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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Domažlického zpravodaje, doufám, že
jste vánoční svátky
a oslavu Nového
roku zvládli v klidu
a pohodě. Starý rok
skončil a my už
vítáme další s letopočtem 2017.
Přeji Vám touto cestou hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě i úspěchy v životě
pracovním. Nás na radnici čeká opět rok
velmi náročný. Připravena je celá řada investičních akcí; práce probíhají na plaveckém
bazénu, chystá se první etapa rekonstrukce
školní jídelny ZŠ Komenského 17, zahájíme
další etapu přestavby pivovaru a pracuje se
také na přestavbě jeslí na Domov se zvláštním režimem.
Je toho samozřejmě mnohem víc a v plánu
je také řada významných kulturních akcí.
Věřím, že se na nich během roku společně
potkáme, a budu také rád, když zavítáte na
jednání zastupitelstva města.
Ing. Miroslav Mach, starosta města
Tříkrálová sbírka 2017 bude v Domažlicích zahájena 7. ledna ve 13 hodin na
náměstí před radnicí. Poté se v kostele
odehraje tradiční vánoční příběh.

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
v pondělí 23. 1. 2017 od 14 hodin
v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se
koná ve středu 25. 1. od 16.30 hodin
v malém sále MKS.
Také Domažlice se 14. prosince zapojily do celonárodní akce Deníku a Českého rozhlasu nazvané Česko zpívá koledy. Na náměstí si zazpívalo více než 770 lidí.
Foto: (kol)

Zprávy z radnice
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MĚSTO ŽÁDÁ O DALŠÍ DOTACE
NA OPRAVU PIVOVARU
V srpnu loňského roku byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný Hvozd domažlického
pivovaru, ve kterém vzniklo nové Kulturní
centrum - Pivovar Domažlice. Šlo o první etapu rozsáhlé rekonstrukce pivovaru, která byla
finančně podpořena Evropskou unií. V letošním roce se domažlická radnice snaží sehnat
finance na další etapy oprav. Podány jsou hned
dvě žádosti o dotace a třetí se připravuje.
První je žádost o dotaci z Programu
přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014
– 2020“. Město by z tohoto programu mohlo
získat finanční podporu na rekonstrukci části
západního křídla pivovaru. Program podporuje projekty, které mají přeshraniční efekt, a na
přípravě a následné realizaci projektu se tak
podílí český i německý partner. Projekt nese
název „Česko-bavorské dědictví – společně
a atraktivně“. „Záměrem projektu je vytvoření tří expozic. Dvě budou v suterénu a jedna
ve čtvrtém patře západního křídla pivovaru.
Expozice v suterénu bude na téma pivovarského provozu a sklářství v Českém lese,
expozice v podkroví bude na téma společné

česko-bavorské historie, dějin města a husitství,“ popsal již dříve místostarosta města
Stanislav Antoš.
Odhadované náklady činí zhruba 31,2 milionu korun, dotace by mohla pokrýt zhruba
75 % nákladů.
Další žádost o dotaci se týká jižního křídla
budovy, kde by mělo vzniknout Komunitní
centrum Domažlice. Podání žádosti z programu IROP (39. výzva) schvalovali na říjnovém
zasedání domažličtí zastupitelé a odsouhlasili
také případné dofinancování této etapy rekonstrukce do výše až 30 milionů korun. Pokud
by radnice uspěla, mohla by se do této přestavby pustit na jaře příštího roku.
Třetí žádost o dotaci, kterou město v současné době připravuje k podání, se týká financování Vzdělávacího centra – Knihovna.
Jde o prostory dvou pater západního křídla,
kam by se v budoucnu přestěhovala Městská
knihovna Boženy Němcové Domažlice.
Do budoucna se v Domažlicích počítá
i s obnovou samotného pivovaru, který by
měl vzniknout ve sklepních prostorech, a souvisí s ním také pivovarská restaurace. (kol)

Domažlický zpravodaj - str. 2

KRÁTCE:
Ke krajskému soudu přechází spor mezi
městem Domažlice a Ministerstvem obrany
ČR o vlastnictví vojenské věže na Čerchově. Ta stojí na pozemcích, které byly jako
historický majetek vráceny Domažlicím.
Obojí (stavba i pozemek) jsou nyní v katastru
nemovitostí zapsány jako majetek města. Stát
ale podal určovací žalobu, aby v katastru došlo k přepisu vlastníka stavby. „Okresní soud
v Domažlicích nedávno rozhodl, že věž náleží státu – ministerstvu obrany. Proti rozsudku
jsme podali odvolání, protože podle nás se
soud nevypořádal s našimi argumenty,“ uvedl
místostarosta Domažlic Zdeněk Novák.
Radní města uzavřeli dohodu o mediálním
partnerství s Domažlickým deníkem a TV ZAK
na rok 2017.
Jeden z občanů Kunešovy ulice, který je
držitelem průkazu ZTP, žádal město o vyhrazené parkovací místo. Radní s tímto nesouhlasili z kapacitních důvodů tamního parkoviště.
Zároveň ale uložili odboru správy majetku
nechat zpracovat nabídku na zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích
stání v ulici Kunešova před bytovým domem
č. p. 502.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

ČIPOVÁNÍ PSŮ BUDE POVINNÉ
Domažlická radnice připravuje novou vyhlášku o povinném čipování psů. Ta by mohla
ve městě začít platit v prvním čtvrtletí roku
2017. Na nákladech na označení psů se chce
město finančně podílet.
V Domažlicích je evidováno kolem devíti
stovek psů. Jejich majitelé za ně platí poplatek a od radnice mají registrační známku. Ne
všichni chlupáči ale nosí známku na svém

obojku, a když se majiteli ztratí, městská
policie jen těžko zjišťuje, komu pes patří.
Právě z toho důvodu navrhli strážníci vydat
ve městě novou vyhlášku, která by nařizovala povinné čipování psů. „Návrh vyhlášky
budeme zastupitelům překládat na začátku
roku 2017,“ informoval místostarosta města
Domažlice Zdeněk Novák.
V návrhu bude přesně uvedeno, zda se či-

pování dotkne všech psů nebo zda například
starší psi čipování nebudou muset absolvovat.
Mělo by také být přesně stanoveno, jakou částkou radnice majitelům psů na čipování přispěje. „Označení psa čipem vyjde zhruba na 600
korun. Na provedení výkonu budou mít majitelé psů dostatek času a informovat chceme
i místní veterináře, aby byli na případný nápor
dostatečně připravení,“ uvedl Novák.
(kol)

Meruňka jako symbol
partnerství mezi městy
„Speciální“ meruňku na důkaz partnerství mezi Domažlicemi a rakouským městem Furth bei Göttweig vysadili
24. listopadu zástupci města v prostorách školní zahrady
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška v Domažlicích. Strom dostalo
město darem během třídenního setkání partnerských měst
právě v městě Furth bei Göttweig (setkání se konalo u příležitosti výročí partnerství mezi městy Furth bei Göttweig
a Furth im Wald). Meruňka je typickým ovocným stromem pro Furth bei Göttweig a pěstuje se tam například
v klášteře nad městem. Snad se jí bude v Domažlicích
dařit!
Foto: Josef Babor, Domažlický deník, text: (kol)
Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Bc. Kristýna Kolbecková, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na
náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk
Praha. 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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NEDĚLNÍ BĚŽCI JSOU DOMAŽLICKOU RARITOU
Za větru i deště, v horku i v zimě. Zkrátka
za každého počasí se každou neděli v 9 hodin
ráno sejdou v Palackého ulici v Domažlicích
milovníci sportu, konkrétně běhání. Jsou to
nedělní běžci, kteří tuto tradici dodržují již 50
let a jsou tak skutečnou raritou.
Padesátileté výročí bylo třeba „oslavit“
a byla to také vhodná doba na to, aby se sešli
běžci, kteří tradici udržují i ti, kteří před padesáti lety s nedělním běháním v Domažlicích
začínali. Tohle setkání se konalo 2. prosince.
Akce se zúčastnily i významné osobnosti,
které s atletikou v Domažlicích začínaly a dotáhly to třeba i do reprezentace. Na setkání
přijel například i šestý z mistrovství světa
v přespolním běhu z roku 1979 Vlastimil
Zwiefelhofer.
Každou neděli si chodí pravidelně zaběhat i místostarosta Domažlic Zdeněk Novák.
„Začínal jsem v roce 1981 a musím říct, že je
to opravdu příjemná tradice. Schází se mladá
i starší generace dohromady. Nejstaršímu
běžci bude 70 let,“ říká Novák a dodává, že

přijít si zaběhat každou neděli může opravdu
kdokoliv. „Není to pouze pro ty, co se chtějí
běhání věnovat profesionálně, to vůbec ne.
Naopak, zaběhat si mohou i rekreační běžci
nebo ti, co to chtějí jen tak vyzkoušet. Vše
probíhá v přátelské atmosféře. Vyběhneme
společně směrem na cyklostezku na Havlovice
a potom si každý podle svých vlastních sil rozmyslí, kam a jak dlouho bude ještě pokračovat.
Někdo běží na Babylon, někdo na Zelenovské
rybníky a někdo to otočí už v Havlovicích,“
dodává s úsměvem Novák.
(kol)

Seriál: NÁZVY ULIC
Víte, proč se ulice, ve které žijete, jmenuje právě tak, jak
máte uvedeno v dokladech? Víte, jak se její název v minulosti
měnil a proč? Tak právě takové zajímavosti se dozvíte v seriálu Názvy ulic.
V letošním roce jsme se podrobněji podívali na ulice
v samotném centru města a v jeho bezprostřední blízkosti.
Podrobně jsme vysvětlili také názvy ulic historického Dolejšího předměstí a v lednovém zpravodaji to bude historická
část Bezděkov, která byla tvořena zejména zemědělskými
usedlostmi.
Mezi hlavní ulice Bezděkova, jejichž pojmenování není
třeba vysvětlovat, patří ulice Žižkova (je dokonce jedna z pěti
nejdelších ulic v Domažlicích), ulice Havlíčkova nebo ulice
Jiráskova. Dalšími jsou kratší ulice poukazující na nějaký
směr nebo místo. Tedy ulice U Zastávky, U Elektrárny nebo
Vavřinecká.
Na rohu ulic U Elektrárny a Havlíčkova je dům č.p. 6. Starší
generace jej zná jako „komunál“ (bývalo tam ředitelství komunálních služeb). Jedná se o bývalou první městskou elektrárnu,
která ještě před 1. světovou válkou rozsvítila v Domažlicích
první žárovky, a ještě dlouhá desetiletí poté elektrárny tohoto
typu a elektrárny v některých mlýnech zajišťovaly energii pro
město, než elektrifikace pokryla celé území.
Další kratší uličkou Bezděkova je ulice Na Milotově, která
nese název po továrníku Milotovi, a za zmínku zcela jistě stojí
také krátká ulice u bývalého Panského dvora - ulice Klímova.
Tato ulice se za protektorátu jmenovala Hofstrasse (Hof jako
dvůr nebo statek právě proto, že se nacházela u Panského
dvora). Po válce ovšem dostala tato ulice pojmenování po
významném českém filozofovi Ladislavu Klímovi. Ten se narodil v roce 1878 v Domažlicích a zemřel v roce 1928 v Praze.
Byl to prozaik, dramatik, básník, a zejména filozof.
(kol)

Setkání k 50. letému výročí tradice nedělních běžců v Domažlicích se konalo
2. prosince.
Foto 2x: K. Bendová
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TURISTICKÉ AKCE V LEDNU
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Neděle 1. 1.
Novoroční výstup na Čerchov (19. ročník).
Turistická akce Vystup na svůj vrchol. Odchod na Čerchov z parkoviště v Caparticích
v 10 hod. Během akce proběhne celostátní
sbírka Novoroční čtyřlístek na stavbu turistické trasy pro handicapované turisty.

Pro účastníky novoročenka v chatě KČT.
(Capartice - Čerchov a zpět 8 km). Vede
J. Kuželka.
Neděle 1. 1.
Novoroční vycházka na Díly. Odjezd ze zastávky ČD v 10.19 hod. do Postřekova. Trasa: Postřekov, Díly, Klenčí pod Čerchovem
(8 km). Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 19. 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 2017. Schůze je volební – prosíme
o hojnou účast.
Sobota 21. 1.
Turistická vycházka „Za dobrými párky na
Štefle“. Odjezd z nádraží ČD v 11.48 hod.
do Chodské Lhoty. Trasa: Štefle a zpět
(6 km). Vede M. Janutková.
........................................................................
Připravujeme:
Čtvrtek 9. 2. - neděle 12. 2. 2017
XV. Český zimní sraz turistů v Domažlicích.

Čerchova. Pro pěší a pro případ nedostatku
sněhu je připraveno 9 pěších tras v okolí Domažlic. Hlavní trasou v pátek je Zelenov. Pro
účastníky bude otevřen kostelík na Vavřinci.
Zajímavá je i zdejší naučná stezka. Od 15 ho-

din bude zopakována komentovaná prohlídka
města s průvodcem. V 18 hodin bude v kostele
Narození Panny Marie na náměstí sloužena
mše. Po jejím skončení v 19 hodin se zde uskuteční koncert pěveckého souboru Čerchovan.
V sobotu se zopakují odjezdy autobusů na
lyžařské trasy a vycházky po okolí Domažlic.
Odpoledne v 15 hodin opět proběhne prohlídka města. Večer od 19 hodin bude sraz ukončen turistickým bálem v sále MKS na náměstí
v Domažlicích. Organizátorům příštího XVI.
Českého zimního srazu bude zde předána
srazová štafeta. V neděli dopoledne v 9 hodin
ještě jednou zopakujeme procházku městem
pro ty, kteří toto ještě nestihli absolvovat.
V rámci srazu se na hřišti u sokolovny
uskuteční i zimní táboření. Věříme, že i s bohatou sněhovou nadílkou. Podrobnější informace naleznete na www. kctdomazlice.cz.
Petr Matějka, KČT Domažlice

XV. Český zimní sraz turistů v Domažlicích

Ve dnech 9. - 12. 2. 2017 se v Domažlicích uskuteční XV. Český zimní sraz turistů.
V rámci srazu připravuje domažlický odbor
KČT pestrý program - pro přihlášené účastníky srazu. Na jednodenní akce je možné se
ještě přihlásit 9. února v sokolovně.
Pro turisty, kteří do Domažlic dorazí ve čtvrtek kolem poledne, bude od 13 hod. otevřena
sokolovna pro úschovu zavazadel. Od 13 hodin
se mezitím mohou první zájemci projít při komentované prohlídce městem. Otevřeno bude
i Muzeum Chodska, Muzeum Jindřicha Jindřicha a věž na náměstí. Od 15 hodin se otevře
prezentace v objektu sokolovny. V 19 hodin
bude sraz slavnostně zahájen na náměstí Míru
u radnice (akce i pro širokou veřejnost).
V pátek ráno odjedou první autobusy
s účastníky srazu na lyžařské stopy do Capartic a na německou stranu hranice do Gibachtu,
odkud vyrazí na českou lyžařskou stopu okolo

Lyžování na Chodsku 2016/2017
Sportovní klub Sněhaři Domažlice ve spolupráci s městem Domažlice, Domažlickými
městskými lesy a OaS Český les vás zve opět
do lyžařských běžeckých stop. Chceme navázat na kvalitu a četnost úpravy lyžařských stop
v oblasti Capartic a Čerchova, kde lyžaři budou moci opět využívat velmi oblíbené zimní
parkoviště pod Rozcestím pod Čerchovem.
Novinkou nadcházející zimy je za podpory
města Domažlice a Domažlických městských
lesů vybudovaná útulna v areálu bývalé
vojenské roty na Malinovce. Ta bude všem
lyžařům k dispozici v období upravených
běžeckých stop kolem Čerchova o víkendech
a prázdninách od 9 do 16 hodin.
V útulně se může každý lyžař ohřát, odpočinout si a občerstvit z vlastních zásob.
Lyžařské stopy v okolí Capartic a Čerchova v celkové délce přes 60 km budou upravované dvěma rolbami s cílem maximální
kvality na víkendy a o vánočních i jarních

prázdninách vždy od 9 hodin ráno. Pro pěší
i sáňkaře budeme upravovat stadionku až
pod vrchol Čerchova.
Nejaktuálnější informace o sněhových podmínkách a úpravě běžeckých tratí i sjezdovky
na Sádku najdete vždy na www.snehari.cz.
Zároveň můžete aktuální sněhové podmínky
sledovat na webkameře umístěné přímo na
vrcholu Čerchova prostřednictvím webstránek města Domažlice (sekce Pro turisty).
Lyžařské akce připravované SK Sněhaři
Domažlice: 12. 2. 2017 - Přejezd Gibacht
- Capartice, 21. 1. 2017 - Chodská třicítka
krajský přebor (nejstarší lyžařský běžecký
závod v Evropě), 5. 3. 2017 – Krňoulův
memoriál, únor 2017 – Závody dětí a rodin v
okolí baseballového hřiště v Domažlicích.
Všechny výše uvedené akce jsou určeny
i pro širokou lyžařskou veřejnost.
Pokud sněhové podmínky dovolí, budou
skútrem upravované stopy v okolí Baldova

Útulna byla slavnostně otevřena 15. prosince. Více čtěte na straně 11. Foto: Sněhaři
s přístupem ze sídliště Kozinovo pole a od
Hanova parku a v okolí baseballového hřiště
pod Vavřincem.
Prosíme o ohleduplnost pěší, cyklisty
i jezdce na koních a neničení nákladně
upravených lyžařských stop.
Přejeme všem, aby letošní zima byla na
sníh velmi bohatá.
Martin Janovec,
místopředseda SK Sněhaři Domažlice
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SVOZ ODPADU, OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA,
KONTEJNERY PRO VÁNOČNÍ STROMY
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu na Vánoce 2016 a nový rok 2017:
V úterý 27. prosince 2016 bude proveden
náhradní svoz za pondělí 26. prosince 2016.
Ve středu 28. prosince 2016 bude proveden
náhradní svoz za úterý 27. prosince 2016.
Ve čtvrtek 29. prosince 2016 bude náhradní svoz za středu 28. prosince 2016 a pravidelný čtvrteční svoz.
Od pondělí 2. ledna 2017 bude prováděn
obvyklý pravidelný svoz.
Omezení provozu sběrného dvora
Pozor: otevírací doba sběrného dvora
DTS Domažlice p.o. v Chrastavické ulici

č.p. 170 bude v prosinci a lednu od 09.00
do 16.00 hodin.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro
vánoční stromky od 2. 1. 2017 do 16. 1. 2017
DTS Domažlice p.o. jako každý rok rozmisťují velkoobjemové kontejnery pro sběr
vánočních stromků. Do kontejnerů patří
výhradně vánoční stromky a je zakázáno do
nich ukládat jakýkoliv jiný odpad.
Seznam stanovišť: - ul. Petrovická - parkoviště
- ul. 28 října - horní část parkoviště
- ul. Kosmonautů - u kontejnerů (pod policií)
- ul. Kosmonautů - u spodních garáží
- ul. Palackého - u garáží (rozvodna)

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

N. Ticháčková, L. Kaiserová, T. Schirová,
J. Hlavatá, B. Kalousová, P. Soukupová
a R. Holubová soutěžili v hlasitém
předčítání pro ně neznámého textu z knížky
Ilony Borské Trosečníci a odpovídali na
otázky, které jim kladla odborná porota v již
tradičním složení: Dana Žáková (ZUŠ JJ),
Ing. Hana Vaňková (MěÚ) a Václav Sika
(Galerie bratří Špillarů) a Věra Vernerová
(MŠ Msgre Staška). Porota velice pečlivě
sledovala přednes dětí, ztotožnění se
s textem a jeho porozumění, i přesto volba
nebyla jednoduchá. Úroveň všech finalistů
byla vyrovnaná.
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
2 vítězky a nejlepší čtenářky Tran Thi Dien
Linh (3. A) a Elišku Látkovou (3. B), obě
shodně ze ZŠ Komenského 17. Blahopřejeme!
A všem, kteří se na této zdařilé akci pro děti
podíleli, patří veliké poděkování.

Výstava: Michaela Maroušková
– Obrazy malované tužkou - Fotorealismus

Autorka se malováním zabývá již od
dětství. Vyzkoušela různé techniky malování,
ale vždy se nakonec vrátila k tužce. Poslední
3 roky se věnuje především fotorealistickému
malování portrétů lidí a zvířat. Ty můžete
zhlédnout na výstavě ve vestibulu knihovny,
která potrvá po celý leden a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Přednáška: Doc. PhDr. Zdeněk

Vojtíšek, Th.D. – Nová náboženská hnutí a násilí
Pozvánku najdete na straně 3.

Soutěž O nejlepšího čtenáře 3. tříd
domažlických základních škol

V úterý 7. 12. 2016 proběhlo v Městské
knihovně Boženy Němcové finále již IX.
ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd
domažlických základních škol. Tuto akci
pořádá knihovna ve spolupráci s městem
Domažlice k propagaci a podpory čtení
mezi nejmenšími čtenáři.
Základní kola zorganizovaly a děti do
soutěže vybraly třídní učitelky ze základních
škol Msgre B. Staška a Komenského
17. Ze školních kol postoupili do finále
vždy 2 zástupci tříd. V letošním roce byla
rekordní účast 8 tříd obou škol, a proto
se v soutěži sešlo 16 finalistů. Finalisté
– T. Podpleský, P. Kabourková, V. Švehla,
T. Kozlová, J. Šrámek, K. Brožová,
K. Sokol, Tran Thi Dien Linh, E. Látková,

V NOVÉM ROCE
S NOVÝM WEBEM
Po 10 letech jsme se rozhodli pro změnu
stávajících webových stránek. Téměř půl
roku jsme pracovali na obsahové i formální
stránce s autorem Miroslavem Kůstem,
a vznikly tak dynamičtější, přehlednější
a pružnější webovky. Na plně responzivních
stránkách (zobrazení se přizpůsobí
použitému zařízení – tablet, notebook,
chytrý telefon, velký monitor atd.) naleznete
všechny potřebné informace, dokumenty
a fotografie. Nové stránky fungují i nyní pod
stejnou adresou, tj. www.mekbn.cz .
Doufáme, že se vám naše nové stránky
budou líbit a naleznete tam všechny
informace, které hledáte. Bc. Lenka Schirová

- ul. Dvořákova - parkoviště
- ul. Mánesova - křižovatka s ul. Kunešova
- ul. Mánesova - u pošty č. 3
- ul. Ladova - velké parkoviště
Ceny za svoz směsného komunálního odpadu v Domažlicích se v roce 2017 nemění. Pro
právnické a fyzické podnikající osoby účtuje
DTS na základě rozhodnutí Rady města v Domažlicích 1 920 Kč bez DPH a to za týdení
svoz odpadové nádoby o objemu 110 litů.
Dále je městem Domažlice stanoven místní poplatek na osobu (pro občana Domažlic)
450 Kč, pro děti do 15 let 300 Kč.
(dts)

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
23. 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. (ččk)

Akce nejen
pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory

Baldovská 638
do 31. 1. 2017 Výstava obrazů - p. Petry Bendové - automatická kresba
18. 1. 2017 14 hodin - Přednáška - Ekvádor
- p. Jaroslava Wollerová
Prokopa Velikého 689
5. 1. 2017 15 hodin - Mše svatá
Břetislavova 84
10. 1. 2017 14.05 hod. - Přednáška - Írán p. Jaroslava Wollerová

OBSAZENÍ SÁLU MKS

4. 1. Taneční, 5. 1. Koncert Pavel Šporcl &
Gipsy Way Essemble, 6. 1. Firemní večírek,
7. 1. Výroční schůze SDH Domažlice, 8. 1. Divadlo v rámci předplatného Stará dobrá kapela,
13. 1. Divadelní soubor Kolofantí Koloveč
- ZOO, 17. 1. Muzikál Tarzan, 18. 1. Taneční,
20. 1. Klubová scéna - Michal Pavlíček &
Čombeband, 22. 1. Taneční - závěrečná, 24.
1. Regionální soutěž ve stolování, 25. 1. Zasedání zastupitelstva města, 26. 1. Pódium mladých
talentů, 27. 1. Taneční pro dospělé.
(mks)

Organizace a spolky

číslo 1
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
NA MĚSÍC LEDEN:
AKCE PRO VEŘEJNOST
- pátek 20. ledna – Keramická dílna pro veřejnost – dílna je určená pro děti i dospělé, přijďte si vytvořit něco dle své fantazie nebo se
inspirujte našimi výrobky od 14.30 do 16.30 hodin v domě dětí
PŘIPRAVUJEME AKCI POŘÁDANOU VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM V DOMAŽLICÍCH:
- sobota 4. února – DĚTSKÝ KARNEVAL KOLUMBUS NA
CESTÁCH od 14.00 hodin ve velkém sále Městského kulturního
střediska v Domažlicích - viz plakát vlevo
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
čtvrtek 19. 1. Dějepisná olympiáda (DDM Domažlice)
úterý 24. 1. Matematická olympiáda Z 9 (ZŠ Komenského 17)

PODĚKOVÁNÍ TURISTŮ
Domažlický odbor Klubu českých
turistů děkuje těmto dárcům finančních prostředků, kteří přispěli na opravy rozhledny Kurzovy věže na Čerchově v roce 2016: obec Česká Kubice,
turistický spolek Waldverein Furth
im Wald, manželé Mašlovi, neznámý
dárce ze SRN, sbírka při Odemykání
České studánky, p. Bílek, p. Doubek,
p. Krčma, p. Faitová, p. Bejstová,
p. Nováková, p. Zimáková, domažličtí
cyklisté, sbírka na Čerchově a výtěžek
prodeje vánočních perníčků při Zamykání České studánky. Celková částka
je 33 532 Kč. Nejvíce přispěla obec Česká Kubice: 20 000 Kč.
Finance byly použity na dokončení zastřešení verandy, nové
ukotvení hromosvodu a vyčištění vnitřního zdiva od mechů a řas.
Náklady v roce 2016 dosáhly částky 428 763 Kč.
Text a foto: P. Matějka, předseda KČT Domažlice

NA VALŠE DĚKUJÍ ZA VÁNOČNÍ DÁRKY

V neděli 11. prosince se v Záchytné stanici psů na Valše konala tradiční vánoční nadílka. Lidé byli opravdu štědří a všem,
kteří přišli, patří obrovské díky! Záchytnou stanici je nyní možné navštívit každou neděli odpoledne, kdy se koná pravidelné venčení psů. Nový domov aktuálně hledá sedmiletý pejsek Tramp (zcela vlevo). Více informací na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (A. Ďurišová).
Foto: 2x: Z. stanice psů, 1x (kol)

Kino
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Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 1

Domažlický zpravodaj - str. 8

KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 5. ledna od 19.30 hodin Čtvrtým členem kapely a vtipným
Úterý 17. 1. od 18.00 hodin
glosátorem veškerého dění je věčný
velký sál MKS Domažlice
velký sál MKS v Domažlicích
pábitel Áda, milovník života i žen,
Tříkrálový koncert
Muzikál
který
neustále
prchá
před
svou
PAVEL ŠPORCL &
manželkou Hermínkou. Jak se blíží
GIPSY WAY
termín večírku a příjezd milované
Městské kulturní středisko
spolužačky, mění se zkoušky v bi- v Domažlicích a ZUŠ J. JindřiENSEMBLE
tevní pole obou soků v lásce. Vše se cha Domažlice pořádají muzikál
- GIPSY FIRE
ještě zkomplikuje a posléze smírně
TARZAN.
vyřeší, když přijíždí spolužačka
Taneční divadlo na motivy
Andula.
animované pohádky Walta
Předprodej zbylých vstupenek
Disneye, podle knihy Edgara
od 2. 1. 2017 v Městském informačním
Rice Burroughse. Postavy
centru v Domažlicích
a obsazení - žáci ZUŠ, hudba
- Phil Collins, Kamil Jindřich,
Pátek 13. 1. od 19.30 hodin
Josef Kuneš, divadelní
velký sál MKS v Domažlicích
spolupráce - Eva Denková,
Divadlo - divadelní soubor
Tereza Mašlová, D. Žáková,
Kolofantí Koloveč
výtvarná spolupráce Igor Šlechta, žáci ZUŠ, hudební
nastudování - Lucie Bínová,
Svůj originální rukopis vtiskl
J. Bína, Václav Cibulka,
tentokrát autor Martin Volf černé
Kamil Jindřich, J. Lucák,
Nejúspěšnější a nejžádanější
komedii ZOO. Svým osobitým
hudební úprava - K. Bečvář,
projekt Pavla Šporcla
stylem zachycuje nekalé podniJosef Kuneš, hraje a zpívá s cikánskou cimbálovou kapelou
katelské plány se zoologickou
Orchestr ZUŠ, Bicí ansámbl TEP,
GIPSY WAY ENSEMBLE.
zahradou i za cenu intrik. Nechte žáci ZUŠ, řídí - Václav Cibulka,
Předprodej vstupenek v MIC.
se unést sledem mnoha událostí,
zvuk - Václav Váchal, světla ve kterých nechybí vtip, černý až Tomáš Kulhánek, Eva Denková,
Neděle 8. 1. od 19.30 hodin
cynický humor, zvrácená morálinspice - Tereza Mašlová,
velký sál MKS v Domažlicích
ka, ironie i napětí. Autor ukazuje
choreografie, scénář, režie Divadlo v rámci předplatného poměry mezi svéráznými zaměstVáclava Brettschneiderová.
Divadlo PALACE
nanci zahrady i naprosto nečekané Ve stejný den budou připraveny
Jiří Hubač
zápletky, šílené situace, průšvihy ještě dvě dopolední představení
a překvapivá rozuzlení. Celá hra
pro školy.
Předprodej vstupenek v MIC.
se odehrává v kanceláři dosavadního ředitele, kde se postupně odHrají:
Václav
Postránecký, víjí různé příběhy ze ZOO a v ní
Pátek 20. 1. od 20.00 hodin
pracujících postaviček.
Svatopluk Skopal, René Přivelký sál MKS
bil, Zdeněk Maryška/Karel
Předprodej vstupenek v MIC.
Klubová scéna
Vlček, Václav Helšus, Johanna Předplatitelé divadelní sezóny mohou
MICHAL PAVLÍČEK
Tesařová/Zdena
Herfortová,
uplatnit 20% slevu po předložení
& ČOMBEBAND
Naďa Konvalinková
abonentní vstupenky.
Obsazení:
Michal Pavlíček, Miloš
Hluboce lidská, hořko sladká komeMeier, Martin Ivan a Michal Nejtek.
Neděle 15. 1. 2017
die, o lásce, snech a síle přátelství.
Obdivovaný kytarový mág, sklaNěkdejší repetent Beďar chce udělat
LOUTKOVÉ DIVADLO
datel svérázných hříček i autor
„něco velikého“, čím by korunoDOMAŽLICE
introvertních
rockových opusů,
val svůj život. Svolá abiturientský
stejně jako melodicky silných
večírek píseckého gymnázia po 50
balad, skladatel symfonické a scéletech. Vrcholem večírku má být
nické hudby. Působí také jako
koncert znovuobnovené studentské
vyhledávaný
producent a mentor
Začátek
představení
vždy
od
14.00
kapely, kterou kdysi vedl. Při jejích
mladých hudebníků. Svůj osobitý
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
zkouškách se po dlouhých letech
rukopis zanechává nejen v sólové
setkávají také dva bývalí kamarádi Vstupenky pouze v předprodeji
dráze, ale také v Pražském výběv
MIC
od
pondělí
12.
prosince
na život a na smrt, Šána a Pinďas,
ru,
Stromboli, BSP či Big Heads.
na
oba
lednové
termíny.
jejichž přátelství rozbila láska k jedJednotné vstupné 25,- Kč.
Předprodej vstupenek v MIC.
né spolužačce, Marušce Kurandové.

TARZAN

ZOO

STARÁ
DOBRÁ KAPELA

ČERVENÁ
KARKULKA

Čtvrtek 26. 1. od 19.30 hodin
velký sál MKS
MKS a Kruh přátel hudby zvou
na bonusový koncert

PODIUM 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 2017
- na tento koncert jsou platné
abonentní vstupenky.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 20% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Neděle 29. 1. 2017
LOUTKOVÉ DIVADLO
DOMAŽLICE

ČERVENÁ
KARKULKA

Začátek představení vždy od 14.00
a od 16.00 hodin, MKS I. patro.
Vstupenky pouze v předprodeji
v MIC od pondělí 12. prosince na
oba lednové termíny.
Jednotné vstupné 25,- Kč.
Pátek 3. 2. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

RYBIČKY 48

V roce 2002 vznikla v Kutné Hoře
kapela Banánovy Rybičky, hrající
ve složení Kuba Ryba (basa/zpěv),
Petr Lebeda (kytara/zpěv), Ondra
Šotek (bicí/zpěv). Tuto sestavu doplnil v roce 2014 kytarista Michal
Brener (kytara/zpěv). Po čase kapela změnila své jméno, v hlasování fanoušků zvítězil název Rybičky
48. Skupina odehrála více než tisíc
koncertů v Čechách i zahraničí.
Vystupovala například i jako support na zahájení světového turné
legendární americké punkrockové
formace The Offspring. Jako host
vystoupí skupina Imodium.
Předprodej vstupenek v MIC
a v síti Tecketstream..

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Neděle 5. 2. od 17.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

DECHOVÁ HUDBA
- BOJANÉ

Podlužácká dechová hudba Bojané
z Dolních Bojanovic se za svých
55 let činnosti neodmyslitelně
zapsala do srdcí mnoha příznivců
a posluchačů tohoto žánru. Bojané
mají svůj ryzí nezaměnitelný zvuk,
vycházející z regionu bohatého
na lidovou píseň. Čerpají také od
mnoha autorů i z vlastní dílny, přičemž opěvují rodný kraj. Důkazem
toho všeho je nespočet vystoupení,
spolupráce s Českým rozhlasem,
Českou televizí a dalšími médii.
Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení abonentní vstupenky.

Úterý 7. 2. od 19.00 hodin
kino Čakan
Přednáška s diashow

MARTIN LOEW: KUBA
- OSTROV NA ROZCESTÍ DĚJIN

Kuba je fantastická země. Unikát,
co se jinde nevidí. V prostředí tropického Karibiku tu žijí
nádherní lidé ve světě, který jako
by vypadl z historického, mírně
apokalyptického filmu. Duch místa
- genius loci - je doslova omamný.
V kulisách rozpadajících se měst
zní temperamentní a podmanivé
rytmy. Mezitím se jaksi mimochodem a rezignovaně stojí fronty na
chleba, vejce či mléko. Nebo se
čeká na rozhrkaný náklaďák, co tu
slouží místo autobusu. A přitom
všechno kolem je tak neuvěřitelně
fotogenické...
Předprodej vstupenek v MIC.

Úterý 14. 2. od 19.30 hodin
velký sál MKS Domažlice
I. abonentní koncert

DOMINIKA WEISS
HOŠKOVÁ - violoncello
JIŘÍ HOŠEK - violoncello,
klavír
Předprodej zbylých vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.

Neděle 19. 2. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Divadlo v rámci předplatného
Divadelní spolek KAŠPAR
Herold Pinter

ZRADA

Hrají: Jitka Nerudová, Jan
Potměšil, Adrian Jastraban
Hra anglického autora o tajemství
z dávné minulosti. Když se sejdou
tři lidé, jeden vždy přebývá... Jak
to vlastně tenkrát bylo?!
Předprodej vstupenek od 16. 1. 2017
v MIC v Domažlicích.

Pondělí 20. 2. od 18.00 hodin
velký sál MKS
Taneční divadlo

TANEČNÍ CENTRUM
PRAHA - VÍTEJ NA SVĚTĚ

číslo 1

vyjíždí každý rok na expedice
a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový
a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných
a mediálních projektů. V Česku
i zahraničí organizuje tematické
fotovýstavy o krásách světa.
Předprodej vstupenek v MIC.

Neděle 5. 3. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY
MAKERS

Takto poetický název nese nový
Orchestru Melody Makers je
celovečerní rodinný balet v indvacet. Krásný věk. Mládí v rozterpretaci souboru Baby Balet
Praha, nejmladších konzervato- puku a přitom již jisté zkušenosti.
Ondřej Havelka a jeho hot-jazzoví
ristů Tanečního centra Praha.
pardálové vrhají se do jubilejní
Autorský tým zkušených tvůrců
sezony s nakažlivou vitalitou
dětských choreografií mapuje pět
a v nebývalé formě. V novém
životních etap: narození, dětství,
programu zazní mnohé pyramiškolu, pubertu a dospělost.
dální hity, jež si publikum za ta
Dramaturgie využila mimořádně
léta oblíbilo - Mě to tady nebaví,
chytré a poetické texty 24 písní
Děkuji, bylo to krásné, Půlnoční
Zdeňka Svěráka a Jaroslava
blues, Vendelíne, co děláš?...
Uhlíře, vlastně jakési mikro
scénáře inspirující baletní tvůrce. A k nim přibude pár fungl nových
swingových smrští, které jistě
Toto současné taneční divadlo
chytnou za srdce též.
však nesměřuje pouze k dětským
Zkrátka, přijďte s námi tu dvacítku
divákům. Nesnaží se být ani
oslavit, protože jazz a swing nás
infantilní a podbízivé. Naopak,
bavil, baví a bavit bude. A já se
tanečními scénickými prostředky
vsadím, že i vás! - Ondřej Havelka
doplněnými projekcí, se snaží
Předprodej vstupenek v MIC.
vyjádřit životní moudrost, draPředplatitelé divadelní sezóny mohou
matičnost a humanismus, které
uplatnit 10% slevu po předložení
jsou v textu písní obsaženy.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.
Na tuto akci můžete využít 50% dětskou
slevu na vstupenku.

Středa 1. března od 19.00 hodin
kino Čakan
Přednáška s diashow

JIŘÍ KOLBABA
- POKLADY ALJAŠKY
A ZÁPADNÍ KANADY

abonentní vstupenky.

Úterý 23. 3. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

DALIBOR JANDA
S KAPELOU
PROTOTYP

Svého času býval Dalibor Janda
úspěšnější než Karel Gott. Několik
jeho písní doslova zlidovělo,
zpěvákův typický chraptivý hlas
Putování po severozápadě USA
se nedal s ničím splést. Fanoušci,
a Kanady začneme v aljašském
kteří se dnes vypraví na Jandův
Anchorage. Poznáme park Denakoncert, budou nejspíš příjemně
li, obávané medvědy, sídlo Santa
překvapeni, že jejich oblíbenec
Clause i namodralé ledovce.
vypadá prakticky stejně jako před
Z Aljašky do kanadské Britské
lety – a že má stále dost energie.
Columbie poplujeme velkým
parníkem. Nad Vancouverem bu- Držitel 3 Zlatých slavíků přiveze
jako hosta dceru J. A. Jandovou.
deme létat vrtulníkem. Poznáme
Předprodej vstupenek v MIC.
přírodní skvosty oblasti a připoPředplatitelé divadelní sezóny mohou
meneme si místa zlaté horečky
uplatnit 10% slevu po předložení
v Kanadě a USA.
abonentní vstupenky.
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba
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Sobota 25. 3. od 20.00 hodin
velký sál MKS

CHODSKÝ BÁL
Pátek 31. 3. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

ARAKAIN XXXV
DOUBLE TOUR
- UNPLUGEED
TOUR 2017

Pořadatel: Petr Kubáň - Agentura
Arakain
Předprodej vstupenek v MIC.

Sobota 1. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

ARAKAIN XXXV
DOUBLE TOUR
- THRASH TOUR 2017

Pořadatel: Petr Kubáň - Agentura
Arakain
Předprodej vstupenek v MIC.

Středa 5. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Mluvené slovo

ZDENĚK IZER
A AUTOKOLEKTIV

Předprodej vstupenek v MIC.
Předplatitelé divadelní sezóny mohou
uplatnit 10% slevu po předložení
abonentní vstupenky.

Sobota 8. 4. od 20.00 hodin
velký sál MKS
Koncert

DYMYTRY

Předprodej vstupenek v MIC a síti
Tecketstream.

Čtvrtek 13. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert
Pořadatel Sapporo my s.r.o.

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Předprodej vstupenek v MIC a CK
SUNNY.

Čtvrtek 20. 4. od 19.30 hodin
velký sál MKS
Koncert

VĚRA ŠPINAROVÁ &
ADAM PAVLÍK BAND
Nový exkluzivní koncertní
program pro rok 2017.
Předprodej vstupenek v MIC.

Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 1
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DIVADELNÍ SEZONA 2017
divadelní představení v rámci předplatného
1. - 8. řada 1.440,- Kč
LEDEN:
ÚNOR:
BŘEZEN:
DUBEN:
KVĚTEN:
ZÁŘÍ:
ŘÍJEN:
LISTOPAD:

Cena jedné abonentní vstupenky na 8 divadelních her
9. - 16. řada 1.400,- Kč
17. - 23. řada 1. 360,- Kč

balkon 1.440,- Kč

Divadlo PALACE, Jiří Hubač - STARÁ DOBRÁ KAPELA
Hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, René Přibil, Zdeněk Maryška/Karel Vlček, Václav Helšus, Johanna Tesařová/
Zdena Herfortová, Naďa Konvalinková, Režie: Petr Hruška
Divadelní spolek KAŠPAR, Harold Pinter - ZRADA
Hrají: Jitka Nerudová, Jan Potměšil, Adrian Jastraban, Režie: Filip Nuckolls
Divadlo KALICH, Sébastien Thiéry - ZAČÍNÁME KONČIT
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová/Miluše Hradská/Johana Tesařová, Režie: Lída Engelová
Divadlo V ŘEZNICKÉ, Benjamin Kuras - VRAŽEDNÝ PÁTEK
Hrají: Stanislav Zindulka a Jakub Zindulka, Režie: Jakub Zindulka
Agentura HARLEKÝN, Divadlo KOLOWRAT, Jaroslav Gillar - BLÁZINEC
Hrají: Miroslav Táborský v patnácti postavách, Režie: Jaroslav Gillar
Divadlo PALACE, Patrick Haudecoeur, Danielle Navarro – Haudecoeur - S NEBO BEZ?
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Závěský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová, Tomáš Grúz, Režie: Vanda
Hybnerová, Jakub Čermák
Divadlo Studio DVA, Philippe Claudel - O LÁSCE
Hrají: Karel Roden a Jana Krausová, Režie: Adam Kraus
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské, Machael Parker - ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Mahulena Bočanová, Veronika
Jeníková, Olga Želenská a další, Režie: Roman Štolpa

Vážení abonenti
a návštěvníci MKS,
jsem rád, že Vás mohu opět přivítat
v abonentní divadelní a koncertní sezoně
2017, kterou pro Vás připravila programová
rada a pracovníci programového oddělení
MKS v Domažlicích.
V tomto roce se po další etapě rekonstrukce
našich sálů vracíme k původnímu počtu divadelních a koncertních představení, žánrová
a obsahová nabídka se rozšíří tak, jak je to pro
naše abonentní cykly obvyklé.
V rámci divadelních představení a koncertů jsme se snažili vybrat tituly a interprety, kteří Vás, jak doufáme, zaujmou
a osloví. Budeme však vždy rádi, když nám
během roku budete sdělovat Vaše dojmy,
názory, ale i náměty pro další dramaturgický plán - bude to pro nás vítaná inspirace.
Dovolte mi, abych poděkoval všem členům programové rady a pracovníkům MKS
v Domažlicích, kteří se přípravě abonentních cyklů věnovali a budou pro Vás celý
průběh zajišťovat.
Přeji Vám příjemné kulturní zážitky
a hezké chvíle strávené v MKS v Domažlicích.
Mgr. Kamil Jindřich,
ředitel MKS v Domažlicích

Sezona Kruhu přátel hudby
při MKS v Domažlicích
Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
+ bonus Pódium mladých talentů pro předplatitele zdarma
1. - 10. řada 720,- Kč

11. - 23. řada 640,- Kč

balkon 720,- Kč

LEDEN:
Bonusový koncert: PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ
Koncert, na němž se představí mladí umělci z Domažlic a blízkého okolí, kteří se rozhodli věnovat
hudbě profesionálně a po absolvování ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice pokračují ve studiu
hudebních oborů na konzervatořích a vysokých hudebních školách.
ÚNOR:
I. abonentní koncert: DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ - violoncello,
JIŘÍ HOŠEK - violoncello, klavír
BŘEZEN:
II. abonentní koncert: Žesťový soubor CZECH BRASS
Marek Zvolánek - trubka, Marek Vájo - trubka, Jiří Houdek - trubka, Lukáš Moťka - trombón,
Stanislav Penk - trombón, Karel Kučera - bastrombón, Karel Malimánek - tuba
DUBEN:
III. abonentní koncert: JURIJ KRUGLOV - bas, AUGUSTIN KUŽELA - klavír
KVĚTEN:
IV. abonentní koncert: DUO DU RÊVE - Jana Jarkovská - flétna,
Bohumír Stehlík - klavír
ZÁŘÍ:
V. abonentní koncert: MAURICE ENSEMBLE - Michaela Kapustová
- mezzosoprán, Sona Vimrová - kytara, Bledar Zajmi - violoncellío
ŘÍJEN:
VI. abonentní koncert: KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa,
VILÉM VEVERKA - hoboj
LISTOPAD:
VII. abonentní koncert: DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO
- Slávka Vernerová - Pěchočová - klavír, Helena Jiříkovská - housle, Petr Verner - viola,
Jan Ždárský - violoncello
PROSINEC:
VII. abonentní koncert: Z NEBE POSEL VYCHÁZÍ
MUŽSKÉ VOKÁLNÍ KVARTETO Q VOX & MAGDALENA MÚČKOVÁ - cimbal

Kontakt: tel. č. +420 379 722 631 nebo mobil +420 728 353 103 (Ivana Antošová), e-mail: antosova@idomazlice.cz
Změna programu vyhrazena. 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

Pro turisty a lyžaře / Městská policie
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Aktuality z Městského informačního centra (MIC)

MIC má za sebou poměrně náročný rok, aktivity vyvrcholily v létě, kdy naše město navštívily desetitisíce turistů, a to i mimo dobu konání
Chodských slavností. Zajímavé jsou pro nás údaje z elektronického počítadla návštěvníků: v červenci navštívilo naši kancelář 8675 osob, v srpnu
jich bylo zaznemnenáno dokonce 12831, což je
zhruba 414 lidí denně. Nárůst domácího cestovního ruchu (CR) byl letos zaznamenán v celé ČR
a zvýšený zájem o naši zemi jako žádanou destinaci se dá očekávat i v následujících letech. Pro
nás je důležitá podpora zejména aktivního CR,
tedy příjezdu klientely do našeho regionu.
Kromě běžného provozu se naše „Íčko“
účastnilo veletrhů CR v Brně, Mnichově,
Praze a Plzni, podílelo se na několika akcích
a projektech, jako např. Dny evropského dědictví, turistická hra Domažlicko s mobilem
v kapse, hledačka - questing aj.

Jsme si vědomi toho, že i když je naše infocentrum držitelem certifikátů Asociace turistických
informačních center a Českého systému kvality,
nemůže s ohledem na stávající prostory splňovat
standard, který se dnes od této služby očekává,
např. veřejný internet, přehledné rozdělení prostoru s tématickým členěním propagačních materiálů a upomínkových předmětů, bezbariérovost,
možnost audiovizuálních prezentací, umístění interaktivní mapy, a v neposlední řadě uspokojivý
komfort pro návštěvníky i samotné zaměstnance.
Tomuto problému se nyní věnujeme a snažíme se
najít řešení, které by bylo reálné a vhodné. Kvalitu služeb chceme nadále zlepšovat jak pro turisty
a návštěvníky našeho města, tak pro občany.
MKS v Domažlicích spravuje také prostor zrekonstruované části Kulturního centra - Pivovar
Domažlice. Pracovnice MIC zde mohly uvítat
návštěvníky a zájemce o prohlídku v průběhu

celého roku. Velmi nás těší zejména zájem škol,
ale i turistů, kteří si prohlídku objednali, nebo
využili standardní otevírací dobu během letní
turistické sezony. Prostor je také ideální pro pořádání koncertů i výstav a za tímto účelem byl také
několikrát s velmi dobrou návštěvností využit.
Pro rok 2017 připravujeme novou reedici
našich tematicky zpracovaných prospektových
řad a ve spolupráci s dalšími subjekty probíhají
přípravné práce na realizaci budoucí expozice
s názvem Česko-bavorské dědictví - společně
a atraktivně, při níž spolupracujeme s našim
partnerským městem Furth im Wald. Tato expozice bude umístěna v západním křídle pivovaru,
který nyní čeká na potřebnou rekonstrukci.
Aktuality je možné stále sledovat na
www.idomazlice.cz či na facebooku, nově pak
také na Instagramu #visitdomazlice.
Mgr. K. Jindřich, ředitel MKS v Domažlicích

Pro lyžaře a turisty funguje nová útulna na Malinově hoře
Z bývalého hospodářského objektu bývalých kasáren na Malinově hoře u Čerchova
je zbrusu nová útulna. Pro lyžaře a turisty ji
zrekonstruovaly Domažlické městské lesy ve
spolupráci s městem Domažlice.
Areál bývalých kasáren, který byl vybudován
v r. 1989, byl na město Domažlice bezúplatně
převeden v roce 2008. Vojáci objekty opustili
asi tři roky po revoluci, nějakou dobu poté areál
využívala pohraniční policie, ovšem potom již
budovy chátraly. „Byl to spíše takzvaný danajský dar, ale chceme Malinovu horu co nejvíce
zatraktivnit pro turisty a nová útulna je takovým
prvním krokem. Uvidíme, jestli tady lidé chtějí
trávit svůj volný čas a podle toho budeme rozhodovat v případě využití dalších objektů,“
uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.
Areál Čerchova je lyžaři velmi oblíbený. I s

Více fotografií na www.domazlice.eu.
německou stranou nabízí kolem 80 kilometrů
běžeckých tras. Přímo u útulny je možné napojit
se na Čerchovský okruh (13,5 kilometru) a kolem oplocení areálu bude připravena také trasa
pro ty úplně nejmenší lyžaře nebo začátečníky.
Atraktivní je lokalita Čerchova také pro pěší
turisty nebo cyklisty. „V útulně bude fungovat

správce. Otevřeno bude o víkendech a také během zimních prázdnin. Zájemci se tady budou
moci ohřát, občerstvit z vlastních zásob a možné bude objednat si tady i přespání. K dispozici
máme sedm lůžek,“ uvedl ředitel Domažlických
městských lesů Jan Benda s tím, že upřednostňovány budou akce Sněhařů Domažlice.
Při rekonstrukci objektu v útulnu se naráželo na několik problémů, které se ale podařilo
zdárně vyřešit. Voda je například zajištěna ze
zásob pitné vody, kterou z okolí Čerchova
odebírá nedaleký Waldmünchen. Elektřina je
dočasně řešena formou centrály, přidat by se
měly i fotovoltaické panely. „Věřím, že se nám
nakonec podaří zajistit zdroj elektrické energie
z Čerchova,“ dodal Benda.
Objekt je napojen také na pult centrální ochrany
Městské policie Domažlice. Text a foto: (kol)

Ukončení kurzů sebeobrany pro seniory
Ve čtvrtek, 1. prosince 2016, se uskutečnilo
slavnostní ukončení kurzů sebeobrany pro seniory, které pořádala Městská rada seniorů Domažlice (MRS) ve spolupráci s Městskou policií
Domažlice a panem Waldemarem Janečkem.
V osmi tematických blocích se účastníci kurzů
naučili jak včas rozpoznat případné nebezpečí,
správně nastalou situaci vyhodnotit, a především se správně zachovat. Senioři se v rámci
kurzů dále naučili několik základních hmatů
a chvatů a seznámili se s různými pomůckami,
které na svoji obranu mohou použít – např. pepřový sprej, paralyzér nebo osobní alarm. Účastníci během kurzů dělali postupně velké pokroky
nejen co se týče zvládání techniky sebeobrany,
ale také ve zlepšování postřehu a periferního
vidění, které je na ulici důležité zejména pro vyhodnocení rizikovosti situace a získání přehle-

du o dění kolem nás. Kromě postřehu účastníci
kurzů pravidelně trénovali i svoje hlasivky, které
jsou důležitou prvotní „zbraní“ v případě napadení či ohrožení na životě. Slavnostní ukončení
kurzů sebeobrany se uskutečnilo ve výborovně
TJ Sokol Domažlice, kde nechyběl ani velitel
MP Domažlice, Mgr. Petr Kubal, a předseda
MRS Domažlice, JUDr. Josef Fidrant. Pravidelní účastníci byli ze strany MP odměněni
pamětními listy a dárkovými taškami s různými
předměty – pepřovým sprejem, reflexními páskami, propiskami, klíčenkami apod.
Senioři obecně patří mezi nejrizikovější
skupinu obyvatel, ohrožených násilnou kriminalitou – proto je třeba se intenzivně věnovat
preventivnímu působení v řadách seniorů a na
možná rizika je upozorňovat. Za tímto účelem
MP Domažlice vydala informativní letáček

Ukončení kurzů sebeobrany pro seniory.
s radami pro seniory, kde je shrnuto desatero
rad a doporučení jak nejefektivněji ochránit
sebe i svůj majetek. Tento letáček je možné si
stáhnout na webových stránkách MP Domažlice (www.mpdomazlice.cz) nebo si jej osobně
vyzvednout na služebně MP Domažlice na
náměstí Míru 1.
Text a foto: Ing. V. Říhová, MP Domažlice

Jízdní řád MAD pro rok 2017
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XXIV. ročník soutěže „O největší alobalovou kouli“
Koncem roku 2016 se opět rozbíhá soutěž
ve sběru alobalu „O největší alobalovou kouli“, a to již XXIV. ročník.
Proč sbírat alobal? Získání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces. Na
výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa,
která tuto plechovku zaplní do poloviny. Aby
mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy,
je třeba 171 MJ energie. Pro srovnání: spotřeba
energie na výrobu PET činí 70 MJ/kg a výroba
pozinkovaného plechu si vyžádá 33 MJ/kg.
Hliník se na skládce prakticky nerozkládá. Lze
jej velmi dobře recyklovat na rozdíl od obalů
z kombinovaných materiálů – např. tetrapak.
Ložiska bauxitu se na území ČR nevyskytují,
veškerá výroba hliníku je kryta dovozem ze
zahraničí a využíváním druhotných surovin
z tuzemska. Při výrobě hliníku z druhotných

surovin se ušetří až 95 % energie, a to se projevuje nejen v ceně výrobků, které si kupujeme,
ale hlavně v menším znečištění životního
prostředí. Při výrobě hliníku z bauxitu vzniká
totiž nejenom hliník, ale i jedovaté odpady,
které poškozují všechny živé organismy včetně
člověka. Proto bychom měli alobal sbírat a tím
alespoň malým dílem přispět ke zlepšení stavu
naší planety.
Zkuste i vy sbírat alobal a budete překvapeni, kolik alobalu jinak skončí v každé domácnosti každoročně v odpadkovém koši. Sbírat
je možno alobal z obalů potravin a jiných
výrobků, které doma používáte. Odevzdaný
alobal musí být čistý (bez zbytků másla, sýra,
tuků,..) a bez nalepených papírů, jinak sběratel
může být ze soutěže vyloučen. A jak poznáte,
že se jedná opravdu o alobal a ne o folii s hli-

Státní fond životního prostředí ČR připravuje ve spolupráci
s městem Domažlice seminář pro žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Seminář se bude konat
dne 20. února 2017 od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti
budovy radnice v Domažlicích.

nabízí pracovní místo na pozici

obchodní asistent/ka
nástup: leden 2017

tel: 603 218 454
email: jirinec@nanoSPACE.cz
www:nanospace.cz

níkových povrchem? Každý hliníkový obal je
označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě
ještě nápisem ALU. V případě pochybností
použijeme magnet, hliník na rozdíl od železa
či jiných kovů není magnetem přitahován.
Z alobalu Vám půjde udělat kulička, která
bude držet tvar a nerozbalí se třeba jako obal
od kávy, instantní polévky či tyčinek.
Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorie - jednotlivců, sourozenců, rodin a kategorie
- kolektivů. Uzávěrka soutěže se předpokládá
začátkem května 2017, bližší podmínky pro
ukončení soutěže budou včas zveřejněny. Veškeré dotazy k podmínkám a průběhu soutěže
směřujte na pana Petra Sladkého, pracoviště
U Nemocnice 579, Domažlice, tel. 379 719 267,
mail petr.sladky@mesto-domazlice.cz. Odbor
životního prostředí MěÚ, (redakčně zkráceno)

Tajemnice MěÚ Domažlice oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na funkci:

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Přihlášky s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 31. 1. 2017
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa

Inzerce

číslo 1

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, 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

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství,
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice,
tel.: 724 501 626
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Hledám pro vážné seznámení, společný rodinný život osamělou ženu. Věk,
vzhled, postava, bydliště a majetek není
pro mne rozhodující. Nabízím lásku,
věrnost, oporu. Jsem SŠ, štíhlé postavy,
s delšími vlasy, nekuřák, abstinent, rozvedený. Očekávám a těším se na odpověď
od ženy, která má o seznámení opravdu
vážný zájem. Tel. +420 705 404 111
Levně pronajmu objekt v centru
Domažlic, jako obchod nebo kancelář.
Tel. 739 232 387.
Učitelka M (30 let praxe) nabízí doučování z matematiky pro ZŠ od ledna 17.
Tel. 728 267 651, Domažlice

INZERUJTE U NÁS
CENÍK INZERCE:

Silné partnerství

Tři značky. Jeden podnik.

Firma pro Heq je celosvětovým dodavatelem pro gastronomii,
hoteliérství, aerolinie a nemocnice.
Jako dceřiná společnost koncernu WMF se řadí k nejvýznamnějším odborníkům pro profesionální vybavení hotelů.
Česká dceřiná společnost proHeq (CZ) s.r.o. představuje inovativního výrobce značkového zboží, které stylem, kvalitou
a využitím odpovídá i těm nejvyšším nárokům.
V současné době nabízíme volná pracovní místa pro naši
pobočku v Domažlicích kandidáta na pozici:

Ruční a strojní leštič

Popis práce: ruční a strojní leštění, broušení kovového
spotřebního zboží.

Obsluha průmyslových robotů

Popis práce: obsluha lešticích robotů KUKA, ruční
leštění a broušení kovového spotřebního zboží.

Svářeč

Popis práce: svařování v nerezu, zkušenosti vítány.

Seřizovač lisů

Popis práce: seřizování hydraulických a excentrických lisů.

Manažer kvality (muže, ženu)

pro Heq (CZ) s.r.o.
U Pískovny 308
Tel: +420 379 415 512
Fax: +420 379 415 599
jana.schambergerova@proheq.cz
www.proheq.cz

Popis práce: provádění vstupní kontroly komponentů, výstupní kontroly hotových výrobků, vyhotovení
kontrolních zpráv, kontrola nápravných a preventivních opatření, kontrola efektivity, systém Babtec
+ šklení, koordinace, stanovení a kontrola termínů,
komunikace s dodavateli a zákazníky. Znalost norem
ISO 9001 a ISO 14001.
Požadujeme: VŠ vzdělání technického směru, zkušenosti v oblasti kvality a metrologie. Dobré znalosti anglického a německého jazyka. Znalost Excel, Word, - práci ve stabilní mezinárodní společnosti
Outlook. Power Point. Analytické, technické a orga- - možnost profesního a osobního rozvoje
nizační schopnosti, odpovědnost a týmovou práci, - odpovídající mzdové ohodnocení
- prémie dle výkonu
přesnost, flexibilitu a komunikační schopnosti.
Pokud máte zájem pracovat u společnosti
proHeq (CZ) s.r.o., zašlete svůj životopis v českém jazyce poštou nebo e-mailem na personální
oddělení pobočky v Domažlicích. Rádi též přivítáme osobní kontakt.

- vánoční bonusy
- příspěvek na dopravu
- dotované stravování (obědy i večeře)
- finanční odměnu za doporučení nového zaměstnance
- možnost školení a pracovních kurzů
- zajištění pracovních oděvů
- občerstvení na pracovišti, zajištění pitného režimu
- možnost služebních výjezdů do zahraničí

Uzávěrka
inzerce pro
únorový
Domažlický
zpravodaj je
10. 1. 2017

Celá strana 191*250 mm
6 534 Kč (bez DPH 21%)
1/2 strany 191*125 mm
3 267 Kč (bez DPH 21%)
1/4 strany 95*125 mm
1 634 Kč
(bez DPH 21%)
Řádková inzerce
1 řádek = 39 Kč
1 cm2 = 16 Kč
(bez DPH 21%)
Při opakování
sleva 10%
Náklad 5 800 ks.
Kontakt: Kristýna Kolbecková,
tel.: 777 968 884
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