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OCENĚNÍ VÁCLAVA CIBULKY
PAMĚTNÍ MEDAILÍ MĚSTA

– využijte slevu a zakupte si permanentní vstupenku na 3 skvělé koncerty!
Shoda náhod a běh událostí tomu chtěly, že se v listopadu v rámci klubové scény
MKS na jednom jevišti, ale ve třech různých termínech, sejdou tři veličiny jazzového světa, a to hvězdy nejen evropského
formátu. Český fenomenální flétnista Jiří
Stivín, newyorský kytarista
českého původu
Rudy
Linka
a
jihoafrická
charismatická
zpěvačka Melanie
Scholtz z Kapského města – to je
výčet interpretů,
kteří do sálu
MKS zavítají se
svými kapelami.
MKS pro tuto příležitost připravilo
zvláštní permanentní vstupenku v hodnotě
350,– Kč, která umožňuje vstup na všechny tři koncerty a výrazně snižuje cenu pro
zájemce, kteří se rozhodnou navštívit více
než jeden koncert listopadové klubové
scény.
(kj)

Soutěž o permanentní
vstupenku na jazz

V obřadní síni domažlické radnice byl starostou města ing. Miroslavem Machem
oceněn pamětní medailí Václav Cibulka. Jmenovaný je velmi dobře znám nejen
v kulturní obci jako zpěvák v Linha Singers, ale především z posledních let z vedení
Čerchovanu (1992–1996), výuky mladých hudebníků v ZUŠ Domažlice a z řady
dalších aktivit. „Město oceňuje osobnosti, které přispěly k rozvoji a ke kvalitě života
v Domažlicích,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje, „letos byl vybrán Václav
Cibulka, který se nesmazatelně zapsal do kulturního dění. Hlavně vychoval a pomohl spoluutvářet mnoho mladých hudebníků, kteří již dnes dokáží rozdávat radost
na mnoha kulturních pořadech. Oceňujeme zejména jeho návrat do rodného města,
kde ve věku, kdy ostatní začínají odpočívat, věnuje svoji energii a životní zkušenosti
výchově mladé generace. Přejeme mu ještě jednou celoživotní sílu do dalších jistě
pracovních let.“
O udělení stříbrné pamětní medaile rozhoduje zastupitelstvo města. To v minulosti
rozhodlo ocenit: primáře MUDr. Václava Nováka, učitelku Jiřinu Paroubkovou, členku legendárního Chodského tria Jiřinu Skalovou a členy Konrádyho dudácké muziky.
Text Stanislav Antoš, foto Václav Hruška

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 23. 11. 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 16. 11. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

MKS připravilo soutěž o jednu permanentní vstupenku na tři výše zmíněné jazzové koncerty. Možnost získat ji má každý,
kdo se v týdnu od 6. do 11. listopadu 12.00
hodin zaregistruje v Městském informačním centru do systému Kulturního informačního servisu, který zajišťuje zájemcům
posílání pozvánek na kulturní akce MKS
formou SMS nebo emailem (služba je
zcela zdarma, registrace je v Městském informačním centru). Z těchto nově registrovaných zájemců bude výherce vstupenky
vylosován.
(mks)

Vánoční strom

Město Domažlice zve širokou veřejnost
na slavností rozsvícení vánočního stromu
u kašny na náměstí. Akce se uskuteční
v sobotu 26. listopadu, tedy na začátku
doby adventní. Začátek kulturního programu je v 16 hodin, po setmění následuje zejména pro děti tolik atraktivní rozsvícení
vánoční výzdoby.
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 19. schůzi
dne 13. 9. 2011:
- schválila Memorandum o partnerství
při přípravě, řešení a realizaci projektu
Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část – digitální technická mapa
Plzeňského kraje
- nesouhlasila s odstraněním 1 kusu jasanu před domem č.p. 515 v Žižkově
ulici, Domažlice na pozemkové parcele
č. 4781/35 v k. ú. Domažlice
- souhlasila s odstraněním 6 kusů bříz
bělokorých a s probírkou smrků v ulici
Vojtěchova (čp. 219 a 220), Domažlice
na pozemkové parcele č. 2586/1 v k. ú.
Domažlice
- nesouhlasila s pokácení vzrostlých smrků před domem č.p. 258 v Petrovické
ul., Domažlice na parcele č. st. 1161/23
v k. ú. v Domažlice
- souhlasila s odstraněním proschlých
jasanů z bezpečnostních důvodů v Petrovické ulici na pozemkové parcele
č. 4948/7 v k. ú. Domažlice
- schválila Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2011
- schválila předání 500 ks komiksu “Průvodce městem pro děti a mimozemšťany” příspěvkové organizace města
Domažlice Městská knihovna Boženy
Němcové Domažlice
- souhlasila s výsadbou stromu (lípy srdčité) na pozemku ve vlastnictví města
Domažlice – pozemkové parcele č. 2311/18,
k.ú. Domažlice pionýrskou skupinou
Mír Domažlice v rámci projektu „Stromy Anežky České“, který připravuje

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: stanislav.antos@mks.mesto-domazlice.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana
Štenglová. Uzávěrka inzerce do 10. dne,
ostatní do 15. dne v předchozím měsíci.
Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS
Domažlice – zdarma. Registrační číslo
MK ČR E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.
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Česká rada dětí a mládeže za podmínky
zajištění vyjádření vlastníků sítí
- schválila zadání zakázky na vybudování
plynové přípojky bytového domu Poděbradova 54 v Domažlicích společnosti
Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého
652, Domažlice
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci akce „Plynová přípojka bytového domu Poděbradova č.p. 54“ se společností Plynoma spol. s r.o., Prokopa
Velikého 652, Domažlice
Rada města na své 20. schůzi
dne 27. 9. 2011:
- schválila záměr reorganizace občerstvovacích zařízení v MKS a uložila řediteli
provést výběr nového nájemce dle předloženého harmonogramu a v souladu
s navrhovanou koncepcí
- delegovala pana Mgr. Karla Štípka jako
člena výběrové skupiny pro výběr nového nájemce občerstvovacích zařízení
MKS
- vzala na vědomí žádost DTS Domažlice, příspěvková organizace, ze dne 12.
8. 2011 na zajištění opravy oplocení
urnového háje na městském hřbitově
v ulici Chrastavická
- souhlasila s podnájmem části nebytových prostor objektu Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb-domov
pro seniory č.p. 689 v ul. Prokopa Velikého, Domažlice – Týnské Předměstí
umístěného na stavební parcele č. st.
4419, k.ú. Domažlice, prostory rehabilitace nacházející se ve II. patře objektu
o celkové výměře 145 m2 včetně vybavení společnosti ŠOS s.r.o., Dobrovského
254, 346 01 Horšovský Týn, za účelem
poskytování rehabilitačních služeb
a masáží na dobu do 31. 12. 2014
- schválila zadání zakázky společnosti
ANS – STŘECHA, s.r.o. se sídlem Domažlice, Masarykova 124, Domažlice na
provedení stavebních prací – zastřešení
části hřbitovní zdi oplocení městského
hřbitova v ulici Chrastavická za cenu dle
předložené cenové nabídky
- souhlasila s umístěním keramických
soch 3 dětí na pozemkové parcele
č. 2311/19, k.ú. Domažlice, před hlavním vchodem do budovy Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvkové
organizace v Baldovské ul. č.p. 583,
Domažlice
- 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 2011/2012 třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvková
organizace, dle předloženého návrhu, za
podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
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Ohlédnutí za Jiřím Regalem

Na sklonku minulého měsíce se nečekaně uzavřel život dlouholetého zaměstnance domažlické radnice Jiřího Regala.
Smutná zpráva je pro všechny o to
větším překvapením, protože veřejnost
jmenovaného znala také jako výborného
sportovce.
Jiří Regal se vypracoval na vedoucího
finančního odboru radnice a prožil profesně náročná léta, kdy se státní národní
výbor měnil v samostatnou obec, které
tak přibylo nejen mnoho možností, ale
hlavně povinností. Život Jiřího Regala
byl plně spojen s městem, protože i když
na radnici v posledních letech nepracoval, stále byl činný v komisích a výborech města, aby tak své bohaté zkušenosti
předával dál své obci.
S. Antoš

Nechcete Jessie?

Jessie je asi 1.5 roku stará fena z 90%
irský teriér a z 10% je její původ neznámý.
Jessie je středně velká kříženka, které zemřela majitelka. Byla opečovávaná, dobře
živená, je ve velmi dobré fyzické kondici.
Má spoustu energie, je přátelská a miluje
lidi, je velmi hravá a temperamentní.
S ostatními psy nekonfliktní - pokud
respektují její přirozenou autoritu (lehké
známky dominance). Ráda si zahrabává
pamlsky, které následně svědomitě chrání
před ostatními psy. Vhodná do domku se
zahradou a dalšímu výcviku, ocení dlouhé
procházky. Bude dobrým a věrným kamarádem i do rodiny s dětmi.
(lc)

JAZYKOVÉ KURZY
Pro školní rok 2011/2012 připravilo
MKS Domažlice od října jazykový kurz
německého jazyka. Dodatečné přihlášky
a bližší info
na tel. č. 379 722 631.
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MĚŘENÍ RYCHLOSTI Stěhují se k nám nepřizpůsobiví?
Město nainstalovalo začátkem října
čtyři rychlostní panely, které budou měřit
rychlost projíždějících aut na příjezdech
od Horšovského Týna, od Luženic a Havlovic. Poslední radar byl umístěn v obci
Havlovice. Přístroje budou napájeny
z veřejného osvětlení. U každého radaru
je umístěna kamera, která dokáže řidiče,
který nerespektuje rychlost v obci natočit
a vyfotit. Věříme, že tímto krokem se
bezpečnost obyvatel našeho města zvýší.
Radary zapůjčila firma Bártek s.r.o. Pokud
zařízení splní svůj cíl, město tyto rychlostní panely zakoupí.
Karel Štípek

Nové kamery

Vedení města si uvědomuje riziko nárůstu kriminality a vandalismu v Domažlicích. V rámci projektu Bezpečný kraj se
podařilo městu získat dotaci na instalování
nových bezpečnostních kamer. Pokud vše
dobře dopadne, mělo by se objevit v našem
městě šest nových přístrojů. Předpokládá
se, že se umístí do rizikových míst. Ve
spolupráci s městskou a státní policií byly
vytipovány ulice Masarykova, Mánesova
a Zahradní. Dále by kamery měly hlídat
dětské hřiště u plaveckého bazénu, hřiště
GJŠB a Steidlův park. Po této realizaci
bude naše město monitorovat již celkem
19 kamer.
místostarosta Karel Štípek

Šumava má již po 6. své královny

Letošního finále soutěže o nejkrásnější
Dívku Šumavy, které se účastní i slečny
z našeho regionu, se konalo v Plzni. Do
finále bylo vybráno pouze 10 dívek, 5 z Plzeňského a 5 z Jihočeského kraje, finále
se poprvé přesunulo do krajského města.
Dívky absolvovaly půlroční přípravu.
Finálový večer se od první minuty nesl
ve filmovém duchu. Úvodní intro, taneční
choreografii, volné disciplíny i promenádu
v plavkách doprovázely známé filmové
melodie.Ve volných diciplínách se dívky
představily například v roli Pretty Woman,
Angeliky, Carmen, nebo byly také představeny filmy Piráti z Karibiku, či James
Bond. Večerem provázela dvojice Zorka
Kepková a Roman Vojtek. Druhý jmenovaný se ukázal jako skvělý bavič.Vyhlášeno bylo celkem 9 titulů, mezi nimi je
nejsympatičtější hlas Radia Kiss Proton
Martina Hrabíková z Horšovského Týna.
Hlaví tituly, které opět ozdobily originální
korunky z pravých přírodních kamenů,
získaly III. Dívka Šumavy 2011 Radka
Lencová z Vodňan, II. Petra Sýkorová
z Českých Budějovic a vítězkou se stala
Veronika Zárubová ze Soběslavi.
(pb)

Po Domažlicích se v poslední době pohybují desítky zdejším občanům neznámých
tváří. Ve světle událostí ve Šluknovském výběžku se nabízí otázka, zda se nejedná o – jak
se dnes říká – nepřizpůsobivé občany. K tomu nám starosta města Miroslav Mach řekl:
„Po městě se skutečně roznesly zprávy, že město, přímo starosta, k nám přivedl 400 nepřizpůsobivých občanů z nějakého jiného města. Je to naprosto nemožné. Protože ani
právně ani fakticky nelze zajistit přehlášení kohokoliv z moci úřední.
V současné době probíhá zesílená kontrola cizineckou policií, městskou policií i sociálním odborem MěÚ, která zjišťuje, kde některé osoby mají ubytování a zaměstnání. Se
získanými údaji se bude nadále pracovat. Podle předběžných zjištění se v Domažlicích
objevili sezónní dělníci z Rumunska, kteří v zahradnictví (na konci města směrem na
Bořice) vyrábějí podzimní květinové vazby. Na takovýchto aktivitách se podílejí soukromé i právnické osoby. Po ukončení sezonních prací by se dělníci měli vrátit do svých
domovů. Při této příležitosti zkoumáme technický stav ubytoven, jaká je kvalita přechodných ubytování a plnění veškerých povinností, které zaměstnavatelé k pracovníkům, státu
i městu mají. V rámci možností se město snaží zabránit zvyšování počtu nepřizpůsobivách (nepracujících a na sociálních dávkách parazitujících) osob v našem městě. Kdyby
někdo měl informace, že v některých bytech či v ubytovnách, je nepřiměřeně velké
množství osob, ať nás informuje, abychom se podle toho mohli zařídit.“
S. Antoš

Úspìch ákù SOU Domalice – škola Stod
Dne 18. října 2011 se uskutečnila v Plzni celostátní soutěž odborných škol s výukou elektronických
zabezpečovacích systémů JABLOTRON CUP. Zúčastnilo se 15 škol z České republiky a 1 škola ze Slovenska. V této konkurenci se neztratili žáci ze stodské části domažlického učiliště. Lukáš Staněk obsadil
3. místo a Jan Pittr obsadil 4. místo. Úspěch byl završen celkovým 2. místem v rámci soutěže škol. Poděkování náleží učiteli odborného výcviku panu Václavu Honalovi za přípravu žáků na soutěž. Blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.
Mgr. Alena Sedláčková

Výstava cestovního ruchu v Plzni

V Plzni se od čtvrtka do soboty (20.–22. 10.) konala výstava cestovního ruchu ITEP
2011. S ohledem na chystanou demolici kulturního domu Inwest v centru města se poprvé
konala v hale Lokomotivy na Slovanech. Tato změna překvapivě výstavě zjevně prospěla,
protože se vystavovatelé shodují, že návštěvnost byla ještě vyšší než v minulých letech.
Město Domažlice prezentovali pracovníci Městského informačního centra ve svém
stánku, kde nabízeli propagační materiály a zodpovídali dotazy potencionálních návštěvníků. Výstava byla koncipována tak, že jednotlivé regiony byly pohromadě, tedy
v sousedství Domažlic se nacházely stánky Horšovského Týna, Klenčí pod Čerchovem,
Poběžovic a Kdyně. Pobyt přítomným zpříjemňovala série kulturních vystoupení, ze zahraničí to byla prezentace Slovenska a Indie.
Stanislav Antoš
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 14. 11. 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.

l Mladá rodina shání ke koupi starou
chalupu před rekonstrukcí do 300 tis.
tel. 737 457 649
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636

l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky a jakýkoliv
kovový odpad. Tel. 606 122 345

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

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

Městské informační centrum
Domažlice
prodej map a plánů měst
l prodej pohlednic a propagačních materiálů
l zprostředkování průvodcovské služby
l přehled kulturních akcí v Domažlicích
l předprodej vstupenek na kulturní akce
MKS
l informace o ubytování v regionu
l kopírování formátu A4, A3
l prodej knižních publikací s regionální
tematikou
l

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

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Jaký byl Týden knihoven 2011?

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

V říjnu byl otevřen most v ulici Npor. O. Bartoška, který nahradil původní, v havarijním
stavu. Co se úpravy okolí týká, to bude dokončeno v příštím roce. V každém případě se už
nyní uleví řidičům. Dokonce i chodci a cyklisté nepřijdou zkátka, protože i pro ně je překonání Zubřiny rozšířeno. V příštím roce na jaře bude uzavřen sousední most v Chodské
ulici. Stane se tak v souvislosti s rekonstrukci vodovodu, kanalizace a protipovodňovým
opatřením.
foto (toš)

v

Petr Matějka – Fotografie
Na měsíc listopad připravila MěKBN výstavu fotografií domažlického fotografa a pedagoga Mgr. Petra Matějky. Na třiceti snímcích autor představí
nezvyklé pohledy na stavební prvky městských
domů nebo momentky z přírody. Fotografie jsou
setříděny do 5 tematických celků: Skály a skalní
města, Roční období v krajině, Z botanické a zoologické zahrady, Architektura – městská zákoutí
a Portréty. Využijte příležitost prohlédnout si snímky někdejšího vedoucího fotografického kroužku
domažlického gymnázia a oceňovaného fotografa
a přijďte se pokochat uměním zachycení okamžiku do budovy MěKBN.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. listopadu do 30. listopadu 2011 a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. listopadu 2011 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení je
určeno začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

V období od 3. do 7. října se v knihovně uskutečnil již 15. ročník Týdne knihoven, celostátní akce
zaměřené na propagaci činnosti knihoven, jejich služeb a v neposlední řadě také na podporu četby
samotné. Tento rok nesla událost, kterou vyhlašuje Sekce veřejných knihoven Sdružení knihovníků
a informačních pracovníků, podtitul 15. kraj České republiky – kraj knihoven. S jakým zájmem se Týden
knihoven (a akce v jeho jménu pořádané) setkal nám prozradí následující odstavce:
Velkého říjnového společného čtení, které již tradičně zahajují významné osobnosti kulturního a politického života města, a lekcí informační výchovy se zúčastnilo úctyhodných 350 školáků a jejich učitelů,
jednalo se o žáky a pedagogy domažlických základních škol ZŠ Komenského a ZŠ Msgre. B. Staška. Pozvaných hostů, jejichž hlavním úkolem byl hlasitý přednes z knihy Václava Čtvrtka Lev utekl, bylo tento
rok méně, jmenovitě se zúčastnili starosta města Domažlice Ing. Miroslav Mach, místostarosta Mgr. Karel
Štípek a vedoucí Galerie bratří Špillarů pan Václav Sika.
V rámci Týdne knihoven MěKBN umožnila zapomnětlivým čtenářům vrátit knihy po určeném termínu
bez sankčních poplatků. V dospělém oddělení bylo takto prominuto penále 70 čtenářům, v dětském oddělení toto číslo převyšovalo tři desítky. Dohromady se dostáváme na číslo vyšší než 100. Přínosem pro
knihovnu bylo navrácení řady dlouhodobě postrádaných publikací, na které již mnoho měsíců netrpělivě
čekali další čtenáři.
Dětské oddělení zdarma zaregistrovalo 82 nových čtenářů, kteří tak mohou bez poplatku využívat
některých služeb knihovny po dobu jednoho roku. Je jim tedy na dobu 12 měsíců zdarma umožněno
nejen půjčování knih a časopisů, ale také vyhledávání na internetu ve studovně knihovny, a to po dobu
30 minut v její provozní době. O tom, že je tato služba dětmi mladšími patnácti let hojně využívána, svědčí
i fakt, že přibližně 50 procent návštěvníků internetové studovny tvoří právě dětští čtenáři.
Součástí Týdne knihoven byla i burza vyřazených starších ročníků časopisů a knih za symbolické
ceny. Zde se zájem soustředil zejména na periodika věnující se motorismu a bydlení, jmenovitě se jednalo o časopisy Auto TIP, Svět motorů, Bydlení a Můj dům. Obecně lze nicméně konstatovat, že čtenáři
výrazně více preferují půjčování aktuálních periodik před koupí starších čísel.
Pravděpodobně nejdůležitějším kritériem hodnocení úspěšnosti akcí konaných během Týdne knihoven
je jejich návštěvnost. Z tohoto hlediska můžeme být spokojeni. Služeb odborných provozů – oddělení pro
děti, oddělení pro dospělé a internetové studovny využilo během 3. až 7. října 940 čtenářů, k tomuto číslu
je ještě zapotřebí přičíst účastníky Velkého říjnového čtení. Dohromady se dostáváme na číslovku 1290,
což je jistě pěkný výsledek. V této souvislosti se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této významné knihovní akce, ať již jako organizátoři nebo v roli předčítajících.

Osobnost: Karel Jaromír ERBEN

V listopadu si připomeneme 200. výročí narození českého spisovatele, etnografa, básníka a jazykovědce Karla Jaromíra Erbena.
Jedna z nejvýznamnějších osobností našeho kulturního života 19. století se narodila 7. listopadu 1811
v Miletíně u Jičína, v rodině s řemeslnickou tradicí. Nejprve absolvoval gymnázium v Hradci Králové, poté
započal studovat právnickou fakultu v Praze. Na studijní výlohy si přivydělával výukou hudby. Během
studia filozofie a práva se seznámil s historikem Františkem Palackým, se kterým pak dlouhou dobu
spolupracoval. Právě Palacký mu dopomohl k získání místa archiváře města Prahy, které mu společně
s výukou hudby zajistilo alespoň nějaký peněžní příjem. Po absolvování univerzity nastoupil na bezplatnou soudní praxi, při které se věnoval vydávání starších literárních děl, překladům ze slovanských
jazyků a lidové slovesnosti. Roku 1843 opouští státní správu. V jeho dalším profesním životě mu opět
dopomohla postava Františka Palackého. Na jeho doporučení mu stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archivech materiály k historii české šlechty. V roce 1846 se stává nejprve asistentem a poté
sekretářem Vlasteneckého muzea (nyní Národního), současně je jmenován členem Královské české
společnosti nauk.
Jeho působení v oblasti Chodska je spjato zejména se sběrem informací o místním folkloru. Poprvé
se v Domažlicích objevil společně s ruským slavistou Osipem Maximovičem Bodjanskim. Vedle Domažlic
navštívil i okolních jedenáct chodských vesnic, kde celé prázdniny studoval lidové pohádky a písně,
jazyk a kroje. Roku 1844 při dalším pobytu studoval domažlický městský archiv a znovu navštívil
chodské vesnice. Spolupracoval s K. Hájkem, domažlickým archivářem, pozdějším děkanem. Třetí cestu
na Chodsko vykonal v roce 1866, kdy obstarával pro chystanou Moskevskou národopisnou výstavu
chodské kroje. Naposledy navštívil Domažlice roku 1868, kdy jel na návštěvu ke svému příteli Antonínu
Krejčímu, bývalému kaplanovi v Č. Budějovicích, který se přestěhoval na Folmavu. Z chodských pobytů
vytěžil K. J. Erben mnoho materiálu pro své dílo. Je autorem studií Popis krojů lidu selského, tak zvaných
Chodů neb Buláků z okolí města Domažlic, Svatební obyčejové okolí Domažlic, Dějiny Chodů (od nejstarších dob až do války husitské). Slavné vítězství husitů inspirovalo básníka ke složení Písně o vítězství
u Domažlic léta 1431. Tuto píseň publikoval jako anonymní v almanachu Máj v roce 1862 a vydával ji za
dílo nejpozději z poloviny 18. století. Že je jejím autorem Karel Jaromír Erben se podařilo zjistit až roku
1901. V září 1870 onemocněl žloutenkou, konkrétně akutním zánětem jater. Chorobě nakonec podlehl
21. listopadu téhož roku. Pohřeb se uskutečnil na malostranském hřbitově, roku 1908 došlo k přenosu
ostatků do hrobky na Olšanech. Jeho domažlické pobyty připomíná busta umístěná na budově arciděkanství na domažlickém náměstí, která byla odhalena 21. listopadu 1970. Jejím autorem je akademický
sochař Karel Kuneš.
(S využitím údajů z databáze regionálních osobností MěKBN Domažlice.)
Petr Vecka
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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%

2.–4.
Středa–pátek
5.–6.
Sobota–neděle
6. neděle
zač. ve 14.00 hod

l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 20% DPH!

Svatováclavská jízda přilákala na domažlické náměstí stovky diváků. Knížete z rodu Přemyslova přivítali oba místostarostové K. Štípek a V. Brody. Slavnostní atmosféru podtrhla
kulturní vystoupení na pódiu před radnicí.
Foto S. Antoš

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

2. 11. Kurz společenské výchovy a tance – stolování, 3. 11. Prezentační akce, 5. 11. Divadelní bál,
7. 11. Spirituál kvintet, 8. 11. Prodej, 8. 11. Prodej – drogerie, 9. 11. Prezentační akce, 9. 11. Kurz
společenské výchovy a tance, 10. 11. VII. abonentní koncert – Hebrejské melodie, 11. 11. Maturitní
ples, 12. 11. Klubová scéna – Jazz bez hranic – Jiří Stivín, 13. 11. Kurz společenské výchovy a tance
– závěrečná, 14. 11. Divadelní představení pro děti, 15. 11. Prodej, 16. 11. Zasedání zastupitelstva
města, 18. 11. Klubová scéna – Melanie Scholtz, 21. 11. Prodej obuvi, 22. 11. Školení, 22. 11. Členská
schůze STP, 23. 11. Koncert – Jakub Smolík, 24. 11. Divadlo v rámci předplatného – Světáci, 25. 11.
Klubová scéna – Rudy Linka, 26. 11. Maturitní ples, 28. 11. Koncert ZUŠ, 29. 11. Zdeněk Troška,
30. 11. Školení.

9.–10.
Středa–čtvrtek

Americké drama s titulky

DREAM HOUSE

m Vstupné 80,– Kč 90 min. Info: www.idomazlice.cz
Americká komedie s titulky

BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
m Vstupné 70,– Kč 118 min. Info: www.idomazlice.cz
kino pro děti

HOP

r Vstupné 60,– Kč 95 min. Info: www.idomazlice.cz
Britská komedie

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
r Vstupné 65,– Kč 101 min.

Americká komedie s titulky

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:
l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to

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

osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
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

Pozor: otevírací doba sběrného
dvora DTS Domažlice p.o.
v Chrastavické ulici č. p. 170
v prosinci a lednu od 9.00 do 16.00.
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l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

(225 cm2) 2 970 Kč

číslo 11

11.–12.
Pátek–sobota
13. Neděle
zač. ve 14.00 hodin

KAMARÁD TAKY RÁD
m Vstupné 75,– Kč 109 min.
Pohádka Václava Vorlíčka

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
r Vstupné 75,– Kč 98 min.
České drama

13.
Neděle

ALOIS NEBEL

r Vstupné 60,– Kč 87 min. Info: www.idomazlice.cz

16.–17.
Americký film v českém znění
Středa od 19.30 hod
Čtvrtek od 16.30 hod
Filmová novinka v premieře r Vstupné 80,– Kč 127 min. Info: www.idomazlice.cz

OCELOVÁ PĚST

17.–18.
čtvrtek–pátek

Sobota–neděle
20. Neděle

ANONYM

Americký film s titulky

PARANORMAL ACTIVITY 3

l Vstupné 60,– Kč 84 min. Info: www.idomazlice.cz
Kino pro děti

zač. ve 14.00 hod.

RANGO

23.–24.

Americký akční, sci-fi, thriller s titulky

Středa–čtvrtek
25.–27.
Pátek–neděle
filmový hit
28. Neděle
Zač. ve 14.00 hodin

r Vstupné 60,– Kč 107 min. Info: www.idomazlice.cz

NÁKAZA

m Vstupné 70,– Kč 105 min.
Podzimní filmový hit v premieře

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST

m Vstupné 60,– Kč 111 min. Info: www.idomazlice.cz
Kino v českém znění

TRANSFORMERS 3

r Vstupné 60,– Kč 154 min. Info: www.idomazlice.cz
Česká komedie

30.
Středa

Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell) prožívá svůj sen - má dobrou práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy.
Když ale zjistí, že ho jeho žena Emily (Julianne Moore) podvádí a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život vezme rázem za své.
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Když u nás dostanete zálusk na velikonoční kraslice a bonbóny, musíte si je vykoledovat. Jinde to
mají bez práce. Tam to obstarává Velikonoční zajíc, který za koledníky oddře všechnu černou práci. V praxi to znamená, že na Velikonočním ostrově, kde žije (to dá rozum, kde jinde by asi bydlel?!) pro vás vyrábí dárky.
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas
a silným magnetem na katastrofy všeho druhu.
Mladá žena, která vyhledává schopné zaměstnance (Mila Kunis) v New Yorku přesvědčí potenciálního adepta (Justin Timberlake), aby
opustil svoje zaměstnání v San Franciscu a přijal práci v New Yorku. Navzdory tomu, že je to jednoho k druhému táhne, oba si uvědomují,
že jsou právě takoví jako jejich partneři, od kterých ze vztahů utíkají a rozhodnou se, že se stanou přáteli.
Volné pokračování filmu Dívka na koštěti kombinující hrané scény s animovanými postavami. Saxana nyní žije normálním životem
v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxankou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě.
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou
podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české
kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film.
Odvaha je silnější než ocel. Když se Charlie dostane na úplné dno, s váháním se spojí se svým odcizeným synem Maxem, aby vytvořil
a vytrénoval soutěžícího pro šampionát. Jak se zvedají sázky v surové aréně, kde nikdo nehlídá pravidla, mají Charlie a Max navzdory
vší nepřízni osudu při comebacku poslední šanci.

Kdo byl autorem her, které jsou připisovány Williamu Shakespeareovi? Experti vedli mnoho debat, byla napsána spousta knih a učenci věnovali své životy zastávání nebo popírání teorií obklopujících

Filmová novinka v premieře m Vstupné 80,– Kč 130 min. Info: www.idomazlice.cz
19.–20.

Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Pro jednoho muže je ale jeho domov místem, pro které by byl schopen vraždy, jen aby na něj zapomněl. Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz účinkují v hlavních rolích filmu Dream House, napínavého thrilleru o rodině, která se
nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika brutálním vraždám. Záhy zjišťují, že si je vrah vyhlédl jako své další oběti.

MUŽI V NADĚJI

autorství nejuznávanějších děl v anglické literatuře. Anonymous ukazuje jednu možnou odpověď, zaměřuje se na čas, kdy romantické
a dobrodružné politické intriky, zakázané milostné pletky na královském dvoře a pletichy hrabivých dvořanů lačných moci a trůnu byly
vystaveny na odiv na nejméně pravděpodobném místě: na londýnském jevišti.

Další pokračování úspěšného hororu. I kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. Prozradit lze snad jen
to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie a Kristi, s nimiž
se vrátíme ke kořenům zla.
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. „Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a prach jsou tvé družky věčné…“ Chór
hrajících a zpívajících mexických sov vás uvede do světa, kde vás přejde sranda, ale přesto se budete bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ poznal.
Nic se nešíří tak, jako strach. Zemi zachvátila epidemie, která se přenáší vzduchem a zabíjí nakažené během několika dní. Lékaři po
celém světě napínají veškeré síly, aby vynalezli protilátku a zastavili paniku, která se šíří rychleji než samotný virus. Ostatní lidé mezitím
svádí boj o přežití ve společnosti, která se začíná od základů hroutit.
Věčností to teprve začíná. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen
Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech,
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho.
Naše poslední útočiště. V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první
americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné
služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale
byla zásadní chyba.
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit…!!!“

m Vstupné 80,– Kč 115 min.

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. Možnost zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC PROSINEC 2011: Bastardi 2, Dům, Tintinova dobrodružství, Dluh, Rodina je základ státu,
Perfect Days-I ženy mají své dny
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Melanie Scholtz (JAR) – zpěv, Gorm Helfjord (Norsko) – kytara, Lukáš Kytnar (CZ) – kontrabas, baskytara,

sobota 5. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

DIVADELNÍ BÁL

K tanci a poslechu hraje ELIXÍR
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky: Divadelní společnost DIVOCH Stříbro · Divadelní soubor MKIS
Poběžovice · Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova · Divadelní soubor KOLOFANTÍ z Kolovče · Ochotný divadelnický
spolek KAREL Domažlice
Vstupné: 80,– Kč / k stání 60,– Kč
pondělí 7. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

SPIRITUÁL KVINTET

Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin, která byla založena v roce 1960. Na podiu stála společně s Pete
Seegerem, zazpívali si s prvním českým prezidentem Václavem Havlem a s americkým prezidentem G.Bushem seniorem. Hrála
pro dalšího amerického prezidenta Billa Clintona. Skupinou prošla spousta známých muzikantů, jako například bratři Nedvědi
nebo Karel Zich. V současné době hraje Spirituál kvintet ve složení Jiří Tichota (6 strun. kytara, uměl. vedoucí), Jiří Cerha
(zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Veronika Součková (zpěv, perkuse), Dušan Vančura (zpěv, kontrabas) a Jiří
Holoubek (zpěv, 12 strun. kytara).
Vstupenky v prodeji od 3. 10. 2011 v prodejně PEGAS, nám.Míru 64 Domažlice, tel. 737 151 814,
www.pegasdomazlice.cz
čtvrtek 10. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VII. abonentní koncert

HEBREJSKÉ MELODIE

VÍT CHUDÝ – housle, JAKUB JEDLINSKÝ – koncertní akordeon
V programu „Hebrejské melodie“ jsou zařazena díla významných židovských skladatelů nebo skladatelů, kteří se nechali židovskou hudbou inspirovat. Tito skladatelé skvěle propojili západní způsob komponování s židovskými melodiemi, liturgickou hudbou
nebo chasidickými tanci. Joseph Achron se ve svých skladbách vrací k židovským melodiím a motivům. Na paměť svého otce, jenž zemřel v koncentračním
táboře, zkomponoval skladbu „Hebrejské melodie“. Většina skladatelů se vrací ke starým kompozičním stylům a ani Alfred Schnittke není výjimkou. Jeho Suita
ve starém stylu je toho důkazem. Další skladbou na programu je suita z filmu Schindlerův seznam od Johna Williamse, nekorunovaného krále filmové hudby.
Jeho hudba dokonale vypovídá o bolesti a smutku židovského národa za 2. světové války. Marc Lavry je skladatelem izraelského původu. Ve své skladbě
stylizoval západním kompozičním stylem tři židovské tance a sice: židovský svatební tanec, pomalý jemenský svatební tanec a rychlý tanec Hora, který je
vlastně obdobou polky. Posledním skladba nás zavede do prostředí Latinské Ameriky, a sice do Argentiny. Když se řekne Argentina, snad každému se vybaví
temperamentní tanec tango. V hudbě světoznámého skladatele Astora Piazzolly nalézáme právě prvky argentinského tanga, které splývají a prolínají se s vlivy
klasické hudby a jazzu. Koncert nabízí jedinečné nástrojové spojení houslí a koncertního akordeonu.
sobota 12. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

JAZZ BEZ HRANIC 2011 JIŘÍ STIVÍN & CO JAZZ QUARTET

Jiří Stivín významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel. Koncert jazzové
hudební formace (flétny, saxofony, kytara, baskytara, bicí) je tvořen repertoárem sestaveným převážně ze skladeb Jiřího Stivína, z jazzových úprav lidových písní, jazzových standardů, free jazzu
a z dalších neočekávaných kombinací.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
neděle 13. listopadu 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
pondělí 14. listopadu 2011 v dopoledních hodinách
3 divadelní představení pro děti MŠ (předškolní věk) a žáky I. stupně ZŠ

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

Roman Vícha (CZ) – bicí
Pochází z hudební rodiny, od pěti let se učila na piano, od 16 let soukromě studovala zpěv. V roce 1997 zahájila svá školní studia zpěvu (College of Music na
Univerzitě Kapského Města), jež absolvovala v roce 2000 v oboru „operní a jazzová pěvkyně“. V roce 2002 Melanie Scholtz vyhrála cenu „Best Jazz Vocalist“
v kategorii tradičního jazzu. Její hlas nezvítězil jen v mnoha jihoafrických jazzových soutěžích a festivalech, ale stal se i hlasem oficiálním: např. v roce 2003
zpívala na „Prezidentském golfovém turnaji“, který pořádal bývalý prezident JAR Nelson Mandela. V letech 2004–2005 byla lektorkou jazzového zpěvu na
domovské univerzitě (University of Cape Town) a aktivně podporovala dílny a workshopy mladých či začínajících jazzmanů. V roce 2006 realizovala své debutové album s názvem „Zillion Miles“. Melanie je zde skladatelkou textů i hudby. V roce 2009 nahrála své druhé CD s norským trumpetistou a producentem
Olem Jornem Myklebustem. Během své kariéry zpívala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku a Rakousku, spolupracovala s mnoha
hudebníky různých občanství i národností. Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, belgického pianistu
Jacka van Polla a dvě jazzové veličiny, kterými jsou dodnes Al Jarreau a Joe McBride.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
středa 23. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

JAKUB SMOLÍK se svou skupinou

Tradiční koncertní vystoupení známé pěvecké osobnosti. Koncert přinese mimo jiné i nové písničky z právě vycházejícího alba „Planeta života“, které se při autogramiádě bude
také návštěvníkům prodávat.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice již od 3. 10. 2011
čtvrtek 24. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY ŽELENSKÉ

Zdeněk Podskalský/Evžen Illín, Vlastimil Hála SVĚTÁCI

V alternacích hrají stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika
Absolonová, Ivana Andrlová nebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin
Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Petra Gelnar, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích.
Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt. Režie: Lumír Olšovský.
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku
v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit,
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam? Notoricky známá filmová hudební komedie Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena
Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
pátek 25. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

RUDY LINKA

Jeden z nejlepších jazzových kytaristů žijící od roku 1985 ve Spojených státech amerických. Od roku 2005 každoročně organizuje
jazzový festival Bohemia Jazz Fest, jehož je prezidentem a který se vždy odehrává na náměstích několika českých měst, mezi
které patří také Domažlice.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
sobota 26. listopadu 2011 od 16.00 hodin na domažlickém náměstí před radnicí
Město Domažlice ve spolupráci s MKS a ZUŠ Domažlice

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Účinkují: sbory a sólisté ZUŠ Domažlice

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE – začne hrát od LISTOPADU 2011
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA

Hraje se v těchto termínech: neděle 6. 11. 2011
Předprodej vstupenek na obě představení od 10. 10. 2011
neděle 20. 11. 2011
Vstupenky budou pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné: 25,– Kč

v nastudování Divadelního souboru MLADÁ SCÉNA Ústí nad Labem

úterý 29. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

pátek 18. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

VESELÉ POVÍDÁNÍ S REŽISEREM ZDEŇKEM TROŠKOU

KLUBOVÁ SCÉNA

MELANIE SCHOLTZ QUARTET
vynikající jazzová zpěvačka z Kapského Města

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
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neděle 4. prosince 2011 od 19.00 hodin v augustiniánském kostele
MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice
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Kvalitní oblečení vel. 56 – 164 za rozumné ceny.

Turistické akce v LISTOPADU

Přijďte si do 31. 10. 2011 pro svůj slevový kupón -15%.
Těšíme se na Vaši návštěvu ve Spálené ul.
(poblíž Lékárny pod věží)

Sobota 5. 11.
Zamykání České studánky (19. ročník).
Odjezd ze zastávky ČD do České Kubice
v 8.32 hod. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Od
10.30 hod slavnostní zamykání České
studánky. Vystoupí mužský pěvecký soubor
Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Po
skončení návrat do Chodova. V kulturním
domě oběd a společné posezení. Odjezd
vlakem v 16.19 hod do Domažlic. Vede
P. Matějka. Akce se koná s finanční
podporou města Domažlice.
Sobota 12. 11.
Turistická vycházka. Sraz na náměstí
u kláštera v 10 hod. Trasa: Domažlice,
Újezd, Hrádek, Trhanov, Chodov,
Klenčí pod Čerchovem (13 km). Vede
M. Janutková. Společná akce s odborem
KČT J. Danzera a oddílem turistiky
„Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň. Návrat
v 16.13 hod.
Sobota 12. 11.
Vlastivědná vycházka „Místa a tajemná
zákoutí obce Lísková“. Sraz ve 13 hod
v obci Lísková, doprava individuální.
Vede Kamila Angelovová.
Neděle 20. 11.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 11.31 hod do Holýšova. Trasa:
Holýšov, Výtůňské polesí, Staňkov (8–
12 km, podle počasí). Vede M. Ryšánek.
Pátek 25. 11.
Zájezd do divadla v Plzni na komedii
„Přišel na večeři“. Odjezd z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici v 17.30 hod.
Cena pro členy KČT 280,– Kč, pro ostatní
330,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá
Marie Senohrábková, tel. 379 724 114
nebo 723 331 714.
Sobota 26. 11.
Podzimní setkání turistů Plzeňského
kraje v Chrástu u Plzně. Odjezd z nádraží ČD v 6.06 hod do Chrástu. Podrobnější
informace ve skříňce na Sokolském domě
na náměstí, v denním tisku nebo na webu:
www.plzenskykraj.kct.cz. Pořádá KČT
Rokycany.

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
úterý 6.prosince 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného

MUSICA BOHEMICA
středa 7. prosince 2011 od 19.00 hodin v kině Čakan

DIASHOW O PATAGONII

Nechte se po tři hodiny unést do Ohnivé země přes nedostupné pralesy, hluboké fjordy, obrovské ledovce a blankytná jezera. Diashow
o Patagonii cestovatele Martina Loewa bude opravdovým zážitkem. Vstupné 100,– Kč.
pondělí 12. prosince 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

Program tohoto koncertního show bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou vskutku mimořádně
krásné v upřímném i ironickém slova smyslu: Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný...
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice byl zahájen 10. 10. 2011.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
středa 14. prosince 2011 od 17.15 hodin pódium u stromečku na náměstí

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ
Pořadatelé: Město Domažlice, MKS Domažlice a DDM DOMINO Domažlice

LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE
V prosinci se hraje v těchto termínech:

neděle 11. prosince 2011 od 14 hodin a od 16.00 hodin
neděle 18. prosince 2011 od 14 hodin a od 16.00 hodin
Předprodej na obě představení od pondělí 28. listopadu 2011.
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice. Jednotné vstupné 25,– Kč
pondělí 19. prosince – pátek 23. prosince 2011

HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
VSTUP ZDARMA

středa 21. prosince 2011 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XIX. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV
čtvrtek 22. prosince 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
VÁNOČNÍ KLUBOVÁ SCÉNA

CHRISTMASS BRASS BAND

Christmas Brass, žesťový kvintet vznikl v roce 2006 pod názvem Europera Brass při stejnojmenném projektu Europera Jugendorchester. Kvintet zaplnil mnoho koncertních sálů a pódií nejen v Čechách, ale i na řadě míst v Evropě, například v Bonnu, Paříži, Davosu
i ve Florencii. Dále v Görlitz, Lipsku, Žitavě, Praze, Liberci v Jablonci nad Nisou, kde také zahajovali koncert pro partnerská města
Euroregionu Nisa. Na Lara Open v Čeladné spoluúčinkoval s kapelou Buty a jazzovou zpěvačkou Joyce Hurley. Od prosince 2008 se
těleso vydalo jinou cestou, rozšířilo sestavu o nové tváře a nástroje. Kapela tak získala specifický zvuk pod novým názvem CHRISTMAS BRASS BAND.
CHRISTMAS BRASS BAND se skládá z osmi členů a často zve na své koncerty zpěvačky Sáru Vondráškovou a Martu Kloučkovou.
ChBB má rozmanitý repertoár, v němž nabízí mnoho skladeb českých i zahraničních interpretů, filmových i seriálových melodií.
Obsazení kapely: 2x trumpety, alt saxofon + klarinet, horna, trombón, tuba, klávesy, bicí
členové: tumpety - Dimo Misčuk, Petr Beránek, Waltr Hofbauer, alt.sax+klarinet - Tomáš Kůgel, horna - Štěpán Jasenovec, trombol
- Jaku Mašek, tuba - Martin Zavoďan, bicí - Jan Chalupa, klávesy - Michal Vejskal, zpěv - Mata Koučková, Sára Vondrášková.

v

Taneční pro dospělé

MKS Domažlice připravuje na
leden 2012 taneční kurz pro dospělé
- pokročilé pod vedením manželů
Brettschneiderových. Bližší informace na www.idomazlice.cz nebo na
tel. 379 722 631 Dáša Konrádyová.

PAVEL MIKULENKA

Připravujeme
Neděle 4. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD v 13.04 hod do Havlovic. Trasa: Akvadukt, Zelenov, Domažlice (5–7 km, podle
počasí). Vede P. Matějka.

nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

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

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LISTOPAD
sobota 5. listopadu - MALUJEME NA PORCELÁN
dílna dětské tvořivosti od 9 do 12 hodin v Domě dětí
sobota 12. listopadu – B A T I K A
dílna dětské tvořivosti od 9 do 12 hodin v Domě dětí
22., 23., 25. a 30. listopadu - výukový program pro třetí třídy ZŠ POHÁDKÁŘI NA CHODSKU ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů a Městskou knihovnou Boženy Němcové v Domažlicích od 10 hodin v galerii
čtvrtek 24. listopadu – Mikulášská dílna pro školní družinu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 13.30 hodin
v galerii
úterý 29. listopadu – zájezd pro páté třídy ZŠ Komenského 17 do divadla Alfa v Plzni na představení Démonův pramen
Nabídku kroužků a tiskopis přihlášky naleznete na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz/

Internetový obchod s vybavením
pro trekking, outdoor a horolezectví.

v
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SCHŮZE STP Akce ZUŠ v listopadu

Svaz tělesně postižených, místní organizace Domažlice, připravuje na úterý 22.
listopadu členskou schůzi. Setkání začne
ve 14 hodin v malém sále Městského
kulturního střediska Domažlice. Na programu je zpráva o činnosti i hospodaření.
Diskutovat se bude i o plánovaných akcích
na příští rok.
(vp)

Koncert u evangelíků

V neděli 30. listopadu v 18 hodin pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích ve svém sborovém
domě, Tyršova 690 (nad Hanovým parkem) koncert mužského vokálního kvintetu Hlasoplet s programem nazvaným
„Kostel“. V programu „Kostel“ najdete
skladby duchovně zaměřené a sestavené
do hodinového koncertu. Vstupné dobrovolné. Info: http://domazlice.evangnet.cz/,
http://www.hlasoplet.cz/.

POŘÍDÍTE U SUKA

22. 11. pořádá Knihovna Horšovský Týn
v MKZ Horšovský Týn jubilejní ročník Literárního shrabování, kterého se jako každoročně zúčastní i naši žáci LDO s vlastní
tvorbou. 26. 11. na náměstí v 16.00 dětské
sbory Vrabčáci, Skřivánek a Duha zazpívají při rozsvícení vánočního stromu. 28.
11. zveme na Vánoční koncert ZUŠ v 17.30
do MKS.

Českobratrská
církev
evangelická
a křesťanský sbor Domažlice pořádají
vystoupení hudební skupiny Exusia v sobotu 5. listopadu od 17 hodin ve sborovém
domu v Tyršově ulici čp. 690 v Domažlicích.

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

� ���������������

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

� ���������������������

� �������������������

� ��������������������������������
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2. 11. od 14 hodin přednášku
Chodský kroj na prahu 21. stol.
– p. Kalousová,
10. 11. 14 hodin Seniorské odpoledne,
16. 11. 14 hodin přednáška
Cestování s kamerou – p. Novák,
30. 11. 14 hodin přednáška
Novinky z arniky – p. Šosová.
v penzionu v Břetislavově 84:
10. 11. 14 hodin přednášku
Cestování – prof. Wollerová.
v novém penzionu Prokopa Velikého 689:
9. 11. 14 hodin přednáška
Léčivé účinky aloe vera – p. Královcová.

DOZAPO s.r.o.

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
15.2.2011 18:02:51

V LISTOPADU

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce

�����������

Nově platí: PO–PÁ 10–12 13–16,40
SO
9–12
Po telefonické domluvě je možné
otevření obchodu i mimo pevně
stanovenou pracovní dobu.
Tel.: 379 720 001
Děkujeme za pochopení
a těšíme se na Vás.

Gymnázium
26. 11. 10:00 ŽENY Domažlice - Sokol
Plzeň-Skvrňany
26. 11. 14:00 ŽENY Domažlice - Sokol
Plzeň-Skvrňany

ZAHRADNÍ SERVIS

�������������
�����������������

Obchod KAČABY informuje tímto
zákazníky, o změněné otevírací době.

Pro zahrádkáře

Baldovská 638, Domažlice
připravil následující přednášky:

l
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Volejbal
ZŠ Komenského 17
06. 11. 09:00 ŽENY Domažlice – Vodní
stavby Plzeň
06. 11. 11:00 MUŽI Domažlice - Letná
Plzeň
06. 11. 13:00 ŽENY Domažlice - Vodní
stavby Plzeň
06. 11. 15:00 MUŽI Domažlice - Letná
Plzeň

ZO ČZS Domažlice zve členy na schůzi, která se uskuteční 14. listopadu od 18
hodin. Součástí bude přednáška Mgr. Josefa Nejdla s názvem Cestování po Evropě. Zvána je též široká veřejnost.
(čzs)

Domažlice

��� �������
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Vystoupení skupiny Exusia KAM ZA SPORTEM

Městské informační centrum

www.bivaksport.cz

���������������������

číslo 11

Basketbal hala TJ
II. liga muži
12. 11. 18:00 Domažlice - Thermia K.
Vary
13. 11. 10.00 Domažlice – BK Sokolov
liga U19
05. 11. 18.00 Do – Thermia K. Vary
06. 11. 10.00 Do – BK Teplice
Kopaná
stadion TJ
06. 11. 10:15 Do „A“ - Letohrad
06. 11. 14.00 Do „B“ - Zruč
12. 11. 14.00 Do „A“ - Chomutov
13. 11. 14.00 Do „B“ - Nepomuk
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Komunitní centrum FAZOLE
zahajuje kurzy pro chůvy

Domažlický zpravodaj - str. 15
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KAM ZA HOKEJEM

Jakou součást projektu „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“ zahájí v pondělí 14. listopadu 2011 Komunitní centrum FAZOLE ve spolupráci s partnerem projektu o. s. NOVÉ OBZORY – RMC Kráčmerka soubor vzdělávacích aktivit pro
chůvy nebo také „hlídací tety“.
Do kurzů se mohou hlásit těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu; ženy pečující o dítě do 15 let věku a ženy
starší 50 let věku.
Na začátku je třeba absolvovat Motivační kurz, jehož součástí je mj. specifická část „Profesionální chůva“ zaměřená na otázky
rozvoje dětí a péče o ně, vhodné hry pro děti od 3 do 6 let, pracovní náplň a etický kodex chůvy, dále zahrnuje dvoudenní blok První
pomoc a bezpečnost dětí - specializace na malé děti 0–6 let. Ještě před začátkem motivačního kurzu účastnice projdou tzv. pracovní
diagnostikou, ze které vyplyne, zda má daná účastnice pro práci s dětmi odpovídající předpoklady. V případě negativního výsledku
pracovní diagnostiky bude mít účastnice možnost zvolit si v rámci své účasti v projektu jinou rekvalifikaci.
Na motivační kurz naváže rekvalifikace Pracovník v sociálních službách specializovaná na péči o děti. V průběhu rekvalifikace
absolvují účastnice kurzu odbornou praxi v Hlídacím koutku KRÁČMERKA.
Po absolvování vzdělávacího programu pro chůvy se předpokládá možnost budoucí spolupráce absolventek s o. s. NOVÉ OBZORY – RMC Kráčmerka, případně samostatná práce na živnostenský list v oblasti služeb péče o děti a domácnost nebo práce
v jiných zařízeních s výjimkou jeslí a mateřských škol. V případě zájmu o práci na živnostenský list budou mít účastnice kurzů možnost
v roce 2012 absolvovat rekvalifikaci Základy podnikání.
V průběhu kurzů je možné využít přímou finanční podporu na zajištění individuálního hlídání dítěte nebo zajištění péče o závislého člena rodiny, v případě nutnosti dojíždění je poskytována přímá finanční podpora ve formě proplácení jízdného na autobus
nebo vlak. Účast v kurzech je zcela zdarma.
Přihlášky přijímáme do 14. listopadu 2011 osobně, poštou nebo e-mailem na adrese Komunitní centrum Fazole, Branská 1, 344 01
Domažlice, e-mail: marie.bubova@ekopolitika.cz, nebo telefonicky na tel. 379 428 320, příp. 773 381 139. Otvírací doba kanceláře je
v Po a ve St od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jiných termínech můžete přijít po telefonické domluvě.
Více se zájemkyně dozví na Informačním setkání, které je určeno zájemkyním o soubor vzdělávacích aktivit pro chůvy. Koná se 14.
listopadu 2011 od 10:00 v naší nové učebně na SZŠ v Domažlicích (Chodské náměstí 97, přízemí vpravo).
Projekt „Najdi svou cestu do práce, zn. rodiče s dětmi a ženy 50+ vítáme“, č. CZ.1.04/2.1.01/63.00184 je spolufinancován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
Martina Přibylová, manažerka projektu

V těchto dnech je dokončována rekonstrukce ulic
Thomayerovy a Vrchlického
na domažlické čtvrti Habeš.
Po rekonstrukci sítí a osazení obrubníků se čeká na
konečný povrch. K novému
dopravnímu režimu v této
lokalitě nám starosta Domažlic ing. Miroslav Mach řekl:
„V Baldovské ulici je zachován obousměrný provoz, ale
do Vrchlického ulice se odtud
nikdo nedostane, protože ta je
jednosměrkou. Tím, že jsme
dopravní režim komunikace
vedoucí do prudkého kopce
změnili v jednosměrný, tak
jsme ve spolupráci s policií
odstranili velmi kritické místo.“ Popisovanou vozovku
spojující část města zvanou
Čouch s Habeší zde totiž překračují každý den stovky lidí,
bydlících na sídlišti Kozinovo
pole.
Foto S. Antoš

05. 11. 11.
05. 11. 11.
05. 11. 11.
05. 11. 11.
06. 11. 11.
06. 11. 11.

HC SKP Domažlice
Pirates Domažlice
HC HP Sršni
Ice Barons
HC Poběžovice
AHC Devils

Old Boys Domažlice
AHC Panthers
HC Trhanov
HC Kanice
HC Nýřany
Rakon „B“

14:00
18:00
16:00
20:00
13:45
18:15

7. kolo
12. 11. 11.
12. 11. 11.
12. 11. 11.
12. 11. 11.
13. 11. 11.

HC HP Sršni
Rakon „B“
HC Nýřany
HC Poběžovice
Old Boys Domažlice

HC SKP Domažlice
HC Trhanov
AHC Panthers
Pirates Domažlice
Ice Barons

8:00
14:30
16:30
20:30
8:45

8. kolo
16. 11. 11.
19. 11. 11.
19. 11. 11.
19. 11. 11.
19. 11. 11.
20. 11. 11.

Old Boys Domažlice
Rakon „B“
HC SKP Domažlice
AHC Panthers
HC Nýřany
AHC Devils

HC Poběžovice
HC Kanice
Pirates Domažlice
Ice Barons
HC Trhanov
HC HP Sršni

21:00
20:00
14:00
16:00
18:00
18:15

9. kolo
26. 11. 11.
26. 11. 11.
26. 11. 11.
26. 11. 11.
26. 11. 11.
26. 11. 11.

HC Poběžovice
HC Kanice
HC Trhanov
HC Nýřany
Old Boys Domažlice
Pirates Domažlice

HC SKP Domažlice
AHC Panthers
Ice Barons
Rakon „B“
HC HP Sršni
AHC Devils

8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
20:00

Muzeum Chodska v Domažlicích
Galerie bratří Špillarů
Vás srdečně zve na vernisáž
výstavy

VÁCLAV SIKA
ZA KORÁLOVÝM
MOŘEM
Výstavu uvede Edith Jeřábková
2. listopadu 2011 v 17 hodin
v Galerii bratří Špillarů
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
Výstava je otevřena
do 30. 12. 2011

v
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Odolnost proti infekcím
svědčí o našem zdraví
Jste dostatečně výkonní v průběhu celého
dne? Překonáváte stres lehko? Navzdory
tomu, že pracujete celý den, máte večer
energii na sport nebo zábavu, nebo se jen bezvládně sesunete před televizor? I když se to na
první pohled nezdá, jsou to otázky, které úzce
souvisí s Vaším zdravím. Pozornost, energie,
výdrž, schopnost snadno a dostatečně relaxovat – to vše jsou známky dobrého zdraví.
Vysoká odolnost proti nemocem je důležitým
ukazatelem skutečného zdraví. Imunitní systém je rozhodujícím faktorem naší odolnosti
vůči nemocem. Výživa, imunita a infekce jsou
neoddělitelně spojené. Proto když posílíte svůj
imunitní systém, získáte jedinečnou příležitost
potvrdit pravdivost starého přísloví: „Kapka
prevence je lepší než kilogram léčby.“ Pro
posílení imunitního systému jsou víc než nápomocné přípravky Energy.
Kvalitní a hloubkovou detoxikaci zabezpečí
již mnohokrát osvědčený Cytosan. K prevenci
chřipky, virózy, k posílení imunitního systému
je velmi účinný Vironal a Flavocel. Nejen
s akutními stavy, zapříčiněnými různými
bakteriemi, viry, ale i plísněmi si poradí Drags
imun. Grepofit, v kombinaci s Flavocelem je
účinný hlavně v akutním stadiu chřipkového
onemocnění. Při komplikacích s ušima a vedlejšími nosními dutinami je nenahraditelný
Audiron a Droserin. Nesmíme zapomínat ani
na dostatečný přísun vitaminů a minerálů, nejen po dobu nemoci, ale dopřát si Biomultivitamin nebo Fytomineral po dobu chladnějšího
období. Před příchodem zimy je třeba vyhlásit
všem bakteriím a virům otevřený boj, který
s přípravky Energy určitě vyhrajete.
pi
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