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SVATÝ VÁCLAV NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ

V sobotu 30. září se uskutečnil již 17. ročník tradiční Svatováclavské jízdy. Jezdci
v čele se sv. Václavem tentokrát přijeli do Domažlic z nedalekých Chrastavic. Na
náměstí divákům zpříjemnilo čekání na desítky koní vystoupení žáků Základní
umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice. V pravé poledne pak zpěv vystřídal klapot koňských kopyt. Družina sv. Václava čítala na osm desítek jezdců a deset vozů tažených koňmi. Po hlaholu zvonů a fanfár trubačů přivítal sv. Václava
na pódiu před radnicí místostarosta města Stanislav Antoš. Společně si připili pivem - vždyť sv. Václav je mimo jiné také patronem sládků. Všem potom požehnal
vikář Miroslaw Gierga. Více fotografií na webu města.
Foto: Kristýna Bublová

Osobní diskuse občanů
s vedením města Domažlice se
uskuteční 20. listopadu
od 14:00 hodin v kanceláři
starosty. Zasedání zastupitelstva
města se koná ve středu
15. listopadu od 16:00 hodin
v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice
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REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY
První etapu náročné rekonstrukce má
za sebou školní kuchyně základní školy
v Komenského ulici. Celkové náklady činily 3 900 000 korun a kolaudace proběhla
v polovině října.
„V první etapě byla opravena venkovní
hydroizolace okolo školní kuchyně, proběhla také částečná rekonstrukce rozvodů
vodoinstalace, kanalizace a topení v návaznosti na další etapu, částečná instalace vzduchotechniky, rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení pro kuchařky, oprava
skladu zeleniny, jednoho skladu potravin,
také oprava místnosti pro přípravu zeleniny,“ vyjmenoval ředitel ZŠ Komenského 17
Ivan Rybár a zároveň dodal, že další etapa
rekonstrukce je nutná. „Je potřeba dokončit
opravu suterénu a provést rekonstrukci
varny a jídelny,“ dodal Rybár.
Zdravá i netradiční jídla
Zaměstnanci školní kuchyně v Komenského ulici denně vaří 2 tisíce obědů

a připravují 300 svačin.
„Ač se to zdá nemožné, nepoužíváme
polotovary ani instantní směsi. Vaříme
si sami knedlíky, bramborové z čerstvých
brambor, lívance, langoše, bramborovou
kaši z čerstvých brambor, rajskou omáčku z čerstvých rajčat a mrkve, svíčkovou
z čerstvé zeleniny a na dochucování jídel
nepoužíváme žádné glutamáty,“ upozornil Rybár. Maso je v jídelně připravované
v konvektomatech bez tuku a na jídelníčcích, které jsou sestavovány dle nutričního doporučení, jsou i takové suroviny
jako jáhly, bulgur, kuskus, špalda, chia
semínka nebo vločky.
„Používáme žitnou mouku a žitné výrobky. Nechybí bar s čerstvou zeleninou,
ovocem, mléčnými výrobky nebo saláty
s čerstvou zeleninou. K pití podáváme
100% džusy, čistou vodu ochucenou
citronem, mátou, zázvorem nebo čaj,“
doplnil Rybár.
(bub)

Životní jubileum slavila v pátek 29. září bývalá domažlická starostka Jaroslava
Wollerová. Poblahopřát ji přišli současný starosta města Miroslav Mach a místostarosta Stanislav Antoš. Jaroslava Wollerová absolvovala Střední všeobecně
vzdělávací školu v Domažlicích, po maturitě studovala na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem, poté na Filozofické fakultě v Olomouci, učitelský obor čeština-dějepis. Po absolutoriu působila od roku 1972 jako středoškolská profesorka na domažlickém gymnáziu. Dne 28. února 1990 byla kooptována do funkce
předsedkyně MěNV v Domažlicích. Od 27. listopadu 1990 působila po dvě volební období ve funkci starostky Domažlic. Do funkce nastoupila po Jaroslavu
Fronkovi. Jejím nástupcem se stal Jan Látka.
Foto: Kristýna Bublová
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KRÁTCE:

Radní v září schválili Plán zimní údržby
místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice. Jde o podrobný
plán, kde je popsána nejen spotřeba soli
a posypového materiálu, ale také přesný
harmonogram, podle kterého jsou jednotlivé komunikace a chodníky ošetřovány.
Nyní byly také doplněny některé části,
které dosud v plánu chyběly. Například
chodník kolem hřbitova U sv. Jána nebo
spojovací chodník v ulici 28. října. Jednotlivé úseky komunikací ve městě jsou
dle důležitosti rozděleny do tří kategorií. První kategorie musí být ošetřena
do 4 hodin po napadání sněhu, druhá
kategorie do 12 hodin a třetí kategorie
nejpozději do 48 hodin s tím, že práce
začínají, jakmile skončí na první a druhé kategorii. Hlavní tah městem udržuje
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
další vozovky potom město prostřednictvím Domažlických technických služeb.
Celkem je v Domažlicích udržováno
necelých 39 kilometrů vozovek. Podobný
systém tří kategorií funguje i v případě
čištění chodníků.
Toalety v areálu koupaliště Babylon
budou dále bezplatné, a to na základě
schválení uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 24. 4. 2012 mezi
městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o.
Výbor pro spolupráci s partnerskými
městy intenzivně připravuje návštěvu
zástupců města v novém partnerském
městě Two Rivers (USA). Uskutečnit by
se měla 29. 6. - 5. 7. 2018. Do Two Rivers
by měla za Domažlice odcestovat desetičlenná delegace.
Radní souhlasili s rozšířením stánkového prodeje o Chodských slavnostech.
Nově budou moci stánkaři prodávat už
v pátek.
O stavební pozemky v nové obytné
zóně v Havlovicích projevilo zájem hned
několik zájemců. Radní proto zastupitelům navrhli rozhodnout o prodeji formou
výběrového řízení s aukcí. Ta se uskuteční v pondělí 13. listopadu. Více informací
bude zveřejněno na webu města.
Pumptracková dráha bude muset projít
úpravou. Radní nechali zpracovat novou
projektovou dokumentaci na nové odvodnění této plochy, kde je jílové podloží a kvůli
němu se tam ve velkém drží voda. (bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na
náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk
Praha. Registrační číslo MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY - VITALLIFE LEBEDA
Na stránkách Domažlického zpravodaje vám
každý měsíc přineseme informace z oblasti
sociálních služeb na Domažlicku. Pro lepší
informovanost veřejnosti budeme postupně
představovat jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, kteří působí v našem regionu.
Další informace z oblasti sociálních služeb
můžete získat přímo na Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice (budova Komerční banky, v přízemí
kanc. č. 130, 132).
Ocitnete-li se v obtížné životní situaci, jakou
může způsobit např. ztráta zaměstnání,
bydlení, zdravotní handicap atp., pracovnice
úseku sociální práce vám mohou pomoci
v zorientování se a v dalším nasměrování
na cestu vedoucí ke stabilizaci, ke zlepšení
celkové situace, pomohou vám v hledání
řešení a případně zprostředkují konkrétní
dosažitelnou formu pomoci.
Sociální pracovnice poskytují individuální sociální poradenství všem osobám, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci, osobám bez přístřeší, osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením, osobám, které mají zájem o změnu své nepříznivé situace s respektem k platným normám a pravidlům naší společnosti.
Věříme, že sdělované údaje mohou být užitečné všem, protože nikdy nevíme, co nás
nebo naše blízké v životě potká a jakou
pomoc budeme potřebovat. Přejeme hezké
podzimní dny!
VITALLIFE LEBEDA
Jsme nestátní nezisková organizace zajištující komplexní péči o klienty, jejichž situace

vyžaduje pomoc jiné fyzické/druhé osoby.
Naše organizace má registrované dvě sociální služby Denní stacionář, Domov se
zvláštním režimem.
Denní stacionář (Vital stacio) je odlehčovací služba v provozu od 8.00 - 16.00hod,
pondělí - neděle, možné individuálně upravit. Služba je určena všem, kteří potřebují
dohled nebo péči druhé osoby, žijí ve vlastní
domácnosti nebo se svými blízkými, a to
především osobám s duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou, případně
jiným psychickým onemocněním. Cílem
poskytování sociální služby je nabídnout
pomocnou ruku rodinám pečujícím o své
rodinné příslušníky, kteří potřebují odlehčit
při svých nelehkých denních povinnostech
nebo mají zaměstnání a neví, jak skloubit
péči o své rodiče a práci. Poskytujeme
uživatelům pomoc a podporu při zvládání
běžných denních činností, sociálních dovedností, usilujeme o rozvíjení či zachování

schopnosti uživatelů. V Denním stacionáři
usilujeme o vytvoření domácího prostředí,
zohlednění individuálních potřeb klienta,
podporujeme soběstačnost a smysluplné
využití volného času.
Můžete zhlédnout naše webové stránky
http://www.vital-life-domov-lebeda.cz/ nebo
sociální síť Facebook pod názvem Vitallife - Domov Lebeda a nahlédnout, jak se
našim klientům lebedí v domově. Kontakt:
776 320 163; VL-LEBEDA @ CENTRUM.CZ
POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na druhý ročník dobročinného plesu Lebeda, který se koná 24.
11. 2017 od 20.00 hod v KD Klenčí pod Čerchovem, k tanci a poslechu zahraje skupina
Makadam. Čeká na vás bohatá tombola
a zábavný program.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
úsek sociální práce, MěÚ Domažlice
www.domazlice.eu

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj
Organizace zřizovaná Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra poskytuje poradenství občanům třetích zemí, legálně pobývajících na území ČR. Kromě sociálního
a právní poradenství, realizujeme kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace.
V rámci terénního poradenství působíme po celém Plzeňském kraji.
Poradenství a podpory mohou využít i firmy a instituce, kterých se cizinecká dotýká
problematika.
Hlavní kancelář: Americká 39, Plzeň
PO + ST 12 - 19
Kontaktní místo Domažlice: MKS, náměstí Míru 51 Domažlice

ČT 8 - 15; PÁ 8 - 12
sudá středa 16 - 18

Tel.: 725 874 976, 725 874 977, 377 223 157
E-mail: icplzen@suz.cz; Web: www.integracnicentra.cz

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

Rada města 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

vyhlašuje v samostatné působnosti jako zřizovatel na
základě usnesení č. 4565 a) ze dne 10. 10. 2017

referent/ka odboru správy majetku
Podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce MěÚ Domažlice
na adrese: www.domazlice.eu v sekci Městský úřad - Úřední
deska - Volná místa. Bližší informace: Bc. Michal Hájek, ved.
odboru správy majetku, tel. 379 719 172

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči
nejpozději do 15. 11. 2017 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ referent OSM“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky Městského centra sociálně
rehabilitačních služeb - domova pro seniory
Podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce MěÚ Domažlice
na adrese: www.domazlice.eu v sekci Městský úřad - Úřední
deska - Volná místa. Bližší informace: Ing. Hana Vaňková,
odbor kancelář starosty, tel. 379 719 125

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči
nejpozději do 6. 11. 2017 v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT - VŘ - ředitel/ka Městské centrum“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro širokou
veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 4. 11. Zamykání České studánky (25. ročník). Odjezd: vlakem ze
zastávky ČD Domažlice - město v 8.25
hod. do České Kubice (mimořádným protažením vlaku č. 7404 z Plzně do České
Kubice). Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka,
Pec pod Čerchovem, Chodov (12 km).
Zahájení u České studánky: v 10.30 hod.
Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Prodej
suvenýrů, pamětní razítko, turistická
známka a 2 turistické vizitky. Návrat: přes
Pec pod Čerchovem do Chodova (v kulturním domě oběd a společné posezení).
Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic
v 15.15 hod. nebo v 17.21 hod.

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

B. Němcové

INFORMUJE

Akce:

Úterý 7. 11. Zájezd do Velkého divadla
v Plzni na divadelní hru, detektivku Past
na myši. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 17.30 hod. Cena vstupenky do divadla 310 Kč nebo 330 Kč, cena
jízdného autobusem pro členy KČT a Sokola
110 Kč, ostatní 130 Kč. Přihlášky a peníze
přijímá paní Senohrábková, tel. 723 331 714
nebo 379 724 113. Vede E. Nosková.
Sobota 11. 11. Turistická vycházka.
Sraz ve 12 hod. u sokolovny. Trasa: Domažlice, Baldov, Podhájí, Horšovský Týn
(13 km). Vede A. Léblová.
Čtvrtek 16. 11. Turistická beseda v Penzionu pro seniory v Baldovské ulici od 18
hod. P. Matějka: promítnutí videa s rozhovorem s paní Zichovou, vnučkou p. Vuršerové z České Kubice o historii Penzionátu
Krásnohorská a Kaftanově cestě. Doplněno promítnutím unikátních archívních
fotografií z Chodska a ze Šumavy.

Výstava: David KRAUS – Kresby
a Martinique Le DUTCH - Obrazy

David Kraus svými drobnými kresbami vystihuje
přesně to, co chtěl říct, jaký má ke konkrétním figurám
vztah, jaké s nimi má v reálném světě konfrontace.
M. Le Dutchovi imponuje především Paříž, která se
v jeho pracích často odráží. V jeho díle však můžeme
najít i Londýn nebo další světová velkoměsta. Jejich
zákoutí, syrové ulice a zapadlé hospůdky zrcadlí jeho
touhy a vnitřní uměleckou rozervanost. To vše můžete
zhlédnout na výstavě ve vestibulu knihovny od 1. do
30. listopadu v provozní době.

Městská knihovna B. Němcové Domažlice a WR SERVIS pořádají

KURZ SEBEOBRANY PRO DĚTI 7 – 15 LET

3. 11. - 8. 12. 2017 (KAŽDÝ PÁTEK) od 16:00 – 17:00 hod.; Tělocvična ZŠ
Komenského 17 v Domažlicích. Celý kurz stojí 700,- Kč.
Přihlásit se můžete e-mailem: wr.servis@seznam.cz nebo na tel.:728 051 414. Kurz lze
zaplatit převodem č. ú: 107-2635210297/0100 nebo na místě hotově
- Cvičení je zaměřené na: správné a bezpečné vyhodnocení různých předem nasimulovaných akcí.
- Jak se lze efektivně bránit, než dojde k fyzickému kontaktu.
- Dále budeme trénovat: rychlost a obratnost, rychlé rozhodování a reakce na jednoduché
a srozumitelné pokyny.
Cvičení je zábavné a pestré, trénink není postaven na plnění předem striktně daných úkolů. Budeme
hrát různé postřehové hry pro získání rychlosti, soustředěnosti a jiných vlastností, které lze získat
především tréninkem a drilem. Cvičit budeme: v tělocvičně, kde jsou po celé ploše tělocvičny
žíněnky, a tak cvičíme na boso. Vhodný oděv na cvičení: tričko s dl. rukávem a tepláky.

KURZ SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ VE VĚKU OD 18 LET
3.11. - 8. 12. 2017 (KAŽDÝ PÁTEK) od 17:00 – 18:00 hod.;

Tělocvična ZŠ Komenského 17 v Domažlicích. Celý kurz stojí 700,- Kč.
Přihlásit se můžete e-mailem: wer. servis@seznam.cz nebo na tel.: 728051414. Kurz lze
zaplatit převodem č.ú: 107-2635210297/0100 nebo na místě hotově
HLAVNÍ NÁPLNÍ KURZU BUDE PUDOVÝ POULIČNÍ BOJ BEZ PRAVIDEL!!!
VYHRAJE TEN, KTERÝ JE PŘIPRAVEN!!!
Kurzy provede zkušený lektor Waldemar Janeček. Více informací na webu:
www.wrservis.cz
Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
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Sobota 25. 11. Zájezd na Podzimní
setkání turistů Plzeňského kraje v Tachově. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 7.15 hod. V Tachově a okolí můžete navštívit Světce – druhou největší jízdárnu ve střední Evropě,
zámek, Muzeum Českého lesa, Kostel
sv. Máří Magdalény, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kostelík sv. Václava nebo
absolvovat procházku městem s průvodcem. Start a cíl v areálu Mže. Startovné
v Tachově je 30 Kč. Každý platící účastník
obdrží účastnický list a malý suvenýr. Cíl –
společenský sál otevřen od 11.30 hod. do
16 hod. Slavnostní zahájení Podzimního
setkání je ve 13.30 hod. ve společenském
sále Mže. Od 12 hod. hraje k tanci a poslechu hudba Anyway. Pořádá KČT odbor
Tachov a oblast KČT Plzeňského kraje. Informace: A. Mautnerová, tel. 737 357 370.
Cena jízdného pro členy KČT a Sokola je
150 Kč, ostatní 170 Kč. Přihlášky a peníze přijímá paní Senohrábková, tel.
723 331 714 nebo 379 724 113. Zájezd
je společný s KČT Kdyně.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí 20. listopadu. Odběr
je ve Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14:00 do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší
zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce
krve. Ženy mohou dávat krev 4x do roka
- minimální doba mezi odběry je 3 měsíce. U mužů se v současné době rovněž
doporučuje 4x do roka.
(ččk)

OBSAZENÍ SÁLU MKS

1. 11. Kurz společenské výchovy a tance,
2. 11. VII. abonentní koncert - Dvořákovo
klavírní kvarteto, 3. 11. Taneční pro dospělé, 4.
11. Zahájení JUNIORFESTU, 9. 11. Školení,
9. 11. Shromáždění představitelů SDH okresu
Domažlice, 9. 11. Zakončení JUNIORFESTU,
10. 11. Koncert MIG 21, 11. 11 Narozeninová
párty JUNIORFEST, 11. 11. Taneční pro dospělé, 12. 11. Kurz spol. výchovy a tance - II.
prodloužená, 14. 11. Prezentace OHK, 15. 11.
Zasedání zastupitelstva města, 16. 11. Taneční
pro dospělé, 20. 11. Školení, 21. 11. Divadelní
představení - Dívčí válka, 22. 11. Kurz spol. výchovy a tance, 23. 11. Zasedání Klubu zasloužilých hasičů Chodska, 24. 11. Školení, 24. 11.
Členská schůze ZO SPCCH, 25. 11. Maturitní
ples, 26. 11. Kurz společenské výchovy a
tance - závěrečná, 28. 11. Oslava svatby, 29.
11. Charitativní bazar, 30. 11. Divadlo v rámci
předplatného - Zamilovaný sukničkář. (mks)

Organizace a spolky / pozvánky
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC LISTOPAD:
Akce pro veřejnost: sobota 25. listopadu - Adventní dílna - adventní kalendář, ozdobný zápich; od 9 do 12 hodin v domě dětí
Připravujeme: sobota 2. prosince - Mikulášská dílna - postavička čert
a anděl, výroba čertích růžků, pro starší korálkování - sněhová vločka; od 9 do 12 hodin v domě dětí
Akce pro školy a informace o zájmových kroužcích včetně tiskopisu přihlášky jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ

Několik pejsků čeká právě nyní v Záchytné stanici psů na Valše na nové páníčky. Dlouhou dobu již mezi nimi je kříženec Tramp (na snímku vlevo), nový domov hledá i přibližně rok starý kříženec bígla Alf (druhý zleva), dvouletý kříženec
pinče Miki (třetí zleva) nebo zhruba pětiletý kříženec border kolie Riky (úplně vpravo). Více informací a další pejsci, kteří
jsou připravení k adopci, jsou k vidění na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů. Více se dozvíte také na telefonu
774 294 049 (Andrea Ďurišová).
Foto 4x: Záchytná stanice psů

Vánoční výstavka

Klub seniorů srdečně zve na prodejní
Vánoční výstavku ručních prací klubu.
Uskuteční se ve dnech 21. - 22. listopadu
2017 od 10 do 18 hodin v domažlické sokolovně.
(bub)

Rozsvícení vánočního
stromu

První pomyslnou vlaštovkou vánoční atmosféry ve městě je tradiční rozsvícení
vánočního stromu a také vánoční světelné
výzdoby. Letos k tomuto aktu dojde v sobotu 2. prosince. Akci opět pořádá město Domažlice ve spolupráci s MKS v Domažlicích
a Základní uměleckou školou J. Jindřicha
Domažlice. Začátek je před radnicí v 16
hodin, kdy program zahájí vystoupení žáků
ZUŠ. Řidiči musí v tento den od 12 do 20
hodin počítat s uzavírkou části náměstí.
(bub)

Výlet do Furth im Wald

V sobotu 18. listopadu pořádá Kruh přátel
Furth im Wald/Domažlice výlet do Furth im
Wald. Pojede se autobusem z Domažlic a
na programu je ve 13 hodin přivítání na radnici, dále prohlídka podzemí, prohlídka draka
nebo výstup na věž. Cena je 10 euro. Kapacita je omezená. Hlásit se můžete na tel. čísle
608 961 291 - p. Konrády.
(bub)

Vyšla kniha o Jaroslavu Špillarovi
V minulých dnech se objevila na
pultech domažlického Informačního centra a Muzea Chodska
včetně Galerie bratří Špillarů
celobarevná publikace o životě
a díle Jaroslava Špillara, jejímž
autorem je Miloš Novotný.
Špillar zasvětil Chodsku celý
svůj život a málokdo udělal pro
jeho věhlas a slávu víc než on.
Navíc, jak autor říká v úvodu
knihy, zvláště v poslední době
bývá pravidlem, že mediálně
jsou oslavováni téměř výhradně ti, kteří toho dokázali velmi
málo, narozdíl od těch, kteří
svým dílem vytvořili skutečné
hodnoty a o kterých se buď mlčí, nebo se o nich nic neví. A k těm druhým patří právě
Jaroslav Špillar, od jehož úmrtí uplyne letos na podzim 100 let. I proto ta kniha.
Jaroslav Špillar strávil na milovaném Chodsku celý svůj produktivní čas, tj. od studií až po
své vážné duševní onemocnění ve 35 letech. Je pozoruhodné, co všechno stihl za svůj
krátký umělecký život, a je jen možné si představit, kam by jeho mistrovství dospělo, nebýt
krutého osudu. Ale Chodsko na svého „Trávníčka“, jak se mu říkalo po chalupě, nezapomíná. Důkazem toho je, že i na vydání této publikace se mimo města Domažlice, Muzea
Chodska a Nakladatelství Českého lesa, podílely jak Postřekov a Pec, kde Špillar žil, tak
i Trhanov, Klenčí pod Čerchovem a Draženov. V Galerii bratří Špillarů se chystá křest
této knihy a pak už si čtenář bude objevovat pozoruhodný život a dílo krásného člověka
a nedoceněného umělce vlastníma očima.
Jana Kramerová, Citadela

MFF Juniorfest
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MFF Juniorfest v Domažlicích
MFF Juniorfest v letošním roce slaví své
desáté jubileum a Domažlice se stanou
jeho hlavním festivalovým centrem. Organizátoři festivalu zde přichystali jedinečnou nabídku filmových projekcí vč.
několika významných světových premiér,
dále pak vzdělávací workshopy, pracovní
dílny a mnohá setkání s českými a zahraničními osobnostmi filmového světa.
Festival se ve městě uskuteční od 4. do
9. listopadu. Bohatý festivalový program
však nabízí až do 11. listopadu i Plzeň,
Horšovský Týn, Dobřany a Přeštice.
Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v sobotu 4. listopadu v domažlickém
MKS a pokračovat bude v kině Čakan. Letošní ročník zde odstartuje premiéra dlouho očekávaného finsko-polského animovaného snímku Vánoce s Mumínky. „Pro
festival je to velký úspěch, tento dětský
film dosud nebyl nikde prezentován, tudíž
se bude jednat o jeho světovou premiéru.
Film navíc přijedou uvést samotní tvůrci,“
sděluje Barbora Černá, nová programová
ředitelka festivalu. Slavnostním zahájením
bude provázet Vladimír Polívka, český
divadelní, televizní a filmový herec, syn
Chantal Poullain a Boleslava Polívky.
Návštěvníky ovšem čeká ještě jedna
světová premiéra. Ta se odehraje naopak
v úplném závěru festivalu a představí
český snímek Přání k mání režiséra
Víta Karase. Přání k mání poetickou,
hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách
náctiletého Alberta, který je až po uši
zamilován do sestry svého nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči
a také o lásce rodičovské, kdy se floutek
a lamač dívčích srdcí Bosák junior snaží
získat pozornost svého otce, mocného
hoteliéra. Vánoční příběh o lásce, rodině
a cestě ke štěstí se v české distribuci
objeví až počátkem prosince.
Výkonný ředitel festivalu Michal Šašek
však doporučuje i další filmové projekce:
„Návštěvníci by si neměli nechat ujít kanadský snímek Před koncem světa, který
bude promítán v neděli a je určen mládeži
od 12 let. Doporučuji také čtvrteční projekci
nizozemského filmu Agenti jak se patří, jež
mohou navštívit i nejmenší diváci od 7 let.
K oběma projekcím jsou přizvány filmové
delegace v zastoupení jejich tvůrců.“
Domažlický program nabídne i netradiční
workshopy a pracovní dílny. V zahajovací den festivalu bude od 10:00 hodin
dopoledne přístupný v Loutkovém sále

workshop filmových triků s využitím greenscreen stěny. Za odborné asistence
Olgy Walló si také mohou děti ve středu
8. listopadu vyzkoušet, jak vzniká filmový
dabing. Legenda českého dabingu, jež
spolupracovala zhruba na stovce celovečerních filmů, nastuduje a předabuje s
dětmi scénu z filmu Asterix a Obelix.
Kompletní program je uveřejněn na webových stránkách festivalu www.juniorfest.cz
a dále na Facebooku MFF Juniorfest.
Zde se také návštěvníci dozví informace
o předprodeji vstupenek a akcích v dalších
festivalových městech. Přijďte oslavit desáté jubileum MFF Juniorfest!
(sam)
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Žáci ZUŠky vystoupí
během Juniorfestu
Do letošního 10. ročníku festivalu Juniorfest se významnou měrou zapojí i ZUŠ
Jindřicha Jindřicha Domažlice. Při slavnostním zahájení festivalu 4. listopadu
v sále MKS zahraje žákovský orchestr a
zazpívá pěvecký sbor DUHA pod taktovkou dirigenta Václava Cibulky několik
filmových pohádkových melodií. Návštěvníci se tak budou moc těšit na písničky z
filmů Noc na Karlštejně, Ať žijí duchové,
Arabela, Tři oříšky pro Popelku a jiné.
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice

Kino Čakan - listopad 2017
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 2. listopadu 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
VII. abonentní koncert

DVOŘÁKOVO
KLAVÍRNÍ
KVARTETO

Slávka Vernerová - Pěchočová - klavír, Helena Jiříkovská
- housle, Petr Verner - viola,
Jan Žďánský - violoncello
Obsazení Dvořákova klavírního kvarteta vykrystalizovalo
z osobností, které jsou spjaté
přechozími komorními zkušenostmi. Velký dík za vznik Dvořákova klavírního kvarteta patří
uměleckým garantům kvarteta,
profesoru Ivanu Moravcovi
a mistru Václavu Hudečkovi.
Předprodej zbylých vstupenek
od 9. 10. 2017 v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Sobota 4. listopadu
- čtvrtek 9. listopadu 2017
kino Čakan

JUNIORFEST

Info na www.juniorfest.cz
Více na straně 6
Pátek 10. listopadu 2017
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
koncert

MIG 21 - „SVOBODA
NENÍ LEVNÁ VĚC“

Mig 21 je česká popová hudební skupina, jejímiž členy jsou
Jiří Macháček (zpěv), Pavel
Hrdlička (trubka, klávesy), Jan
Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara).
Vznikla roku 1998 a své první
album nazvané Snadné je žít
vydala po třech letech (2001).
Postupně nahrála ještě dalších
pět alb na CD a dvě na DVD.
Při svých koncertech se skupina zaměřuje i na své scénografické ztvárnění. Vedle veřejného
vystupování nahrál Mig 21 též
píseň k filmu Muži v naději.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Neděle 12. listopadu 2017
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

DOMAŽLICKÁ
POHÁDKA
Vstupenky pouze
v předprodeji
v Městském informačním
centru Domažlice
od 16. 10. 2017.
Jednotné vstupné 25,- Kč

Neděle 19. listopadu 2017
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

DOMAŽLICKÁ
POHÁDKA
Vstupenky pouze
v předprodeji
v Městském informačním
centru Domažlice
od 16. 10. 2017.
Jednotné vstupné 25,- Kč
Úterý 21. listopadu 2017
od 19:00
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel: Pragokoncert
Bohemia a.s.
Divadlo F. R. Čecha

DÍVČÍ VÁLKA

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České
republice. Její atraktivnost se
skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých
tématech a také v hereckém
obsazení.
Hrají: Sandra Pogodová,
F. R. Čech, Mojmír Maděrič,
Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr
Jablonský, Petr Martinák,
Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina
Štastná, Anna Kadeřávková
a další.
Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Čtvrtek 30. listopadu 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného
Divadelní společnost Háta
Olgy Želenské

Michael Parker

ZAMILOVANÝ
SUKNIČKÁŘ

Hrají: Lukáš Vaculík, Martin
Zounar, Filip Tomsa, Adéla
Gondíková, Ivana Andrlová,
Mahulena Bočanová, Veronika Jeníková, Olga Želenská
a další
Harry Douglas, záletný
americký velvyslanec ve
Velké Británii, řekne své ženě
Lois, že odjíždí na víkend do
Skotska hrát golf. Lois naopak
Harrymu oznámí, že bude na
víkend v lázních a že jejich
dcera Debbie odjíždí navštívit
kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného
domu, jelikož si naplánoval
milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. Je to dostaveníčko dosti
pikantní, jelikož se chystají
splnit si své sexuální fantazie:
ona jako francouzská služka,
on jako Tarzan. Debbie se
vrací se svým přítelem Joem
v domnění, že budou mít celý
dům pro sebe. Ambasáda
mezitím čelí hrozbě bombového útoku, a tak Harryho
sekretářka Faye Bakerová
a kapitán South z americké
námořní pěchoty přijíždějí do
velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. Kapitán
South nechá pozemek střežit
jednotkou mariňáků, takže
nikdo nemůže pryč. Harry zaslechne Debbie, jak si povídá
s někým ve svém pokoji, a ptá
se, kdo to je. Po chvilce váhání Debbie dostane spásný
nápad a prohlásí, že je to její
kamarádka Josephine. Joe
od té chvíle stráví notnou část
hry v převlečení za děvče,
do kterého se navíc náruživý
Harry bláznivě zamiluje. Ka-

pitán South má dojem, že je
na stopě šílenému teroristovi,
a nešikovná a lehce natvrdlá
Faye málem způsobí zničení
Velké Británie. Jak to dopadne? Vrátí se Lois také s vlastním postranním úmyslem?
A co sluha Perkins, najde si
také lásku? Oblíbený a zkušení autor frašek Michael Parker
slibuje překvapivý konec
a množství komediálních
situací.
Předprodej zbylých vstupenek
od 1. 11. 2017 v Městském informačním centru v Domažlicích.

Neděle 3. prosince 2017
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

JAK ČERTI
VYPLATILI ČERTA

Vstupenky pouze v předprodeji v MIC Domažlice
od 16. 10. 2017.
Jednotné vstupné 25,- Kč
Neděle 3. prosince 2017
od 19:00
augustiniánský kostel
MKS v Domažlicích ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

VÁNOČNÍ KONCERT
UČITELŮ ZUŠ
Jindřicha Jindřicha
Domažlice
Předprodej vstupenek v MIC
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezóny mohou uplatnit 20% slevu
po předložení abonentní vstupenky!

Pondělí 4. prosince 2017 od 18.00
Kulturní centrum-Pivovar
Koncert

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ S CANZONETTOU
Koncert ženského pěveckého
sboru Canzonetta v prostoru
Kulturního centra - Pivovaru
Domažlice
VSTUP DOBROVOLNÝ!

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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Neděle 10. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
koncert

kantů s tím, že společně založí
skladeb z repertoáru Édith
kapelu – a tak byl onoho jara po- Piaf, Ch. Aznavoura, J. Brela,
ložen základ folkově orientované V. Cosmy, R. Lefébra, ale i písskupiny KLÍČ. Ta se již krátce po ně autorské... Program, který
svém
vzniku zaměřila především navodí příjemnou atmosféru
INFLAGRANTI &
na historizující a renesančně
s nezaměnitelnou vůní FranJOSEF VOJTEK
laděnou autorskou písňovou
cie, které umí Radka Fišarová
dodat tu správnou noblesu
- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017 tvorbu a v průběhu následujících
let se pak úspěšně propracovala
a francouzský šarm.
VYPRODÁNO!
mezi uznávanou českou hudebÚčinkují: Radka Fišarová,
ní špičku.
kapela Jazz4 a akordeonista
Aliaksandr Yasinski
Předprodej vstupenek v MIC.
Neděle 10. prosince 2017
Předprodej vstupenek od 2. 10. 2017
od 14:00 a od 16:00
Čtvrtek 14. prosince 2017
v Městském informačním centru
kino Čakan Domažlice
od 20:00
v Domažlicích.
Dětské představení
velký sál MKS Domažlice
Michala Nesvadby
Klubová scéna v rámci
Pondělí 19. února 2018
Michalovi Mazlíčci aneb
festivalu Jazz bez hranic
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
„Michale, když máš na IVAN AUDES QUARTET
Pořadatel Martin Kapek

opasku ještě dvě volné
dírky za přezkou, tak si
nehraj na to, že jsi už
dospělý!“

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Pondělí 11. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
VIII. abonentní koncert

Z NEBE POSEL
VYCHÁZÍ

Mužské vokální kvarteto Q VOX
a Magdalena Múčková - cimbál

Mužské vokální kvarteto Q
VOX bylo založeno v roce
1997 čerstvými absolventy
JAMU v Brně. Jejich působení
v hudbě je velmi široké (zpěv
ansáblový, sborový, sólový
koncertní i operní, dirigování,
hudební aranžmá, pedagogická práce apod.). Repertoár
ansámblu zahrnuje a cappella
zpívané skladby napříč žánry
i staletími od středověku po
nejžhavější současnost.

Předprodej zbylých vstupenek
od 6. 11. 2017 v MIC v Domažlicích.

Úterý 12. prosince 2017
od 19:30
kino Čakan Domažlice
koncert

KLÍČ - 35 let
(výroční koncert)

V roce 2017 uplyne již 35 let od
chvíle, kdy se na jaře roku 1982
sešlo několik mladých muzi-

FEAT. SOŇA HANZLÍČKOVÁ BORKOVÁ
Vánoční koledy
v jazzrockovém hávu

NOVÁ PARTIČKA!
ZMĚNA JE ŽIVOT!

Vysoká škola improvizace!
Partička v nové a skvělé sestavě!
Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Jakub
Kohák,
Michal Novotný, Marian
Sobota 16. prosince 2017
Čurko...a
nebo taky nějaký
- sobota 23. prosince 2017
zajímavý host...to je nová seHUDBA
stava Partičky! Vše je improvizace!!!
U STROMEČKU
Partička míří z televizních
v rámci vánočních trhů na domaobrazovek rovnou za vámi!!!
žlickém náměstí před radnicí
Geňa je ve formě a hádá ještě
VSTUP ZDARMA!
lépe než kdy předtím!!!! A je
to taky hlavně o vás!!! Bez
Neděle 17. prosince 2017
pomoci publika by to prostě
od 14:00 a 16:00
nebyla Partička! Kluci improkino Čakan Domažlice
vizují
dopředu, tak neví nikdo
Loutkové divadlo Domažlice
(včetně nich), co se odehraje
v dalších vteřinách!
U toho nemůžete chybět!!!
Předprodej vstupenek
Vstupenky pouze v předv MIC v Domažlicích.
prodeji v MIC Domažlice
od 16. 10. 2017.
Úterý 20. února 2018 od 19:30
Jednotné vstupné 25,- Kč
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel Sapporo my s.r.o.
Pondělí 8. ledna 2018
od 19:30
VESELÁ TROJKA
velký sál MKS Domažlice
PAVLA KRŠKY
Tříkrálový koncert
Veselá trojka Pavla Kršky.
RADKA FIŠAROVÁ Heligonka, akordeon a klávesy.
- MADAMME DE PARIS Pavel Krška, Lubomír Peterka
Radka Fišarová, jedna z nej- a Miroslav Hrdlička. Tato trojice
lepších českých šansoniérek, hudebníků z Blanenska se stala
obrovskými hitem na televizse představuje s novým pořaních obrazovkách. Již podruhé
dem, kde zpívá české i franpřijede do Domažlic.
couzké šansony a francouzské
filmové melodie. Posluchači
Předprodej od 1. 11. 2017
uslyší řadu světoznámých
v Městském informačním centru.
Předprodej vstupenek
od 2. 10. 2017
v MIC v Domažlicích.

JAK ČERTI
VYPLATILI ČERTA
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Sobota 14. dubna 2018 od 20:00
velký sál MKS Domažlice
koncert

MONKEY BUSINESS

Monkey Business jsou jedním
z nejúspěšnějších hudebních
uskupení v ČR. Vedle JAR
a Sexy Dancers představují další
počin multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého. Skupinu založili roku 1999 spolu s ním
další zkušení muzikanti – Matěj
Ruppert (Leguar GR), Oldřich
Krejčoves (Pan Pot), Pavel Mrázek a Martin Houdek (oba Dorota
B.B.). Od počátku se orientují na
pop a funky. První desku vydali
roku 2000 s názvem Why Be Out
When You Could Be In. Obsahovala převážně anglicky zpívané
skladby, mezi nimi takové hity
jako Party Shit, My Friend, Piece
of My Life. Po tomto albu se
skupina rozrostla o americkou
zpěvačku Tonyu Graves (Liquid
Harmony). V limitované edici
následně vyšlo album Why Be
In When You Could Be Out, na
němž s MB’s spolupracovala
světová esa tohoto žánru: pozounista Fred Wesley (mj. J. Brown,
T. Turner, G. Clinton) a producent
a kytarista D. Williams (mj. M.
Jackson, Madonna). Hosty druhé
desky Save The Robots z roku
2001 byli H. Bullock (kytara),
R. Davis a Dr. Robert (zpěv)
a opět F. Wesley (trubka). Kapela
sbírá jedno ocenění za druhým,
vyprodává koncerty. Každý
koncert MB’s je originál a opravdový zážitek – energická show
se skvělými kostýmy, nápaditou
scénou a našlápnutou muzikou.
Velmi vřele je přijímají také diváci
na zahraničních pódiích. Na
největším argentinském festivalu Personal Fest 2007 zazářili
v hlavním čase po boku Happy
Mondays a Chrise Cornella.
V Argentině vydali i dvě alba.
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ SKUPINY: Matthew Ruppert – vocals,
Tereza Černochová – vocals, Roman Holý - vocals, keys, Andrew
Brousek – keys, Pavel Mrázek
– bass, Martin Houdek – drums,
Olda Krejčoves – guitars.
Jde o přeložený koncert
z 30.9.2017. Původní vstupenky
zůstávají v platnosti.
Předprodej zbylých vstupenek
od 6. 11. 2017 v MIC.

Fotogalerie / pozvánky
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Ocenění seniorů na domažlické radnici

Již potřetí byli na domažlické radnici ocenění významní senioři, a to v rámci Dne seniorů, který se slaví vždy začátkem října.
Oceněné seniory vždy navrhují jednotlivé kluby Městské rady seniorů. Do obřadní síně domažlické radnice byli ve čtvrtek 12.
října pozvaní: Marie Přibková, Ludmila Terčová, Jindřich Kitzberger, Marie Navrátilová, Ing. Svatopluk Krejsa, Alois Štípek, Bedřich Řechka, Jan Kralovec, Ladislav Verner, Karel Strnad a Svatopluk Doubek. Více fotografií na www.domazliece.eu.
Foto 3x: Kristýna Bublová

Listopad v Muzeu Chodska
V letošním roce se muzeum zapojilo do
festivalu JUNIORFEST a pro malé i velké
je připravena vědomostní hra „POZNEJ
HISTORII CHODSKA“, díky které poznáte muzeum jinak. Na konci vás čeká
překvapení. Program je vhodný pro mateřské i základní školy.
V úterý 7. listopadu od 17 hodin se koná
v Galerii bratří Špillarů křest knihy Miloše
Novotného „Jaroslav Špillar. Malíř Chodů“, která je vydána u příležitosti 100.
výročí od malířova úmrtí. Každoroční
vystoupení Cimbálové muziky Jožky Severína se uskuteční v pátek 10. listopadu

ve výstavním sále Chodského hradu. V
pátek 24. listopadu si můžete zpříjemnit
večer na filmovém klubu, na programu je
Kusturicův „Otec na služební cestě“.
Ve spolupráci s Městskou radou seniorů
města Domažlice a spolkem Chodsko žije!
je pořádán Martinský jarmark lidových řemesel, který můžete navštívit v neděli 12.
listopadu 2017 od 9 hodin v Chodském
hradu. Připravena bude i dílna pro děti.
„Půjdem spolu do Betléma“ je název vánoční výstavy, která se koná ve spolupráci
s partnerským městem Ludres. K vidění
tak budou betlémy doslova z celého světa.
Chcete se naučit ovládat počítač
a plně využívat jeho možnosti?

TAK PRÁVĚ PRO VÁS JE TU

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO POKROČILÉ
Kde:

Reha - centrum
Kozinova 236, 344 01 Domažlice
Kdy:
KAŽDOU STŘEDU od 14:00 do 15:30
- začátek kurzu 22. 11. 2017
- délka kurzu: 3 měsíce
Cena: 900 Kč
Přihlásit se můžete do 10. LISTOPADU
Kontakt: Š. Velková, DiS. (379 484 510)
V průběhu kurzu se účastníci naučí ovládání počítače a programů v počítači,
upravování textu, tvorbu tabulek a také orientaci na internetu.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
23. listopadu od 17 hodin v Chodském hradu. K výstavě je připravena vánoční dílna.
V letošním roce naposledy vystoupí plzeňské poetické divadlo s pořadem „Pan
Roubíček znovu vypravuje“ a nebude
chybět živý hudební doprovod. Pořad plný
anekdot můžete zhlédnout v úterý 28. listopadu od 19 hodin v Chodském hradu.
Na muzejní dílny a hry je lépe se předem
objednat, a to na emailu pinkrova@muzeum-chodska.com, nebo telefonním čísle
778 493 101.
Mgr. Kristýna Pinkrová

Akce nejen pro
seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
8. 11. 2017 14:00 Přednáška - prof. Jaroslava Wollerová - cestování
11. 11. 2017 14:00 Přednáška - složení
jídelníčků na míru - p. Monika Anderlová
- výživový poradce
Prokopa Velikého 689
7. 11. 2017 15:00 - Mše svatá
9. 11. 2017 14:00 - Seniorské odpoledne
Břetislavova 84
15. 11. 2017 14:00 - Přednáška - p. Jan
Novák - cestování

MP Domažlice / různé / inzerce
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DOMAŽLICKÁ SENIOR AKADEMIE
Městská policie Domažlice připravuje
ve spolupráci s Městskou radou seniorů Domažlice nový projekt s názvem
Domažlická senior akademie. Domažličtí strážníci se inspirovali řadou větších
českých měst, kde jsou obdobné preventivní projekty s velkým úspěchem
realizovány již několik let.
Pro účastníky Domažlické senior akademie je připraveno celkem 12 tematických
bloků s různorodou tematikou a pod

vedením zkušených odborníků. Senioři
se seznámí s činností všech složek
integrovaného záchranného systému,
dozví se důležité informace z oblasti
práva, sociálního zabezpečení i to jak
správně pečovat o své zdraví. Součástí
akademie budou rovněž základy sebeobrany a chybět nebude ani školení pro
řidiče-seniory a řada dalších zajímavých
přednášek.
Domažlická senior akademie je otevřena

všem seniorům, i těm, kteří se cítí stále
mladí a vnímají svůj věk jen jako číslo.
Začínáme ve čtvrtek, 2. listopadu 2017
od 16:00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Domažlice (budova radnice, 4. patro). Podrobnější informace o akademii
budou postupně uveřejňovány na webu
Městské policie Domažlice – www.mpdomazlice.cz.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

POSLEDNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI
Se začátkem školního roku 2017/18 se
opět rozbíhá soutěž ve sběru alobalu „O
největší alobalovou kouli“. Jde o jubilejní a
zároveň poslední XXV. ročník.
Účastníci soutěže budou rozděleni do kategorie - jednotlivců, sourozenců, rodin a
kategorie - kolektivů. Uzávěrka soutěže se
předpokládá začátkem května 2018, bližší
podmínky pro ukončení soutěže budou
včas zveřejněny. Všichni sběratelé již tradičně obdrží diplom a nejlepší z nich hodnotné ceny. Veškeré dotazy k podmínkám
a průběhu této soutěže směřujte na Ing.
Petra Sladkého, pracoviště U Nemocnice
579, Domažlice, tel. 379 719 267, mail
petr.sladky@mesto-domazlice.cz a Janu
Vacíkovou, pracoviště U Nemocnice 579,
Domažlice, tel. 379 719 269, mail jana.vacikova@mesto-domazlice.cz.
Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se
podaří překonat výsledky z rekordního předloňského ročníku, který byl co do množství
nejúspěšnější. Tehdy bylo v Domažlicích
nashromážděno 1.673,79 kg alobalu.
V letošním roce nebude vyhlašována soutěž o nejhezčí výrobek z alobalu. Obavy z
toho, že náruživí „modeláři“ použijí pro svůj
výtvor i kupovanou alobalovou fólii, se opakovaně naplňovaly, což naprosto popíralo
smysl vyhlašované soutěže.

Současně upozorňujeme na Velkou cenu
Euro Waste a Českých sběrných surovin
trvající od 1. 9. 2017 do 8. 6. 2018. Tato soutěž je určena pro mateřské a základní školy
v Praze, středních, západních, východních
a jižních Čechách. Soutěž je zaměřena na
sběr papíru, víček od PET lahví a hliníkových
obalů, přičemž sběr papíru je pro zájemce o
účast v soutěži vždy podmínkou. Novinkou
je podzimní soutěž ve sběru kaštanů. Za
každou nasbíranou tunu obdrží škola peníze. Kromě finanční odměny je možné získat
další hodnotné ceny v různých soutěžních
kategoriích,
jež
jsou nastaveny tak,
aby školy s vyššími
počty žáků nebyly
zvýhodněny. Soutěží se proto jak v
celkově nasbíraném množství za
školu, tak i v průměrném množství
na jednoho žáka u
každé komodity, tj.
papír, víčka od PET
lahví,
hliníkové
obaly a kaštany. V
rámci vyhodnocení
jsou školy rozdě8.
leny na pražské a

mimopražské. Průběžné výsledky budou
zveřejněny na stránkách www.sberovasoutez.cz a na požádání mohou být zaslány i v
elektronické podobě. Na konci školního roku
budou slavnostně předány hodnotné ceny.
Pro přihlášené školy si partner soutěže,
společnost FAGOR GASTRO CZ, připravila zvýhodněné ceny na vybavení školních
kuchyní a jídelen. Přihlášku do této soutěže
mohou školy podat prostřednictvím portálu
sběrové soutěže.
Odbor životního prostředí MěÚ

SVATOMARTINSKÉ HODY
- 14. 11. 2017

Vážení hosté, srdečně Vás zveme k ochutnání delikates z naší kuchyně v rámci Svatomartinských oslav.
Těšit se můžete na tradiční menu, připravené naším kuchařským týmem, které si vychutnáte v příjemném prostředí restaurace s milou obsluhou.
Rezervujte si včas svůj stůl.
www.loveckachata-folmava.eu
www.facebook/rudacerny17/
+420 379 484 737

Inzerce
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Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:

PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY:

POZOR ZMĚNA!
PÁTEK 17. 11. 2017 OD 9 - 18 HOD.
SOBOTA 18. 11. 2017 OD 9 - 18 HOD.
NEDĚLE 19. 11. 2017 OD 9 - 16 HOD.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské,
obuv, bytový textil, hračky, domácí potřeby,
bytové doplňky aj.

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 191*250 mm
1/2 strany
1/4 strany
libovolný rozměr
Řádková inzerce

6 534 Kč
3 267 Kč
1 634 Kč
1 cm2 = 16 Kč
1 řádek = 39 Kč

Při opakování sleva 10%, uvedené ceny jsou bez DPH
21%. Náklad 5 800 ks.
Bc. Kristýna Bublová, tel.: 777 968 884

Inzerce

Zpravodaj je ke stažení
v pdf na
www.domazlice.eu
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PAVEL MIKULENKA

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

Uzávěrka
inzerce pro
prosincový
Domažlický
zpravodaj je
5. 11. 2017
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Penzion Hejtman v Chlumu u Třeboně v malebné přírodě CHKO Třeboňsko nabízí: týdenní rekreační a rekondiční pobyty pro seniory, cyklisty
i rodiny s dětmi v roce 2018. Hlavní
sezóna (červenec, srpen): 3 850,-Kč/
dosp. os, 3 150,- Kč/dítě do 9,99
let/týden. Mimosezóna (květen, červen,
září): 3 500,-Kč/dosp. os, 2 800,-Kč
/dítě do 9,99 let/týden. Pro skupiny
nad 25 osob nabízíme slevy. V ceně je
ubytování v pokoji se soc. zařízením,
TV a rychlovarnou konvicí, polopenze, 1x tepelný zábal. Možno zakoupit
vánoční dárkový poukaz. Více info na
www.penzionhejtman.com nebo tel.
775 336 954.

VÝUKA ANGLIČTINY
- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická
- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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Informace o kulturních akcích a také
fotografie z nich najdete na
www.idomazlice.cz

DÍVČÍ VÁLKA
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Novinka v obchodě KAČABY
KOMBE

čaj z Korejského ženšenu s Jujubou
- silný životabudič
- vyrovnává hladinu T-lymfocytů,
čímž posiluje imunitu
- udržuje rovnováhu hormonů
- neobsahuje barviva, aromata ani jiná „éčka“
- nenávykový a bezpečný

Více informací vám rádi poskytneme v obchodě:

Kačaby, Dukelská 30, Domažlice
Otevřeno:

PO - PÁ 9 - 12 ; 13 - 17

SO 9 - 12

PŘIJMEME PRODAVAČKU
(VČETNĚ OBSLUHY OCHUTNÁVKY)

Kdy: 21. 11. 2017, 19 hodin
Kde: Městské kulturní středisko, nám. Míru 51
Předprodej v Městském informačním centru Domažlice.
Vstupenky lze koupit online na www.vstupenkyidomazlice.cz
Pořádá PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.
Hrají: Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Jiří
Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr
Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina
Šťastná, Anna Kadeřávková a další.

Domažlické městské lesy spol. s r.o.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
přijme nové pracovníky
a brigádnice na pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů plavání
s dětmi, kojenci a batolaty

- uklízečka

Další informace podá ředitel příspěvkové
organizace na tel.: 724 350 477 (p. Houška)

DO VINOTÉKY ŠPIČKOVÉHO VINAŘSTVÍ
* POŽADUJEME VLASTNÍ INVENCI,
KOMUNIKATIVNOST, SAMOSTATNOST
* PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
* PŘEDPOKLÁDANÁ PRACOVNÍ DOBA VE
VŠEDNÍ DNY OD 10.00 DO 17.00
* PLAT CA 18.000 TIS. KČ + PŘÍPADNÉ ODMĚNY
MÍSTO – KOSTELNÍ 1, DOMAŽLICE. NÁSTUP - LISTOPAD 2017

Nabídky s krátkým životopisem posílejte na mail
dorka@dorka.cz

Inzerce
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Luženice 10, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 723 915
info@atd-elektronik.cz
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Inzerce
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PŘI NÁKUPU NAD
1 000 Kč zubní pasta - výběr ze 3 druhů
2 000 Kč Vitamarin
3 000 Kč Visage oil
4 000 Kč Maca
5 000 Kč Peralgin + mýdlo Protektin
6 000 Kč Barley Juice powder + Artrin balm
7 000 Kč Annona + Visage oil
9 000 Kč Maca + Probiosan + Vitamarin
10 000 Kč Annona + Flavocel + Nigella sativa
PENTAGRAM MÝDEL
Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit

KOSMETIKA BEAUTY ENERGY
2set: krém Renove, Visage serum,
Visage oil nebo Visage water
2set: Argan oil, Almond oil

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA ČAJŮ
15% sleva na 1 čaj
25% sleva na 2 čaje stejného druhu

Nabídka PRODUKT ZA 1 Kč platí pouze pro členy Energy. Do hodnoty nákupu se nezahrnují balíčky Beauty Energy. Pentagram mýdel 3+2 ani akční nabídka čajů!!! Dlouhodobá motivační akce
„Bylinný koncenetrát za 1 Kč při nákupu nad 5000 Kč“ se na období listopad - prosinec 2017 zastavuje! Jedná se o doplňky stravy. Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Tyto produkty lze zakoupit v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

