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Most bude brzy dokončen

Obě základní školy, jejichž zřizovatelem je
město Domažlice, prošly a procházejí modernizací. Z peněz Evropské unie se například podařilo
v Základní škole Komenského 17 postatně zvýšit
kvalitu vybavení. „Dotaci Evropské unie jsme získali prostřednictvím ministerstva školství. Celkem
jsme dostali 3,6 mil Kč, které jsme využili na
nákup 15 interaktivních tabulí. Získali jsme novou
jazykovou učebnu s patnácti pracovišti se sluchátky pro žáky a s programem pro učitele. Hudebnu
jsme dovybavili mixážním pultem a 120 židlemi,“
řekl nám ředitel školy Ivan Rybár.
V Základní škole Msgre B. Staška je vybudované nové víceúčelové sportovní hřiště. „Po loňské
přestavbě tělocvičen se letos podařilo udělat i venkovní hřiště, které splňuje všechna kritéria nejen
pro žáky, ale i pro další sportovce,“ říká starosta
Miroslav Mach a doplňuje, že příští rok už bude
jen upraven okolní trávník. O rekonstrukci střechy
píšeme v dalším článku.
(toš)

Rekonstrukce školy

Na počátku října bude otevřen nový most v ulici Npor. O. Bartoška. Rekonstrukce patří k rozsáhlé
investiční akci mající za cíl zvětšit kapacitu Zubřiny v jejím nejužším místě od zmíněného mostu
po restauraci U Kocoura. „Starý most, který byl v havarijním stavu, byl dlouhodobým problémem
města. Naštěstí se ho podařilo zařadit do akce zkapacitnění Zubřiny, což znamená, že práce byly
hrazeny z dotace,“ říká starosta města Miroslav Mach. Stále probíhající práce v korytě starosta,
vzděláním stavař, označuje za velmi složité. Dokončit chybí poslední úsek a výstavba obtokového
kanálu u mostu v Chodské ulici. Tato akce bude provedena zároveň s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace.
(toš)

Školka ve škole dohotovena
V Základní škole v ulici Msgre B. Staška zřídilo město Domažlice mateřskou školu. Dříve přijatým rozhodnutím sledovalo uspokojení zájmu rodičů a využití uvolněných prostor. V nedávné době byly úpravy
dokončeny, a tak lze hovořit o nové standardní mateřské škole pro 75 dětí.
„Mateřská škola má samostatný vchod a byla rozšířena o jednu třídu. Sídlí v prvním podlaží,“ říká
starosta města Miroslav Mach a pokračuje, „upravená je i zahrada vybavená zařízením pro dětské hry.
K dotvoření prostoru jsme využili vzrostlé stromy. Podařilo se nám tak zvýšit kapacitu všech školek ve
městě ze 300 míst na 400. Všechny mateřské školy jsou naplněné na maximum a tak jsme uspokojili
všechny zájemce,“ říká starosta M. Mach a hovoří o výhledu do budoucna, „výhodou je, že jsme schopni
pružně reagovat na počet žáků ve třídě. Můžeme v případě potřeby uzavřít jednu třídu, aniž by to zvyšovalo náklady města. Celý systém by měl delší dobu pokrýt potřeby zdejších obyvatel.“ Stanislav Antoš

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 26. 10. 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 19. 10. 2011 od 16 hodin v malém sále MKS Domažlice.

Takzvaná nová škola (v ulici Msgre
B. Staška) prochází rekonstrukcí. Konkrétně řemeslníci odstraňují nejtíživější
problém – děravou střechu.
„Hotová je už střešní krytina nad spojovacím krčkem a tělocvičnou, začíná se
pracovat nad pavilonem a školní jídelnou,“
říká starosta Miroslav Mach a pokračuje,
„příští rok bude kopletně vyměněna střecha nad oběma hlavními budovami. Nová
krytina vyhovuje i nejpřísnějším normám.“
Kromě toho město o prázdninách změnilo
systém vytápění a ohřevu vody. „Předpokládáme, že do tří let snížíme energetickou
náročnost školy o 40%. Ušetřené peníze
budeme moci investovat do jejího dalšího
rozvoje,“ uzavírá starosta M. Mach. (toš)

Ohlédnutí za kurzy

V létě se v Domažlicích konaly dva kurzy pro
mladé umělce – jeden určený houslistům, klavíristům a fagotistům a druhý pro klarinetisty pod
vedením přední české klarinetistky Ludmily Peterkové. K oběma akcím se starosta města Miroslav
Mach vrací v následujícím zamyšlení: „Jsem rád,
že u nás ve městě máme aktivní lidi, kteří uspořádají hudební kurzy. Ty k nám nejen přivádějí návštěvníky, ukazují přívětivou tvář města, ale dávají
občanům možnost navštívit koncerty špičkových
umělců, vyučujících i jejich žáků. Za všechny bych
zmínil například vystoupení Benewitzova kvarteta.
Mrzí mě, že veřejnost mnohdy vnímá koncerty
v rámci kurzů jako akci pro uzavřenou společnost,
ačkoliv se jedná o vystoupení určené a otevřené
všem a nabízí velice hodnotné hudební zážitky
v podání předních českých umělců v oblasti klasické hudby.“
(toš)
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O čem se jednalo
na radnici
Rada města na své 17. schůzi
dne 16. 8. 2011:
- schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci zakázky „Domažlice, Vrbova
ulice - rekonstrukce veřejného osvětlení“ se společností Gabriel Pangrác, spol.
s r.o., Školní 112, Domažlice
- schválila zadání zakázky na oplocení
volejbalového hřiště na Střelnici panu
Zdeňkovi Kurcovi, Zámečnictví, Domažlice
- vzala na vědomí žádost občanů bydlících v ulici U Zastávky v Domažlicích
o provedení změny místní úpravy dopravního značení v ulici U Zastávky
v Domažlicích
- schválila provedení změny místní úpravy
dopravního značení v ulici U Zastávky
v Domažlicích spočívající v nahrazení
dopravní značky B 28 – „zákaz zastavení“ značkou B 29 – „zákaz stání“
- vzala na vědomí žádost občanů bydlících v Pelnářově ul. Domažlice ze dne
16. 6. 2011 o zpevnění komunikace
v horní části této ulice a uložila OSM
předložit cenovou nabídku na provedení
opravy části místní komunikace ul. Pelnářova v Domažlicích
- schválila uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce zahradního domku v ul. 28. října v Domažlicích“
s Karlem Houdkem, podnikajícím pod
označením Karel Houdek
- vzala na vědomí informaci ředitelky
Městského centra sociálně rehabilitač-

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
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Štenglová. Uzávěrka inzerce do 10. dne,
ostatní do 15. dne v předchozím měsíci.
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a zboží nabízeného inzercí.
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ních služeb – domova pro seniory o využívání bezbariérového hlavního vchodu
objektu Domova pro seniory Domažlice,
Prokopa Velikého 689, a výtahu jako zajištění bezbariérové přístupové trasy do
objektu Centra sociálních služeb, Baldovská 583 v termínu 8. 8. 2011–15. 10.
2011 z důvodu rekonstrukce objektu
- vzala na vědomí rezignaci Mgr. Petra
Jansy na funkci ředitele Základní školy
a mateřské školy Domažlice, Msgre
B. Staška 232, příspěvková organizace
ke dni 31. 8. 2011
Rada města na své 18. schůzi
dne 30. 8. 2011:
- vzala na vědomí informaci odboru
správy majetku o stavu ve věci povolování dočasných staveb předzahrádek
na území městské památkové rezervace
v Domažlicích k 23. 8. 2011
- schválila uzavření smlouvy o dodávce
a montáži dětského hřiště v Hanově
parku v Domažlicích se společností
KARIM spol. s r.o. se sídlem Wolkerova
1279, Hulín
- vzala na vědomí podnět DTS Domažlice, příspěvková organizace, k odstranění havarijního stavu části veřejného
osvětlení v ulici Palackého a Vojtěchova
v Domažlicích a uložila OSM zajistit
vypracování zadávací dokumentace pro
výběrové řízení stavby „Oprava veřejného osvětlení v ulici Palackého a Vojtěchova v Domažlicích“
- vzala na vědomí informaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, o technickém stavu SSZ křižovatek v Domažlicích a uložila DTS Domažlice,
příspěvková organizace zajistit opravu
zařízení SSZ křižovatek
- souhlasila s obnovou a renovací 8 hrobů
padlých vojínů z II. světové války na
městském hřbitově v Domažlicích v oddělení 3 č. hrobů 506, 509, 510, 518, 519,
524, 526, 528 a zřízení náhrobku na společném hrobě v oddělení 3 č. hrobu 500
- schválila spolupořádání 5. ročníku akce
„Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní
hospodářskou komorou Domažlice
a městem Domažlice dne 20. 10. 2011
v prostorách MKS Domažlice
- pověřila Mgr. Ivanku Váchalovou vedením školy Základní škola a mateřská
škola Domažlice, Msgre B. Staška 232,
příspěvková organizace, s účinností od
1. 9. 2011
- uložila řediteli MKS v Domažlicích
Mgr. Kamilu Jindřichovi zajistit dotisk
1000 ks knihy „Chodský slovník“
- vzala na vědomí dopis společnosti
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., se
sídlem Bezděkovské předměstí 388,
Domažlice ze dne 26. 8. 2011 ve věci
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odstranění havárie kanalizace v Žižkově
ul. v Domažlicích.
Zastupitelstvo města na svém
10. zasedání dne 7. 9. 2011:
- schválilo zajištění spolufinancování
projektu „Protipovodňové opatření u Petrovické cesty“ ve výši 2.345.549,– Kč
vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice v roce 2012
- schválilo uzavření smlouvy č. 44992011/
OKŘ o poskytnutí účelové dotace mezi
Plzeňským krajem a městem Domažlice
ve výši 1,5 mil. Kč na částečné pokrytí
nákladů při nákupu nového vozidla CAS
pro SDH Domažlice
- schválilo poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 1.452.850,40 Kč
z rozpočtu města příspěvkové organizaci
Základní škola Domažlice, Komenského
17, IČ 48342301 na předfinancování
projektu pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních
školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost s tím, že
poskytnuté finanční prostředky budou
vráceny z poskytnuté dotace v termínu
do 31. 12. 2012
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu Města
Domažlice k 30. 6. 2011
- schválilo podání žádosti ROP NUTS II
Jihozápad prostřednictvím Svazku obcí
Domažlicko a souhlasilo s realizací
projektu „Mezinárodní cyklostezka č. 3,
úsek Domažlice – Luženičky“
- schválilo zajištění předfinancování
a spolufinancování projektu „Mezinárodní cyklostezka č. 3, úsek Domažlice
– Luženičky“ pro svazek Domažlicko ve
výši min 13,8 mil Kč v rámci rozpočtu
města Domažlice
- se zavázalo použít dotaci ve výši
59.000,– Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 71.281,– Kč v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
na výměnu světlíku a další související
práce domu čp. 62.

SALONEK YANA

Čištění pleti a ošetření proti
vráskám ultrazvukem,
kosmetické služby pedikúra,
manikúra, nehtová modeláž
Jana Hauserová tel.: 776 732 615
Domažlice, 28. října 99
provozní doba - dle objednávek
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Na základě usnesení RM č. 1288 ze dne 27. 9. 2011

informuje MKS v Domažlicích
o záměru reorganizace provozu občerstvení v MKS

- obsazení prostor občerstvení v malém
a velkém sále MKS a v letním kině
jedním nájemcem s možností rozšíření provozu
(např. zřízení předzahrádky před letním kinem apod.)

Uchazeči o provozování občerstvení v uvedených prostorách oznámí svůj zájem
písemně s následujícími přílohami:
1/ Popis dosavadní činnosti a praxe v oboru
2/ Představa o rozsahu a kvalitě nabízeného sortimentu v obou prostorách
3/ Koncepce provozu v obou prostorách a inovativní návrhy
Uchazeči odešlou všechny náležitosti doporučeně do 31. 10. 2011 na adresu:
MKS v Domažlicích
k rukám ředitele
nám. Míru 51
344 01 Domažlice
4. 11. 2011 budou registrovaní uchazeči pozváni k osobnímu jednání,
předpokládané zahájení nového provozu – 1. 1. 2012.
Informace: 379 722 631 nebo 602 105 592

Co je autointoxikace?

Lidská strava není bezezbytková a ani příliš zdravá, a už vůbec ne vyvážená. Velká část toho, co sníme, se musí vyloučit naším trávicím traktem z těla ven. Odpadní látky z potravy a k tomu ještě metabolické zplodiny vzniklé při jejím zpracování mohou v těle napáchat nemalé škody, nejsou-li z něj vyloučeny,
nebo také v případě, zůstávají-li v něm příliš dlouho.
Autointoxikace je průvodním jevem všech zdravotních problémů, které zdánlivě nemají s kvalitou střev
nic společného. Střeva jsou právě tím orgánem, jenž zodpovídá za odstraňování všeho, co už v těle nemá
své místo, všeho, co už není potřeba. Tento „lidský odpad“ je více či méně toxický, plný produktů hnilobných a kvasných pochodů, které ve střevě probíhají. Stolice často obsahuje nejen plyny a strávenou
potravu, kyseliny a alkoholy, ale také vysloveně jedovaté látky jako metanol, propanol, butanol, indikan,
putrescin a kadaverin, což jsou látky s velmi vysokou toxicitou. Pokud je sliznice střeva porušena, dostávají se tyto tzv. hnilobné jedy do krevního oběhu, způsobují výše zmíněnou autointoxikaci, která sama
může být důvodem výskytu následujících zdravotních příznaků:
l celkové zhoršení zdravotního stavu l nepříjemný zápach z těla a úst a silné pocení
l zhoršení nálady, podrážděnost, deprese a poruchy spánku l bolesti hlavy, kloubů
a zad l srdeční a cévní potíže l nádory l stavy vyčerpání, malátnosti
K tomu je zapotřebí přičíst vliv toxických látek přijímaných z okolního prostředí (voda a vzduch),
potravinová aditiva a konzervanty, léky a všechny zbytečné chemické látky, které jsou součástí řady
potravinových doplňků i léků. Nedostatečná schopnost střeva vykonávat svoji funkci nebo jeho přílišné
přetížení vedou k tomu, že vylučovací funkce je přesunuta i na další tělesné orgány, které tato činnost
zatěžuje, a může být v konečném důsledku příčinou jejich zhoršeného stavu. Odpadní látky se pak vylučují z těla močí, kůží a sliznicemi, a to vše za zvýšené činnosti jater a ledvin. Pokud se odpadní látky
z těla nevyloučí, pak se v něm kumulují, a způsobují tak další zdravotní potíže od akné, přes celulitidu až
po revmatická onemocnění, kornatění tepen, žlučové a ledvinové kameny, šedý zákal atd. Toxické látky
se ve velké míře ukládají také v mozku a jsou příčinou změn nálad a chování. Pravidelné čištění trávicího
traktu je absolutní nezbytností i pro ty, kteří se snaží žít opravdu zdravě, ani ti se totiž nemohou vyhnout
zplodinám vlastního metabolismu. Vnitřní užívání Cytosanu a Cytosanu Inovum umožňuje pečovat o zdraví střev, jejichž kvalita je základním předpokladem udržení zdraví, mládí a krásy.

AKCE 1 + 1 zdarma

V říjnu nabízí firma Energy AKCI 1 + 1 zdarma na zvýhodněný nákup produktů
Cytosanu a Cytosanu Inovum.
Informace o slevě a nákupu produktů je zajištěna v nové prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 78 (u Penny marketu) a v lékárně Zlatý jelen v Domažlicích). pi
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Jednosměrky na Habeši

V souvislosti s akcí Čistá Berounka,
při níž je ve městě rekonstruován vodovod a kanalizace (případně další sítě)
byly kompletně upraveny ulice Thomayerova a Vrchlického. Minulý měsíc
v nich byl zaveden nový dopravní režim.
„Provoz v obou ulicích je jednosměrný.
Do Vrchlického ulice nelze vjet od penzionu pro seniory, protože výjezd z této
ulice do ostrého kopce je úzký. Thomayerovu ulici je možné sjet od budovy
bývalého okresního úřadu dolů,“ vysvětluje změny starosta M. Mach. Část
Vrchlického ulice je stavebně upravena
jak pro jednosměrný, tak i obousměrný
provoz a rozhodnutí jaký režim bude přijat, nechá radnice na občanech v tomto
krátkém úseku.
„K vytvoření zóny s omezením rychlosti na 30 km v hodině v těchto ulicích
nás vedly tři důvody. 1. využili jsme akci
Čistá Berounka, díky níž byly náklady
na změnu výrazně sníženy, 2. občané
získají parkovací místa a za 3. by úpravy
měly zabránit řidičům zkracovat si jízdu
přes obytné čtvrtě mimo hlavní tahy,“
říká M. Mach a podotýká, že touto cestou – výstavbou jednosměrek ve čtvrtích
rodinných domků – by rád pokračoval.
K popisované rekonstrukci vozovky, obrubníků i chodníků, ještě patří
nedávno dokončená oprava dlouhého
chodníku v části Mánesova ulice mimo
sídliště.
S. Antoš

SETKÁNÍ SBORŮ

Srdečně zveme zájemce o sborový zpěv
na již 13. ročník Setkání chrámových sborů Plzeňské diecéze, které se bude konat
v sobotu 8. října v Domažlicích. Program
začíná tradičně mší sv., jež se koná v 8.30
v klášterním kostele. Při ní zazní zpěvy
z gregoriánského chorálu v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí při
katedrále sv. Bartoloměje. Dále následuje
ve 13.00 přehlídka – sólová vystoupení
jednotlivých sborů v klášterním kostele.
V 17.00 pak zazní v arciděkanském chrámě koncert všech sedmnácti zúčastněných sborů. Účast přislíbil též plzeňský
biskup Mons. František Radkovský. MP

JAZYKOVÉ KURZY
Pro školní rok 2011/2012 připravuje
MKS Domažlice jazykový kurz německého jazyka. Začátek v prvním říjnovém
týdnu. Přihlášky a bližší info
na tel. č. 379 722 631.
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 17. 10. 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.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Václav Vetýška – Oči Šumavy

l Mladá rodina shání ke koupi starou
chalupu před rekonstrukcí do 300 tis.
tel. 737457649
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l Koupím a odvezu vyřazené boilery,
pračky, sporáky, myčky, trouby a jiné
kuchyňské vybavení i kovové nádobí
a nábytek a jakýkoliv kovový odpad
i ze staveb. Tel. 606 122 345

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

Revma Liga Domažlice

Zve u příležitosti Světového dne artritidy na přednášku Petra Pletichy, B.Sc.
Klouby a ájurvéda. Akce se koná ve
středu 12. října 2011, od 15 hod v jídelně
Městského centra sociálně rehabilitačních
služeb Baldovská 638, Domažlice.

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)

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

P

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

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

Vytiskneme Vám:
l

grafické zpracování inzerátů
a všech ostatních tiskovin

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

a další (vše včetně grafického zprac.)
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Ing. Karel Frait sedmdesátníkem

Výstavy:
V květnovém čísle jsme otiskli článek Pochody smrti od Phdr. V. Závacké popisující
temné události z konce 2. světové války. Svoji pozitivní roli zde sehrály kuchařky z domažlického nádraží, které se snažily zmírnit utrpení převážených vězňů. Jejich jména jsou
neznámá, proto se na vás obracíme s výzvou, zda alespoň některou z nich nepoznáváte.
Foto archiv

v

Plzeňského fotografa a spisovatele Václav Vetýšku možná znáte jako autora první ucelené
publikace věnované Černému a Čertovu jezeru na
Šumavě. Kniha, vydaná u příležitosti 100. výročí
stejnojmenné jezerní rezervace, obsahuje nejenom
kapitoly věnované obecné historii těchto turisty
hojně navštěvovaných míst. A právě fotografie,
doplněné informativními popisy, bude možné vidět
na výstavě, kterou společně s Václavem Vetýškou
MěKBN pořádá.
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny potrvá od
1. do 31. října a přístupná bude v provozní době
knihovny.

Přednášky:

Vietnamem od severu k jihu
s Jaroslavou Wollerovou
Když se řekne Vietnam, většina z nás si představí krajinu porostlou neproniknutelnou džunglí
a rýžová pole protkaná zavlažovacími kanály.
Znalí historie si ještě připomenou četné válečné
konflikty, kterými tato asijská země prošla, ať
již se jednalo o války s Francií, Američany nebo
sousední Kambodžou. Domažlická cestovatelka
Jaroslava Wollerová nás nicméně přesvědčí, že
tato asijská země je přitažlivá nejenom pro milovníky přírody a historiky. Můžete se těšit nejen
na poutavé informace, nýbrž i na řadu krásných
snímků. Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie
bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy Němcové vás tímto srdečně zvou na další zajímavé setkání s Jaroslavou Wollerovou, které se uskuteční
ve čtvrtek 20. října 2011 od 17.00 hodin v Galerii
bratří Špillarů.

Školení v internetové studovně
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 18. října 2011 školení

Začínáme s internetem

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

Dne 5. 10. 2011 se dožívá rodák z Domažlic, absolvent Střední průmyslové školy
stavební v Domažlicích a Stavební fakulty ČVUT v Praze, sedmdesáti let. Za MěKBN
Domažlice jsem jubilantovi panu K. Fraitovi, našemu externímu spolupracovníkovi
v oblasti odborné publicistiky, položila několik otázek:
Stavební profese Vás provází celým životem, čím je pro Vás stavařina?
V mládí jsem rád kreslil, fotografoval domažlické motivy. Sedl jsem si na chodník
a pral se s náčrtky věže, brány, branky a se starým fotoaparátem Boxtengor obcházel
zajímavá zákoutí města. Poznával staré i novější domy s jejich detaily v členění fasád,
stavební slohy i účelové zaměření. Nevědomky jsem tak směřoval ke stavařině, kterou
jsem v sobě utvrdil studiem na stavební průmyslovce a po vojně dálkově na Stavební
fakultě ČVUT v Praze. Ve svém zaměstnání na OSP Domažlice jsem po nutné praxi
v provozu zasedl za rýsovací prkno v projekci u Ing. arch. Josefa Batelky CSc. a začal
projektovat domy. S dobrou partou kamarádů-odborníků jsme se pouštěli pod vedením
J. Batelky i do složitých zakázek, jako bylo domažlické kulturní středisko s kinem
Čakan, plavecký bazén, banka, odborné učiliště, bytovky a mnoho dalších. Jsem rád,
že jsem byl u toho.
V letech 1990–2001 jste pracoval jako ředitel SÚS Domažlice. Proč ta změna, opustil
jste stavařinu?
To určitě ne! Stavby silnic, jejich opravy, údržba je rovněž stavařina – dopravní stavby. Ony spojují velká i malá města, domy, které jsem předtím s kamarády kreslil. A proč
ta změna? Celý život byl v porevoluční době změnou.
Jste externím spolupracovníkem redakce Domažlického deníku a pracujete i pro
knihovnu. V jaké oblasti publikujete?
Jako stavař hlavně v této oblasti. Vedle odborných článků z pracoviště na SÚS to
byly například články v Domažlickém deníku „Panelákům na Palackého sídlišti je 40
let“, „Rodinné domky jsou obrazem doby“ a další, které popisují stavební vývoj v Domažlicích. Pro vás nyní zpracovávám seriál „Po stopách sídlišť bytové výstavby v Domažlicích“. Rád dělám i rozhovory pro Domažlický deník s významnými rodáky, kteří
město a region proslavili a nezapomínají. Jako např. s Msgre. Šmejkalem, televizním
redaktorem T. Budkou, houslistou E. Baierem, bratry Konrádyovými a dalšími. Jsem
rád, že mám nyní v důchodu dost času na svoji druhou lásku – odbornou i obecnou
publicistiku.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám do dalších let hodně zdraví a zajímavých nápadů.
Bc. Lenka Schirová

Týden knihoven 2011

Sekce veřejných knihoven Sdružení knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje
již 15. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní: 15. kraj České republiky – kraj knihoven. V ohnisku zájmu jsou opět především uživatelé knihoven, záměrem však je i přilákání ostatní veřejnosti. Výsledným cílem je podpora knih a čtenářství
a nabídka atraktivního využití volného času. Domažlická knihovna se do akce zapojí již
tradičními a osvědčenými akcemi: Velké říjnové společné čtení – uskuteční se v pondělí
3. října od 9.00–12.00 hodin v oddělení pro děti. Pro hlasité nepřetržité čtení byla tento
rok vybrána kniha V. Čtvrtka Lev utekl. Zúčastní se žáci ZŠ Msgre. Staška, učitelé,
osobnosti veřejného a kulturního života. Amnestie pro dlužníky – knihovna vyhlašuje na
Týden knihoven – od 3. do 7. října amnestii pro dlužníky knih. Příležitost vrátit knihy po
určeném termínu bez sankčních poplatků mají všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů knihy
včas nevrátili. Registrace nových dětských čtenářů bez poplatku – v Týdnu knihoven
– od 3. do 7. října mají noví dětští zájemci, kteří se chtějí stát čtenáři knihovny, možnost
zaregistrovat se pro služby dětského oddělení na 1 rok bez poplatku. Informační výchova
pro žáky 2. tříd základních škol – v prostorách MěKBN se uskuteční exkurze a lekce
informatické výchovy – tuto službu nabízí knihovna i po skončení akce Týden knihoven.
Nabídka vyřazených starších ročníků časopisů a literatury pro děti i dospělé za symbolické ceny – prodej časopisů a knih pro dospělé proběhne ve vstupních prostorách knihovny,
- dětské knihy se budou prodávat v oddělení pro děti a mládež.
Bc. Lenka Schirová

Se Sokolem na rozhlednu

Sokolové zvou širokou veřejnost za krásami Českého lesa k výstupu na rozhlednu
Ebene v sobotu 15. října. Turistická akce začíná mezi 9.30–10 hodin prezencí účastníků
na parkovišti pod lanovkou v obci Stadlern. Připraveny jsou dvě trasy dlouhé 5 a 12 km.
Podrobnosti získáte na tel. č. 379 724 421.
(jv)
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Výstava obrazů u evangelíků

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích, Tyršova 690, zve širokou
veřejnost na vernisáž výstavy Lydie Šloufová - Nic nového pod sluncem. Téma času. Jak
vnímáme a chápeme čas? Právě na tyto otázky hledá plzeňská výtvarnice a pedagožka ve
svých dílech odpověď. Výstavu, jež potrvá do 8. prosince, zahájí sama autorka v sobotu
8. října v 15.00 hodin. Pro další informace o akcích evangelíků: www.domazlice.evangnet.cz.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích
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l Celá strana 18 x 25 cm
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

l Při opakování sleva – 10%

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

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

4. 10. Předváděcí akce, 5. 10. Kurz společenské výchovy a tance, 6. 10. Travesti show „Televarieté
2011“ - Hanky Panky, 7. 10. Prezentační akce, 9. 10. Kurz společenské výchovy a tance – I. prodloužená, 10. 10. Prodej, 11. 10. Jan Kraus a hosté aneb Hvězdy, jak je neznáte, 12. 10. Kurz společenské
výchovy a tance, 13. 10. VI. abonentní koncert – Jan Škrdlík/violoncello a Šárka Besperátová/klavír, 14.
10. Divadelní přestavení mimo předplatné – divadelní společnost DIVOCH Stříbro „LUCERNA aneb BOJ
O LÍPU“, 17. 10. Divadlo v rámci předplatného – SHIRLEY VALENTINE, 18. 10. Kurz společenské výchovy a tance, 19. 10. Zasedání zastupitelstva města, 20. 10. OHK - Prezentační akce „Uplatnění absolventů
škol v praxi“, 22.–23. 10. Zahrádkářská výstava – dušičková, 24. 10. Přednáška, 25. 10. Seminář,
26. 10. Veřejná zdravotní přednáška 27. 10. Prodej – sportovní textil, 30. 10. Kurz společenské výchovy
a tance – II. prodloužená, 31. 10. Prodej.

Začínajícím umělcům
vstup zdarma

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

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

a jejich dopravu speciálními vozidly
l dopravu vozidly traktor, Multicar
l pronájem montážních plošin, a to
s dosahem až do výšky 22 m
l obcím opravy a údržbu veřejného
osvětlení
l zakládání zeleně a její údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

Pozor: otevírací doba sběrného
dvora DTS Domažlice p.o.
v Chrastavické ulici č. p. 170
v prosinci a lednu od 9.00 do 16.00.
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NEVÁHEJTE A KUPTE SI LÍSTKY VČAS - PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V KINĚ ČAKAN (JE MOŽNO KOUPIT VSTUPENKY I NA JINÝ
FILM). NEBO CHCETE JISTOTU – PAK NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ, ( 379 725 852 - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ OD 19.30 HODIN.
E-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz

(450 cm2) 5 940 Kč
(225 cm2) 2 970 Kč
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v Domažlickém zpravodaji

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

nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

v

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

Inzerujte u nás

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
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1.–2.
Český rodinný, muzikál
Sobota od 17.00 hod.
Neděle od 14.00 hod. r Vstupné 75,– Kč 103 min.

V PEŘINĚ

1.–2.
Sobota–neděle
od 19.30 hod.

Americká komedie s tutulky

5.–6.
Středa–čtvrtek
od 19.30 hod.

Americký film s titulky

7.–9.
Pátek–neděle
od 19.30 hod.

Americký akční film s titulky

9.
Neděle
od 14.00 hod

Tady všechno končí.

12.–14.
Středa–pátek
od 19.30 hod.

Americký film s titulky

ZKAŽENÁ ÚČA
m Vstupné 75,– Kč 92 min.

MECHANIK ZABIJÁK
r Vstupné 75,– Kč 95 min.

ZROZENÍ PLANETY OPIC
m Vstupné 65,– Kč 105 min.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
r Vstupné 65,– Kč 130 min.

BARBAR CONAN
m Vstupné 75,– Kč 110 min.

Pohádka Václava Vorlíčka
15.–16.
Sobota od 17.00 a 19.30 hod
Neděle od 14:00 a 19.30 hod. r Vstupné 75,– Kč 90 min.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

mimořádně v úterý
18.
od 19.30 hod
19.–20.
Středa–čtvrtek
od 19.30 hod.
21.–23.
Pátek od 19.30 hod.
Sobota od 16.30 hod.
Neděle od 14.00 hod.

České drama

LIDICE
m Vstupné 75,– Kč 126 min.

Většina učitelů prostě nedá. Například Elizabeth (Cameron Diaz). Je prostořeká, bezohledná a chová se nevhodně. Pije, opíjí se a nemůže se dočkat, až si vezme svou stravenku a vypadne ze své každodenní předstírané
práce. Když se s ní rozejde její snoubenec, začne plánovat, jak získat bohatého a hezkého suplujícího učitele
(Justin Timberlake) - a soutěží o jeho přízeň s příliš energickou kolegyní Amy (Lucy Punch).
„Někdo musí dát věci do pořádku. On je ten pravý!“ Arthur Bishop je „mechanik“ - elitní zabiják s unikátním
talentem pro čisté odklízení cílů. Je to práce, která vyžaduje profesionální přesnost a absolutní nestrannost…
a Bishop je ten nejlepší. Když však zabijí jeho rádce a kamaráda Harryho, Bishop ztrácí jednu ze svých předností
- nezaujatost.
Místo evoluce … revoluce. Pořekadlo, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, platí v tomto příběhu
přímo ukázkově. Mladý vědec Will Rodman (James Franco) vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci, kterou trpí i jeho otec (John Lithgow). Slibný výzkum se ovšem zadrhává kvůli nežádoucím vedlejším účinkům, které vykazují
pokusní živočichové po aplikaci léčebné látky.
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo
v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť
největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Loredem Voldemortem.
Legendární Barbar Conan je zpátky! Z kultovní komixové postavy se Conan vypracoval na ikonu stříbrného
plátna, nové nadupané zpracování. Conanova touha po pomstě za smrt jeho rodičů se záhy změní v krutý boj
za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli proplétají se
souboji s odpornými monstry.
Volné pokračování filmu Dívka na koštěti kombinující hrané scény s animovanými postavami. Saxana nyní žije
normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxankou, bláznivou tetou Irmou
a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém
životě.
Film popisuje nejotřesnější tragédii v našich novodobých dějinách - Lidice, vše co předcházelo i následovalo. Ne
každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“
podnikl a musí do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic.

Americký příběh české legendy

MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
r Vstupné 65,– Kč 75 min.

Příběh je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která jde po stopách života svého otce, setkává se s jeho
přáteli a spolupracovníky a zjišťuje kdo vlastně byl její otec Jiří-George Voskovec.

Americká komedie v českém znění

OŠETŘOVATEL
r Vstupné 75,– Kč 104 min.

22.–23.
Sobota–neděle
od 19.30 hod.

Americký film v českém znění

26.–27.
Středa–čtvrtek
od 19.30 hod.

Slovenský film

28.
Pátek
od 19.30 hod.

V každé peřině se ukrývají dobré i zlé sny svého majitele a právě magický svět našich peřin v pohádce ožije.
V jedné čistírně peří na náměstí objevili, jak se zlých snů z peřin zbavit.

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
r Vstupné 65,– Kč 118 min.

VIDITELNÝ SVĚT
m Vstupné 60,– Kč 104 min.
Dobrodružný film v českém znění

SUPER 8
r Vstupné 60,– Kč 112 min.

29.–30.
Sobota–neděle
od 19.30 hod.

Česká komedie - režie Jiří Vejdělek (Ženy v pokušení)

30.
Neděle
od 14.00 hod.

Kino Čakan pro děti v českém znění

MUŽI V NADĚJI

Tato komedie, kde hraje Kevin James, a kterou režíruje Frank Coraci (Klik - život na dálkové ovládání, Píseň pro
nevěstu) vypráví o ošetřovateli v ZOO, který se zvířaty, o které se stará, vychází lépe než ostatní lidé.
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich prvotním cílem
se stal Divoký západ a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě nízko. Kombinace westernu
a sci-fi zní na první pohled bizarně, jména tvůrců ovšem slibují mimořádný zážitek. Na všech klíčových postech
najdete filmové ikony.
Nikdy nevíte, kdo se dívá. Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, jehož vlastní
život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude stačit, že vás pozoruje, nebo bude chtít
do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vždycky připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický
thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich
nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J.
Abrams (série Ztracení, Mission: Impossible 4) spojil síly s největším hollywoodským expertem na mimozemšťany
Stevenem Spielbergem a společně natočili film, při jehož sledování si nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana.
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má
mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!“

m Vstupné 80,– Kč 115 min.

KUNG FU PANDA 2
r Vstupné 65,– Kč 91 min.

Dvojnásobně pandastické. Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti
přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Možnost zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http://www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC LISTOPAD 2011: Kamarád taky rád, Dream House, Bláznivá, zatracená láska, Nákaza atd.
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pondělí 17. října 2011 od 19.30 hod. ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného

WILLY RUSSELL SHIRLEY VALENTINE
čtvrtek 6. října 2011od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

Travesti skupina HANKY PANKY uvádí pořad TELEVARIETÉ 2011

Televarieté 2011 - to je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát zavzpominají na oblíbený televizní pořad
80. let, který ve svém podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě
v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich,
Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí jako
Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší oblibě po celé České i Slovenské republice, přiváží skupina Hanky Panky i do vašeho města.
VSTUPNÉ: jednotné vstupné 240,– Kč – stolová úprava.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu
neděle 9. října 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – I. PRODLOUŽENÁ

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
úterý 11. října 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

JAN KRAUS & HOSTÉ ANEB HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE

Jan Kraus je populární herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér i autor. Do svého pořadu si za účasti
moderátora Václava Kosíka pozval jako hosta italského zpěváka DAVIDA MATTIOLLIHO.
Ceny vstupenek 290,– a 270,– Kč. Začátek předprodeje vstupenek 20. 8. 2011
čtvrtek 13. října 2011od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VI. abonentní koncert
Violoncellový recitál + krátkometrážní film podle předlohy C. Debussyho

JAN ŠKRDLÍK/ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ

Jan Škrdlík – violoncello, Šárka Besperátová – piano
Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u předních českých violoncellistů: Jana Hališky, Bedřicha Havlíka nebo Daniela Veise a dále pak u Luise Clareta
v Barceloně. Obdržel prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl v zahraničí a jiná ocenění. Jeho CD Bachových suit bylo v roce 2003 zařazeno japonskou firmou Geocities mezi deset titulů reprezentujících českou interpretační tvorbu. Od roku 1997
vyučuje na brněnské konzervatoři. Od roku 2004 vede vlastní interpretační kurzy v Opočně. Svoji zahraniční
pedagogickou činnost zahájil v roce 2003 vedením vlastních kurzů ve Španělsku. Jeho diskografie zahrnuje
všechna hudební slohová období tvorby pro violoncello. Působení jeho hry popsal svým dvěma milionům čtenářů
floridský deník El Nuevo Herald v souvislosti s jeho vystoupením na „Festival Miami“ v roce 2005 takto: „Škrdlík
se svým violoncellem způsobil opravdovou senzaci… emotivní Škrdlíkova interpretace si okamžitě podmanila
srdce posluchačů…“
Šárka Besperátová spolupracovala s Janem Škrdlíkem nejdříve v rámci souboru Ensemble Messiaen. V roce
2004 pořídila s tímto violoncellistou live snímek Messiaenova Díkuvzdání věčnosti Ježíše na koncertě pro 1500
posluchačů v Zaragoze. Tato nahrávka se stala podkladem druhého klipu na instrumentální klasickou hudbu
v dějinách (prvním klipem je Debussyho Sonáta). Vystudovala klavír na brněnské konzervatoři. Svoje vzdělání si
rozšířila dvouletým studiem v metodickém centru při JAMU. Zabývá se rovněž hrou na cembalo - jako cembalistka spolupracovala s komorními orchestry u nás
i v zahraničí. Nyní se věnuje komorní hře ve sdružení Ensemble Messiaen, se kterým pravidelně koncertuje.
O filmu: Na pozadí reálně zaznívající Debussyho Sonáty (díla z roku 1915) se odehraje příběh, který jistě zaujme nejen proto, že v tomto roce oslavíme významné Debussyho výročí (90 let od autorova úmrtí), ale také přírodními snovými scenériemi a dynamicky rozehranými výstupy herců-tanečníků plnými vtipných
nápadů.
pátek 14. října 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení mimo předplatné
Divadelní společnost DIVOCH Stříbro

LUCERNA aneb BOJ O LÍPU

(komediální pokračování v úpravě dle Josefa Dvořáka a Pavla Fialy na motivy klasické hry Aloise Jiráska)
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky

Překlad: Pavel Dominik, režie: Zdeněk Kaloč. Všechny postavy ve hře představuje SIMONA STAŠOVÁ.
Producent FDA, MDP, Provozovací práva FDA. Práva k překladu Aura-Pont s. r. o.
Ve hře Shirley Valentine použil W. Russell nový žánr: one woman show. Po jejím úspěšném uvedení v Liverpoolu se v roce
1988 hra přenesla do Londýna a v následujícím roce autor touto hrou debutoval na Broadwayi, kde během 9 měsíců dosáhla
324 repríz. V roce 1989 upravil hru na filmový scénář a stejně tak jako divadelní hra i její filmová adaptace získaly mnoho cen
a nominací, např. Cena Laurence Oliviera za Nejlepší komedii, BAFTA za nejlepší scénář, cena TONY za nejlepší hru, nominace
na Zlatý Globus za nejlepší komedii atd.
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není.
Přesto, že se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají.
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam
začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž herečka ztvárňuje
nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala
právě na takovouto příležitost. Sama se vyjádřila, že tahle hra je právě o tom, co touží říct teď v tuto chvíli.
Z recenze Shirley Valentine na portálu Divadlo.cz
O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!! Bravurní herecký koncert Simony Stašové vás doslova přimrazí do sedadel. Budete s němým
úžasem a otevřenou pusou zírat na jeviště a hltat každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště na vás bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt...
Předprodej zbylých vstupenek na toto představení od 12. 9. 2011. Zamluvené vstupenky budou rezervovány do 10. 10. 2011, pak budou přenechány ostatním
zájemcům.
neděle 30. října 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – II. PRODLOUŽENÁ

K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov. Večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
Předprodej vstupenek na uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz

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

DIVADELNÍ BÁL

K tanci a poslechu hraje ELIXÍR
O zábavu návštěvníků se postarají ochotnické divadelní spolky. Vstupné: 80,– Kč / k stání 60,– Kč
pondělí 7. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

SPIRITUÁL KVINTET

Jedna z nejznámějších českých folkových skupin v Domažlicích - více na str. 14.
Vstupenky v prodeji od 3. 10. 2011 v prodejně PEGAS, nám. Míru 64 Domažlice, tel. 737 151 814
www.pegasdomazlice.cz
čtvrtek 10. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
VII. abonentní koncert

IVANA KRAMPEROVÁ/JAKUB JEDLINSKÝ: HEBREJSKÉ MELODIE
Iva Kramperová – housle, Jakub Jedlinský – koncertní akordeon
sobota 12. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

JAZZ BEZ HRANIC – JIŘÍ STIVÍN

významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
neděle 13. listopadu 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále MKS

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY A TANCE – ZÁVĚREČNÁ LEKCE
K tanci a poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose z Klatov, večerem provází manželé Kociánovi, učitelé tance.
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pondělí 14. listopadu 2011 v dopoledních hodinách
3 divadelní představení pro děti MŠ (předškolní věk) a žáky I.stupně ZŠ

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

v nastudování Divadelního souboru MLADÁ SCÉNA Ústní nad Labem
pátek 18. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS
KLUBOVÁ SCÉNA

MELANIE SCHOLTZ vynikající jazzová zpěvačka z Kapského Města

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
středa 23. listopadu 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

JAKUB SMOLÍK se svou skupinou

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

pátek 25. listopadu 2011 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

číslo 10

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

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Účinkují: sbory a sólisté ZUŠ Domažlice

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

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

Neděle 2. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 6.06 hod přes Plzeň do Plešnice.
Trasa: Plešnice, hrad Buben, hracholuská
přehrada, Plešnice (10 km).
Vede S. Doubek.
Sobota 8. 10.
Účast na pochodu Podzim pod Zelenou
Horou – memoriál Jiřího Sedláčka, Světový den chůze. Odjezd v 6.06 hod do Nepomuku. Trasy 6, 15, 24, 35 nebo 50 km.
Start v sokolovně v Nepomuku od 7 do 10
hod. Vede M. Senohrábková. Pořádá KČT
odbor Nepomuk. Informace H. Sedláčková, tel. 604 308 085.
Sobota 15. 10.
Účast na turistické akci Se Sokolem
na rozhledny, za krásami Českého lesa
– výstup na vrch a rozhlednu Ebene
(894 m n.m.). Odjezd od sokolovny v Domažlicích v 8 hod. Trasy 5 km (rozhledna
Ebene, hrad Reichenstein) nebo 12 km
(rozhledna Ebene, hrad Reichenstein,
Schwarzach, hraniční přechod, Rybník
– občerstvení v restauraci). Přihlášky
u starosty Sokola p. Josefa Váchala, tel.
607 149 387. Cena: člen KČT 100,– Kč,
nečlen 120,– Kč. Pořádá Sokolská župa
šumavská, tělocvičná jednota Sokol Domažlice.
Neděle 23. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 11.30
hod. do Dobříkova. Trasa: Dobříkov, Branišov, Koráb, Kdyně (8 km).
Vede M. Janutková.

Pochod Kozinovo krajem

Cvičení s Orlem

Začátkem října začíná cvičení dětí předškolního věku. Koná
se vždy v pátek od 17 do 18 hodin v malé tělocvičně gymnázia. Na úhradu nájmu za tělocvičnu platí rodiče dvacet korun na hodinu.

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
DOMAŽLICE
pod záštitou starosty města Domažlice
pořádá
5. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních
příležitostí pro budoucí učně a studenty pod názvem:

JAK ČERTI VYPLATILI ČERTA
Hraje se v těchto termínech:

Neděle 6. 11. 2011
Neděle 20. 11. 2011
Předprodej vstupenek na obě představení od 10. 10. 2011.
Vstupenky budou pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice, jednotné vstupné: 25,– Kč

Od vzdělání k zaměstnání
20. října 2011, od 9:00 do 17:00 hodin
Městské kulturní středisko v Domažlicích
Zveme

žáky 8. a 9. tříd základních škol
a především jejich rodiče,

kteří společně se svými dětmi hledají vhodné
budoucí uplatnění na trhu práce!
Bližší informace:

NEPØEHLÉDNÌTE !!!
pondělí 12. prosince 2011 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

VÁNOČNÍ KONCERT

ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS
uvádějí PÍSNĚ KRÁSNÉ AŽ K NESNEŠENÍ

Program tohoto koncertního show bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou vskutku mimořádně krásné v upřímném i ironickém
slova smyslu: Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný...
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Domažlice od 10. 10. 2011.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
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Turistické akce v ŘÍJNU

KLUBOVÁ SCÉNA

RUDY LINKA TRIO - NEW YORK, USA

v

Kvalitní oblečení vel. 56 – 164 za rozumné ceny.

Orel, jednota Domažlice, pořádá 8. 10. tradiční Pochod Kozinovo krajem. Letos je to už
17. ročník. Start je v místě sídla Orla na náměstí Míru 34 v Domažlicích (tj. těsně u brány)
od 8 do 10 hodin. Cyklisté mají start od 9 do 10 hodin, rodiče s dětmi v 10 hodin.
Každý si může vybrat ze tří tras 11, 18 a 23 km, cyklisté 24 a 30 km. Popis tras u startu.
Startovné je 20 korun, děti 5 korun. Cíl je opět v místě zahájení, každý účastník dostane
diplom, připraveno bude i malé občerstvení.
(Orel)

Zdeněk Podskalský/Evžen Illín, Vlastimil Hála
SVĚTÁCI

V alternacích hrají stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře:
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová nebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar,
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Petra Gelnar, Pavel Vítek
a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový
král“ Josef Oplt.
Režie: Lumír Olšovský.

v
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Okresní hospodářská komora Domažlice,
náměstí Míru 40,
344 01 Domažlice, tel.: 379 720 420, mobil: 724 325 354
e-mail: info@ohkdomazlice.cz www.ohkdomazlice.cz
Akce je pořádána ve spolupráci s městem Domažlice a Úřadem práce ČR,
Krajskou pobočkou v Plzni, Kontaktním pracovištěm Domažlice

Připravujeme
Sobota 5. 11.
Zamykání České studánky (19. ročník).
Odjezd ze zastávky ČD do České Kubice
v 8.32 hod. Trasa: Česká Kubice, Jubilejní
hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Od
10.30 hod slavnostní zamykání České
studánky. Po skončení návrat do Chodova. V kulturním domě oběd a společné
posezení. Odjezd vlakem v 16.19 hod do
Domažlic. Vede P. Matějka. Akce se koná
s finanční podporou města Domažlice.

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví a natěračství
nátěry lepenkových a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA

Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ŘÍJEN

V Břetislavově 84,
20. 10. od 14.00 hodin přednášku
Co nového v Arnice – paní Šosová.

Nabídku kroužků a tiskopis přihlášky naleznete na internetové adrese http://www.ddmdomazlice.cz/

Taneční pro dospělé
POŘÍDÍTE U SUKA
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ZDRAVĚ A DLOUHO ŽÍT

27.–30. 10. 2011 se na semináři Hatha
jógy, v krásném prostředí rekreační oblasti
Rybník, seznámíte s řadou dýchacích
a ozdravných technik, a především s cvičením jógy. Vegetariánská strava, pohyb
na čerstvém vzduchu a tanec. Dozvíte se,
jak se správně starat o svoji pleť.
Přijeďte si odpočinout, načerpat síly
a zharmonizovat svoji psychiku. Svoji
energii vám bude předávat Jana Konrádyová a její hosté.
Ubytování zajištěno v penzionu Na Zátiší, stravování - plná penze
Kontakt: tel. 777 226 640,
E-mail: jkonradyova@centrum.cz

Staročeský jarmark a svatohavelské
posvícení v Milavčích

V sobotu 15. října od 10 do 17 hodin
máte možnost v Milavčích vidět tradiční
lidové řemeslníky – kováře, košíkáře,
řezbáře, hrnčíře, vyšívačky, krajkářky,
výtvarníky suché vazby a mnoho dalších.
K tomu ještě patří vepřové hody a příprava
chodských jídel. Připraven je i doprovodný program v kulturním domě (vstup zdarma) – Loutkové divadlo Třemošná ve 13 h,
přednáška o milavečských mohylách ve 14
h, Canzonetta ve 14:45 h, krojované děti
z Milaveč v 15:30 h, Národopisný soubor
Postřekov v 16 h. Večer následuje posvícenecká veselice s harmonikou.
Více informací na:
www.milavce.cz/bittnerovci

DOZAPO s.r.o.

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
15.2.2011 18:02:51
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Byl jedním z mnoha tisíců návštěvníků letošních Chodských slavností. Určitě ochutnal
vynikající chodské koláče, prošel mezi stánky, zaposlouchal se do dudácké muziky, dost
možná, že se svou dcerkou Rozárkou zavítal na některý z kolotočů.
Přesto je klatovský sochař Václav Fiala považován za významnou osobnost, na kterou
mohou být lidé z Klatovska i Domažlicka právem pyšní. Zvláště poté, co před několika
týdny jako v pořadí druhý Čech v historii převzal v rakouském Julbachu Cenu sv. Anny.
Obyvatelé rakouské obce považují předávání ceny za velký svátek. Každoročně ji získá
pouze jeden člověk, a to za zvláštní zásluhy v oblasti kultury a umění. Autorem bronzových sošek je Erwin Reiter, profesor na Akademii v Linci. Vytvořil jich rovných sto,
Václav Fiala převzal sošku s číslem 16.
Klatovský umělec se řadí na seznam držitelů Ceny sv. Anny stejně jako například
Hubert Heber, který vede sdružení bavorských umělců, nebo dvorní rada hornorakouské
vlády Aldemar Schiffkorn, který se zasadil o mezinárodní umělecké aktivity. K převzetí
sošky přijel osobně Václavu Fialovi popřát i další její držitel – šestadevadesátiletý architekt Egon Wörlen, který založil a stále vede Muzeum moderního umění v Pasově.
Václav Fiala je teprve druhým Čechem, jenž v historii udílení Cen sv. Anny sošku
převzal. Poprvé to byla fotografka Anna Kocourková, která víc než deset let organizovala
umělecká sympozia a výstavy.
Od roku 1992, kdy se Václav Fiala dal na dráhu umělce, několik stovek soch z kamene,
dřeva či železa. Jeho zajímá především veřejný prostor, do kterého své práce umisťuje. Za
sebou má řadu výstav samostatných i společných. Jeho díla mohou obdivovat lidé v Čechách i různě po světě. Vystavoval v Německu, na Slovensku, ve Španělsku, ve Francii,
v USA, v Austrálii.
Dvakrát získal hlavní cenu na výstavě Sculptures by the Sea v australském Sydney.
Dvakrát získal grant Nadace Pollock – Krasner v New Yorku. Mezi jeho nejpůsobivější
práce patří Bílá zahrada pro atrium Univerzitní kliniky v Grazu.
Jeho díla však mají na očích i lidé z Domažlic a samozřejmě z Klatov, kde žije a ve
svém ateliéru přestavěném z bývalého tankového hangáru tvoří. Domažličané si jeho dílo
vybaví v souvislosti s výstavou v Galerii bratří Špillarů nebo s realizací Pentle pro Jindřicha Jindřicha v roce 2005 či letošní sochou do niky augustiánského kláštera.
Já osobně jsem měla možnost Václava Fialu poznat před třemi lety v Praze. Na setkání
pražských Klatovanů mluvil o svém životě a tvorbě v prozaicky nazvaném pořadu Zdary
a nezdary Václava Fialy. Pak jsem jeho pořad navštívila v klatovském Hifiklubu. A naposledy jsme spolu hovořili i na domažlické radnici právě při Chodských slavnostech. Přeji
mu ještě hodně tvůrčích nápadů.
Jiřina Rippelová, senátorka PČR

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
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Václav Fiala získal Cenu sv. Anny
Bronzovou sošku má jako druhý Čech v historii

ZAHRADNÍ SERVIS
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5. 10. 14.00 hodin historie Chodů
– Hana Plzenská,

2. 11. 14.00 hodin Chodské kroje II.
– paní Kalousová.

AKCE O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH:
středa 26. října – výlet vlakem na koňskou farmu ve Svržně, sejdeme se v 9.15 hodin v Domě dětí, děti budou předány rodičům
v 16.45 hodin tamtéž
25. – 27. října – podzimní soustředění dívčího klubu v Domě
dětí, zahájení v úterý 25. října v 17–18 hodin,
ukončení ve čtvrtek
27. října v 17 hodin

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

Městské centrum služeb, Baldovská 638,
Domažlice, pořádá přednášky:

19. 10. 14.00 hodin Chodské kroje I.
– paní Kalousová,

čtvrtek 6. a pátek 7. října – výukový program pro první třídy ZŠ k výstavě Jany Šlechtové ve spolupráci s Galerií bratří
Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
úterý 11. října – Čaroděj ze skleněné hory divadelní představení pro školy od 9.15 a od 10.30 hodin v kině Čakan
středa 12. října – zájezd pro druhé třídy ZŠ Komenského 17 do Divadla Alfa v Plzni na představení Křesadlo
17., 19., 20., 21., 24. a 25. října – výukový program pro druhé třídy ZŠ KAMARÁD KRTEČEK ve spolupráci
s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii
úterý 18. října – projekce historického velkofilmu Lidice pro základní a střední školy od 8.15 a od 10.45 hodin v kině Čakan
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Spirituál kvintet v Domažlicích
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Akce ZUŠ v říjnu

3. 10.vystoupí Chasnická a Študácká muzika
s folklorním souborem v německém Tittlingu
na setkání folklorních souborů. 3. 10. v MKS
Domažlice se koná divadelní představení Z knihy

v
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džunglí od R. Kiplinga. Představí se dětský soubor
ze SRN, průběžně komentovat bude žákyně LDO
ZUŠ. Divadlo je pro žáky domažlických škol. 29.
10. koncertují žáci komorního orchestru ZUŠ
společně se žáky Musikschule ve Schwandorfu(SAD).

říjen 2011

PC kurz v penzionu
2. 11. 2011 začíná počítačový kurs pro
začátečníky. Potrvá 4 měsíce, cena kursu
800,– Kč. Zájemci se přihlásí do konce
října, telefon: 379 724 325.

NATUR APATYKA, Pasáž
Krajinská, Krajinská 31,
České Budějovice
p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik tel. 724 188 246
dovolte mi pozvat Vás na podvečerní povídání s následnou besedou na téma:

IRISDIAGNOSTIKA
zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky

Spirituál kvintet je jedna z prvních
českých folkových skupin, která byla založena v roce 1960. Na podiu stála společně
s Pete Seegerem, zazpívali si s prvním
českým prezidentem Václavem Havlem
a s americkým prezidentem G. Bushem
seniorem. Hrála pro dalšího amerického
prezidenta Billa Clintona.
Skupinou prošla spousta známých
muzikantů, jako například bratři Nedvědi
nebo Karel Zich.
V současné době hraje Spirituál kvintet
ve složení Jiří Tichota (6 strun. kytara,
uměl. vedoucí), Jiří Cerha (zpěv, perkuse),
Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Veronika Součková (zpěv, perkuse), Dušan
Vančura (zpěv, kontrabas) a Jiří Holoubek
(zpěv, 12 strun. kytara).
Dne 7. 11. 2011 od 19.30 hod vystoupí
v MKS Domažlice. Vstupenky v prodeji
od 3. 10. 2011 v prodejně PEGAS, nám.
Míru 64 Domažlice, tel. 737 151 814
WWW.PEGASDOMAZLICE.CZ

Kam v øíjnu za sportem
Basketbal (sportovní hala TJ)
1. 10. Domažlice – Lions J. Hradec
2. 10. Domažlice – SKB Strakonice
15. 10. Domažlice – Sršni Sokol Písek
16. 10. Domažlice – Sokol Žižkov
26. 10. Domažlice – Sokol Vyšehrad
Kopaná
8. 10. Domažlice A – SK Roudnice nad Labem
9. 10. Domažlice B – SKP Nýrsko
23. 10. Domažlice A – AFK Chrudim
23. 10. Domažlice B – Město Touškov
Volejbal (hala K17)
16. 10. Domažlice – Tachov ženy

18.00
10.00
18.00
10.00
18.00
16.00
16.00
10.15
14.00
9.00

Domažlice – Bílá Hora muži
Domařlice – Tachov ženy
Domažlice – Bílá Hora
Lední hokej (zimní stadion Domažlice)
1. 10. Ice Barons – AHC Devils
Rakon – Pirates Domažlice
HC HP Sršni – HC Nýřany
8. 10. HC HP Sršni – Rakon
AHC Devils – Panthers Stod
15. 10. Rakon – HC Poběžovice
Ice Barons – HC HP Sršni
HC Trhanov – AHC Devils
21. 10. HC HP Sršni – Panthers Stod
22. 10. HC SKP Domažlice – Rakon
23. 10. AHC Devils – Old Boys Domažlice

11.00
13.00
15.00
12.00
16.00
20.00
16.00
20.00
10.45
13.45
19.45
19.45
14.00
10.45

To, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční duhovka
je aktuální mapou. Oko je důmyslně propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí nervového systému. Změny se zaznamenávají
v průběhu života do našich čidel, pak odráží celkový fyzický i duševní
stav. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné
aktuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy je možné
na duhovce lidského oka rozeznat ještě před jejich propuknutím.
Cílem irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.
Více informací:

Kdy: dne 24. 10. 2011 od 18,00 hodin
Kde: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
DOMAŽLICE, MALÝ SÁL
Vstupné: 50,– Kč, doba trvání: cca 50 minut
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