www.domazlice.info
Vážení spoluobčané,
v čase nadcházejících vánočních
svátků Vám všem přeji jejich klidné
prožití.
Alespoň po dobu adventu zapomeňte
na běžné starosti.
Starosta města Miroslav Mach
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NOVÉ BYTY V KASÁRNÁCH
Rada města byla seznámena se studií na výstavbu zhruba sta bytů v kasárnách.
Jedná se o realizaci myšlenky na využití rozlehlého bývalého nástupiště pro vojáky.
„Objekty budou sladěny s okolím, budou mít valbové střechy, lišit se budou pestřejší barvou fasády,“ říká starosta M. Mach a pokračuje, „výstavba by mohla být
zahájena v pololetí příštího roku. Nejprve bude postaven první nájemní dům města.
Uvažujeme o tom, že by nájemníci mohli mít v budoucnu možnost svoji nemovitost

Novoroční ohňostroj

V pátek 1. ledna 2010 bude na domažlickém náměstí v 18 hodin odpálen
novoroční ohňostroj, který pro všechny
připravilo město Domažlice a MKS
Domažlice.
Tip na zajímavý vánoční dárek připravený MKS najdete na straně 10.

OZNÁMENÍ

koupit do osobního vlastnictví.“ Některé objekty bude stavět město a část zřejmě
developerská firma. Velikost bytů je variantní, bude jich zřejmě 102 v pěti objektech
o devíti vchodech. Součástí projektu je uvnitř zástavby park a po vnějším okruhu
dostatek parkovacích míst.
S. Antoš

Práce na vybudování kanalizace do Havlovic zahájeny
Náletové stromy, které vyrostly za cca 50 let ve starém mlýnském náhonu mezi Havlovicemi a Domažlicemi, byly
v nedávných dnech pokáceny. Zahájena tak byla výstavba kanalizace pro obec Havlovice. Podrobnosti vysvětluje starosta
Miroslav Mach: „Lidé se často ptají, proč půjdeme kanálem do kopce (tak to totiž vypadá ze silnice, která stoupá směrem
k Domažlicím). Je to samozřejmě jen zdánlivé, protože se jedná o vodní kanál, jímž tekla voda. Navíc tak bezplatně získáme novou komunikaci pro pěší a cyklisty, kterou zde po položení potrubí vybudujeme.“ K tomu starosta dodává, že tak
bude nedaleká cyklostezka pro zdejší obyvatele „zokruhovaná“. „Později ji napojíme na cestu k Jezeru, aby časem tento
okruh obešel celé město,“ připojuje M. Mach. Kromě toho obyvatelé Havlovic získají bezpečný přístup do obce kromě již
stávající cyklostezky v údolí Zubřiny.
(toš)
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 14. 12. 2009
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. 12. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

Městský úřad Domažlice oznamuje, že
dne 31. 12. 2009 je pracovní doba úřadu
pouze do 14 hodin.

Prodej kaprů

Domažlické městské lesy zahájily každý pátek (od 11 do 16 hodin) v rybárně
v Hanově parku prodej kaprů. Ryby si můžete koupit také každou středu na náměstí
před radnicí, a to od 10 do 15 hodin. (red)

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O čem se jednalo
na radnici

- souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši
239.547,– Kč z investičního fondu příspěvkové
organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, na nákup plynového kotle
do školní kuchyně

Rada města na své 100. schůzi
dne 12. 10.
- nesouhlasila s pokácením 2 kusů smrků na

Rada města na své 101. mimořádné
schůzi dne 22. 10.
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci

-

-

-

-

-

-

východní straně a 6 kusů bříz na západní straně
domu čp. 219 ve Vojtěchově ulici na p. p. č. 2586/
1 v k. ú. Domažlice,
souhlasila s pokácením 1 kusu smrku obecného
na p. p. č. 4781/10 v katastrálním území Domažlice a souhlasila s komplexním pokácením
řady vzrostlých douglasek v katastrálním území
Domažlice na p. p. č. 298/2 v ulici Kosmonautů,
před domem čp. 181 a 182, a s vhodnou náhradní
výsadbou,
souhlasila s umístěním fotovoltaického systému
na střechu rodinného domu v ul. Voborníkova na
stp. č. 4342, Bezděkovské předměstí, k.ú. Domažlice jako obec, na jejímž území se toto zařízení
nachází,
souhlasila s umístěním fotovoltaického systému na
střechu garáže a přístřešku u rodinného domu čp.
21 Žižkova ul., Domažlice jako obec, na jejíž území
se toto zařízení nachází,
souhlasila s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelům nabízejícím
služby v oblasti pohostinství v bodu 2. 9. Termín
pro provoz předzahrádky od 1. 11. 2009 do 28.
2. 2010, panu Fatmir Ramizi,
uložila Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o.,
Domažlice, zahrnout do plánu oprav hospodářské
činnosti na rok 2010 provedení nezbytných opatření pro odstranění vlhkosti v bytových jednotkách
č. 258/12, 257/13, 257/2 v Petrovické ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí,
neschválila vydání souhlasu k provozování videoloterních terminálů na adrese Sportbar TOMTOM
Břetislavova 88, Domažlice,

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 379 722 522,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš, korektorka Mgr. Jana Štenglová. Uzávěrka
inzerce do 10. dne, ostatní do 15. dne
v předchozím měsíci. Grafické zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice
– zdarma. Registrační číslo MK ČR E
11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

stavby městského kamerového systému a informačního systému v ulici Petrovická s firmou
Gabriel a Pangrác, s.r.o. za cenu 52.650,– Kč vč.
19 % DPH,
- schválila uzavření mandátní smlouvy na realizaci
akce „Havlovice, kanalizace a vodovod“ s p. Jiřím
Hafičem,

Rada města na své 102. schůzi
dne 26. 10.
- schválila Plán zimní údržby místních komunikací
ve městě Domažlice a obci Havlovice,
- souhlasila s uzavírkou a zvláštním užívání MK na
dolní části náměstí Míru v prostoru od čp. 51 ke
křižovatce náměstí Míru a Fastrovy ul., každou
středu - od 7.00 do 18.00 hod. ve dnech ve dnech
6., 13., 20. a 27. ledna, 3., 10., 17. a 24. února, 3.,
10., 17., 24. a 31. března, 7., 14., 21. a 28. dubna,
12., 19. a 26. května, 2., 9., 16., 23. a 30. června,
7., 14., 21. a 28. července, 4., 11., 18. a 25. srpna,
1., 8., 15., 22. a 29. září, 6., 13., 20 a 27. října, 3.,
10. a 24. listopadu, 1., 8., 15. a 22. prosince 2010
za účelem konání pravidelných středečních trhů,
- schválila zadání zakázky „Studie využitelnosti
vrcholu Čerchov“ firmě Projekce, interier, výtvarné práce, Ing. arch. Zdeněk Franta, Hlavní 223,
353 01 Miánské Lázně za cenu 23.800,– Kč vč.
DPH,
- vzala na vědomí petici stánkových prodejců proti
středečním trhům v dolní části náměstí Míru
v Domažlicích,
- uložila odboru správy majetku MěÚ Domažlice
zajistit doplnění informačního systému města Domažlice o navigační směrovky ke sportovištím,
- schválila zkrácení odstávky o 2 dny a schválila
otevření plaveckého bazénu od soboty 2. 1. 2010,
- schválila konání akce „Vánoční zpívání koled
s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 9. 12. 2009,
- schválila konání akce „Město dětem“ v úterý dne
1. 6. 2010,
- vzala na vědomí analýzu současné situace v tiskárně MKS předloženou ředitelem MKS,
- schválila navržená úsporná opatření dle bodu 1/
a 2/ předložené analýzy,
- souhlasila s použitím finančních prostředků ve
výši 218.500,– Kč na nákup tiskařského stroje AD
z investičního fondu MKS,

Zastupitelstvo města na svém 36. zasedání dne 21. 10.
- neschválilo zařazení bytového domu čp. 476,
v ulici Škroupově v Domažlicích, Bezděkovské
předměstí do „Seznamu domů pro II. vlnu prodeje“
v souladu se „Zásadami k prodeji bytů v majetku
města Domažlice,
- schválilo opravený obsah kronikářského zápisu
za rok 2007,
- uložila RM nákup vybavení k měření inversní situace ve městě dle projektu Ing. Pavleho a zapůjčení
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přístroje od Hygienické stanice Klatovy na měření
hladin oxidů dusíku na období leden 2010 za předpokládanou celkovou částku do 25.000,– Kč,
- schválilo tento seznam domů - 2. etapa II. vlny privatizace do Zásad prodeje bytů v majetku města:
ulice 28. října, čp. 140–4 b.j., čp. 141 - 4 b.j., čp.
142 - 4 b.j. ulice Kosmonautů - čp. 159–160 - 24
b.j., čp. 161–162 - 24 b.j., čp. 163–164 - 24 b.j.
ulice Kozinova čp. 116 - 6 b.j., čp. 97 - 4 b.j. ulice
Palackého čp. 132 - 8 b.j. ulice Pelnářova čp. 393
- 12 b.j., čp. 394 - 12 b.j, čp. 406 - 12 b.j.
- vzalo na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice,
- vydalo
opatření
obecné
povahy
č. 3/2009 o Změně č. 6 Územního plánu sídelního
útvaru Domažlice zpracované pořizovatelem – odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Domažlice.

Rodinné domy Na Bábě

Město Domažlice vybralo firmu a tak
je možné zahájit výstavbu rodinných
domů Na Bábě. Zájemci o vlastní bydlení mají čas do konce února projevit zájem o koupi parcel, protože od 1. března
budou parcely prodány firmám a ty
začnou podle projektu stavět, aby hotové
objekty prodaly ve své režii. Cílem je
celou čtvr postavit rychle. „Do konce
roku 2011 by mělo být vše hotovo,“ říká
starosta Miroslav Mach a má na mysli
62 domů. „Další mohou být vybudovány
až později, protože stavba II. etapy bude
z komunikace od nové nemocnice a stavební ruch život v dokončené ásti vážně
nenaruší.“
„V souvislosti s tímto projektem jsme
se rozhodli zrevitalizovat háj u Jezera,
posoudit stav zdejších stromů, vybudovat zde stezku pro sport i rekreaci. Pracujeme na mini zoo koutku pro děti, kde
by měla být k vidění zvěř z naší volné
přírody. Na toto téma jednáme s veterinární správou a pracovníky Domažlických městských lesů. V této věci se také
jedná o projektu na odbahnění Jezera,“
říká M. Mach.
(toš)

Realitní kancelář REKAN
Marie Němečkové
Spálená 156, Domažlice

Vám přeje
pohodové
vánoční
svátky
a šťastný
nový rok

Domažlický zpravodaj - str. 3

v

číslo 12

v

prosinec 2009

SOUDNÍ SPOR O STARÝ PIVOVAR

Okresní soud v Domažlicích rozhodl o platnosti odstoupení od
smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a firmou Bohdalecká
obchodní, s.r.o., která měla zmíněné firmě v budoucnu zajistit
vlastnictví historické části pivovaru. Město od smlouvy odstoupilo, protože firma se neměla k zahájení rekonstrukce objektu ani
po několika prodloužení původně sjednaných termínů.
„Podle Bohdalecké nám měl Kaufland nabídnout víc peněz,
než oni. To je úsměvné,“ říká starosta Miroslav Mach a pokračuje, „protože si pivovar chceme nechat a ne ho komukoliv prodávat. Z jejich tvrzení plyne, že jednali s obchodním domem. My

nechceme, aby původní objekty někdo zboural a zřídil zde třeba
parkoviště, ale chceme je využít. Proto se proti rozsudku odvoláváme ke krajskému soudu.“
Město bez ohledu na nepravomocný rozsudek má s pivovarem
další plány. Na prvého května zde chystá pivní slavnosti, což
znamená prezentaci sedmi minipivovarů spojenou s ochutnávkou piva. Akce bude spojena s výročím osvobození Domažlic.
Součástí bude i kulturní program, který v podobě letošního křtu
desky Chodské vlny měl v těchto svébytných prostorech velký
úspěch.
(toš)

DVĚ NOVÁ PARKOVIŠTĚ

VÝSTAVA GRAFIKY

Na sídlišti Kozinovo pole byla dokončena dvě nová parkoviště. První najdete
v Mánesově ulici (směrem u jatek). Jeho vznik vyvolala skutečnost, že o ulici níž
stojící bytovka nikdy neměla řádnou příjezdovou komunikaci a nezpevněný vjezd
přes svah byl pouze provizorní. Město nechalo vybudovat příjezd a kolem něj i parkovací místa. Druhé parkoviště je v sousedství nového penzionu přístupné z Kunešovy ulice. „Toto parkoviště uvedeme do provozu hned, nebudeme čekat na dokončení
stavby penzionu,“ říká starosta M. Mach a dodává, „protože se zvýšil počet parkovacích míst v této ulici, vedeme jednání o zjednosměrnění provozu v celé ulici.“ (toš)

Muzeum Chodska v Domažlicích,
Galerie bratří Špillarů, pořádá vernisáž
výstavy Lukáše Kudrny GRAFIKA.
Expozici uvede 5. listopadu v 17 hodin
Mgr. Marcel Fišer. Výstavu můžete
v galerii navštívit od pondělí do pátku
9–12 a 13–16 hodin. (red)

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

PAVEL MIKULENKA

REFERENT PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Tajemnice Městského úřadu 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 108/2006 Sb.
o sociálních službách, v platném znění, vyhlášení
výběrového řízení na obsazení funkčního místa

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – ÚŘEDNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Bližší informace jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Domažlice
nebo na www.domazlice.info v sekci úřední deska – volná místa.

Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění záměr
prodat nemovitý majetek
(66/2009)

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 11. 2009 usnesením č. 1609 schválilo
záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 157/4 v budově č. p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši
6537/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve
výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí. Jedná se o bytovou jednotku ve
2. podlaží domu o velikosti 1 + 2 s příslušenstvím a pozemkem. Podlahová plocha bytu
činí 65,37 m2. Město Domažlice schválilo záměr prodat tuto nemovitost dle níže uvedené
kupní smlouvy s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 568 062,– Kč.
Nabídky na uzavření kupní smlouvy obsahující návrh výše kupní ceny a jeden ze způsobů její úhrady uvedený v návrhu kupní smlouvy zasílejte v uzavřené obálce s nápisem
„Prodej bytové jednotky 157/4 - nabídka - neotevírat“ nejpozději do 28. 2. 2010 na adresu:
Město Domažlice, Odbor správy majetku MěÚ, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ a na internetových stránkách města
www.domazlice.info (úřední deska - prodeje a pronájmy).
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě. Bližší informace na Odboru
správy majetku MěÚ Domažlice, tel. č. 379 719 155, 174.

nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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Vánoční koncert Jakuba
Smolíka v domažlickém
MKS se setkal s velikým
ohlasem, který se tak
zařadil do série těchto
oblíbených akcí na konci
roku. Zdejší rodák se svojí
kapelou potěšil přítomné,
kteří zcela zaplnili sál,
a to nejen písněmi, ale
také velmi vtipným průvodním slovem. Diváci
ocenili fakt, že se ke svému
domovu několikrát hrdě
přihlásil.
Foto S. Antoš

prosinec 2009

k rekreaci i trvalému bydlení na Domažlicku. Prosím nabídněte.
Mob. 731 014 334,
email: panekdavidcze@seznam.cz
l Pronajmu nový, luxusní RD 5+1+balkon+garáž, zahrada - v Domažlicích.
13.000,– Kč/měs., tel. 606 916 148.

l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861

l Koupím byt nebo domek v této

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

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Přednáška: Josef Nejdl MEXIKO
Mayové – kultura – koloniální kultura. Najdeme i české stopy?

l AKCE PŮJČKY 724 528 636
l SNADNÁ PŮJČKA
tel.: 736 138 888
l Sháním rodinný dům nebo chalupu

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

DOMAŽLICE
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava:

Výtvarný obor ZUŠ – Prosincové
krabicové štěstí
Stalo se již dobrou tradicí, že vestibul
knihovny koncem roku využívá a obohacuje výtvarný obor základní umělecké
školy k prezentaci tvorby svých žáků.
Tentokrát se představí žáci Jany Šlechtové, Igora Šlechty, Jana Šlechty a Heleny
Reinigerové z Domažlic a Klenčí pod Čerchovem. Letošní téma je krabicové štěstí.
Krabičky navozují představu obdarování
a lásky. A krabice žáků výtvarného oboru tyto představy naplní. Výtvarné práce
přinesou předvánoční atmosféru a pohladí
v každém z nás to, co spojujeme s představou klidných, šťastných a spokojených
svátků. Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. do 21. prosince a přístupná bude
v provozní době knihovny.
Školení internetové studovny v prosinci:
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 8. prosince 2009 školení
ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
Upozornění návštěvníkům knihovny:
Uzavření knihovny 23.–31. 12. 2009
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů (dovolená 23. prosince, hloubkové čištění
koberců v celé budově a hygiena fondu od
28. prosince) bude oddělení pro dospělé,
čítárna, oddělení pro děti, internet a oddělení speciálních služeb od 23. prosince do
31. prosince pro veřejnost uzavřeno. Běžný
provoz knihovny bude zahájen v pondělí
4. ledna 2009. Výpůjční doba půjčených
knih a časopisů bude automaticky o tyto
dny prodloužena a od čtenářů nebudou vybírány sankční poplatky za pozdní vrácení.
Děkujeme za pochopení.

Letošní cestopisné přednášky byly spojeny s Evropou a ředitelem Muzea Chodska
Josefem Nejdlem. Jen v listopadu jsme si odskočili do Japonska. A poslední cestopisnou přednáškou tohoto roku nás zavede Josef Nejdl prostřednictvím poutavého výkladu
a projekcí digitálních fotografií do další vzdálené země a na další kontinent – tentokrát do
Mexika. Téma je dané podnázvem přednášky. Budou Mayové, jejich kultura. Josef Nejdl
se bude zabývat i kulturou koloniální. A co ty české stopy? Např. v mexickém hlavním
městě lze potkat Pražské Jezulátko v chrámu na ulici s příznačným názvem Praga. Nedaleko od Veracruzu najdeme školu Juan Amos Comenio, jejíž žáci se pyšní školními tričky
s portrétem velkého českého pedagoga. Najdou se i další stopy?
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové zvou na příjemné setkání ve čtvrtek 10. prosince v 17. 00 hodin do Galerie
bratří Špillarů.

Finále soutěže: II. ročník soutěže O nejlepšího čtenáře
3. tříd domažlických základních škol

Městská knihovna Boženy Němcové a město Domažlice pořádají 3. prosince od 14.30
v oddělení pro děti domažlické knihovny finále II. ročníku soutěže, která má přispět
k propagaci hlasitého čtení mezi co největším počtem těch nejmenších čtenářů. V listopadu proběhla v sedmi třetích třídách domažlických škol Komenského 17 a Msgre B. Staška třídní kola. Z nich vzešlo 14 finalistů, kteří se utkají ve čtenářském klání v dětském
oddělení domažlické knihovny. Číst budou krátkou ukázku ze své oblíbené knížky, kterou
si přinesou. Ve druhém kole pak přesvědčí porotu o znalostech čtení textu neznámého.
Schopnosti hlasitého přednesu a porozumění textu finalistů posoudí nezávislá a laskavá odborná porota, složená stejně jako v loňském roce ze zástupců pedagogů, umělecké
sféry a zástupců spolupořádajícího města Domažlice.
Snaha všech finalistů bude oceněna malou pozorností. Z jejich řad pak porota vybere
toho nej, nej čtenáře, který se stane vítězem druhého ročníku soutěže, jež neláme rekordy,
nebude zapsána do Guinessovy knihy rekordů, nemá okresní, krajská či celostátní kola.
Stane se vítězem soutěže, která má alespoň malou kapkou přispět k rozvoji čtení a čtenářství našich dětí.

Zvukovou nebo klasickou?

Tak toto dilema může čtenář v domažlické knihovně řešit u některých titulů od letošního léta. Knihovna totiž získala grant Ministerstva kultury a rozšířila svůj dosavadní fond
o několik desítek titulů tzv. zvukových neboli audio knih. Což prostě znamená knih na
CD. Nahraných v Supraphonu, v Českém rozhlase nebo třeba v Popron Music. A čtených
předními českými herci - např. Jaroslavou Adamovou či Pavlem Soukupem. Z velké části
obohacených o hudební doprovod.
Některé v té klasické podobě vlastně ani neexistují – například hlasy ptáků našich měst
a vesnic – Ptáci měst a vesnic. Jiné známe velice dobře jako kdysi povinnou, pak doporučenou četbu, dnes volitelnou ze seznamu vybraných titulů. Ale možná nebude nezajímavé
odložit brýle a nechat si ty známé knížky přečíst od někoho jiného – Čapkovy Povídky
z druhé kapsy, Jiráskovy Staré pověsti české nebo Filosofskou historii, Nerudovy Povídky
malostranské či Erbenovu Kytici. Další skupinu zvukových knih tvoří oblíbená díla naše
i světová, ke kterým se stále vracíme – Nejen o rybách Oty Pavla, Jak se dělá chalupa
Františka Nepila, Chvála pohybu Miroslava Horníčka, Není kouře bez ohýnku Agathy
Christie či Vejce a já Betty Mac Donald.
Čtenáři si však mohou vybrat i z titulů a jmen novějších – historickou detektivku Záhada zlaté štoly stále oblíbenějšího autora Vlastimila Vondrušky, Povídky o manželství
a sexu Michala Viewegha či humoristickou prózu italské novinářky Luiselle Fiumi Jako
žena nula, kterou načetla herečka Jana Hlaváčová.
Více informací o dalších titulech získají zájemci na našich stránkách www.mekbn.cz ,
v on-line katalogu, pokud si do klíčových slov zadají slova audio nebo zvukové knihy. Po
otevření záznamu příslušného titulu pak zjistí, jestli se kniha půjčuje již domů (u některých platí ještě ochranná lhůta), pokud se půjčuje, zda není právě půjčená… a pokud je,
mohou si ji přímo přes katalog rezervovat.
Mgr. Hana Mlnáříková

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice přeje svým čtenářům a všem
občanům města radostné prožití vánočních svátků a klidný a ve zdraví prožitý
rok 2010.
Vaše knihovna

Domažlický zpravodaj - str. 6

v

číslo 12

v

prosinec 2009

Domažlický zpravodaj - str. 7

v

PROSINEC 2009

v Domažlickém zpravodaji
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

(225 cm2) 2 970 Kč
1485 Kč
1 cm2 = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

K 20. výročí listopadového převratu uspořádala domažlická KPV setkání v zahradě pod
Chodským hradem. Mezi hosty byli např. poslanec V. Vilímec, místostarosta P. Wolf ...

KAČABY
DUKELSKÁ 30
DOMAŽLICE
(u pomníku Svobody,
100 m od parkoviště)

Na prosinec jsme pro Vás připravili:
vánoční balíčky pro dospělé, děti
i diabetiky, keramiku, přírodní
kosmetiku, aromaoleje a další.
Pro čajomilce sestavujeme balíčky
dle konkrétních přání. Při nákupu
nad 1000,– Kč od nás dostanete dárek.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Otvírací doba:
PO–PÁ 9–12 13–17
SO 9–12
Adventní neděle 9–12
Štědrý den
9–12

Nevíte co pod stromeček?
V Městském informačním
centru Domažlice nabízíme
knihy
pro milovníky našeho regionu:
l Putování po zaniklých místech

Českého lesa, Zdeněk Procházka
l Příběhy vepsané do kamene,

Zdeněk Procházka
l Domažlice historie a současnost
ve fotografii, Zdeněk Procházka
l Za vesnickými muzikanty,

(I. i II. díl), Josef Pospíšil

l Jak šel čas na Čerchově,

KČT Domažlice

l O černé princezně,

Božena Němcová

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

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

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

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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 12. Taneční pro dospělé, 2. 12. Prodej
Petex, 3. 12. Seniorské odpoledne, 4. 12.
Maturitní ples IE Vyšší odborná škola
OA Domažlice, 5. 12. Maturitní ples
Gymnázium J. Š. Baara, 7. 12. Prodej
Harvanik, 8. 12. Prodej Harvanik, 9. 12.
Prodej Petex, 9. 12. Prodej Šašková,
9. 12. Taneční pro dospělé, 10. 12. VIII.
abonentní koncert – Verner Collegium
– vánoční koncert, 11. 12. Maturitní ples
SOU Horšovský Týn, 12. 12. Maturitní
ples Gymnázium J. Š. Baara, 14. 12.
Prodej Harvanik, 14. 12. Taneční pro
dospělé, 16. 12. Zasedání zastupitelstva
města, 17. 12. Na Vánoce hejtu u Chmelů – Spolek Jiřího Bittnera Milavče,
18. 12. Maturitní ples SOU Horšovský
Týn, 19. 12. Maturitní ples Gymnázium
J. Š. Baara, 21. 12. Prodej Bernardová,
22. 12. Prodej Šulgan.

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

Kosmetička
Yvona Holomojová

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

se po krátké odmlce znovu hlásí
vám, které byste měly zájem
o kosmetické ošetření, depilaci.
Najdete mě
v Salonu paní Schneiderové,
Poděbradova 658, Domažlice

Přijímáme objednávky na rok 2009/2010!

tel. 602 389 904
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
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Americký horor s titulky
Středa
2.

SAW VI
l Vstupné 70,- Kč 100 min. Info: www.idomazlice.cz

Čtvrtek
3.

České milostné drama

3 SEZÓNY V PEKLE
m Vstupné 75,- Kč 110 min. Info: www.idomazlice.cz

Pátek–neděle
4.–6.
Neděle

Česká komedie

ULOVIT MILIARDÁŘE
r Vstupné 75,- Kč 90 min. Info: www.idomazlice.cz
kino Čakan pro děti v českém znění

6.

VÁNOČNÍ KOLEDA

Středa

RESTAUROVANÉ FILMY JANA ŠPÁTY

9.

Vstupné 60,- Kč 103 min. Info: www.idomazlice.cz

r Vstupné 75,- Kč 96 min. Info: www.idomazlice.cz

Česká komedie
Čtvrtek–pátek
10.–11.
Sobota–neděle
12.–13.
V neděli i od 14:00

PAMĚTNICE
r Vstupné 70,- Kč 97 min. Info: www.idomazlice.cz
Český historický dobrodružný film

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
r Vstupné 60,- Kč 109 min. Info: www.idomazlice.cz
Americká romantická komedie s titulky

Středa–čtvrtek
16.–17.
Pátek
18.
Sobota–neděle
19.–20.
Neděle
20.
Zač. 14.00
Středa
23.
Čtvrtek
24.
Zač. 13.00
Zač. 15.00
Sobota–neděle
26.–27.
TIP na vánoční dárek

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
r Vstupné 60,- Kč 96 min. Info: www.idomazlice.cz

Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v krvavém odkazu svého mentora Jigsawa (Tobin Bell), jenž před léty celou zvrácenou hru
odstartoval. Kdo si pro tentokrát zaslouží bojovat o svůj život? Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné oběti? A hlavně, řekl už mrtvý Jigsaw
své poslední slovo?
Život se zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy.
Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akční život plný inspirujících erotických her, hádek,
výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale i dramatických politických změn, prožívají čerství milenci naplno.
PR manager Lehký (Jiří Mádl) dostane vládní zakázku, aby z konkurenčních důvodů odstavil podnikatele Grossmana (Tomáš Matonoha). Pro
tento účel si najme všehoschopného televizního reportéra a rozjede kampaň se zinscenovanou reportáží, ve které Grossman mlátí romského
chlapce. Informace převezmou všechna media a moralisté z nejrůznějších skupin nabízejí své odborné komentáře, aby Grossmana veřejně
zostudili. Atmosféra zhousne natolik, že si do něj může každý kopnout...
Vánoční koleda, jeden z nejoblíbenějších vánočních příběhů podle povídky Charlese Dickense. Ebenezer Scrooge (JIM CARREY) začíná vánoční
prázdniny se svým obvyklým skrblickým opovržením, štěká na svého věrného úředníka (GARY OLDMAN) a svého veselého synovce (COLIN
FIRTH). Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým starý
Scrooge nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě.
Výběr z unikátního projektu HD digitálního restaurování filmů klasika českého dokumentu. Jedním z prvních režijních počinů Jana Špáty
Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou různých osobností. Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na
školním srazu, nepochybně posledním, tváří v tvář spolužačce Milušce Bínové. Bínová, kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí po letech
do rodného města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spolužáků jí kdysi zničil život.
Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů Rafťáci a Snowboarďáci. Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sousedství obklopeny hlubokým
lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. Martin z Vamberka (David Prachař) čestný rytíř a starostlivý otec pěti dětí je nařčen
z čarodějnictví a loupeživých výprav.
…aneb moje velké řecké léto. V okouzlující romantické komedii Můj život v ruinách najde turistická průvodkyně Georgia (Nia Vardalos
- hlavní hvězda komedie Moje tlustá řecká svatba) sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká. Americká profesorka
historie, která nemá štěstí ani v lásce ani v práci, se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé kouzlo života, neboli
„kefi“, jak tomu Řekové říkají.

Americký horor s titulky

HALLOWEEN 2
l Vstupné 70,- Kč 101 min. Info: www.idomazlice.cz

Zlo má nový osud. Michael Myers se vrací v děsuplném pokračování remaku klasického hororu domů do ospalého Haddonfieldu v Illinois,
aby se postaral o jisté neuzavřené rodinné záležitosti. Myers, který za sebou zanechává stopu hrůzy, jakou dokáže zprostředkovat jen mistr
hororu, jakým Zombie je, se nezastaví před ničím, dokud se mu nepodaří dokončit záležitosti, související s jeho pochmurnou minulostí.

Slovensko/Česká republika/Maďarsko

ŽENY MÉHO MUŽE

Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého muže jsou spojeny s osudem mediálně úspěšného manželského páru. Film je výpovědí o životě ve
středoevropské metropoli, z které se v důsledku unáhleného životního stylu vytrácí lidskost a duchovní hodnoty.

m Vstupné 70,- Kč 82 min. Info: www.idomazlice.cz
kino Čakan pro děti v českém znění

HRDINOVÉ Z DARANU
r Vstupné 70,- Kč 89 min. Info: www.idomazlice.cz

STRHUJÍCÍ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ O PŘÁTELSTVÍ, O VÍŘE V SEBE SAMA, O SNAZE NĚCO DOKÁZAT A NĚKOMU POMOCI.
Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy žije v Africe se svou velmi zaměstnanou matkou, která na něj nemá čas. Jimmy na místním tržišti potká
domorodou dívku Charitu a sněhově bílou mluvící žirafu Seraf. Tajemná Seraf daruje Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu příběh o dvou
domorodých kmenech, které mezi sebou válčí o půdu. Jimmy je prý jediný, kdo může tento konflikt vyřešit.

Norský film s titulky

NA SEVER
r Vstupné 60,- Kč 78 min. Info: www.idomazlice.cz

Po nervovém zhroucení se lyžař Jomar uchyluje do samoty coby hlídač lyžařského areálu. Když se dozví, že někde na severu se narodilo jeho
dítě, vydá se na podivnou a poetickou cestu Norskem na sněhové rolbě. S sebou si nevezme jiné zásoby, než 5 litrů alkoholu. Během putování
úchvatnou ledovou krajinou se zdá, že Jomar udělá všechno pro to, aby do svého cíle nakonec nedojel.

kino Čakan na Štědrý den pro děti

G - FORCE
r Vstupné 60,- Kč 89 min. Info: www.idomazlice.cz

Strhující podívaná vypráví o tajném programu americké výzvědné služby zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní a špionážní účely. Jeho
hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých packách. Týmu
G-Force velí Darwin, odpovědné a cílevědomé morče, rozhodnuté za každou cenu uspět.

Česká komedie

2 BOBULE

Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). Jirka se zaplete s krásnou dívkou, jejíž
otec (Jiří Krampol) má ale o nápadnících své dcery jiné představy...

r Vstupné 75,- Kč 93 min. Info: www.idomazlice.cz

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

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor
a majitel filmové kopie. Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC LEDEN 2010: Whisky s vodkou, Ať vejde ten pravý, Zoufalci, Twilight: NOVÝ MĚSÍC, Bratři Bloomovi, 2Bobule, Vzhůru do oblak, Zataženo, občas trakaře, Love and Dance, Zemský ráj to napohled, Stínu neutečeš, Avatar.
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16.30 LOUTKY
Když se šňůry přetrhají a na pódiu zbydou jen samotné postavičky s nástroji. Mladá domažlická kapela zabývající se
nejen obdobím vánočním...
17.00 PONOCNÝ
Sobota 5. prosince 2009 od 17.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Město Domažlice ve spolupráci s MKS a Ochotným divadelnickým spolkem Karel

MIKULÁŠOVÁNÍ
Něděle 6. prosince 2009 od 19.00 v augustiniánském kostele
MKS Domažlice ve spolupráci se ZUŠ Domažlice

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Středa 9. prosince 2009 od 17.00 – zahájení programu a od 18.00 zpívání koled v přímém přenosu na náměstí v Domažlicích

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s Českým rozhlasem Plzeň

Po oficiálním programu, ve kterém vystoupí děti z Barevné školky v Poděbradově ulici, Pěvecký sbor Perníček zpěvníček ZŠ Komenského 17 a pěvecký sbor ZŠ Msgre Staška, společné zpívání koled Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán v přímém přenosu.
Čtvrtek 10. prosince 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

STŘEDA 23. 12. 2009
16.40 Skupina historického tance ARVENA.
17.00 PONOCNÝ
17.05 Vánoční zpěvohra – VYPEČENÁ VÁNOČNÍ SUITA
Účinkují: Ochotný divadelnický spolek KAREL, Canzonetta, sólisté
Hudba: Josef Kuneš
Úterý 22. prosince 2009 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele

XVII. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Chodský soubor Mrákov

Sobota 26. prosince 2009 od 19.00 hodin v arciděkanském kostele

VIII. abonentní koncert Kruhu přátel hudby
VÁNOČNÍ KONCERT

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY

VERNER COLLEGIUM

soprán Ludmila Vernerová, hoboj Pavel Verner, fagot Michael Verner, housle Petr
Verner, housle Julie Vernerová, housle Jakub Verner, viola Radka Vernerová, violoncello Pavel Verner, cembalo Barbara Kürstenová
Program: A. Michna z Otradovic – Tři vánoční písně: Když všechen svět, Chtíc
aby spal, Děťátku mi prozpěvujme, A. Vivaldi – Koncert pro fagot, smyčce a basso
continuo a moll RV 497, J. Jan Ryba – Pastorely: Spi spi neviňátko, Rozmilý slavíčku, A. Corelli – Koncerto Grosso op. 6 č. 8 „Vánoční“, G. J. Werner – Vánoční
hudba – Pastorela per il natale del nostro signore, P. Daman Stachowicz – Aria – Veni veni Consolator, A. Vivaldi – Koncert pro housle,
smyčce a cembalo f moll, Op. 8/4 RV 297 „Zima“, W. A. Mozart - Aleluja
Čtvrtek 17. prosince 2009 od 18.30 hodin ve velkém sále MKS

NA VÁNOCE HEJTU U CHMELŮ – uvádí Spolek Jiřího Bittnera

Divadelní předvedení chodských vánočních zvyků a tradic podle sebraných materiálů Jindřicha
Jindřicha, Rudolfa Svačiny a Josefa Královce, které se vážou k době od 4. 12. (svátek sv. Barbory) do 6. 1. (Tři králové). Účinkuje bezmála 30 milavečských občanů všech věkových generací.
Námět, scénář a režie Josef Johánek.
Neděle 13. 12. a 20. 12. 2009 vždy od 14.00 a 16.00 hodin v učebně MKS - I. patro
Loutkové divadlo Domažlice

Kašpárek čaruje

Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru. Prodej vstupenek na obě neděle od 7. 12. 2009. Vstupné 25,– Kč.

Eva Müllerová – soprán, Lucie Kotlanová – alt, Petr Strnad – tenor, Kamil Jindřich – bas, Komorní orchestr Musica Tusta, Pěvecký sbor
Čerchovan. Dirigent: Marek Vorlíček.

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

Neděle 10. a 31. ledna 2010 od 14.00 do 16.30 hodin – MKS I. patro
Loutkové divadlo Domažlice uvede další 2 loutková představení KAŠPÁREK ČARUJE
Vstupenky pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice. Neděle 10. ledna 2010 – předprodej vstupenek od
4. 1. 2010. Neděle 31. ledna 2010 – předprodej vstupenek od 18. 1. 2010. Jednotné vstupné 25,– Kč.
Leden 2010 (přesný termín bude upřesněn) od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert mimo předplatné
PÓDIUM MLADÝCH TALENTŮ – pro předplatitele koncertní sezony 2010 – zdarma
Od roku 2009 se vrací MKS Domažlice k tradici pořádání koncertu „Pódium mladých talentů“.
Tento mimořádný koncert, pořádaný v lednu před oficiální sezónou KPH, seznámí posluchače se začínajícími umělci, absolventy ZUŠ
Domažlice, kteří se hudbě věnují či chtějí věnovat profesionálně a zvolili si studium na odborné střední či vysoké škole. Pořádáním Pódia mladých talentů je rozšířen abonentní cyklus Kruhu přátel hudby. Domažlické publikum tak může sledovat dráhu mladých umělců.
Pondělí 18. ledna 2010 od 8.30 a 10.00 ve velkém sále MKS

Sobota 19. prosince – středa 23. prosince 2009

HUDBA U STROMEČKU V RÁMCI VÁNOČNÍCH TRHŮ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
PROGRAM:

ÚTERÝ 22. 12. 2009
16.00 Vokální skupina SINGTET
16.30 PĚVECKÉ SDRUŽENÍ Jany Lengálové ZUŠ Horšovský Týn
17.00 Mužský vokální kvintet HLASOPLET
cca 19.00 PONOCNÝ – po ukončení Chodského vánočního koncertu

VSTUP ZDARMA

SOBOTA 19. 12. 2009
16.00 Pěvecký sbor „PERNÍČEK ZPĚVNÍČEK“ při ZŠ Komenského 17 Domažlice
16.30 Kapela VYSOKÁ TRÁVA
17.00 PONOCNÝ
NEDĚLE 20. 12. 2009
16.00 Ženský pěvecký sbor CANZONETTA pod vedením Marie Hanáčíkové
16.30 Středověká hudba ELTHIN
17.00 TRUBAČI OMS – setkání u krmelce
PONDĚLÍ 21. 12. 2009
15.30 PĚVECKÝ KROUŽEK při ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice
16.00 ŽÁCI HUDEBNÍ NAUKY ZUŠ Staňkov, J. Uhlíř/Z. Svěrák – Operka Červená karkulka

2 divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ
Divadelní soubor Mladá scéna Ústí na Labem
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Na motivy pohádky Z tisíce a jedné noci napsala Kristina Herzinová
Úterý 26. ledna 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ
Moliére: CHUDÁK MANŽEL
V titulní roli Oldřich Návrátil. Dále hrají: Jaroslava Obermaierová, Kamila Špráchalová/ Miluše Bittnerová, Martina Hudečková/ Tereza
Helšusová, Petr Oliva/ Jaroslav Vlach, Mario Kubec/ Jiří Hána, Rudolf Kubík/ Libor Jeník, Vladimír Lizec/ Ivan Kodeš/ Václav Skalník.
Režie: Jiří Fréhar
Sobota 30. ledna 2010 do 14.00 hodin ve velkém sále MKS
MKS Domažlice ve spolupráci s DDM DOMINO
DĚTSKÝ KARNEVAL – VELETR STRAŠIDEL

Domažlický zpravodaj - str. 10

Turistické akce
V LISTOPADU

Sobota 5. 12.
Mikulášská vycházka. Sraz v 18 hodin
u sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky
a zpět (4 km). Vede K. Bílek.
Neděle 13. 12.
Turistická vycházka. Sraz ve 13 hodin
„U Golema“. Trasa: Domažlice, Zelenov,
Babylon, Hadrovec, Domažlice (12 km).
Vede M. Janutková.
Připravujeme
Pátek 1. 1.
Novoroční setkání na Vavřinci v 0.30
– 1.30 hod. (37. ročník). Na památku novoročenka. Zajišťuje M. Ryšánek.
Novoroční výstup na Čerchov (12. ročník). Sraz v 10 hod. na parkovišti v Caparticích (8 km). Na památku novoročenka.
Vede J. Kuželka. V průběhu akce proběhne sbírka „Novoroční čtyřlístek“, jejíž
výtěžek je věnován na trasu pro vozíčkáře
pod názvem Krajem Emmy Destinové
nedaleko Třeboně u Lutové a okolím Nové
řeky.
Novoroční vycházka na Díly. Sraz na
zastávce ČD ve 13 hod. Odjezd do Klenčí
pod Čerchovem. Trasa: Klenčí, Díly, Postřekov (8 km). Vede M. Senohrábková.
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Městské kulturní středisko Domažlice přeje
klidné prožití vánočních svátků a mnoho
příjemných kulturních zážitků
...a pokud ještě nejste rozhodnuti, jaký vánoční dárek
dáte pod stromeček svým blízkým, máme pro vás tip:
předplatné na divadelní a koncertní sezonu 2010
ve vánočním balení
Ředitelství VOŠ, OA a SZŠ Domažlice srdečně zve žáky 9. tříd a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná 9. prosince 2009

– pro obor Zdravotnický asistent v budově Střední zdravotnické školy nv Domažlicích,
Chodské náměstí 97 od 10:00 do 16:00 hodin.
– pro obory Obchodní akademie a Informační technologie v budově Obchodní nakademie v Domažlicích, Erbenova 184 od 12:00 do 17:00 hodin.
Tento den budou mít žáci a jejich rodiče výjimečnou příležitost nahlédnout do života
školy, a poznat tak zajímavé a perspektivní obory vzdělání. Žáci se mohou dokonale seznámit s výukovými programy našich oborů, což jim může usnadnit jejich volbu.
Mgr. Věra Prantlová, ředitelka školy

Evangelíci zvou na adventní koncerty

5. prosince, o druhé adventní sobotě, budeme všichni moci ochutnat z pestrého výběru
spirituálů v podání Komorního pěveckého souboru De profundis. Hned další týden, o třetí
adventní sobotě, tedy 12. prosince, zavítá do Domažlic Salvátorský pěvecký sbor s programem
rovněž více než lákavým. Postupně zazní výběr ze mše sv. Jana Zlatoústého od P. I. Čajkovského, Missa festiva od A. Gretchaninova a výběr z Loutny české zkomponované A. V. Michnou
z Otradovic. Oba koncerty začínají od 15:00 hodin ve sborovém domě ČCE v Domažlicích,
Tyršova 690.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Vážení občané města Domažlice,
pro zkvalitnění péče o Vás a zvýšení účinné
pomoci Vašemu tělu je Centrum Buď Fit
na nové adrese Komenského 4, první
patro (autoškola p. Hrabík). Již 6 let provádíme bezplatné vstupní analýzy, kde zjistíte jak jste
na tom s kostmi, svaly, tukem vnitřním a podkožním, vodou v těle a kolik je váš metabolický věk, tedy na kolik se tělo cítí. Toto
bezpatné měření provádíme i nadále, na vše je nutno se předem
objednat.
Jistě v tuto chvíli hledáte pro svého partnera nebo své blízké
vhodný dárek - máme pro vás tedy připraveny poukazy na
některé naše terapie.
l Medovou detoxikaci - 250,– (med Vám odstraní toxiny
z těla) p. Břicháčová 604 866 832
l Reflexní ošetření chodidel - 200,– (prevence pro všechny
orgány) p. Plzáková tel. 602 931 082
l 14-ti denní detoxikační kůra - 1200,– (3x čaj, 2x konzultace, kompl. jídelníček) p. Váchalová tel. 720 352 177
l Ozdravný den na Šumavě - 666,– (sauna, masáže, relax,
zdravá jídla atd.) p. Hrach tel. 777 283 348
S tímto kuponem máte slevu 10% na výše uvedené terapie.

David Rácz oznamuje:
Od 1. prosince stěhuji svou „digitální“ prodejnu
z bývalé Dubiny na novou adresu:

Hradská 52

- naproti Konšelskému šenku,
Domažlice (bývalé Pepe Jeans)
- větší a modernější prodejna specializovaná
na příjem digitální televize
- široký výběr televizorů za úžasné ceny
(s odvozem domů zdarma)
- satelitní technika (i HD), set-top-boxy, DVD,
domácí kina, navigace, antény, kabely, příslušenství
- přijďte si domluvit instalaci satelitu či dobít
programy (parkování u prodejny)

Máte bolesti zad, kloubů, krční páteře? Provedeme bezbolestné odblokování - řešení syndromu vyhoření - odstranění psychických stavů - léčení vesmírmou energií.

Open: 9-17 (So do 12h). Tel 720 268 525
www.digitalnichodsko.cz

Objednávejte na 777 283 348 nebo na jindra@budfit.com

v den otevření dárek zdarma
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Městské centrum služeb, Baldovská 638 pořádá v jídelně
1. 12. od 14.00 hodin
přednášku – I káva může léčit M. Příbkové - houba REISHI,
10. 12. od 14.00 hodin
Mikulášská zábava,
15. 12. od 14.30 hodin
Vánoční vystoupení dětí z Dětského
domova ve Staňkově,
18. 12. 14.00 hodin
Vánoční vystoupení dětského folklor.
souboru Mráček.

Městské centrum služeb,
Břetislavova 84 – ve společ. místnosti
pořádá 3. 12. od 14.00 hodin
Mikulášskou zábavu,
17. 12. od 13.30 hodin
Vánoční vystoupení dětí z II. mateřské
školy,
17. 12. od 14.00 hodin
Přednáška – cestování - J. Wollerová.
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Rekonstrukce
Husovy a Ladovy ulice
Husova ulice (vedoucí z městské brány k pomníku Svobody) prošla v letošním roce
náročnou opravou. Celou akci poněkud zkomplikovaly dvě okolnosti, které popisuje starosta Domažlice M. Mach slovy: „První bylo kanalizační potrubí, v němž je svedena stoka. Hlavně jsme ale zjistili, že projekt z roku 2000 nesplňoval i tehdy platné požadavky.“
Výsledné dílo je ale přes zdržení z uvedených důvodů jistě pozitivní. „Vytvořili jsme 24
parkovacích míst a myslím, že celkový výsledek je důstojný. Děkujeme všem zúčastněným - projektantovi, policii, dodavateli a dalším, že vyšli vstříc, a že akci jsme dovedli do
zdárného konce. Upozorňujeme všechny na změnu dopravního značení na křižovatce pod
branou. Dnes je hlavní silnice od brány rovně k pomníku Svobody,“ informuje všechny
účastníky silničního provozu starosta Miroslav Mach. Po zahájení akce Čisté Domažlice
(rekonstrukce vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod) bude rekonstrukce povrchů pokračovat v ulicích Tovární a Srnova.
Kromě této ulice prošla rekonstrukcí i ulice Ladova, která je poslední komunikací
na sídlišti Kozinovo pole. Na obě rekonstrukce město Domažlice získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Celkové náklady oprav vozovek
jsou předpokládány ve výši cca 12 mil Kč, z toho předpokládaná dotace bude činit
11 mil Kč.
(toš)

Mikulášská zábava

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
pořádá v domově v Břetislavově ulici
3. 12. od 14 hodin Miklulášskou zábavu.
K tanci i poslechu hraje Ing. Jiří Beran.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 30,– Kč.
Tutéž akci můžete navštívit v Baldovské
638, ve čtvrtek 10. 12. od 14.00 hodin
v jídelně. Chcete se pobavit? Přijďte mezi
nás!

Perfektní image
Chystáte se na společenskou událost –
ples, večírek či oslavu?
Chcete vypadat perfektně a být stylově
nalíčená?
Pak neváhejte využít služeb
profesionální vizážistky.
Více informací na tel. č. 725 559 946

Bc. Pavlína Konrádyová

ZUŠ v prosinci

ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ
ZUŠ se koná v neděle 6. 12. od 19:00 hod
v augustiniánském kostele. Vystoupí sólisté,orchestr pod vedením Václava Cibulky,
ženský sbor Canzonetta a dětský sbor
Duha. Během prosince se konají třídní vánoční besídky v koncertním sále ZUŠ.
Výtvarný obor ve spolupráci s Knihovnou Boženy Němcové pořádá výstavu
Prosincové krabicové štěstí od 1. 12.–21.
12. 2009 v MěKBN.
(je)

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace
pořádá plavecké kurzy pro děti:
Termíny plaveckých kurzů leden–červen 2010
Plavání dětí s rodiči – úterý 16–18 hod
věkové rozdělení hodin: 12 lekcí / 480,– Kč
16–16.30 hod 2-leté děti
16.30 - 17 hod 2,5-leté děti
17–17,30 hod 3-leté děti
17.30–18 hod 3,5-leté děti
Výuka základních plaveckých dovedností se spoustou her a říkanek
Termín: 5. 1. 2010–30. 3. 2010, 1.–7. 3. jarní prázdniny – bez výuky
6. 4. 2010–22. 6. 2010
instruktorka: Barbora Šmaterová mobil: 728 555 075
Plavání dětí 4–6 let pondělí + středa 15–17hod
základní kurz 15 lekcí/1200,– Kč
Výuka základních plaveckých dovedností a plaveckého způsobu prsa
15–16 hod 1. skupina
16–17 hod 2. skupina
termín: 4. 1. 2010–22. 2. 2010
3. 5. 2010–21. 6. 2010
instruktorka: Lenka Brožová mobil: 776 620 298
Veselé plavání dětí 5–7 let – pondělí + středa 15–17hod
zdokonalovací kurz 15 lekcí/1200,– Kč
Vyplavání PZ prsa a výuka PZ znak v základním provedení
15–16 hod 1. skupina
16–17 hod 2. skupina
Termín: 8. 3. 2010–28. 4. 2010 5. 4. Velikonoce – bez výuky
Instruktorka: Lenka Brožová mobil: 776 620 298
Přihlášky dětí na jednotlivé kurzy jsou možné u instruktorek.
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc PROSINEC

Od úterý 1. prosince do čtvrtka 17. prosince – Ježíškova cesta – interaktivní projekt pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ, od
10 hodin v Domě dětí
středa 2. prosince – Zájezd pro páté třídy ZŠ Komenského 17 do Muzea loutek v Plzni
čtvrtek 3., 10. a 17. prosince – Vánoční dílny pro školní družiny ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů
v Domažlicích, od 13:30 hodin v galerii
sobota 5. prosince – Čertovské dopoledne od 9 do 12 hodin v Domě dětí, vítány budou děti převlečené za čerty
středa 9. prosince – podíl na akci Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17 hodin pódium
u stromečku na náměstí
po oficiálním programu, ve kterém vystoupí děti z Barevné školky v Poděbradově ulici, pěvecký sbor Perníček zpěvníček
ZŠ Komenského 17 a pěvecký sbor ZŠ Msgre Staška, bude následovat společné zpívání koled NESEM VÁM NOVINY
a NARODIL SE KRISTUS PÁN v přímém přenosu. (Prodej svařeného vína. Hlavními pořadateli jsou město Domažlice
a Městské kulturní středisko v Domažlicích.)
sobota 12. prosince – Vánoční dílna pro děti - nepečené vánoční cukroví, od 9 do 12 hodin v Domě dětí
úterý 15. prosince – Jak se ztratila vánoční hvězdička divadelní představení pro školy, od 9:15 a od 10:30 hodin v kině Čakan
čtvrtek 17. prosince – Adventní odpoledne, od 13 do 16 hodin v Domě dětí
sobota 19. prosince – Vánoční dílna pro děti – vánoční košíček z kartonu, korálků, s motivy z vánočního dárkového papíru, vánoční
ozdoby z korálků, papíru a celofánu ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů, zahájení v 8:45 a ukončení ve 12 hodin v Domě
dětí, vlastní dílna bude probíhat v galerii
Přejeme Vám krásné, voňavé a pohodové Vánoce, po celý rok 2010 hodně zdraví a každé ráno ozdobené úsměvem.
Pracovníci DDM DOMINO

V DOMAŽLICKÉM KAUFLANDU INSTALOVÁN AUTOMAT NA ČERSTVÉ MLÉKO

V pátek 27. listopadu, dva dny před první adventní nedělí, byl v prodejně Kauflandu,
v areálu bývalého pivovaru v Domažlicích, instalován firmou MANITEC trade, s.r.o. první výdejní automat na mléko v okresním městě. Mléko do něj dodává firma FOMAS s.r.o.,
jejíž mléko pochází od kraviček z biologicky čistého prostředí česko-německého pohraničí a které pro svou výbornou kvalitu odebírá také renomovaná mlékárna v Chamu.
„Mléko dodávané do automatu je ihned po nadojení zchlazeno už v kravíně na teplotu
4 OC a po dodání do automatu je celou dobu tato teplota automatem garantována. Další
zásadní informací pro naše zákazníky je stáří mléka v automatu.To nesmí přesáhnout 24
hodin. Obě tyto hranice hlídá automat, a jakmile by došlo k jejich překročení, automat okamžitě zastaví výdej. Vydávané mléko je
plně pod kontrolou veterinářů, kteří mají kdykoli možnost kontroly a také mají přístup k paměti počítače z automatu,“ řekl nám k této
tematice jednatel společnosti MANITEC trade, s.r.o. Luděk Červený.
Výdej samotného mléka je velice jednoduchý, jak jsme měli možnost sami se přesvědčit, stačí k němu pouze dva úkony. Prvním je
přiložení vlastní donesené lahve z domova do výdejního otvoru a druhým stisknutí tlačítka se zvoleným množstvím mléka. Volit můžeme mezi 0,5 litrem a 1 litrem. Po odebrání lahve z prostoru automatu ještě dojde k sanitaci tohoto prostoru parou, tak aby byl výdejní
prostor dokonale vyčištěný pro dalšího zájemce.
K plné informaci je nutno ještě doplnit cenu nabízeného plnohodnotného a plnotučného mléka. Půl litru lze pořídit za 8,– Kč a jeden
litr za 15,– Kč.
Komponenty

Syrové mléko

Pasterizované mléko

Lymfocyty

ANO

Neaktivní

Makrofágy

ANO

Neaktivní

Neutrofily

ANO

Neaktivní

Protilátky IgA/IgG

ANO

Snížené

Difidogeny

ANO

Neaktivní

Mastné kyseliny

ANO

Snížené

Lactoferin

ANO

Neaktivní

Fosfáty

ANO

Neaktivní

Lysozymy

ANO

Neaktivní

Oligosacharidy

ANO

Snížené

„Syrové mléko čistí organismus, proto je hygienické. Cizí baktérie, které by v něm mohly být obsaženy, jsou neškodné. Mléko se nekazí,
nehnije, ale zkysá vlivem kyseliny mléčné. Je schopné očistit střeva od hnilobných a choroboplodných zárodků. Pasterizované mléko
podléhá hnilobě a nemá léčivé vlastnosti.“ M. Toro - Universita degli studi di Urbino.
P.I.
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Ještě jednou k vracení dotací

V Domažlickém deníku dne 21. 11. 2009 byl publikován článek „Finanční úřad již strhává peníze“. Vzhledem k tomu, že v tomto článku je uvedena řada sporných informací,
obrátili jsme se na starostu Miroslava Macha, kterému jsem položili několik otázek.
Dle vyjádření pana Bauera na zastupitelstvu města narozdíl od našeho města bylo
v jiných obcích dosaženo snížení penále?
Tak jako v jiných městech i nám bylo po pečlivém zdůvodnění a řadě jednání sníženo
penále na výstavbu 15 bytových jednotek v ulici Petrovická z 5,5 mil. na 222 tisíc Kč,
a dokonce odpuštění vrácení dotace ve výši 5,5 mil. Kč. V případě 39 bytových jednotek
v Kozinově ulici se jedná o zcela jiný případ, neboť z hlediska porušení podmínek poskytnutí dotace došlo k neoprávněnému použití finančních prostředků budoucích nájemníků (členů družstva). Této skutečnosti si muselo být bývalé vedení města vědomo, neboť
se jednalo o jednu ze základních podmínek pro poskytnutí dotace.
Považujete za oprávněnou výtku, že jste mohli v celé kauze udělat více?
Tuto výtku odmítáme! Současné vedení města se touto záležitostí zabývá více než rok.
Navíc jsme o vzniklém problému včas informovali veřejnost. Záležitost byla opakovaně
prezentována na schůzi zastupitelstva města poprvé v listopadu 2008. Očekávali jsme, že
naši současní kritici vyvinou maximální úsilí, aby své chyby napravili.
Co říkáte výroku zastupitele pana Látky, který u přítomných na posledním jednání zastupitelstva vyvolal smích svým výrokem: „Matematicky vzato, město vrací
méně než dostalo, takže na tom ještě vydělalo“?
Tak pojďme počítat: Město obdrželo na dotacích pro 39 bytových jednotek v Kozinově
ulici necelých 15 milionů Kč. Nyní vrací 19,6 milionů Kč. Navíc darovalo nájemníkům
(budoucím vlastníkům) 20 milionů Kč v hodnotě budovy včetně pozemku a vklad 15
milionů Kč v hotovosti. Matematicky vzato: 15 – 19,6 – 20 – 15 = -39,6 milionů Kč ve
„prospěch“...
Městu vznikla škoda téměř 40 milionů Kč. Co s tím nynější vedení města hodlá dělat?
Majetek města se skutečně snížil o téměř 40 milionů Kč a naší povinností je zjistit, kdo
tuto škodu způsobil a kdo za ni nese odpovědnost. Proto mě bylo radou města uloženo
podat trestní oznámení.
Neobáváte se, že se podobná situace může opakovat i u akcí, které pobíhají v současné době a na které byly také poskytnuty dotace?
Na všechny akce, na které čerpáme v současné době dotace, již probíhají kontroly ze
strany poskytovatelů dotací. Do současné doby nebylo zjištěno žádné pochybení. Nejnáročnější práce pro nás byla zajistit projednání změn projektu zimního stadionu a zajištění
bezproblémového čerpání dotace v případě krachu dodavatele stavby Stavebního podniku
Klatovy. To se nám za velikého úsilí podařilo. Vzhledem k tomu, že máme v prvé řadě
zájem na tom, aby dotační podmínky byly beze zbytku plněny, inicioval jsem v několika
případech provedení kontroly.
Redakce DZ

prosinec 2009

Mikulášské odpoledne

Ve čtvrtek 3. prosince se od 14 hodin
v domažlickém MKS koná Mikulášské
odpoledne. Hudbou přítomné potěší
osvračínská Švitorka. Dárečky bude
rozdávat mikuláš s čertem. Všechny srdečně zvou pořadatelé MO a OkO STP
Domažlice.
(red)

Tenisový turnaj

Na sobotu 5. prosince je připraven
turnaj ve stolním tenisu zdravotně postižených a neregistrovaných sportovců.
Akce se koná ve sportovní hale obce
Česká Kubice od 9 hodin, prezentace
začíná o půl hodiny dříve. Přihlásit se
můžete i písemně na adrese MCT CZ,
PO box 21, Domažlice nebo telefonicky
737 111 649, email mct.cz@seznam.cz.
Kategorie jsou žáci a žačky do 10 let, do
15 let, žáci a žačky handicapovaní, veteráni a veteránky nad 50 let, muži, ženy
a muži, ženy handicapovaní. Vrchním
rozhodčím je Josef Holý, ředitelem závodu Jiří Stříbrný.

Pro zahrádkáře

Členská schůze ZO ČSZ Domažlice se
koná 14. prosince od 18 hodin v Zahrádkáři. Dárky do tomboly můžete nechat v prodejně nebo je přineste 7. 12. mezi 13 a 16
hodinou do klubovny. Za příspěvky do
tomboly členové výboru předem děkují.
Dne 17. prosince se v prodejně Zahrádkáře koná inventura. Žádáme dodavatele,
aby si neprodané zboží vyzvedli do uvedeného termínu.
(ZO ČZS)

ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST
Zdraví není samozřejmost a je třeba věnovat mu péči. Zdraví
je základním předpokladem pro spokojenost a úspěch jak v zaměstnání, tak i v rodinném a společenském životě. Zdraví lze
upevňovat prostřednictvím výživy, sportu, relaxace, léčivých
rostlin a také stravních doplňků. Ačkoliv jmenované metody
nenahradí preventivní lékařské prohlídky, mohou být důležitými
komplementy, pomocí kterých můžeme procházet všemi životními etapami zdraví, šťastní a plní energie. Přírodní produkty Energy, jejichž nabídka se stále rozšiřuje, pomáhají lidem přirozenou
cestou úspěšně obnovovat a stabilizovat kondici.
Pro podporu celkové (nespecifické i specifické) obranyschopnosti organismu lze užívat produkt Energy - IMUNOSAN. Imunosan předchází infekčním onemocněním, podporuje jejich léčbu, urychluje rekonvalescenci po nemoci a předchází opakované
nákaze. Zlepšuje psychickou i fyzickou kondici, odolnost těla při
stresové zátěži a působí efektivně na odstraňování únavy. Dodává
potřebnou životní energii a zpomaluje stárnutí organismu.
Po využívání Imunosanu se doporučuje pokračovat Drags
Imunem, kterým se plnohodnotně upraví vaše imunita. Tento

výrobek má silné antibakteriální, antimikrobiální, antivirové,
protiplísňové, antioxidační vlastnosti.
Produkty Energy lze zakoupit v Domažlicích v Lékárně U Zlatého jelena nebo v KE Blížejov, tel.: 721 384 473.
P.I.

OBUJETE U SUKA
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Městské kulturní středisko Domažlice
DIVADELNÍ SEZONA 2010

divadelní představení v rámci předplatného
Cena 1 abonentní vstupenky na 8 divadelních her

1.–8. řada
17.–23. řada

1.200,– Kč
1.120,– Kč,

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Předplatné Vám zajistí po celou divadelní
sezonu stálé místo na 8 divadelních
představení.
Toto místo Vám bude automaticky rezervováno i pro další novou divadelní sezonu,
případné změny či zrušení předplatného je
však nutné oznámit programovému oddělení
MKS Domažlice.
Výhodou předplatného je výrazná sleva
v ceně abonentky - oproti vstupenkám
prodávaným ve volném prodeji.
Předplatitelská legitimace je přenosná,
můžete ji komukoliv půjčit nebo darovat (toto
neplatí pro abonentní vstupenku se slevou
ZTP).
Předplatitelé divadelních představení
mohou uplatnit 10%–20% slevu na většinu
pořadů připravovaných mimo předplatné.
LEDEN (26. 1.)
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE
JURIŠTOVÉ
Moliere CHUDÁK MANŽEL
V titulní roli Oldřich Návrátil
Dále hrají: Jaroslava Obermaierová,
Kamila Špráchalová/ Miluše Bittnerová,
Martina Hudečková/ Tereza Helšusová,
Petr Oliva/ Jaroslav Vlach, Mario Kubec/
Jiří Hána, Rudolf Kubík/ Libor Jeník,
Vladimír Lizec/ Ivan Kodeš/ Václav
Skalník. Režie: Jiří Fréhar.
Nestárnoucí, v koloritu Francie 19.století se odehrávající komedie s písničkami
o bohatém muži, který se neoženil z lásky,
ale z touhy po titulu. Přišel sice o peníze,
ale zato získal mohutné parohy. Moliere je
jedním z největších dramatiků historie. Hry
psal pro své divadlo, své herce. A hercům
uměl napsat skvělé role. Obohacený o zkušenosti z dvanáctiletého kočovného putování
po francouzském venkově odhaloval z pozice
zdravého rozumu pokryteckou náboženskou
morálku, šarlatánství lékařů, snobství filosofů a literátů, tyranii osobních vztahů v rodinném a citovém životě. V období vrcholné
tvorby napsal komedii „Jíra Danda, chudák
manžel“, v níž čerpal též z vlastní zkušenosti, neboť si vzal o dvacet let mladší dceru své
milenky, Armandu Bézartovou, a žárlil na její
zálety. Doufáme, že setkání se stále živým
klasikem Molierem vás potěší.
ÚNOR (4. 2.)
DAP – DIVADELNÍ AGENTURA PRAHA
česká premiéra detektivní komedie Boženy

9.–16. řada
balkon

Šimkové
VILA S VĚCNÝM BŘEMENEM
Hrají: Gabriela Vránová/ Ivanka
Devátá, Petr Štěpánek/ Jiří Čapka,
Vlasta Žehrová/ Milena Steinmasslová,
Čestmír Gebouský/ Rudolf Stärz,
Milada Bednářová, Zdeněk Košata/ Jiří
Wohanka. Režie: Jiří Fréhar.
O detektivní hře se moc psát nedá. Nemůžeme diváka připravit o potěšení hádat
kdo, kde, kdy a proč, což jsou otázky, které
musí každá detektivka položit a zodpovědět
– ovšem až na úplném konci. Tak snad jen
několik informací, které se těmto otázkám
sice vyhýbají, ale divákovi mohou být užitečné. Příběh se odehrává ve dvacátých letech
minulého století, ale docela dobře by se mohl
stát i dnes, protože každá doba má své dobráky i darebáky, podvedené i podvodníky...
a jak říká Agháta Christie: „Lidská povaha
se nemění.“ Mění se jen kulisy a kostýmy
– a ani ty ne příliš, protože móda se vrací.
Můžeme ještě prozradit, že hlavní hrdinkou
je bývalá hvězda slavných pražských šantánů, žena světaznalá, zkušená, a přece...
A dál už nic. Nechte se překvapit, jen
pozor: skutečnost obvykle není to, co se nám
jeví, ale to, co autor před námi skrývá.
BŘEZEN:
AGENTURA AP-PROSPER PRAHA
Peter Shaffer VEŘEJNÉ OKO
Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík,
Hynek Čermák. Režie: Ondřej Zajíc.
Veřejné oko je komorní komedie. Příběh,
který na první pohled vypráví o velmi nečekaném a netypickém manželském trojúhelníku, je však při hlubším pohledu především
„něžně moudrým příběhem“ o lásce, bláznovství a moudrosti či o moudrém bláznovství z lásky.
Karel Sidley – daňový poradce (Lukáš
Vaculík), protagonista Veřejného oka, se
nám představuje jako muž, který „respektuje
fakta“ a který, jak tvrdí jeho žena Belinda
(Ivana Jirešová), považuje intelekt „za to
nejdůležitější, co člověk má“. Je to kultivovaný muž jasného rozumu, jehož život má
řád. Jeho velkorysost zachránila Belindu
z úplného dna. Poskytl jí veškerý přepych,
vzdělání, úctyhodné postavení a materiální
zabezpečení. Přesto se mu jednoho sobotního
dopoledne život vymkne z rukou a začne se
řítit neuvěřitelnou rychlostí a neuvěřitelným
směrem. Je to snad tím, že jeho protihráčem
je záhadný pan Christoforu (Hynek Čermák),

1.160,– Kč
1.200,– Kč

člověk, který se nechá vyhodit z práce jen
proto, že je přesvědčen, že skutečná inteligence „není znalost velkého množství fakt,
ale čilost ducha“? Proč zrovna v bláznovství
tohoto soukromého detektiva nachází úlevu
Belinda, smutné ptáče polapené ve strohém
světě faktografie, kde se zapomíná, že „láska
není odpočitatelná položka“?
DUBEN:
UMĚLECKÁ AGENTURA RAJCHA
Roger Rees & Eric Elice MILION LIBER
Hrají: Dana Morávková a Jan Révai. Režie
Jurij Galin.
Vtipná a chytrá anglická kriminální komedie nabízí představitelům hlavních rolí velké
herecké příležitosti, které oba protagonisté
beze zbytku využili. Režisér Jurij Galin nabídl spolupráci Daně Morávkové a Janu Révaiovi, s nimiž už řadu let spolupracuje. Příběh
bohaté, krásné vdovy, která hledá dvojníka
za svého manžela, najde ho v mladém bezdomovci, přivede ho do svého luxusního
bytu a pokouší se z něho udělat muže z vyšší
společnosti, přináší řadu komických, ale i dojemných situací.
KVĚTEN: (tento titul bude zřejmě uveden
některou květnovou sobotu)
DIVADLO KALICH PRAHA
Peter Quilter JE ÚCHVATNÁ
Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Jan
Maxián, Ladislav Potměšil, Naďa
Konvalinková, Daniela Bakerová, Lilian
Malkina/Jaroslava Brousková.
Režie : Jana Kališová.
Komedie Petera Quiltera „JE ÚCHVATNÁ“ se odehrává v roce 1944 v New Yorku.
Je to příběh skutečně žijící osoby, Florence
Jenkinsové. Tato pozoruhodná, poněkud
výstřední dáma byla přesvědčena, že vládne výjimečně krásným sopránem. Síle její
představy a kouzlu její osobnosti nebylo
možno vzdorovat a tak se stalo, že Florence
s pomocí hrstky nejvěrnějších (její životní
partner St. Claire - neúspěšný anglický herec, džentlmen se slabostí pro dobré jídlo,
pití a humor, svérázná přítelkyně Dorothy,
oddaný klavírista Mac Moon a španělská
kuchařka María) uskuteční svůj sen. Přesto
či možná právě proto, že její zpěv byl vskutku dost příšerný (jak dokazují dochované
gramofonové nahrávky), stane se proslulou
a svou zvláštní uměleckou kariéru zakončí
nezapomenutelným koncertem v beznadějně
vyprodané Carnegie Hall, zahrnuta potleskem, květinami a přízní publika. Hra o ži-
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votní radosti, o fantazii, o podivuhodné síle
přátelství a citu, o lidské noblese, toleranci,
hravosti i bláznovství.
ZÁŘÍ:
AGENTURA AP PROSPER PRAHA
Lawrence Roman DOHAZOVAČ
Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová,
Aleš Procházka, Miloslav Mejzlík/
Jaromír Meduna, Richard Trsťan. Režie:
Petr Hruška.
Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě,
kde žije Stephanie Millsová se svou matkou
Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie či Stevie (používá
totiž mužskou podobu svého jména), úspěšná
manažerka, odejde od firmy, kde pracovala,
protože si v poslední chvíli uvědomila, že
jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na
soukromý život, že si nestačila najít partnera,
natož vdát se a mít děti, na které se už dlouho
těší její čiperná matka Grace. Stevie se proto
rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku: Její
bývalý šéf jí doporučil Robina McFee, který
pomáhá zámožným klientům při výběru
vhodného partnera a který i jemu pomohl
najít manželku. Suverénně se chovající
Robin, zjevně úspěšný muž, očividně není
sebevědomé Stevie sympatický a po chuti
jí není ani tento způsob seznamování. Musí
však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy,
jak si svého partnera představuje, jaké má na
něj požadavky. Stejně jako Robin Stevie nijak
neokouzlí ani první dva nápadníci, které za
ní ze své stáje pošle. Avšak k všeobecnému
překvapení po několika nečekaných zvratech
všechno dobře dopadne – a na své si přijde
i matka Grace.
ŘÍJEN:
AGENTRUA HARLEKÝN PRAHA
Antonín Procházka FATÁLNÍ BRATŘI
Hrají: Josef Carda/Viktor Limr, Antonín
Procházka, Simona Postlerová/Jana Malá,
Oldřich Vlach, Lenka Zahradnická/
Jana Pidrmanová, Vilém Dubnička, Eva
Janoušková/Jana Zenáhliková. Režie
Antonín Procházka.
Komedie o tom, co se může stát s člověkem, když bere prognózy hvězd vážně.
Fatální bratři je hra o štěstí, které je velice
relativním pojmem. Ze dvou bratrů je Olda
dítětem Štěstěny – bohatý, úspěšný a hýčkaný
umělec obletovaný ctitelkami. Horoskop mu
předpovídá rychlý vzestup, ale brzkou smrt.
Zatímco druhý bratr Lološ právě přišel o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří.
Hvězdy praví, že ten úspěšný zanedlouho
zemře, zatímco smolař bude mít dlouhý život. To způsobí, že si náhle nešťastník začne
„nepochopitelně“ vážit svých neúspěchů
a zuřivě se brání štěstí.
Bravurně rozehrané dialogy a situační
komika, rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné
paradoxy jsou pro diváka zárukou osvobozujícího smíchu, ale zároveň v něm probouzí
hodně člověčího. Potvrzuje se tak autorův

v

číslo 12

výrok, že lidé se smějí nejvíce tehdy, když na
jevišti poznávají sami sebe.
V pořadí třetí autorova komedie v našem
repertoáru. Antonín Procházka, který byl
jedním kritikem označen jako „Narkoman
smíchu“, píše výhradně komedie. Je přesvědčen, že „nic jiného neumí“ a že pro každou
dobu je smích nutný. Vtipný dialog a gejzír
komediálních situací většinou gradují až do
grotesky. Věříme, že tato komedie bude stejně úspěšná, jako ty předchozí – S tvojí dcerou
ne a Věrní abonenti.
LISTOPAD:
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA OLGY
ŽELENSKÉ
Neil Simon JACKEOVY ŽENY
Hrají: Adéla Gondíková, Martin Zounar/
Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová/
Veronika Jeníková, Pavla Rychlá/ Lucie
Zedníčková, Jana Birgusová/ Hana
Kusnjerová, Marcela Nohýnková/ Vlasta
Žehrová a Olga Želenská. Režie: Lumír
Olšovský.
Neil Simon má na svém tvůrčím kontě
úctyhodnou řadu divadelních her, televizních
scénářů i libret k muzikálům. Obohatil světovou dramatickou literaturu v žánru velmi
obtížném, zato nad jiné působivém – tragikomedii. Ne nadarmo ho známý divadelní kritik
M. Esslim nazval „americkým Molierem“.
Autorský recept na úspěch má Simon prostý: důsledně se soustřeďuje na všednodenní
problémy lidí střední střídy, na jejich trápení,
radosti, slabůstky i pocity zklamání. A na to
vše nazírá s osobitým humorem, s laskavou
empatií prostřednictvím dramatického příběhu, životných charakterů a vtipného dialogu. K těmto hrám patří bezesporu komedie
Jackeovy ženy. Jack je spisovatel. Je ženatý
s manželkou Maggie, ale jeho manželství
prodělává velkou krizi. Maggie se nemůže
smířit s tím, že Jack má svůj svět. V jeho
mysli se neustále objevují ženy jeho života, ať
mrtvé či živé. Objevují se postavy jako jeho
zesnulá manželka Julie, jeho dcera Molly,
jeho sestra Karen i jeho psychiatrička Edith.
Všechno jsou to fiktivní rozhovory, které si
sám vymýšlí, a bloudí mimo čas i prostor.
Hovoří k lidem imaginárním a několikrát
i skutečným. Jack se rozhodne skončit
s manželskou krizí a na půl roku se s Maggie
rozejde. Jak to vše dopadne, přijďte se podívat k nám do divadla.
Vážení diváci,
přijměte naše upřímné poděkování za přízeň a účast na našich pořadech v roce 2009,
neboť bez Vás, diváků, by se nemohlo žádné
představení uskutečnit.
Přáli bychom si, abyste byli s výběrem her
pro novou divadelní sezonu 2010 spokojeni
a přijali i v příštím roce naši nabídku na zakoupení pedplatného.
Místa, která jste měli v tomto roce, Vám
automaticky rezervujeme pro novou divadelní sezonu a v lednu 2010 Vám zašleme
abonentní vstupenky.
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Pokud by však bylo Vaše rozhodnutí jiné
a neměli byste již o předplatné zájem nebo
byste požadovali nějakou změnu, žádáme
Vás o podání zprávy obratem, nejpozději do
4. 12. 2009.
Do tohoto data můžete také oznámit,
zda máte zájem připravit předplatné jako
vánoční dárek, pro tento účel bude legitimace připravena ve speciálním dárkovém
balení.
Kontakt: tel. č. +420 379 722 631 nebo
mobil +420 602 105 623 (Marta Gabrielová),
e-mail:
Marta.Gabrielova@mks.mesto-domazlice.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním zařízení v roce 2010.
Městské kulturní středisko Domažlice
Změna programu vyhrazena
Informace o kulturních a turistických
zajímavostech v Domažlicích poskytne
Městské informační centrum,
tel. + 420379725852
MKS na internetu:
www.idomazlice.cz, www.domazlice.info,
www.chodskeslavnosti.cz
Napište nám:
infocentrum@mesto-domazlice.cz

Jarní kurz tance
MKS pořádá další taneční kurz, který se koná
od 22. ledna 10. dubna. Vyučují manželé Kociánovi z Klatov. Přihlášky přijímá MKS do konce roku,
informace na tel. č. 379 722 631.

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
(traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Vánoční
stromky,
výzdoba,
svíčky...
Vánoční kazety,
pánské a dámské
toaletní vody
Vánoční poukázky
v hodnotě 300,-, 500,-, 1000,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

