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Šmoulové ve 3D zahájili provoz kina Čakan

Domažlické kino Čakan prošlo rekonstrukcí, která tento stánek příznivců filmového
umění posunula na maximálně možnou příčku moderní promítací technologie. Kromě
toho si mohou diváci užít i nových sedadel, která nahradila dávno překonané nepohodlné
sedačky.
K slavnostnímu otevření, které se uskutečnilo v neděli 20. října (v podobě promítání
dopoledního a odpoledního filmového představení pro děti a večerního pro dospělé), nám
starosta města Miroslav Mach řekl: „Jsme rádi, že kino mohlo být slavnostně otevřeno.
Rekonstrukce stála nemalé prostředky, ale my jsme se rozhodli jít cestou zvýšení komfortu, včetně pohodlí návštěvníků. Provoz kina Čakan jistě nebude nikdy ziskový, ale
veškeré úpravy umožní promítat filmy v premiérových časech i v technologii 3D. Tak
kino umožní filmovým fanouškům zhlédnout „doma“ filmy, na které museli jezdit mnoho
kilometrů. Náklady tak pro ně byly jistě vyšší, než když budou navštěvovat naše kino.“
Co se týká výše vstupného, tu už řadu let neurčuje město ani kulturní středisko, které kino
provozuje, ale majitel filmové kopie. Jaká čeká kino budoucnost starosta naznačuje slovy:
„Investice v kině nekončí. Předpokládáme, že v příštím roce uspějeme s žádostí o dotaci
na vybudování bezbariérového přístupu do kina i výtahu na radnici. V letní filmové přestávce by měla být přebudována vstupní část včetně výtahu a vybudován nový únikový
východ ze sálu MKS. Víme, že investice se bude pohybovat v částce deset milionů korun,
a proto získání dotace ve výši pět milionů je podmínkou k zahájení této stavební akce.“
K zmínce o bezbariérovém vstupu do kina a na radnici lze dodat, že se nejedná o ojedinělou akci. Už tři roky se připravuje kompletní projekt bezbariérové trasy od nádraží do
centra města i do veřejných objektů. S tím souvisí všechny plánované úpravy - bezbariérové přechody pro chodce se slepeckými pásy, úpravy chodníků atd.
A na závěr ještě dodejme, že úpravy plánované v příštím roce roce zároveň vytvoří
prostor pro dlouho připravované loutkové divadlo, které bude v místě, kde je dnes šatna
kina. Ke všem zmíněným záměrům, které bude nelehké naplnit, protože jsou ovlivněny
řadou faktorů, starosta ing. M. Mach dodává: „Držte nám palce“.
Stanislav Antoš
Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční v pondělí 25. 11. 2013
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 20. 11. od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Slovo starosty

Tiskem proběhla
zpráva o připravované změně ve fungování Jeselského zařízení
v Domažlicích. Byť
se jedná o čistě právní
problém, který byl několikrát vysvětlován
vedení Jeselského zařízení, proběhla na
jednání zastupitelstva města bouřlivá diskuse o dalším osudu jeslí v Domažlicích.
Přesto, že mnoho z nás zastává názor, že
děti do dvou až tří let patří do péče matky, a náš stát toto podporuje velkorysou
mateřskou dovolenou, nikdo nenavrhoval
zrušení jeselské péče v našem městě.
Od 1. 1. 2014 nabývá platnost změna
zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotnických
službách, a tak je nutno ukončit provozování jeslí jako zdravotnického zařízení dle
právních předpisů nejpozději do 31. 12.
2013. Jako řádní správci věcí veřejných
musíme na tuto situaci reagovat a navrhli
jsme na jednání rady města začlenění
stávajících jeslí do městské příspěvkové organizace Mateřská škola s tím, že
by do konce června mohla vzniknout
samostatní mateřská škola v Michlově
ulici se třídou 22 dětí od dvou do tří let.
Tuto možnost jsme důsledně prověřili
ve všech dotčených orgánech a provoz
„nové“ jeselské třídy by pro rodiče a děti
neznamenal téměř žádnou změnu. Personál jeslí by se však musel vzdělávat
v pedagogickém oboru, což samozřejmě
přináší nemalé komplikace.
Další možností, kterou zákonodárce
výslovně uvádí, by bylo posuzování jeslí
jako vázané živnosti v režimu živnostenského zákona. Toto řešení by však znamenalo významné zdražení služeb, neboť
takovéto podnikání musí být nastaveno
jako ziskové. Touto cestou jsme však
v žádném případě nechtěli jít.
(pokračování na str. 3)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 80. schůzi
dne 17. 9. 2013:
- vzala na vědomí informaci odboru
správy majetku o stavu ve věci přípravy
realizace stavby „Revitalizace sídliště
Kozinovo pole“ a uložila odboru správy
majetku informovat zástupce občanů
města Domažlice a obyvatelů bytových
domů v ulici Švabinského, kteří dne dne
9. 5. 2013 podali městu petici ve věci
nesouhlasu s plánovanou výstavbou parkoviště a odstranění zeleně, o aktuálním
stavu v této věci
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava hřbitovní zdi na
městském hřbitově v Domažlicích“ se
společností Dolejší - stavby, rekonstrukce, s. r. o., Starý Klíčov 130, Mrákov
- schválila podmínky pro stánkový prodej
v rámci akce města „Vánoční trhy“
- souhlasila s prováděním výkopových
prací v tělese místní komunikace ul.
Jindřichova a Císlerova v Domažlicích
včetně chodníku v zimním období od
1. 11. 2013 do 15. 11. 2013 za účelem
pokládky kabelu NN společností STEMONT JS, s. r. o., Hřbitovní 281, 346 01
Horšovský Týn
- souhlasila s pokácením 1 kusu lípy
nacházející se na pozemkové parcele
č. 2772/14 v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů a uložila organizaci
DTS Domažlice, příspěvková organizace, provedení prořezávky a ošetření
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stromů v lokalitě „V Potocích“ podél
cyklostezky v úseku od ulice Hruškovy
k bývalé městské vodárně (druhé vodárně na stavební parcele č. st. 1203)
- souhlasila s pokácením 1 ks vrby nacházející se na pozemkové parcele č. 4989
v k. ú. Domažlice
- uložila organizaci DTS Domažlice,
příspěvková organizace, doplnit podkladové materiály pro rozhodnutí ve
věci rekonstrukce aleje v ulici Msgre
B. Staška v Domažlicích o podrobnější
popis zamýšlených prací včetně harmonogramu, finančních nákladů a návrhu
financování
- vzala na vědomí žádost podanou SVJ
v Domažlicích Petrovická 301, Petrovická 301, Domažlice, SVJ v Domažlicích
Petrovická 302, Petrovická 302, Domažlice, a SVJ v Domažlicích Petrovická
303, Petrovická 303, Domažlice o provedení nápravy stavu ze dne 2. 9. 2013
a trvala na svém původním rozhodnutí
Rada města na své 81. schůzi
dne 1. 10. 2013:
- schválila uzavření komisionářské smlouvy se společností Domažlická správa
nemovitostí, spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261,
upravující správu dětského dopravního
hřiště v Domažlicích dle předloženého
návrhu s tím, že odměna se stanoví ve
výši 500,– Kč/měsíčně bez DPH
- schválila uzavření nájemní smlouvy se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Komenského 68,
Domažlice, jejíž předmětem je pronájem
částí pozemkových parcel č. 4814/41
a 5152/1, vymezených situačním plánkem, obě v k. ú. Domažlice, za cenu
75,– Kč/den za účelem zabezpečení
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místa na chodníku v době moštování pro
potřeby zákazníků, včetně stání vozidel
- neschválila nabytí daru - souboru movitých věcí tvořících vybavení solné
jeskyně do vlastnictví města
- souhlasila s použitím finančních prostředků ve výši 156.156,55 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko
v Domažlicích na nákup rezervačního
a vstupenkového systému Colosseum od
firmy Perfect System, s. r. o., Holubova
2517/4, 150 00 Praha 5
- souhlasila se zadáním zakázky na osazení termostatických ventilů radiátorů
v hlavní budově a budově Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre
B. Staška č.p. 232 v Domažlicích společností Plynoma Soukup, s. r. o., Prokopa Velikého 652, 344 01 Domažlice
Zastupitelstvo města na svém
32. zasedání dne 25. 9. 2013:
- vzalo na vědomí informaci o stavu
ve věci ukončení přípravy podkladů
pro čerpání dotace v rámci programu
„Regenerace panelových sídlišť“ na
realizaci stavby „Revitalizace sídliště
Kozinovo pole“
- schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 22.300.000,– Kč na
předfinancování projektů Domažlice,
Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken; Zateplení MŠ Michlova
v Domažlicích, Zateplení MŠ Zahradní
v Domažlicích mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice
a Československou obchodní bankou,
a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha
5
- schválilo poskytnutí částek z grantu
„Reprezentace města - 2. kolo“ dle návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Adresa

Návrh výboru a RM
(v Kč)

Činnost

Wolfs Domažlice

Kovařovicova 255, Do

16 640

Mistrovství ČR mladších
žáků v COACH BALLU

Gymnázium J. Š. Baara

Pivovarská 323, Do

7 783

Republikové finále volejbal
SŠ

Celkem 24 423

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice zve na členskou schůzi, která se koná 11. listopadu
2013 od 18 hodin v budově zahrádkáře.
Na programu je přednáška pana France s názvem Putování po Arizoně a státu
Utah v USA. Všechny zájemce srdečně
zve výbor ČZS Domažlice.
(čzs)

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

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to

s dosahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného osvět-

lení

a řadu dalších služeb
Náš tel.: 379 722 394
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Projekt „Naučná stezka na Baldovské návrší“ zdárně ukončen

V letošním roce město Domažlice realizovalo záměr revitalizovat úvozní cestu na Baldov a pomocí uměleckých děl ji „povýšit“ na sochařskou stezku na Baldov. Pět soch, které jsou umístěny podél stezky k Baldovskému návrší vzniklo v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta, organizovaného Městským kulturním střediskem v Domažlicích.
Sochy jsou opatřeny tabulkami s autorskými popisky jednotlivých děl a texty s odkazy
na vlastní bitvu, která se zde udála na závěr V. křížové výpravy proti husitům 14. srpna
roku 1431. Na začátku a na konci stezky jsou osazeny informační tabule z modřínového
dřeva se zajímavým popisem vzniku a významu stezky. Úvozní stezka byla v rámci projektu pročištěna a poblíž soch byly osazeny lavičky z modřínového dřeva, které lákají
k posezení a vychutnání si výhledu na naše město i daleké okolí.
Investorem akce bylo město Domažlice. Spolufinancován byl projekt z programu Plzeňského kraje finančním příspěvkem 80 000,– Kč a z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
V říjnu byl zajímavý projekt dokončen, v sobotu 5. 10. 2013 byla stezka slavnostně
představena občanům, a to s velkým úspěchem. Věříme, že tento projekt bude zpestřením
našeho města a umožní občanům i návštěvníkům našeho města spojit procházku v přírodě s uměleckým zážitkem.
OSM MěÚ

Slovo starosty

(dokončení ze str 1)
Po velmi bouřlivé diskusi o tom, jak je
neodpovědné jesle zrušit, zastupitelstvo
města přistoupilo k jedinému rozumnému řešení, a to ke zrušení stávajícího jeselského zařízení jako organizační složky
města a zřízení nové organizace v režimu
školského zákona.
I toto řešení bude mít svá úskalí pro
personál i pracovníky Městského úřadu
Domažlice. Přesto však můžeme říci, že
tímto rozhodnutím bude zachována přístupná péče v městském zařízení pro děti
ve věku od dvou do tří let. Zatím nejsou
zcela jasné dopady do výše mezd pracovníků nového zařízení i výše poplatků za
dítě v tomto zařízení.

Zároveň byl dán zastupitelstvu příslib
ze strany stávajícího vedení, že do příštího jednání zastupitelstva města vypracuje paní ředitelka Jeselského zařízení
všechna pravidla pro možnost hlídání
dětí mladších dvou let dle živnostenského zákona jako doplňkovou činnost nově
vzniklé organizace.
Přeji všem dětem, rodičům i personálu
co nejpříjemnější přechod do nových
podmínek provozu jeslí.
Ing. M. Mach, starosta Domažlic
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BALDOV SLAVIL

Smyslem dlouholeté snahy Společnosti pro
památník bitvy u Domažlic je vrátit Baldovu, místu, které jsme leta míjeli s přezíravým nezájmem
a lhostejností, vážnost a důstojnost, která mu
právem náleží. Po letech, ve kterých sice bylo
dosaženo dílčích pokroků, která ale přesto přinášela pramalou naději na vzkříšení jeho slávy,
se Baldov přece jen dočkal. Sochařská stezka,
jejíhož otevření se zúčastnilo nečekané množství
zájemců, je první vlaštovkou a velkou nadějí
na cestě za znovuobjevením a revitalizací dříve
existující husitské tradice a k pozvednutí národního sebevědomí i hrdosti obyvatel Domažlic na
své město. Nesporný dík za to patří současnému
vedení města, které jako první po dlouhých desetiletích vnímá toto místo jako hodné důstojné vzpomínky. Vždyť k Domažlicím se tenkrát upínaly
zraky celé Evropy. František Palacký o bitvě řekl:
„Vítězstvím u Domažlic ocitly se Čechy na vrcholu
své světodějné moci a působnosti. Nikdy zajisté
nevisely dějiny světa v té míře od dějin českých
jako v době této.“
Sochy vytvořené českými a zahraničními
umělci v rámci sochařského sympozia Tusta
Sculpta byly inspirované významnou historickou
událostí, která se udála před téměř šesti stoletími
právě v těchto místech. Ať už umělci přistupovali
k tématu intuitivně nebo výkladově, vždy byli nějak ovlivněni geniem loci a samotným strhujícím
příběhem domažlické bitvy.
Jedinečnost této stezky spočívá v propojení
sochařské galerie v přírodě s husitskou minulostí, která se tak mj. zaslouží vedle poskytnutí
estetického zážitku i o rozšíření povědomí o tak
mimořádné události v našich i evropských dějinách, jakou byl právě konec V. křížové výpravy
14. srpna 1431 u Domažlic, který znamenal nejen
definitivní konec pokusů pokořit husitské Čechy
mečem, ale i radikální obrat v chování apoštolské stolice k českým husitům. Vůbec poprvé
v historii nejvyšší orgán katolické církve uznal
po Domažlicích nenáviděné kacíře za rovnocenné
partnery a začal s nimi jednat. O bitvě připravuje
Společnost mj. i brožuru Bitva u Domažlic, jejímž
posláním bude tento mimořádný fenomén naší
historie co nejsrozumitelněji a v souvislostech
popsat a která spatří světlo světa v rámci budoucích oslav odhalení Památníku bitvě na Baldově.
Publikace bude vybavena i dosud nezveřejněnou
kreslenou mapou vlastní bitvy.
Sochy na stezce jsou opatřeny tabulkami
s autorskými popisky jednotlivých děl a texty
s odkazy na vlastní bitvu a existuje reálná naděje,
že budou ještě přibývat a stezka se tak stane ještě
vyhledávanější.
Významný český historik Josef Pekař, kterého
ani v nejmenším nelze podezírat z náklonnosti
k husitům, řekl: „Obraz toho mravního vzepětí
národního, ideového hrdinství a vojenských triumfů, zavazuje potomstvo k hrdosti, úctě a pyšné
vzpomínce. Proto může národ český oslavovat 14.
srpen 1431 jako velký den domažlický.“
Miloš Novotný,
Společnost pro památník bitvy u Domažlic
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ZAHÁJENÍ PROMÍTÁNÍ V KINĚ ČAKAN

Pro první návštěvníky filmových představení Šmoulové a Donšajni, konaných
v neděli 20. října po rozsáhlé rekonstrukci
kina Čakan, připravilo Městské kulturní
středisko v Domažlicích dárek - vstupenku
na pět filmových představení podle vlastního výběru. Šťastným návštěvníkům dopolední a večerní produkce potvrzení předal
ředitel kulturního střediska Mgr. Kamil
Jindřich.
Foto MKS
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Evangelický sbor si letos připomene
devadesátileté výročí
samostatné existence

V pátek 22. listopadu 1923 konalo se
v bývalém hostinci pod hradbami, budoucím Husově domě, první, ustavující
shromáždění samostatného Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Domažlicích. Tuto významnou událost, od
níž uplynulo letos rovných 90 let, si domažličtí evangelíci připomenou o čtvrtém
listopadovém víkendu bohatým kulturním programem. V sobotu 23. listopadu
v 16.00 hodin pronese PhDr. Věra Závacká svou přednášku o historii sboru. Na ni
pak, od 17.30 hodin, naváže koncert vážné
hudby. V podání manželů Petry a Jana
Meislových zazní vedle jejich vlastní tvorby písně od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. V neděli 24.
listopadu v 9.00 hodin pak oslavy zakončí
bohoslužby s vysluhováním svaté večeře
Páně, na nichž kázáním poslouží člen
Synodní rady Českobratrské církve evangelické Mgr. Pavel Kašpar. Místem konání
všech anoncovaných akcí je Sborový dům
Jana Roha, Tyršova ulice 690 v Domažlicích. Všichni jsou srdečně zváni.
Petr Grendel, evangelický farář

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

U Nemocnice 358 (za poliklinikou) nabízí
prodej čistých účtenek za výhodné ceny

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS

e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz

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

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz

( 379 722 522, 723 921 794
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Přednášky:
PhDr.Věra Kubová – Bratři Mrštíkové Pohádka máje

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:
PhDr. Ladislav Lešický – Argentina
a Uruguay
Autor představí 20 barevných velkoformátových fotografií, které pořídil během
své loňské návštěvy Jižní Ameriky. Snímky jsou z měst i venkovských oblastí obou
zemí a žánrově se jedná o street-fota, nalezená zátiší i krajiny. K vidění jsou z Argentiny: Buenos Aires, oblast delty Tigre
na řece Paraná, pampy, vodopády Iguazú.
Z Uruguaye je to Montevideo, historické
pašerácké město Colonial del Sacramento
a letovisko Punta del Esté.
Domažlická knihovna a Ladislav Lešický vás srdečně zvou na tuto výstavu ve
vestibulu knihovny od 1. listopadu do 29.
listopadu 2013.

Školení internetové studovny:

Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 12. listopadu 2013
školení ZAČÍNÁME S INTERNETEM
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 8.00 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042

Devadesátá léta, období rozmachu a návratu k hodnotám lidskosti ve všech podobách
zakotvených v národě. Poselství k dnešku - Rok na vsi, Maryša. Národní kořeny se objevily nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění a hudbě. Obrozenecké myšlenky nabyly
zcela nový charakter i v evropském kontextu. České země dávají světu Janáčka, Muchu,
Vrchlického, bratři Mrštíkové se čestně řadí k nim.
Pořadatelé – Městská knihovna Boženy Němcové, Muzeum Chodska a Galerie bratří
Špillarů srdečně zvou na další zajímavé setkání s PhDr. Věrou Kubovou ve čtvrtek
28. listopadu 2013 v 17. 00 hodin do Galerie bratří Špillarů.

OBOHACUJE FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY

Na třicet rozhovorů s významnými domažlickými občany a rodáky z chodské metropole a přes dvacet článků převážně se stavební tematikou publikoval v posledních dvou
letech v Domažlickém deníku Ing. Karel Frait. V rozhovorech nahlíží do zajímavých
životů lidí, kteří něčeho výjimečného dosáhli. Vzpomeňme například: bratry Konrádyovy
a jejich výrobu dud, cestování s profesorkou Jaroslavou Wollerovou, exkluzivní rozhovor
s primářem RNDr. Vladimírem Veckou, mladým houslistou Eduardem Bayerem, návštěvu Muzea Chodska s ředitelem Josefem Nejdlem, vzpomínku na MUDr. Vladimíra
Böhma a nahlédnutí do Vatikánu s Msgre. Marcelem Šmejkalem. Nechybí ani sportovci
– horolezec Vladimír Šmejkal, olympionik Martin Verner. Na faru do Klenčí zašel za
farářem Liborem Bučkem a ve Vodní ulici v Domažlicích navštívil nakladatele a regionálního historika Zdeňka Procházku – a to jsou jen někteří, se kterými rozmlouval
s diktafonem v ruce.
Ve svých článcích popisuje hlavně poválečnou historii výstavby sídlišť a rodinných
domků. Rád odhaluje tajemství starých domů nebo stavebních lokalit.
V naší knihovně využíváme rádi tyto zajímavé materiály a zařazujeme je do fondu
regionální literatury, aby byly k dispozici i čtenářům a badatelům z řad široké veřejnosti.
Bc. Lenka Schirová

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 25. 11. Odběr
je ve Střední zdravotnické škole Domažlice
od 14 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete
kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev
4x do roka – minimální doba mezi odběry
je 3 měsíce. U mužů se v současné době
rovněž doporučuje 4x do roka.

Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,

Baldovská 638
7. 11. od 14.00 hodin XV. ročník Seniorského odpoledne,
13. 11. od 14.00 hodin přednáška – p. Wiesnerová – Příspěvek na péči,
20. 11. od 14.00 hodin beseda – Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o. s. – První
pomoc, Informační gramotnost,
27. 11. od 14.00 hodin přednáška – p. Novák – Cestování

Břetislavova 84

19. 11. od 14.00 hodin přednáška – Mgr. Nejdl – Manka Římanka

Prokopa Velikého 689
5. 11. od 15.00 hodin mše svatá,
13. a 14. 11 od 9.00 - 11.00 hodin Burza knih.

JAZYKOVÉ KURZY

Městské kulturní středisko v Domažlicích přijímá přihlášky do kurzů německého, anglického a francouzského jazyka.
Bližší informace na tel. 379 722 631,
e-mail: pincova@idomazlice.cz nebo na
MKS – Pincová Martina.
(MKS)

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

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

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l
l

l

chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám rodinný dům-chalupu u Blížejova, 2+1, chlév, dvě stodoly, pěkný
uzavřený dvůr a zahrada se stromy,
cena 429 tis, tel. 721 004 299
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636

PAVEL MIKULENKA
nabízí

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 11. Derniera divadelní hry NUDA - Ochotný divadelnický spolek Karel, 3.
11. Kurz společenské výchovy a tance - II. prodloužená, 5. 11. Shromáždění
- Okresní sdružení hasičů, 5. 11. Kurz společenské výchovy a tance, 7. 11. Shromáždění - SBD Domažlice, 8. 11. Michal Horáček - projekt „Mezi námi“, 9. 11.
Divadelní bál, 13. 11. Kurz společenské výchovy a tance, 14. 11. Školení, 14. 11.
VII. abonentní koncert - BELFIATO QUINTET, 15. 11. Maturitní ples, 17. 11.
Kurz společenské výchovy a tance - závěrečná, 18. 11. Školení, 18. 11. Koncert
David Koller & Band - Unplugged, 19. 11. Členská schůze - Svaz tělesně postižených, 20. 11. Zasedání zastupitelstva města, 21. 11. Zasedání - Klub zasloužilých
hasičů, 21. 11. Vánoční koncert - Orchestr Václava Hybše, 22. 11. Maturitní ples,
23. 11. Maturitní ples, 24. 11. Konference ČSSD, 25. 11. Školení, 26. 11. Školení,
26. 11. Koncert ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS, 27. 11. Prodej, 27. 11. Prodej drogerie, 28. 11. Projekce pro školy, 28. 11. Divadlo v rámci
předplatného - Vztahy na úrovni, 29. 11. - 1. 12. Zahrádkářská výstava.
(mks)

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531, 344 01 Domažlice
tel.: 724 501 626

Jaký byl koncert Čerchovanu

V domažlickém arciděkanském kostele
Narození Panny Marie se v polovině října konal
koncer Mesiáš od Georga Friedricha Händela,
který nastudoval sbor Čerchovan pod vedením
Marka Vorlíčka.
Sedm desítek zpěváků předstoupilo před zaplněnou chrámovou loď s pečlivě nastudovaným
dílem. Podle reakcí návštěvníků lze s potěšením
konstatovat, že koncert byl pečlivě připraven
a výkony všech zúčastněných byly na mimořádně
vysoké úrovni.
(toš)

Inzerujte u nás
v Domažlickém zpravodaji
l Celá strana 18 x 25 cm

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

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

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

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude připočítána 21% DPH!
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KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Suround 7.1

LISTOPAD 2013

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
E-mail: infocentrum@idomazlice.cz
www.idomazlice.cz
19.30

Životopisný film Diana

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 108 min

22.00

Scifi s titulky ve 3D Gravitace

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 108 min

17.00

Akční, drama, sportovní, životopisný film Rivalové

Nevhodný do 12 let, vstupné 110,– Kč, 123 min

19.30

Sci-Fi Enderova hra

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 115 min

22.00

Akční hudební zážitek ve 3D Metallica: Through the Never

Nevhodný do 15 let, vstupné ,– Kč, 92 min

14.00

Kino Čakan pro děti Justin: Jak se stát rytířem

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 96 min

19.30

Scifi s titulky ve 3D Gravitace

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 108 min

Středa 6.

19.30

Akční hudební zážitek ve 3D Metallica: Through the Never

Nevhodný do 15 let, 92 min

Čtvrtek 7.

19.30

Akční, drama, Sci-fi, Thriller Plán útěku

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 115 min

19.30

Hudební tanečí filnm ve 3D Battle of the Year: The Dream Team

Mládeži přístupno, vstupné 155,– Kč, 108 min

22.00

Akční, drama, Sci-fi, Thriller Plán útěku

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 115 min

17.00

Hudební tanečí filnm ve 3D Battle of the Year: The Dream Team

Mládeži přístupno, vstupné 155,– Kč, 108 min

19.30

Exkluzivní 3D záznam proslulého muzikálu Carmen

Mládeži přístupno, vstupné 110,– Kč, 124 min

22.00

Horor Carrie

Nevhodný do 15 let, 100 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti ve 3D Letadla

Mládeži přístupno, vstupné 130,– Kč, 85 min

19.30

Horor Carrie

Nevhodný do 15 let, 100 min

Středa 13.

19.30

Filmová odysea o Zuzaně Michnové Zuzana Michnová - Jsem slavná, tak akorát

Mládeži přístupno, vstupné 80,– Kč, 94 min

Čtvrtek 14.

19.30

Akční film s titulky ve 3D Pacific Rim-Útok na Zemi

Mládeži přístupno, vstupné 60,– Kč, 132 min

19.30

Akční film s titulky Machete zabíjí

Nevhodný do 15 let, vstupné 100,– Kč, 107 min

22.00

Akční film s titulky ve 3D Pacific Rim-Útok na Zemi

Mládeži přístupno, vstupné 60,– Kč, 132 min

17.00

Akční, dobrodružný film 3D Percy Jackson: Moře nestvůr

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 107 min

19.30

Komedie s titulky U Konce světa

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 109 min

22.00

Akční film s titulky Machete zabíjí

Nevhodný do 15 let, vstupné 100,– Kč, 107 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti ve 3D Turbo

Mládeži přístupno, vstupné 130,– Kč, 96 min

19.30

Komedie s titulky U Konce světa

Nevhodný do 12 let, 109 min

Středa 20.

19.30

Dokumentární, hudební Nazareth - Nekonečný rockový mejdan

Mládeži přístupno, vstupné 80,– Kč, 90 min

Čtvrtek 21.

19.30

Dokument ČR Hotelier

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 75 min

19.30

Komedie Jiřího Menzela Donšajni

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 102 min

22.00

Komedie s titulky Millerovi na tripu

Nevhodný do 12 let, vstupné 70,– Kč, 111 min

17.00

Sci-fi s titulky Enderova hra

Nevhodný do 12 let, vstupné 100,– Kč, 115 min

19.30

Komedie s titulky Millerovi na tripu

Nevhodný do 12 let, vstupné 70,– Kč, 111 min

22.00

Komedie, drama s titulky Mafiánovi

Nevhodný do 12 let, vstupné 110,– Kč, 111 min

Pátek 1.

Sobota 2.

Neděle 3.

Pátek 8.

Sobota 9.

Neděle 10.

Pátek 15.

Sobota 16.

Neděle 17.

Pátek 22.

Sobota 23.

Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Občerstvení zajištěno. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@idomazlice.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.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
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pátek 1. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Derniéra divadelní hry
OCHOTNÝ DIVADELNICKÝ SPOLEK KAREL NUDA
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
pátek 8. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

MICHAL HORÁČEK projekt MEZI NÁMI

Účinkují: Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a Kvartet Matěje Benka
„V devadesátiminutovém představení účinkuje sám Horáček, působí jako vypravěč, když představí svou poezii, prolne ji s historkami a básněmi, které souvisejí s jeho jednotlivými hudebními
projekty. Nabídne improvizované úvahy o nadčasových i právě aktuálních tématech. Všichni účastníci jsou po celou dobu na jevišti v improvizovaném posezení u vína, průvodní slova se odehrávají
formou předscén. Doprovodnou hudební skupinou bude Kvartet Matěje Benka. Večer je rozdělen do tří částí. V jedné představí autor textů spolupráci se skladatelem Petrem Hapkou, v druhé
úspěšný recitál Kudykam a ve třetí svůj poslední ucelený autorský projekt Český kalendář. Básně Michala Horáčka ve formě villonské balady vydané loni ve sbírce Český kalendář dostaly podobu
písňového dvojalba s dvaatřiceti skladbami, které vyšlo 29. října 2013. Balady zhudebnili na základě Horáčkovy výzvy známí i neznámí skladatelé.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích
sobota 9. listopadu 2013 od 20.00 hodin v sále MKS v Domažlicích

DIVADELNÍ BÁL

HRAJE MRÁKOVSKÁ 4
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky
Divadelní společnost DIVOCH Stříbro, Divadelní spolek KOMEDYJANTI z Tachova, Divadelní soubor KOLOFANTÍ z Kolovče,
Divadelní ochotnický soubor MKZ Horšovský Týn, Divadelní soubor při MKIS Poběžovice a Ochotný divadelnický spolek KAREL
Domažlice.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích.
Neděle 10. listopadu 2013
Neděle 17. listopadu 2013
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru Domažlice od 14. října 2013 na oba listopadové termíny
Jednotné vstupné 25,– Kč
čtvrtek 14. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VII. abonentní koncert

BELFIATO QUINTET

Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh
Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2007 do roku 2009 vedl kvinteto pedagog pražské konzervatoře Ondřej Roskovec,
sólofagotista České filharmonie a člen souboru Afflatus Quintet. Nyní hráči spolupracují například se Štěpánem Koutníkem, profesorem komorní hudby na hudební fakultě Akademie múzických
umění v Praze, a Gottfriedem Pokornym, který vyučuje komorní hru na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Soubor vystupuje v Čechách i v zahraničí, v loňském roce se představil v koncertní sezoně České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, také v komorním cyklu Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a rovněž spolupracoval s Pražskou komorní
filharmonií. Realizoval některé aktivity s Českou televizí i s Českým rozhlasem, společně vystoupil s Aflattus Quintet nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
pondělí 18. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

DAVID KOLLER & BAND – UNPLUGGED

Host koncertu Katarina Knechtová
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Domažlicích
čtvrtek 21. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
vánoční koncert

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE – VÁNOČNÍ KONCERT 2013

Jako hosté vystoupí: Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Marie Lulková, Lucie Zemanová, Václav Dufek a Štěpán Růžička.
Předprodej vstupenek zahájen od 1. 10. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích
úterý 26. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
koncert

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS HÁZEJÍ DÁVAJÍ PERLY SWINGU
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Náš milý diváku, Ondřej Havelka a Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty v ů b e c n e j k r a s š í h u d e b n í p e r l y, jež nám světový swing
30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo
naopak! Beze všech pochyb však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského
hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti zazáří ...,,Plaménky v očích Tvých...“!
čtvrtek 28. listopadu 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo v rámci předplatného
Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské
Edward Taylor: VZTAHY NA ÚROVNI
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Kateřina Hrachovcová, Olga Želenská,
Monika Absolonová a další. Režie: Antonín Procházka.
Vztahy na úrovni jsou velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů, sedících
na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Podle všeho by tyto vztahy měly být na vysoké úrovni, jenže – ouha! V komedii
Edwarda Taylora zjistíte, že jsou stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí, že se i v nich křičí, lže a leze po kolenou.
Předprodej vstupenek zahájen od 29. 10. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
sobota 30. listopadu 2013 od 16.00 hodin na domažlickém náměstí před radnicí

Město Domažlice ve spolupráci s MKS a ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

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

neděle 8. prosince 2013 od 19.00 hodin v augustiánském kostele
MKS v Domažlicích ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice
ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Neděle 8. prosince 2013
Neděle 15. prosince 2013
LOUTKOVÉ DIVADLO DOMAŽLICE ČERTI NA HRADĚ
Začátek představení vždy od 14.00 a od 16.00 hodin, MKS I. patro
Vstupenky pouze v předprodeji v Městské informačním centru v Domažlicích od pondělí 18. listopadu 2013 na oba prosincové termíny
Jednotné vstupné 25,– Kč
čtvrtek 12. prosince 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
VIII. abonentní koncert
GENTLEMEN SINGERS
Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS se sídlem v Hradci Králové byl založen v roce 2003 a během své krátké historie se zařadil k nejvýznamnějším českým hudebním uskupením známým
a žádaným u nás i v zahraničí. V současné době soubor vystupuje ve složení: Jakub Kubín (kontratenor), Martin Ptáček (tenor), Lukáš Merkl (tenor), Radek Mach (tenor), Aleš Malý (baryton),
Martin Struna (baryton), Richard Uhlíř (bas) a Václav Kovář (bas).
Repertoár souboru zahrnuje období od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních melodií, přičemž nejvýznamnější část tvoří vokální tvorba 19. a 20. století, lidové písně
z Čech, Moravy, Slovenska a současné skladby, často zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers skladateli, s nimiž soubor úzce spolupracuje (např. Jan Vičar, Jaroslav Krček,
Jan Jirásek, Stephen Hatfield či Mark van Platen). Gentlemen Singers pravidelně hostují na významných festivalech po celé Evropě a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Od svého vzniku
v roce 2003 absolvovali více než 300 koncertů ve 14 zemích světa (např. Německo, Francie, Španělsko, Nizozemí, Estonsko, Rusko, Tunisko či USA). Kromě koncertní činnosti pořádají Gentlemen
Singers ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pravidelný abonentní cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers, ve kterém se již představily takové soubory jako Ensemble Amarcord
(Německo), Banchieri Singers (Maďarsko) či Close Harmony Friends (Slovensko). Mezi poslední úspěchy Gentlemen Singers patří 2. místo z prestižního soutěžního festivalu Tolosa Choral Contest
(2008). Velmi kladně byly ohodnoceny také tři nahrávky souboru s názvy CANTO ERGO SUM (Zpívám, tedy jsem), Gentlemen Singers LIVE a IN EUROPAM NATUS EST (V Evropě narozen jest).
Odborná hudební kritika označila Gentlemen Singers za „vokální naději a živou vodu pro českou sborovou scénu“.
Předprodej od 18. 11. v MIC Domažlice.
neděle 15. prosince 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
adventní klubová scéna
MICHAL PAVLÍČEK A MICHAL NEJTEK HARMONY TOUR 2013
Michal Pavlíček představuje svůj nový koncertní program, ke kterému přizval vynikajícího klavíristu Michala Nejtka. Jedná se o komorní vystoupení, které zachycuje Michalovu tvorbu od minulosti až po současnost a zároveň v něm zazní i úpravy několika světových hitů.
Tento nový program je výlet do pestrobarevných ploch i vzájemných rytmických duelů a je vyústěním jeho kytarové virtuozity do dynamičtější a citlivější roviny oproti jeho tvrdšímu razantnímu projevu, který je typický pro jeho Trio nebo pro Pražský výběr či BSP.
Předprodej vstupenek zahájen od 11. 11. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích
středa 18. prosince až pondělí 23. prosince 2013
HUDBA U STROMEČKU v rámci vánočních trhů na domažlickém náměstí před radnicí
čtvrtek 19. prosince 2013 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele
XXXI. CHODSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT Chodský soubor Mrákov

vstup zdarma
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TURISTICKÉ AKCE V LISTOPADU

Akce KČT jsou určeny pro širokou veřejnost

Neděle 3. 11.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.05 hod. do Trhanova. Trasa: Trhanov, Zadní Hora (pomník pilota Virgila
P. Kirkhama), Hrádek, Domažlice (7 km).
Vede M. Ryšánek.
Sobota 9. 11.
Zamykání České studánky. Odjezd ze
zastávky ČD v 8.32 hod. do České Kubice.
Trasa: Česká Kubice, Zelená chýše, Česká
studánka. Slavnostní uzamčení v 10.30
hod. Vystoupí pěvecký sbor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem. Po skončení
návrat do Chodova. Zde oběd a společné
posezení. Odjezd do Domažlic z Trhanova
v 16.18 hod.

ho Týna. Trasa: Horšovský Týn, po zelené
TZ na Podhájí, Domažlice (11 km). Vede
M. Minaříková.
Sobota 23. 11.
Účast na Podzimním setkání turistů
Plzeňského kraje v Horní Bříze. Odjezd z nádraží ČD do Horní Břízy v 6.06
hod nebo v 8.10 hod. Prezentace v Klubu
Horní Bříza do 11 hod. Trasy 6–10 km
v okolí Horní Břízy. Program od 12.15
hod. Prohlídka muzea, dvoru Býkov, prodejní výstava keramiky SOŠ Horní Bříza.
Informace J. Novák, tel. 737 740 661.
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Středa 27. 11.
Turistická beseda v jídelně Domovu
pro seniory v Baldovské ulici od 18 hod
J. Wollerová – zážitky z cesty po Ománu.
Pořádáno ve spolupráci s Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb v Domově pro seniory v Domažlicích.
Připravujeme
Neděle 1. 12.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky
ČD ve 13.05 hod do Trhanova (prohlídka
výstavy betlémů). Trasa: Trhanov, Domažlice (dle počasí), 8 km. Vede M. Janutková.
(pm)

Neděle 17. 11.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží ve 13.00 hod do Horšovské-

NOVÝ TITUL V MIC

V Městském informačním centru Domažlice jsou k dispozici nejen materiály
pro turisty, ale také knihy s regionální
tematikou. Novinkou je kniha od kdyňské
autorky Václavy Jandečkové s názvem
Kámen Svědectví hlavního aktéra akce
„falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku. Označení Akce Kámen měla operace
státní bezpečnosti v padesátých letech.
Tehdy její příslušníci vybudovali nedaleko
Všerub na československém území kopii
úřadovny německých pohraničních orgánů. V ní pak prováděli výslechy „uprchlíků“, kteří se mylně domnívali, že již jsou
ve svobodném světě a tak ochotně uváděli
jména těch, kteří jim pomáhali. Kniha vyšla v nakladatelství Českého lesa. Jedná se
o významný dokument postavený nejen na
archiváliích, ale též na výpovědích pamětníků. Knihu si můžete koupit v informačním centru za 345 korun.
(toš)

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:

PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE: Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
KDY: SOBOTA 16. 11. 2013 9–18 HOD
NEDĚLE 17. 11. 2013 9–18 HOD
PONDĚLÍ 18. 11. 2013 9–16 HOD
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv,
bytový textil, hračky, domácí potřeby, bytové doplňky aj.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc LISTOPAD
úterý 12. listopadu – Zájezd pro třetí třídy ZŠ Msgre Staška do Divadla Alfa v Plzni na představení Křesadlo
sobota 16. listopadu – ADVENTNÍ DÍLNA – od 9:00 do 12.00 hodin v domě dětí - výroba adventních věnců z keramiky, adventní kalendář, hry, zábava
19., 20., 25., 26. a 27. listopadu – výukový program pro žáky třetích tříd ZŠ Smaragdové ostrovy ve spolupráci s Galerií
bratří Špillarů v Domažlicích od 10.00 hodin v galerii
čtvrtek 28. listopadu – VÁNOČNÍ DÍLNA pro školní družinu ZŠ Komenského 17 ve spolupráci s Galerií bratří Špillarů
v Domažlicích od 13.30 hodin v galerii
sobota 30. listopadu – MIKULÁŠSKÁ DÍLNA - od 9.00 do 12.00 hodin v domě dětí – mikulášská výzdoba, vánoční ozdoby a přání,
hry, zábava
Nabídku kroužků a tiskopis přihlášky naleznete na internetové adrese www.ddmdomazlice.cz v sekci Zájmové útvary.
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ODEŠEL SPORTOVEC A LÉKAŘ

V sobotu 5.října se v Karlových Varech uzavřel život
populárního lékaře a sportovce, domažlického rodáka,
MUDr. Miloslava Kundráta.
Narodil se v roce 1924 v rodině zubního technika Alberta Kundráta, známého mecenáše domažlického fotbalu, jako nejmladší ze tří dětí. Vyrůstal ve vilce Lenka
dodnes stojící u sportovního areálu na Střelnici.
Již jako kluk hrával za žáky Sněhařů, později SK
Domažlice. Jako dorostenec byl nejmladším obráncem
západočeské župy. V dospělosti stále hrál amatérsky
fotbal i za války a totálního nasazení. Když zemřel jeho
otec, v r. 1945 v pouhých 49 letech, byl již studentem medicíny, hostoval ve Viktorii
Plzeň, a v r. 1948 dostal nabídku od Sparty Praha, kam přestoupil.
Po ukončení studií odešel jako lékař do Karlových Varů, založil rodinu a začal se
věnovat sportovnímu lékařství. Povolala jej národní fotbalová reprezentace nejprve
pro juniorské mužstvo a později československé národní mužstvo. S ním absolvoval všechny významné zápasy, staral se o zranění hráčů, povzbuzoval a dodával
optimismus ze střídačky. Jeho placatá čepice se stala maskotem, a když ji zapomněl
a mužstvo prohrálo byla to „jeho vina“. Časem se stal špičkovým odborníkem na
sportovní zranění a vyhledávali jej i další sportovci. Také pomohl mnoha lidem
z Domažlicka, kteří se na něj obrátili, a vždy našli pochopení a pomoc.
Při oslavách 100. výročí fotbalu v Domažlicích v roce 2008 byl jedním z pěti
posledních veteránů a bývalých hráčů. V roce 2011 ještě provedl slavnostní výkop
utkání Českého poháru Jiskra Domažlice – Sparta Praha na stadionu Střelnice.
Všichni, kdo jej znali, na něj budou vzpomínat jako na veselého a činorodého
člověka ochotného pomáhat každému, kdo o to požádal.
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Pro začínající umělce

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

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911
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Dokončení programu Kina Čakan ze str. 7
14.00

Kino Čakan nejen pro děti ve 3D Ptačí úlet

Mládeži přístupno, vstupné 120,– Kč, 85 min

19.30

Komedie, drama s titulky Mafiánovi

Nevhodný do 12 let, vstupné 110,– Kč, 111 min

Středa 27.

19.30

Slovenské drama Zázrak

Nevhodný do 12 let, vstupné 70,– Kč, 78 min

Čtvrek 28.

19.30

Českén drama Křídla vánoc

Nevhodný do 12 let, vstupné 120,– Kč, 110 min

19.30

Nová česká crazy komedie od autora filmu Gympl Maturita

Mládeži přístupno, vstupné 90,– Kč, 90 min

22.00

Horor Insidious 2

Nevhodný do 15 let, vstupné 100,– Kč, 108 min

14.00

Pokračování cest Bilbiho Pytlíka ve 3D Hobit: Neočekávaná cesta

Mládeži přístupno, vstupné 50,– Kč, 165 min

19.30

Akční dobrodružný film ve 3D Thor: Temný svět

Nevhodný do 12 let, vstupné 155,– Kč, 111 min

22.00

Horor Insidious 2

Nevhodný do 15 let, vstupné 100,– Kč,
108 min

14.00

Kino Čakan nejen pro děti Univerzita pro příšerky

Mládeži přístupno, vstupné 70,– Kč, 109 min

19.30

Akční dobrodružný film ve 3D Thor: Temný svět

Nevhodný do 12 let, vstupné 155,– Kč, 111 min

Neděle 24.

Pátek 29.

Sobota 30.

Neděle
1. 12.
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Omezení provozu
sběrného dvora

Domažlické technické služby upozorňují: otevírací doba sběrného dvora
DTS Domažlice, p.o., v Chrastavické
ulici č.p. 170 bude v prosinci a lednu od
09.00 do 16.00 hodin.
(dts)

ADVENTNÍ
DÍLNIČKA

Záchytná stanice psů města Domažlice Valcha

Šmudla - 9 let, chlupatý kříženec, u nás už od září
loňského roku (takže už 1 rok, nejdelší pobyt psa
u nás), zatím nenašel nový domov, dostal se k nám
v naprosto příšerném a zanedbaném stavu, zablešen,
neustále se drbající, silně nevábně vonící, prostě děs.
Po náležité očistě a ostříhání se z něj vyklubal docela
pohledný postarší psí krasavec.
Šmudla měl zřejmě dost pohnutý život (domníváme se, že byl celý život uvázaný nebo zavřený), zůstala mu jistá obezřetnost vůči lidem, moc nevyhledává lidskou pozornost, není mazlící ani hladící typ.
Do bytu a k dětem vhodný není, ostatní psy toleruje,
není rváč, nevyhledává jejich společnost, nevšímá si
jich, potřebuje pouze zahradu s teplou boudou. Je vhodný pro páníčka samotáře či starší
páníčky, kteří si budou vzájemně dělat nenáročnou společnost. Jakmile má psů i nás dost,
zaleze si sám do boudy a užívá si své samoty, na pozornost lidí absolutně nenáročný.
Tel. MP 156 nebo 728 480 785, www.domazlice.info
odbor ŽP MěÚ

V
sociálně-terapeutických
dílnách sv. Josefa
v
Domažlicích
se uskuteční Adventní dílnička.
Akci pořádá domažlická Charita v pátek 22. listopadu
od 14.30 hodin. Zvána je široká veřejnost. A kde se setkání koná? Dílnu
najdete na adrese Kozinova 297 ve
dvoře bývalých starých kasáren proti
letnímu kinu.
(toš)

Aktuální informace o dění

www.domazlice.info

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Připomínáme všem občanům města Domažlice, že dne 14. listopadu 2012 vydalo zastupitelstvo města Domažlice na svém zasedání
usnesení č. 821 OZV č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2013.
Z důvodu změny OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vzniká poplatníkovi ohlašovací povinnost. Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj. na
adrese Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, odbor finanční) veškeré změny související s poplatkovou povinností nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku, změně či zániku pobytu na území města Domažlice, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
OZV č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je rozšířena o tyto poplatníky:
– cizince, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů, nebo kteří mohou pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
– cizince, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu podle zákona upravujícího
ochranu cizinců,
– fyzické osoby, které mají na území města Domažlice ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná
fyzická osoba.
Sazba místního poplatku za komunální odpad zůstala nezměněna a činí 450,- Kč za osobu a 300,– Kč za osobu mladší 15 let nebo
dosáhne-li v daném kalendářním roce věku 15 let.
OZV č. 6/2012 upravuje společnou odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku (tj. nezaplacený
poplatek za nezletilého lze vymáhat na zákonném zástupci).
Úplné znění OZV č. 6/2012 naleznete na internetových stránkách města Domažlice, v sekci samospráva – vyhlášky a nařízení města.
Upozorňujeme všechny poplatníky, kteří poplatek za komunální odpad za rok 2013 dosud neuhradili, aby tak bezodkladně učinili,
jelikož poplatek byl splatný 30. dubna 2013. V případě neuhrazení do 31. 12. 2013, bude zahájeno vymáhání nedoplatků na místním
poplatku za komunální odpad.
Odbor finanční MěÚ Domažlice
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Etika a společenská odpovědnost firem - PhDr. Leona Kupčíková

Etika se zabývá zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Etika zasahuje do všech oblastí lidské činnosti a tedy i do podnikání. V souvislosti s podnikáním lze etiku chápat jako zásady slušného jednání s obchodními partnery, jako vztahy s konkurencí či
poctivé chování k zákazníkům.
Firmy často omlouvají své neetické chování ekonomickou krizí a snahou udržet se na trhu. Je však třeba uvědomit si, že skutečně
morální firmy se eticky chovají před krizí, v době krize i po ní. Etika v podnikání není něčím, co je dobré jen v době prosperity, když
si to může firma „dovolit“.
Jako typický, i když spíše historický příklad eticky korektního podnikání bývá nejčastěji uváděn Tomáš Baťa a jeho podnik. Rodina
Tomáše Bati se po dlouhé roky přikláněla k názoru, že dobrý podnikatel vyrábí pro zákazníky a slouží společnosti. Tomáš Baťa tuto
teorii obohatil o kvalitní péči o své zaměstnance a jeho firma se svého času stala největší obuvnickou společností ve světě. To všechno
jako důsledek Baťova etického chování k jeho zaměstnancům a jejich kvalitní práce podložené výbornými pracovními podmínkami.
Podíváme-li se do současnosti, zjistíme, že i v dnešní době řada firem prosazuje etické chování, které je součástí buď tzv. etického
kodexu případně strategie společenské odpovědnosti firmy. V obou případech se firma zavazuje ke slušnému chování vůči obchodním
partnerům, zaměstnancům, zákazníkům a často i vůči prostředí, ve kterém se pohybuje.
Přestože žádný obecný etický kodex pro české podnikatele neexistuje, v rámci EU se můžeme setkat s tzv. „vzorovým etickým kodexem podnikatele“, který se zabývá:
• ochranou životního prostředí (vývojem a výrobou ekologicky šetrných výrobků s deklarovanou odpovědností za vlivy výrobku na
životní prostředí v celém jeho životním cyklu),
• pravdivou a otevřenou komunikací o vlivu firem na životní prostředí se všemi zájmovými skupinami (spotřebitelé, veřejnost, držitelé akcií apod.),
• soustavným budováním firemní kultury,
• trvalým zlepšováním profilu firmy.
K etickému chování se rovněž zavazují různé profesní skupiny, takže lze dohledat etický kodex reklamy, komory auditorů nebo novinářů.
Některé firmy jdou ještě dále a vytváří si vlastní strategie společenské odpovědnosti neboli dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Princip zahrnutí sociálních
a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.
Jako příklad může posloužit i plzeňský pivovar. V oblasti ochrany životního prostředí se firma může pochlubit například snížením
průměrné spotřeby vody během výroby na 4,1 hl na výrobu 1 hl piva, přičemž ve světě je obvyklá spotřeba 5 hl na 1 hl piva. Samozřejmostí je používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu. Firma rovněž finančně podporuje neziskové organizace a „hlídá“
si své, zejména zahraniční, dodavatele, aby jí nedodávali produkty dětské práce apod.
Tento příklad může být inspirací pro regionální firmy, kterým se etické a společensky odpovědné chování dlouhodobě vyplatí zejména díky tomu, že jsou vzhledem ke geografickému rozsahu svého působení regionálnímu společenství více na očích.
Zpracováno v rámci projektu „Zaměstnejme se samy“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

DO NOVÉ SEZONY VSTOUPILA 1. LIGA MLADŠÍHO DOROSTU V ŠACHU
Domažlickým šachistům vyšel úvod nad očekávání dobře. Po loňském výrazném omlazení kádru a tvrdě vybojovaném 9. místě ani letos nepatří nasazením do horní poloviny ligy. Avšak v prvních čtyřech kolech zvítězili ve všech
zápasech, přestože proti sobě měli zkušené hráče z Teplic, Ústí n. Labem či
velmi posílený tým Buštěhradu B.
Přehled zápasů:
Domažlice – Ústí 3,5 : 2,5
Domažlice – Teplice 4 : 2
Domažlice – Buštěhrad B 4 : 2 Domažlice – Nýřany 4,5 : 1,5
V pořadí po 4. kole se domažlické družstvo vyhouplo na druhou příčku.
Domažlický tým táhnou za úspěchy především první dvě a šestá šachovnice,
ale celý tým hraje velice zodpovědně. Z 24 partií prohráli domažličtí mládežníci
pouze 3!
Přehled šachovnic:
1. Vašíček Tomáš 3 body (4), 2. Simet Martin 4 (4), 3. Nechutný Michal 1.5 (4)
4. Pelnář Jan 1.5 (4), 5. Varga Hynek 1.5 (4), 6. Antoš Jakub 4 (4).
V příštím kole zajíždějí šachisté Sokola Domažlice na horkou půdu do
Prahy, kde se utkají s týmy Praha Smíchov a Litoměřice.
m.v.

Tabulka po 4. kole

18.5

12

2. TJ Sokol Domažlice

16

12

3. ŠK Praha Smíchov

18

9

4. ŠK Spartak Chodov

15.5

9

5. ŠK Teplice

12.5

9

6. CHESS Most B

11

6

7. Sokol Buštěhrad B

12

3

8. ŠK Slavoj Litoměřice

8.5

3

9. ŠK Karlovy Vary

7.5

3

1. Sokol Buštěhrad A

10.5

1

11. SŠK Nýřany

8

1

12. CHESS Most C

0

0

10. ŠK Spartak Ústí n L
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Akce v listopadu
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Prodloužení akce na plechové krytiny LINDAB do 30. 11. 2013
Trapézový plech od 189,– Kč/m2
Plech ve tvaru střešních tašek od 226,– Kč/m2
(pouze v základních barvách, cena uvedena bez DPH)
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ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
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Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü
ü
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Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
provedení hromosvodů
Jeřábnické práce
Zateplení fasád a prodej materiálu
na prodejnách v Domažlicích a ve Staňkově
Záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575
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Nádražní 64
Staňkov
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