlaveň do komína a zmáčknul oba
kohoutky.
Ozvala se hrozná rána, snad i ta chalupa si poposedla o nějaký centimetr vedle.
Řinčení skla z rozbitých okenních tabulí,
atomový hřib ze sazí a kouře nad komínem
a hrozný řev z kuchyně. Další doprovodné
efekty na sebe samozřejmě nenechaly
dlouho čekat. Psi a husy z okolních vesnic
spustili takový koncert, který mohl snad
jen předcházet konci světa. Hejna holubů
vzlétla z radnice všech okolních domů
a místní znalci tvrdí, že se jich většina do
dnešní doby ještě nevrátila. Děda Psutků,
nejstarší obyvatel Domažlic si při tom leknutí na zápraží překousl fajfku, ačkoliv měl
všechny své zuby v tom okamžiku uložené
ve skleničce na kredenci v kuchyni. Tato
událost v něm zanechala takové trauma,
že začal na stará kolena ještě chlastat a do
dvaceti let se upil k smrti.
Ovšem to nejzajímavější se odehrávalo přímo na dvorku. Z kuchyně vylétlo
stvoření, ve kterém bylo poznat manželku

a mámu jenom podle hrozného řevu. Celá
černá od sazí, jenom bělmo očí, které bylo
v tom okamžiku zbarveno do krvava vzteky, dávalo tušit, kde se v oblaku černého
dýmu zrovna pohybuje. „Já vás přerazím,
teď si běžte sundat ten oběd ze stropu,
máte ho tam i s hrncema“. Bylo na ní
vidět, že rychle hledá nějaké poleno nebo
hůl, kterou by o Frantu přerazila. Ten však
nečekal, než bys řekl švec, byl ze žebříku
dole a rychle upaloval ze dvora ven a přímo na náměstí k věži. Manželka popadla
koště a vyrazila za ním. Sousedky se začaly nejdříve křižovat, neboť se domnívaly,
že se po náměstí honí čert s čerticí, když
ale poznaly sousedy, neubránily se kousavým poznámkám na jejich účet.
V hospodě u Kocoura musel Franta
dlouho poslouchat ironické poznámky
na svůj účet o tom, že ho od nakládačky
od manželky zachránil pouze ten fakt, že
nebyla schopná v tom spěchu a vzteku
nastartovat koště, se kterým ho po náměstí
honila.
RH

Městské centrum služeb,
Baldovská 638 - v jídelně
20. 1. 2010 od 14.00 hodin
přednáška Věry Pillmanové

Aktivně v seniorském věku
Městské centrum služeb,
Břetislavova 84 - ve společ. místnosti
21. 1. 2010 od 15.00 hodin

přednáška Neurologie
– MUDr. Pavel Zeman
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Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice

Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
1.–10. řada
560,– Kč
11.–23. řada
480,– Kč
balkón
560,– Kč
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
- předplatné Vám zajistí na celou koncertní sezonu stálé místo
- toto místo Vám bude automaticky rezervováno i pro další koncertní sezonu, případné změny či zrušení předplatného je však nutné
oznámit programovému oddělení MKS Domažlice. Výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně abonentky oproti vstupenkám
prodávaným ve volném prodeji,
- abonentní průkazka je přenosná, můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí o abonentní průkazce se slevou ZTP), předplatitelé koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu na některé vybrané pořady, připravované mimo předplatné
Pódium mladých talentů – 9. února 2010
Tak jako v roce 2009 připravujeme v rámci abonentních koncertů ještě další koncert, na němž se představí mladí umělci z Domažlic
a blízkého okolí, kteří se rozhodli věnovat se hudbě profesionálně a po absolvování ZUŠ Domažlice si ji zvolili jako studijní obor na
konzervatořích. Platnost abonentní průkazky je tedy rozšířena a zajišťuje vstup na všech 9 koncertů sezony 2010.
I. abonentní koncert
čtvrtek 25. února 2010
Miroslav Vilímec – housle (koncertní
mistr České filharmonie)
Vladislav Vilímec – klavír
Houslista Miroslav Vilímec patří k umělcům, kteří úspěšně
spojují svou profesi v symfonickém orchestru s bohatou činností
sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové hry
získal u své matky, významné české houslistky.
Kromě spolupráce s orchestry se M. Vilímec cílevědomě
věnuje komorní hře, hlavně ve spolupráci se svým bratrem,
klavíristou Vladislavem Vilímcem, účinkoval také se slavným
dirigentem Rafaelem Kubelíkem.
Miroslav Vilímec se uplatňuje i jako organizátor hudebního
života. Založil Společnost Jana Kubelíka, které je předsedou
a v jejímž rámci se snaží o udržení odkazu slavných českých
houslistů minulosti. Jeho aktivity jsou široké, spoluorganizuje
například každoroční festival s názvem „Hudba v západočeských
synagogách“.
Společné umělecké zaměření sdílí Miroslav Vilímec se svým
bratrem Vladislavem Vilímcem (1963), který je nyní jeho stálým
klavírním partnerem. Oba vyrůstali v těsném hudebním sepětí
jako klavírista i houslista. Hudbymilovné domácí prostředí jim
umožnilo profilovat se již v raném věku ve vyváženou a na
našich pódiích vysoce uznávanou komorní dvojici. Bratři s úspěchem společně koncertovali i v zahraničí, vítanými hosty jsou
zvláště v Německu, kde uskutečnili mimo jiné prestižní koncert
v mnichovském Prinz Regen Theater.
Vladislav Vilímec se spolupodílí na činnosti Společnosti
Jana Kubelíka, jíž je iniciátorem a spoluzakladatelem. Vedle
svých uměleckých aktivit se Vladislav angažuje ve veřejném
a politickém životě.

II. abonentní koncert
pondělí 29. března 2010
AD TRIO PRAGUE
Martin Kasík - klavír
Jiří Hurník - housle
Miloš Jahoda - violoncello
Klavírní trio AD Trio Prague vzniklo v roce 2007, kdy se spojily tři výrazné osobnosti v oblasti klasické hudby, tři absolutní
špičky, a to klavírista Martin Kasík, houslista Jiří Hurník a violoncellista Miloš Jahoda, čímž vznikl soubor s neobvyklým záběrem
a strhující interpretací. Přesto, že trio, které nese ve svém názvu

jméno velikána české hudby, Antonína Dvořáka, je podle data
svého založení souborem velmi mladým, hned od svého vzniku
se setkává s velkým zájmem odborné kritiky a po svých prvních
koncertních vystoupeních i s velkým posluchačským ohlasem.
Klavírista Martin Kasík, patřící dnes mezi nejlepší mladé
interprety, vystudoval ostravskou konzervatoř u Moniky Tugedliebové a v Praze pokračoval na AMU u prof. Ivana Klánského.
V roce 2002 mu byla udělena Cena časopisu Harmonie pro
nejúspěšnějšího mladého umělce. Vystupoval jako sólista
s Chicago symphony Orchestra, Mineapolis Symphony orchestra,
DSO Berlin a mnoha dalšími. Velmi často spolupracuje s Českou
filharmonií a s orchestrem hlavního města Prahy FOK.
Jiří Hurník pochází z Ostravy, kde vystudoval konzervatoř
u prof. Václava Kručka.V Praze studoval na AMU u prof. Václava
Snítila. Od roku 1988 je koncertním mistrem symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a jako sólista tohoto orchestru
spolupracoval s takovými dirigenty, jako jsou např. Libor Pešek,
Jean Tortellier, Tadeusz Strugala, Petr Altrichter nebo Jiří Bělohlávek. Jako sólista vystupuje na tak prestižních akcích, jako jsou
Prague Proms, Janáčkův máj nebo Pražské jaro. Miloš Jahoda
vystudoval pražskou konzervatoř u prof. Františka Pišingera
a pak pokračoval ve studiích na AMU v Praze u prof. Miroslava
Petráše. Od roku 1995 působí v Symfonickém orchestru hlavního
města Prahy FOK jako koncertní mistr.
Jiří Hurník hraje na mistrovský nástroj z dílny italského
houslaře Vincenza Sannina a Miloš Jahoda na francouzský
nástroj z dílny mistra Alberta Caressy.

III. abonentní koncert
úterý 20. dubna 2010
ANDA LOUISE BOGZA – soprán
IRINA FOJTÍKOVÁ-KONDRATĚNKO
– klavír
Anda Louise Bogza vystudovala klavír, cembalo a zpěv na
konzervatoři a Vysoké umělecké škole v Bukurešti a na hudební
fakultě Akademie múzických umění v Praze, po jejímž ukončení
přijala angažmá v Národním divadle v Praze, ve Státní opeře
Praha a v Janáčkově opeře v Brně. V roce 1994 získala první
cenu a Cenu publika na Mezinárodní pěvecké soutěži ve Vídni,
v roce 2008 obdržela Cenu Thálie 2007 za roli Minnie v opeře
G. Pucciniho La Fanciulla del West. Na svém repertoáru má
přední role lyrického a dramatického oboru, mezi které patří
Mozartova Hraběnka (Figarova svatba) a Donna Anna (Don
Giovanni), Verdiho Aida, Leonora (Trubadúr), Abigaille (Nabuc-

co), Pucciniho Tosca, Liu (Turandot), Minnie (La Fanciulla del
West), Giorgetta (Plášť), Sina (Zásnuby ve snu), Janáčkova
Jenůfa (Její pastorkyňa), Káťa (Káťa Kabanová), Cizí kněžna
(Rusalka), Líza (Piková dáma). Spolupracovala na nahrávkách
operních děl společností Decca (Rosina – Šarlatán) a Arte Nova
Classics (Leonora – Trubadúr), kde také realizovala sólové Album
italských árií. V létě 2009 vystoupila jako Tosca v Arena di Verona (dirigent – Giorgio Morandi, režisér – Hugo de Ana).
Irina Fojtíková – Kondratěnko je významnou českou klavíristkou lotyšského původu. Vystupuje nejen sólově, ale i s řadou
českých a zahraničních orchestrů. Je vyhledávanou partnerkou
pro komorní koncerty, pěvecké recitály a nahrávky významných
českých i zahraničních interpretů. Působí jako vedoucí klavírního
oddělení na Konzervatoři a Vyšší odborné škole J. Ježka v Praze.
Je laureátkou národních a mezinárodních soutěží, nositelkou
Evropské ceny Gustava Mahlera, ceny ministerstva školství pro
nejúspěšnějšího pedagoga roku 2006. V roce 2007 byla vyhlášena Ženou roku v oblasti umění a kultury.

IV. abonentní koncert
středa 19. května 2010
Dominika Hošková - violoncello
Jiří Hošek - violoncello
Dominika Hošková začala hrát na violoncello ve čtyřech
letech pod vedením svého otce violoncellisty doc. Jiřího Hoška.
Studovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. Václava
Jírovce a poté u prof. Vladana Kočího i na soukromých lekcích
u prof. Miloše Sádla. Od roku 2003 studovala na hudební fakultě
AMU v Praze ve třídě doc. Jiřího Hoška. Sólově koncertovala s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií,
Plzeňskou filharmonií, Virtuosi Pragenses, vystupovala i v České
televizi (Hudební setkání, Terra muzica, Adventní koncerty, Noc
s andělem).
V roce 2006 byla nominována na Prémiovou listinu Českého
hudebního fondu pro nejlepší mladé interprety a v roce 2007
absolvovala půlroční stáž na konzervatoři v Paříži a kurzy v Izraeli. V roce 2008 absolvovala HAMU a v současnosti pokračuje
ve studiu na stáži v Izraeli. V květnu 2010 se stala absolutní
vítězkou všeoborové mezinárodní soutěže Interpretační soutěže
jeruzalémské hudební akademie.
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav
interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval
u Pravoslava Sádla na konzervatoři v Praze a prof. Miloše Sádla
na hudební fakultě AMU. Jako stipendistu Českého hudebního
fondu jej vedli Alexandr Večtomov a Josef Chuchro, absolvoval
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i Bartókův seminář v Szombathely. Je docentem hudební fakulty
AMU v Praze, kde jako pedagog působí od roku 1994. V březnu
1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu. Za propagaci
Žižkova vyjádřenou zejména hudebním festivalem Nekonvenční
žižkovský podzim, který založil a organizuje od roku 1997, byl
zapsán v prosinci roku 1999 do Knihy cti městské části Praha
3 a následně vyhlášen „osobností Žižkova roku 2000“.

V. abonentní koncert
čtvrtek 30. září 2010
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Michal Hrubý - kytara
Michal Hutyra - kytara
Martin Lindtner - kytara
Martin Wiesner - kytara
Brněnské kytarové kvarteto vzniklo v roce 2005 na brněnské
konzervatoři. V roce 2007 soubor uvedl v premiéře skladbu
slovenského skladatele Mateje Háasze „Údolia s‘rdc“ s moravskou filharmonií Olomouc v Besedním domě v Brně, v témže
roce získal 1. cenu v soutěži komorních souborů Karla Ditterse
z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce 2008 3. cenu na mezinárodní
kytarové soutěži Maura Giulianiho v italské Gorizii.
Michal Hrubý se narodil v roce 1988, od sedmi let hrál na
housle, v osmi letech se začal učit hrát i na kytaru. V roce 2004
byl přijat na brněnskou konzervatoř, obor hra na kytaru, kterou
studoval pod vedením prof. Vladislava Bláhy. V roce 2008 byl
přijat na JAMU, kde studuje u významných pedagogů, Martina
Myslivečka a Vladislava Bláhy.
Michal Hutyra se narodil v roce 1984, na kytaru hraje od
svých dvanácti let. Základy získal na ZUŠ ve Zlíně, od roku 2003
byl posluchačem brněnské konzervatoře ve třídě prof. Marie Hovorkové. Roku 2007 byl přijat na Janáčkovu akademii múzických
umění, kde studuje u prof. Vladislava Bláhy.
Martin Lindtner se narodil v roce 1984 a je absolventem
konzervatoře Brno. V současné době studuje Janáčkovu akademii
múzických umění v Brně ve třídě prof. Vladislava Bláhy.
Martin Wiesner se narodil v roce 1985 a hře na kytaru se
začal věnovat na ZUŠ v Brně pod vedením Aleny Blažíčkové. Od
roku 2005 studuje na konzervatoři Brno ve třídě prof. Vladislava
Bláhy hru na kytaru a od roku 2007 skladbu pod vedením
prof. Pavla Nováka – Zemka.

VI. abonentní koncert
čtvrtek 21. října 2010
KOCIANOVO KVARTETO
Pavel Hůla - l. housle
Miloš Černý - 2. housle
Zbyněk Paďourek - viola
Václav Bernášek - violoncello
Kocianovo kvarteto bylo založeno v roce 1972 a svým
názvem se hlásí ke slavnému českému houslovému virtuózovi
Jaroslavu Kocianovi (1883–1950). Do současnosti absolvoval
soubor přes 3200 koncertů ve třiceti třech zemích světa. Kocianovo kvarteto patří k nejlepším českým komorním ansámblům.
Jeho umělecká činnost je oceňována nejen v Česku, ale také
v zahraničí, USA, Kanadě, Japonsku a dalších zemích. Soubor se
soustřeďuje kromě světového repertoáru i na hudbu 20. století,
kterou se snaží prosazovat na koncertních pódiích. Vznik některých děl byl souborem přímo inspirován. Kocianovo kvarteto se
tak stává zasvěceným interpretem hudby našeho věku, což je
vysoce oceňováno odbornou veřejností.
Pozoruhodná je ovšem diskografie tohoto ansámblu, která
čítá již přes pět desítek CD. Mezi největší úspěchy patří souborná
nahrávka kvartetů P. Hindemitha, za níž Kocianovo kvarteto obdrželo v roce 1997 cenu Grand Prix du disque Charles Cros. Nejvyšší ocenění získalo i souborné nahrání komorních děl H. Krásy,
P. Haase, V. Ulmanna a G. Kleina, skladatelů židovského původu
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úzce spjatých s naší kulturou, kteří nepřežili nacistické koncentrační tábory. V listopadu 2005 převzalo Kocianovo kvarteto
v Paříži cenu „Diapason d´or de l´année 2005“- za nejlepší
komorní nahrávku roku - Mendelssohnův Oktet a Sextet. Jejich
CD s klavírními kvintety věnované výročí Bohuslava Martinů se
stalo ve Francii nahrávkou měsíce února 2009.
V loňském roce vystupovalo Kocianovo kvarteto mimo jiné ve
Francii, Švýcarsku, Španělsku, v Sýrii, Kanadě a na Slovensku.

VII. abonentní koncert
úterý 9. listopadu 2010
TRIO ARUNDO
Jan Souček - hoboj
Jan Mach - klarinet
Václav Vonášek - fagot
Trio Arundo vzniklo na přelomu roku 2003 a 2004 z iniciativy fagotisty Václava Vonáška. Název souboru je odvozen
z latinského označení třtiny, z níž se vyrábějí plátky pro dřevěné
dechové nástroje.
Všichni tři jeho členové působí v předních českých orchestrech
- České filharmonii, Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a Pražské komorní filharmonii. Zároveň jsou také držiteli
ocenění z prestižních mezinárodních soutěží (Pražské jaro, ARD
Mnichov, Melbourne, Lodž).
Tvorbu pro dechová tria měli v oblibě zejména francouzští
skladatelé přelomu 19. a 20. století, repertoár tria Arundo
však zahrnuje originální skladby i transkripce děl autorů všech
slohových období. Hráči souboru doplňují program také sólovými
skladbami.
Trio Arundo je častým hostem komorních cyklů po celé České
republice.
Jan Souček se narodil se v roce 1983. Na hoboj začal hrát
v deseti letech pod vedením Vladimíra Hanuše. Absolvoval
pražskou konzervatoř ve třídě F. X. Thuriho a od roku 2004
je posluchačem Jany Brožkové na hudební fakultě AMU
v Praze. V roce 2006 získal půlroční stipendium pro studium
na Conservatoire National Supérieur de Musique et Dance ve
francouzském Lyonu ve třídě profesorů Jean-Louise Capezzaliho
a Jérôma Guicharda. V roce 2001 byl členem orchestru mladých
Gustava Mahlera.
Jan Mach vystudoval konzervatoř v Brně u prof. Lubomíra
Bartoně, Akademii múzických umění v Praze u prof. Vlastimila
Mareše a prof. Jiřího Hlaváčka. Studium ukončil v roce 2008
doktorandskou státní zkouškou. Absolvoval půlroční stáž
v německém Karlsruhe u prof. Wolfganga Meyera. V létě 2002
se zúčastnil kurzů ve francouzském Aix-en-Provence pod vedením
Ensemble InterConteerporain. Stal se nositelem ceny Fondu Leoše
Janáčka pro nejlepšího absolventa konzervatoře v Brně 1996.
Václav Vonášek je rodák z jihočeské Blatné, studoval hru na
fagot na plzeňské konzervatoři pod vedením Ladislava Šmídla
a posléze Matouše Křiváčka. Následovalo studium na hudební
fakultě AMU v Praze ve třídě profesorů Františka Hermana
a Jiřího Seidla, které zakončil roku 2005. Na základě vítězství
v soutěži Talent roku 2002 získal roční stipendium na Royal
College of Music v Londýně. Zajímá se o moderní skladby pro
fagot bez doprovodu, které jsou předmětem jeho doktorandské
disertace. Zabývá se komorní hudbou v souborech Trio Arundo,
Prague Bassoon Band a PhilHarmonia Octet. Od roku 2006 je
členem České filharmonie.

VIII. abonentní koncert
čtvrtek 16. prosince 2010
CAMERATA NOVA
řídí Jiří Kotouč
STAROČESKÉ VÁNOCE
Hudba starých českých kancionálů - pastorely českých kantorů
18. století
Camerata Nova je vokálně instrumentální soubor, který
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založil Jiří Kotouč ještě za dob studií na pražské konzervatoři
v r.1963. Ve spolupráci s Ladislavem Vachulkou a Josefem
Veselkou Camerata Nova prováděla díla renesanční a barokní,
záhy i na velkorysých turné po celé Evropě – Benátky, Řím,
Neapol, Athény, Stockholm (Drotingholm), Berlín, Paříž byla
města prvních koncertů. Během let soubor provedl mnoho
významných děl minulých staletí, v posledních desetiletích
i barokní opery Handelovy, Purcella, Bononciniho,Vivaldiho,
Pergolesiho, duchovní díla české i světové hudební literatury
atd.- to vše za řízení Jiřího Kotouče. V r. 2009 provedl
soubor Händelovo oratorium „Samson“ v pražské novodobé
premiéře.
Jiří Kotouč (1945) se narodil v Praze, vystudoval pražskou
konzervatoř (zpěv, bicí, staré nástroje, dirigování) a již v roce
1963 během studií založil soubor Camerata Nova, v roce
1966 komorní ansámbl Collegium flauto dolce. S těmito
vokálněinstrumentálními soubory koncertoval po celém
světě. Jako cembalista spolupracoval Pražským komorním
orchestrem bez dirigenta, Pražskými madrigalisty, Virtuosi
di Praga, Opera Mozart etc. V osmdesátých letech minulého
století začal dirigovat především barokní opery a mnohá
oratoria a duchovní hudbu doma i v zahraničí. Vyučoval
zpěv na Valtické letní škole (jíž byl rovněž uměleckým
ředitelem), na Vysoké hudební škole v Bavorsku, Týnské
škole a v současné době vyučuje na Konzervatoři Praha.
Jeho absolventi působí ve velkých operních domech doma
i v cizině. Je uměleckým ředitelem Opery Mozart Praha,
která uvádí Mozartovy opery ve Stavovském divadle v letní
sezoně. Pro italskou firmu Nuova Era natočil CD „Amore,
Venere, Tersicore”, pro Rotag „Hudba pražské Lorety”
a „Dávná hudební kratochvíle”. Některé barokní opery vyšly
jako Live nahrávky.
Vážení posluchači,
přijměte naše upřímné poděkování za přízeň projevenou Vaší účastí na našich koncertech pořádaných
v roce 2009.
Přejeme si, abyste byli s výběrem programu na novou sezonu abonentních koncertů spokojeni a přijali
naši nabídku na zakoupení předplatného, neboť bez
Vás, posluchačů, by se nemohl uskutečnit žádný koncert. Místa, která jste měli v tomto roce, Vám budeme
rezervovat pro novou sezonu abonentních koncertů
a v lednu 2010 Vám zašleme abonentní vstupenky.
Pokud byste žádali nějakou změnu anebo chtěli
zrušit předplatné, žádáme Vás o podání zprávy obratem na tel. č. +420 379 722 631 (Dana Vondrašová)
nebo na e-mail: Dana.Vondrasova@mks.mesto-domazlice.cz (nejpozději do 10. 1. 2010). Pro letošní
rok jsme připravili pro předplatitele možnost zakoupení abonentních vstupenek na rok 2010 jako vánoční
dárek ve speciálním dárkovém balení.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním
zařízení v novém roce 2010.
Městské kulturní středisko Domažlice

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

MKS na internetu:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info,
www.chodskeslavnosti.cz
Napište nám: infocentrum@mesto-domazlice.cz
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Realizujte novou střechu ještě
před zdražením!

DROGERIE PODSKALSKÁ
BARVY – LAKY PODSKALSKÁ

- pokud se rozhodnete pouze pro nákup materiálu
(Bramac nebo Tondach), neváhejte a nakupte
do 1. 3. 2010 ještě před každoročním zvýšením cen,

ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

- na materiál vč. montáže nebo pouze na materiál Vám
rádi vyhotovíme nezávaznou nabídku.

Provádíme tesařské, klempířské, pokrývačské
a jeřábnické práce. Naše prodejny najdete
v Domažlicích a ve Staňkově.

Děkuji všem zákazníkům
za projevenou důvěru
v loňském roce a těším
se na spolupráci
v roce 2010.

ANS- STŘECHA, s. r. o.
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Masarykova 124, Domažlice
tel.: 379 724 575
tel.: 379 768 995 (prodejna Domažlice)
tel.: 379 482 344 (prodejna Staňkov)
www.ans-strecha.cz
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nám. Míru 56, ( 379 722 290

- při uzavření smlouvy do 15. 2. 2010 získáte slevu
na dodávku krytiny Tondach 25% nebo Bramac 20%,

POROVNEJTE NAI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ
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Zdeňka Podskalská
s kolektivem

