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Domažlicko na Regiontouru 2009

OBNOVA ALEJÍ
Přes veškeré výzvy se nepodařilo najít řešení, jak
zachránit stromy V Alejích. Ostatně tři odborné posudky
hovoří jasně: Stromy jsou natolik poškozené, že mohou
ohrozit své okolí. „Proto jsme podali definitivní žádost na
poražení stromů V Alejích,“ říká starosta města Miroslav
Mach a pokračuje - „již máme připravený projekt na obnovu
této lokality. V něm se počítá s vysázením vzrostlých jírovců
červených, které jsou schopny odolat i klíněnce. Druhou variantou je výsadba lip, ale zřejmě zůstaneme u jírovců. Byť se
nám do toho nechce, nemůžeme riskovat další tragédii, jako
byla nedávná událost ve Zlíně.“ Rada města zhruba před
měsícem nechala porazit jeden ze stromů tak, aby zůstal stát
metr vysoký kmen, na němž je dobře patrné, že uprostřed je
vyhnilá dutina. Kolem rozložené části silných větví vypadají
podobně. Občané se s celou záležitostí mohou seznámit i tak,
že si prohlédnou na vedle stojícím panelu informace vyplývající z odborných posudků.
(toš)
Výstavba penzionu

Už tradicí se stala přítomnost Svazku obcí Domažlicko na výstavě cestovního ruchu
v Brně Regiontour 2009. Expozice poprvé prezentovaná loni ve stylu oslavy masopustu
byla letos doplněna a obohacena o řadu dekorativních prvků. Největší změnou pak byl
čtyřstranný baner viditelný po celé rozlehlé hale, který k nám zval hosty. Hlavním „lákadlem“ k návštěvě našeho regionu ovšem byla řada produkcí, jež zajistila Domažlická
dudácká muzika, modelky z květinové modní přehlídky, horšovskotýnští šermíři a tři
kolovečtí ochotníci, kteří v krátké scénce zvali veřejnost na letošní představení přemílání
bab.
Na expozici zavítala i hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, která spolu
s předsedou svazku Liborem Pickou za přítomnosti např. starosty Domažlic Miroslava
Macha, poslance Jana Látky a dalších pokřtila plzeňským Prazdrojem nástěnný kalendář,
který byl při této příležitosti vydán. Při jmenování hostů nelze opominout přítomnost
řady radních Plzeňského kraje, včetně Jaroslava Bauera z Domažlic.
Účast vystavovatelů byla podle organizátorů z BVV vyšší než v loňském roce. Návštěvníků bylo zhruba stejně jako v minulých ročnících. Ti pak měli možnost vidět nejen
zmíněná představení, ale také ukázky lidové tvorby v podání malířky keramiky nebo
krajkářky.
Stanislav Antoš

Město Domažlice zahájí v březnu výstavbu další části
penzionu pro důchodce, která dlouhou chodbou naváže
na stávající zděný objekt v Baldovské ulici. V současnosti je
ukončeno výběrové řízení na dodavatele.
„Života obyvatel v městském penzionu se stavba výrazně
nedotkne,“ uklidňuje starosta města Miroslav Mach zdejší
obyvatele, protože - jak říká - „dostávají se mi informace
o obavách obyvatel penzionu ze zhoršení kvality života. Jedná se ale o nedorozumění, protože jde o záměnu této akce
s rekonstrukcí penzionu ve vlastnictví kraje.“ Plzeňský kraj
totiž připravuje velkou rekonstrukci svého penzionu (postaven technologií panelových domů) a město Domažlice nabízí
v této věci pomoc. Ostatně radnice už před časem projevila
zájem získat tento objekt do svého vlastnictví, což zatím
nebylo akceptováno. Zájem ze strany města ale i nadále
trvá.
(toš)

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
ESPRESSO SPECIALITY

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční ve středu 18. 2. 2009
od 14 hodin v kanceláři starosty. Pro občany mající zájem o dění v našem městě z pohledu rozhodování jeho zastupitelstva uvádíme, že nejbližší zasedání tohoto nejvyššího
orgánu obce se uskuteční ve středu 25. 2. 2009 od 16 hodin v malém sále MKS.

COFFEE PORTIOLI
v pátek a v sobotu večer

MÍCHANÉ DRINKY
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O ČEM SE JEDNALO NA RADNICI
Rada města na své 72. schůzi konané dne 5. 1. 2009 schválila podání žádosti o udělení
souhlasu s pokácením stromů V Alejích dle odborného posudku vypracovaného Ing. Přemyslem Krejčíkem Ph. D., Autorizovaný zahradní a krajinný architekt, Vinohrady 1039,
Valtice ze dne 5. 12. 2008.
Nesouhlasila s pokácením 4 bříz ve Švabinského ulici za domem čp. 547 v Domažlicích, a naopak souhlasila s odstraněním dvou kusů keřů (jalovců) v Kunešově ulici před
okny domu čp. 511 v Domažlicích. Radní schválili zřízení věcného břemene přístupu
do městské brány (bez č.p.) na stavební parcele č. 195, v budově čp. 34 na náměstí Míru
v Domažlicích a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města na své 73. schůzi dne 14. 1. schválila jako jediný společník společnosti
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2008
takto:
− Kotelna Školní ulice
691,46 Kč/GJ bez DPH
− Kotelny ostatní
575,02 Kč/GJ bez DPH
− Kotelna ul. U Nemocnice čp. 579 - byty
476,86 Kč/GJ bez DPH
− Kotelna ul. U Nemocnice čp. 579 - nebyty 536,36 Kč/GJ bez DPH
− Kotelna 30 BJ Petrovická ul. 276
607,36 Kč/GJ bez DPH
− Kotelna Petrovická ul. čp. 117
1.751,59 Kč/GJ bez DPH
Zastupitelstvo města na svém 27. zasedání dne 17. 12. 2008 vzalo na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu komplexních pozemkových úprav v kat. území
Domažlice. Schválilo uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou
soudržnosti Jihozápad na akci „Rekonstrukce Husovy ulice v Domažlicích“ a schválilo
uzavření smlouvy mezi městem Domažlice a Regionální radou soudržnosti Jihozápad na
akci „Rekonstrukce Ladovy ulice v Domažlicích“.
Zastupitelé schválili podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 4253/8 k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Domažlice(lokalita podél silnice Domažlice-Klatovy proti benzinové pumpě) a schválili podání žádosti
o bezúplatný převod pozemku p.č. 4255/1(PK) k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu
České republiky do vlastnictví města Domažlice (lokalita podél silnice Domažlice-Klatovy proti benzinové pumpě).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V Domažlicích se o Tříkrálové sbírce
díky vašim příspěvkům podařilo shromáždit celkem 58.925,– Kč. Peníze bu-

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

dou využity takto: 65 % výtěžku se vrátí
zpět do našeho regionu, 15 % podpora
projektů Diecézní charity Plzeň v západočeském regionu, 10 % podpora humanitární a rozvojové podpory v zahraničí,
5 % na realizaci sbírky; 5 % na projekty
Charity v České republice.
Výše uvedených 65 % výtěžku bude
rozděleno terénní sociální službě, Domovu sv. Zdislavy v Havlovicích a volnočasovým klubům Duha.
(kch)

ZÁPIS DO JESLÍ
Zápis do jeselského zařízení se bude
konat v pondělí 23. března 2009 v jeselském zařízení, Michlova 565, v Domažlicích od 8.00–16.00 hod.
Přijímány jsou děti do tří let věku.
Upřednostňovány jsou děti, jejichž rodiče pracují, ale je možnost i docházky na
5 dnů v měsíci a následně na 4 hodiny
denně. Náhradní termín zápisu je 30.
března 2009 od 8. 00–16.00 hod.
(is)
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Reforma Policie ČR

Na základě nabytí účinnosti zákona
č. 273/2008 Sb. o Polici České republiky, došlo od 1. ledna 2009 ke změně
její organizační struktury. Okresní ředitelství zanikla a na teritoriích těchto
zaniklých okresních ředitelství vznikly
územní odbory pro službu kriminální
policie a vyšetřování a pro vnější službu
Krajského ředitelství.
Na Domažlicku bude úkoly Policie ČR plnit územní odbor služby
kriminální policie a vyšetřování (zahrnující oddělení obecné kriminality,
oddělení hospodářské kriminality a oddělení kriminalistické techniky) v čele
s plk. JUDr. Miroslavem Vokáčem
a územní odbor vnější služby (zahrnující obvodní oddělení a dopravní inspektorát) v čele s plk. JUDr. Miloslavem
Horou. V souvislosti s touto změnou
se od 1. 1. 2009 změnil název Policie
České republiky správa Západočeského
kraje na Policii České republiky Krajské
ředitelství policie Západočeského kraje
se sídlem v Plzni.
(pčr)

NÁVŠTĚVA U NAŠICH
OBČANŮ

Stalo se již tradicí, že členky Výboru pro kulturu, SPOZ a cestovní ruch
navštěvují před Vánocemi domažlické
občany, kterým zdravotní stav neumožňuje bydlet doma, ale jsou odkázáni na
služby domova důchodců.
Při letošní návštěvě v domově důchodců v Černovicích se mnou jel občany pozdravit místostarosta p. Pavel Wolf
a ředitelka domažlického domu s peč.
službou pí V. Klimentová. Vezli jsme
s sebou malé dárky. Někteří domažličtí
občané nás už očekávali – chtěli zprávy
o novinkách v Domažlicích. I my jsme
byli potěšeni, obyvatelé domova si pochvalovali péči a laskavost personálu.
I nám se zdálo, že se prostředí v DD
proti loňskému roku zase zlepšilo.
Přát v DD ve Kdyni byly členky výboru paní Červená a Mauleová. I ony
tlumočily spokojenost obyvatel.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se věnují zodpovědně a s ochotou péči
o tyto občany.
Mgr. L. Matějková,
předs. Výboru pro kult. SPOZ a CR
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Největší investiční akce v novodobých dějinách města

Město Domažlice má potvrzenu dotaci na největší stavbu ve své historii. Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních
vod, opravu a doplnění kanalizačních stok a výměnu starých rozvodů vodovodu. Investice přijde na 550 milionů korun.
Na tuto akci se městu podařilo získat dotaci v celkové výši 432 milionů korun.
„Jedním z důležitých faktorů k získání takto vysoké podpory bylo i skokové zdražení stočného v roce 2007, kdy jsme
cenu stočného zvedli o 5 korun za metr kubický. Tím jsme předešli povinnosti daleko více zdražovat v budoucnosti a již
dnes plníme podmínky tvorby fondu oprav,“ vysvětluje starosta Domažlic Miroslav Mach celou složitou finanční operaci,
kterou dále popisuje: V následujících grafech jsou znázorněny varianty vývoje ceny podle podmínek Evropské unie při
předpokládané inflaci 3% ročně (v horizontu 10 let). Pod tabulkami čtěte stručný komentář.
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ROZBORY VOD
Pitné vody - od 704 Kč,–
Odpadní vody - od 413,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.

In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

Výměna oken v ZŠ Komenského 17

Horní linka grafu značí cenu vody, pokud by se město pustilo do opravy později bez dotace z EU. Prostřední je původní předpoklad bez zavedení ceny stočného v roce 2007. Dolní
je předpoklad za nastavených podmínek. Pozitivnímu trendu napomáhá fakt, že město už
má vytvořený fond, kterým lze korigovat případný nárůst ceny. Zároveň jedná s provozovatelem vodní nádrže Nýrsko na zajištění nižších cen dodávek vody. Pro rok 2009 je pak
stanovena cena vodného a stočného s nárůstem jen o skutečnou inflaci, která je 6,3%.

Co se plánu obnovy týká – horní linka znamená, že by bez dotace musel být jeden m3 vody
zdražen od roku 2010 na 50 Kč. Prostřední je původní varianta, ale platí dolní, která
vychází ze zavedených opatření.

Jak si veřejnost mohla všimnou, byla
zahájena výměna oken na historických
budovách Základní školy Komenského
17. „Tato akce probíhá v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ říká starosta
města Miroslav Mach a doplňuje, že se
tak děje díky tomu, že se podařilo získat
prostředky ze státního rozpočtu. Pro žáky
a učitele se jedná o významnou změnu.
Stará vyklápěcí okna už v podstatě dosloužila. Nová šestidílná půjdou lépe otevírat,
vrátí budovám původní historický vzhled
a hlavně sníží hlučnost z provozu, která
se často rozléhá při hodinách ve třídách.
Město Domažlice po ukončení této etapy
zajistí financování výměny oken na severní straně – do dvora.
V Komenského ulici probíhá měření
emisí. První výsledky byly překvapivě
dobré. Na posledních se ale projevila
v zimě častá inverze. K tomu starosta
M. Mach říká: „Graf na měření kvality
vzduchu ukázal, že hodnoty oxidu dusíku jsou špatné. Budeme muset vymyslet
systém větrání ve škole při inverzi z druhé
strany než od hlavní silnice.“
(toš)

Čtěte na str. 14
Přehled o investičních
plánech města Domažlice
a jím podaných žádostech
o dotace

Průměrná cena vodného a stočného (bez DPH) v ČR (tj. sdružení Sovak) a cena v Domažlicích

Domažlický zpravodaj - str. 4
l Certifikovaná lektorka nabízí všem,
kteří s láskou pečují o děti Prožitkový
kurz masáží dětí a kojenců. Tyto masáže jsou jemnou, ale účinnou možností
jak pomoci dítěti (od 6 týdnů věku) ke
zklidnění, relaxaci, prevenci nemocí či
zmírnění již vzniklých obtíží. Během kurzu se naučíte využívat své doteky k masážím dítěte, nakoukneme spolu do tajů
aromaterapie, zazpíváme si a zahrajeme
dotekové hry. Více na tel. č. 724 254 550,
www.doteklasky.blog.cz
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

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

tel. 602 478 448, 604 238 911

únor 2009

l Prodám veškeré stavební řezivo
– prkna, trámy, latě 6x4 cm – 9 Kč/
bm. Tel. 604 686 981
l Prodám RD 2+1 na Domažlicku, nová koupelna, garáž,
680000,– Kč. Tel. 728 637 492.
Zděnou chatu u Kdyně 295000,– Kč.
Tel. 722 070 577.

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

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

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

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

a další
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Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc:

l SNADNÁ PŮJČKA – 736 138 888

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 jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními
sekačkami, křovinořezy
l vysekávání příkopů, průřez a kácení
stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
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

DOMAŽLICE
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Národní obrození, díl II. – Slovanská vzájemnost

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstavy:

Výstava fotografií studentů gymnázia
Další z pravidelných únorových výstav domažlického gymnázia představí
černobílé i barevné fotografie sedmnácti
studentů a jedné žákyně základní školy.
Zájemci uvidí fotografie s motivy rostlin
i zvířat, fotografie zaměřené na detail,
fotografie krajiny i architektury, lidí, sportovní motivy. Se svými fotografiemi se
představí jména známá z minulých výstav
i jména nová: Dufková, Flieglová, Havel,
Hessová, Jiřinec, Kadlecová, Klukan,
Klustová, Krejčí, Kubiska, Kuča, Nguyen
Thanh Hang, Pilátová, Presslová, Přibylová, Tkadlečková, Vondrašová. Zájemci,
kteří by se chtěli s jejich pracemi seznámit
podrobněji, mají možnost na celoročních
výstavách v budově gymnázia nebo na
stránkách účastníků celostátní soutěže
škol a jednotlivců FotoAkademie –
http://fotoakademie.cz.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý
3. února od 15.00 hodin. Úvodní slovo
pronese profesor domažlického gymnázia
a autor výstavy Petr Matějka, na dudy zahraje student primy Jan Morysek.
Samotná výstava ve vestibulu knihovny
potrvá od 3. do 27. února 2009 a přístupná bude v provozní době knihovny.
Městská knihovna Boženy Němcové
pořádá v úterý 10. února 2009 školení

Začínáme s internetem

Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům.
Začátek v 7.30 v internetové studovně
MěKBN Domažlice.
Závazné přihlášky
na tel. 379 723 041, 379 723 042
Ani v zimě MELUZÍNA neusíná
bať naopak:
Každej pátek aš neděli
ZVĚŘINOVÝ DOBRŮTKY chystá.
Na telefóním čísle 379 768 698
víc se dozvíš.
Těší se trošku drzej krčmář
a šikovnej kuchtík Vlastík

Druhá přednáška z cyklu o národním obrození se zaměří především na myšlenku
slovanské vzájemnosti, která byla rozvíjena hlavně ve druhé etapě národního obrození
v první polovině 19. století. Profesor Viktora zhodnotí i dějinný význam Slovanů jako
spolutvůrců evropských kulturních dějin, jejich požadavků práva na samostatnost. Dotkne se hlavních myšlenkových proudů, nutnosti spolupráce, inspiračních zdrojů. Stejně
jako při první přednášce tohoto cyklu v prosinci minulého roku se mohou posluchači těšit
na živé a emotivní vystoupení doplněné případnými a přesně cílenými glosami k současnému uchopení tématu.
Pořadatelé – Muzeum Chodska, Galerie bratří Špillarů a Městská knihovna Boženy
Němcové srdečně zvou všechny zájemce ve čtvrtek 12. února v 17. 00 hodin do Galerie
bratří Špillarů.

Studenti domažlického gymnázia, Petr Matějka, knihovna a FotoAkademie
Pro širokou domažlickou veřejnost je jméno profesora Gymnázia J. Š. Baara Petra Matějky spojeno s Klubem českých turistů
a jím pořádanými četnými a pravidelnými turistickými akcemi. Pro milovníky fotografování a pro absolventy domažlického
gymnázia má toto jméno ještě další zvuk. Petr Matějka - fotograf, patron studentů fotografů, téměř dvacet let vedoucí fotografického kroužku. (Stojí za připomenutí – fotokroužek pracuje při gymnáziu od roku 1967, od jeho založení do roku 1990 jej vedl
profesor Zdeněk Slačík, od roku 1990 pak Petr Matějka. Vychovali celou řadu talentovaných fotografů, kteří se fotografování
věnovali i po ukončení studia – příkladem mohou být nedávní absolventi Angelovová a Johánková, kteří se zapojili do činnosti
fotoklubu při MKS. V něm také pracují i někteří studenti současní – Kubiska a Klukan.)
Petr Matějka své studenty neúnavně přihlašuje do nejrůznějších soutěží. V prestižní soutěži Fotografie roku – kategorie
junior se dokonce domažlické gymnázium umístilo jako škola na prvním místě a jeho studenti získali během let četná přední
umístění.
V současné době probíhá již 4. ročník soutěže FotoAkademie pořádané pod záštitou ministerstva školství jako největší
projekt určený studentům středních a žákům základních škol. Co je cílem? Naučit studenty a žáky základům práce s digitálním
fotoaparátem, tříbit jejich cit pro fotografování. Do 3. ročníku soutěže bylo zasláno téměř 2 000 fotografií do kategorií s tématy
Přátelé, Kouzlo hor, Zvířata z očí do očí, Kontrasty a Okna a okénka. Mezi deseti nejlepšími v těchto kategoriích se umístili
i domažličtí – Jana Mathauserová a Miroslav Kubiska. Možnost hodnotit měla jak odborná porota v čele se Sárou Saudkovou,
tak veřejnost.
4. ročník byl zahájen v listopadu a mezi zaregistrovanými školami opět nechybí Gymnázium J. Š. Baara s 19 soutěžícími
studenty. Svými fotografiemi mohli tentokrát obeslat kategorie Sportujeme, Dveře, dvířka, Umět se radovat, Krása zblízka
a Jing a jang.
A že tak studenti učinili a do soutěže vyslali opravdu zajímavé fotografie se mohou přesvědčit návštěvníci internetu na
webové adrese http://fotoakademie.cz třeba při návštěvě internetové studovny městské knihovny. Veřejnost na zmíněné adrese
může fotografie hodnotit a ovlivnit tak pořadí škol i jednotlivců.
Fotografie ( jen namátkou) Alžběty Hruškové A čas se zastavil, Miroslava Kubisky Už jen slza zbývá, Barbory Hessové Odliv,
Jany Pilátové Goghovo ucho od Dalího či Nguyen Thanh Hanga Vždy máme na výběr patří k tomu nejlepšímu, co na zmíněném
portále může návštěvníky, po mém soudu, oslovit.
Již čtvrtý únor ve vestibulu městské knihovny je věnován výstavám těch nejlepších fotografií, které činnost fotokroužku
pod vedením Petra Matějky představují široké veřejnosti. Přijďte se podívat i vy a rozšiřte tak počet téměř 3 000 pravidelných
návštěvníků, kteří v únoru knihovnu navštěvují.

Na co se mohou těšit návštěvníci kulturně vzdělávacích akcí knihovny?

Kulturně vzdělávací činnost patří již tradičně k neodmyslitelným aktivitám Městské knihovny Boženy Němcové. Již několik let
velice úspěšně na pořádání akcí spolupracuje s Muzeem Chodska a s Galerií bratří Špillarů, ve které se většina akcí odehrává.
V těchto trendech a se stejnými spolupořadateli hodlá knihovna pokračovat i v letošním roce. Přednášková činnost pro
dospělé bude věnována i letos dvěma hlavním tématům, literární historii a cestování. Tato témata zajistí v cyklu o národním
obrození profesor Viktor Viktora, CSc., jehož prostřednictvím se budou moci návštěvníci přednášek seznámit například s problematikou obrozeneckého dramatu, sběratelství, lidovou slovesností, ohlasovostí, rukopisů Královédvorskéhoho a Zelenohorského. V cyklu věnovaném cestování provede Josef Nejdl, ředitel Muzea Chodska, posluchače Andalusií, Gibraltarem, severním
Marokem či Japonskem, tedy místy, kam se v předchozích divácky úspěšných přednáškách cestovatelů Karla Beneše, Josefa
Doubka či Jaroslavy Wollerové zatím nedostali. Mimo to však chystáme prezentaci nové básnické sbírky Marie Rivai Pozdní
vyznání opět s ilustracemi Václava Siky, křest nové knihy Marie Korandové Majtánové o Antonínu Steidlovi (pokud vyjde), slavnostní večer u příležitosti výročí bratrů Špillarových a trvání Galerie bratří Špillarů, komponovaný večer s plzeňskými spisovateli
Lubomírem Mikiskem a Milanem Čechurou. Z akcí pro děti bude jistě zajímavá další březnová Noc s Andersenem pořádaná pro
věkovou skupinu okolo 9 -11 let , Velké říjnové společné čtení, kterého se účastní žáci a studenti od 6. tříd základních škol až po
maturitní ročníky, či II. ročník soutěže O nejlepšího čtenáře třetích tříd, který se uskuteční koncem listopadu. Návštěvníci výstav
ve vestibulu knihovny se mohou těšit mimo jiné na obrazy Wolfganga Madera, další fotografie Ladislava Lešického, tentokrát
z Nového Zélandu, fotografie a přírodniny Karla Beneše, obrazy Jany Hruškové.
Nezapomeneme ani na zájemce o vzdělávání v oblasti informačních technologií a budeme pokračovat v pořádání školení
v internetové studovně.
Mgr. Hana Mlnáříková
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Průvod koledníků náměstím do kostela zahájil Tříkrálovou sbírku, pořádanou Charitou.
Foto S. Antoš

Začínajícím umělcům vstup zdarma

Městské kulturní středisko v Domažlicích připomíná, že žáci Základní umělecké
školy v Domažlicích mají na abonentní koncerty vstup zdarma. Proto, začínající
hudebníci, využijte této příležitosti a seznamte se s mistrovskou hrou umělců, kteří
u nás často koncertují.
(mks)

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE

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

Akce v penzionu

V Městském centru služeb,
Baldovská 638 - v jídelně
se konají tyto přednášky:
11. 2. od 14.00 hodin Úrazy seniorů a předcházení kolizím – A. Váchalová,
19. 2. ve 14.00 hodin Masopust – k tanci
i poslechu hraje J. Beran,
25. 2. od 14.00 hodin Keramika J. Novák.
V Městském centru služeb,
Břetislavova 84 – ve společ. místnosti:
12. 2. od 14 hodin Masopust – k tanci
i poslechu hraje Pepa Štefan,
19. 2. od 14.00 hodin Policie – rady seniorům – F. Gazdík.

Inzerujte u nás
MAREK SKLENÁŘ

MOBILNÍ TELEFONY
Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny
se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON
l

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

Neděle 1.
zač. 14:00
Neděle
1.
Středa–čtvrtek
4.–5.
Pátek–sobota
6.–7.
Neděle 8.
zač. 14:00 a 19:30
Středa–čtvrtek
11.–12.

Pásmo pohádek pro nejmenší

ŠROUBKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
r Vstupné 35,- Kč 67 min

Šroubkovo dobrodružství, Krtek a ježek, O dobrém nářadí a špatném truhláři, O hrnci, který rád vařil, Had je mašinka, Měsíční pohádka.

Biografický/thriller s titulky

Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně
lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou „fušku“ se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván „mužem tisíce tváří“.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
m Vstupné 65,- Kč 110 min
Americké romantické drama

AUSTRÁLIE
r Vstupné 65,- Kč 168 min
Příběh lásky a vášně

HLÍDAČ 47
l Vstupné 80,- Kč 108 min
České romantické drama

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
r Vstupné 60,- Kč 93 min
Americké akční drama s titulky

NEBEZPEČNÝ CÍL
m Vstupné 70,- Kč 100 min
Americký horor s titulky

Pátek
13.
Sobota–neděle
14.–15.
Neděle 15.
Zač. 14:00
Středa–čtvrtek
18.–19.
Pátek–sobota
20.–21.
Neděle 22.
Zač.14:00

Kino Čakan pro děti v českém znění

SOBÍK
r Vstupné 65,- Kč 75 min
Americké drama s titulky

LABYRINT LŽÍ
m Vstupné 75,- Kč 128 min
Francouzský biografický thriller s titulky

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 EPILOG
m Vstupné 65,- Kč 130 min
Kino Čakan pro dětí v českém znění

MADAGASKAR 2
r Vstupné 65,- Kč 90 min

Americká komedie s titulky

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 přiúčtována 19% DPH!

Polské drama s titulky

YES MAN
m Vstupné 70,- Kč 104 min
České drama

OCAS JEŠTĚRKY
r Vstupné 75,- Kč 90 min

27.
Sobota–neděle
28. 2. zač. 19:30
1. 3. zač. 14:00

Život anonymního zabijáka se radikálně změní poté, co odcestuje do Thajska, aby zde dokončil sérii vražd na objednávku. Nemilosrdný
nájemní vrah Joe (Nicolas Cage) má v Bangkoku zabít čtyři nepřátele kriminálního bosse jménem Surat. Najme si pouličního zloděje Konga
(Shahkrit Yamnarm), aby mu dělal poslíčka, s úmyslem zabít ho po skončení celého úkolu.

Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba. Film vypráví příběh mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje na Zemi
s jediným úkolem - zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu pomoci, otázkou je,
zda o to vlastně stojíme.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
m Vstupné 65,- Kč 65 min

Středa–čtvrtek

Pátek

Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi! Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené karkulce. I když žánry
na první pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve vizuálně originálním filmu Marii Procházkové Kdopak by se vlka bál. Režisérka
Žraloka v hlavě se v něm vrátila k poetice úspěšného absolventského filmu Příušnice.

Americké sci-fi s titulky

KATYŇ
l Vstupné 60,- Kč 118 min

25.–26.

Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Distribuční film České televize, který vznikl na motivy románu Josefa Kopty.
Scénář k filmu Hlídač č. 47 je poslední scenáristická práce známého televizního autora Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Eduard
Verner ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka, který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky, doufá, že ve svém
dalším životě najde díky lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu.

Další film kultovní série SAW. V SAW V. pokračuje Hoffman v práci Jigsawa. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno a on se musí vydat na
lov, aby zabránil svému prozrazení.

22.

(225 cm2) 2 970 Kč

Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) žije svůj život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu
uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí.

SAW V
l Vstupné 65,-Kč 92 min

l Celá strana 18 x 25 cm

l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

únor 2009

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

Neděle

l Polovina strany 18 x 12,5 cm

v
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v Domažlickém zpravodaji
(450 cm2) 5 940 Kč

číslo 2

KINO ČAKAN DOMAŽLICE

OBSAZENÍ PROSTOR MKS

1. 2. Sněhaři – setkání lyžařů, 3. 2. Koncert Společná věc – Tomáš Pfeiffer,
4. 2. Kurz společenské výchovy a tance,
6. 2. Kurz společenské výchovy a tance – I prodloužená, 7. 2. Kill the pain
– křest CD, 9. 2. Kurz společenské výchovy a tance, 10. 2. Předváděcí akce,
11. 2. Kurz společenské výchovy a tance,
12. 2. Prodej, 13. 2. Prodej, 16. 2. Koncert
ZUŠ Domažlice, 18. 2. Kurz společenské
výchovy a tance, 19. 2. Divadlo v rámci
předplatného – Eskymák z Amsterodamu
aneb Žádné zprávy od táty, 20. 2. Třešničkový ples, 21. 2. Dětský karneval PS
Mír Domažlice, 22. 2. Kurz společenské výchovy a tance – II. prodloužená,
23. 2. Prodej, 24. 2. I. abonentní koncert
Jan Ostrý/Luděk Šabaka, 25. 2. Zasedání
zastupitelstva města, 26. 2. Česká lékařská
komora, 27. 2. Klubová scéna – Elena Sonenshine, 28. 2. Rybářský ples.

v

Americká animovaná komedie v českém znění

LOVECKÁ SEZONA 2
r Vstupné 60,- Kč 76 min

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé
letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent
nejmenší pochopení a děti se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec je mezinárodní hvězda.
Je nejlepším mužem amerických zpravodajských služeb v oblasti, schopen vyjednávat a pohybovat se v zónách, ze kterých se dostane živý
málokdo. Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) je muž bez identity, který svěřuje svůj život chladnému hlasu na druhém konci telefonní linky. CIA
veterán Ed Hoffman (Russell Crowe) zase vede válku od počítače ve svém obývacím pokoji na předměstí a řídí každý Ferrisův pohyb.
Veřejný nepřítel č. 1: Epilog je zakončením dvoudílné gangsterské ságy o Jacquesi Mesrinovi. Jacques Mesrine, největší francouzský gangster
všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly
absolutně nepředvídatelné. Na každou novou „fušku“ se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl
přezdíván „mužem tisíce tváří“.
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane
klíčovou součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra
Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, kteří
chtějí poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí.
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém právě dokončeném filmu Katyň zpracoval jednu
z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr 22 500 polských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940.
Kolem katyňského masakru vznikla řada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby obětí odhalili Němci v roce 1941. Moskva na oplátku
z masakru obvinila Němce, Západ o masakru mlčel.
Jim Carrey se ve filmu Yes Man představí v roli Carla Allena. Ten uplatňuje poněkud zvláštní techniku duševního zdraví. Technika stojí a padá
s velmi jednoduchým pravidlem: říci své ano všemu, co mu v životě přijde do cesty.
Narození Josefa Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, a jeho svět se hroutí.
Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále větších problémů. Zdá se,
že nově poznaná láska je nalezením smyslu jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví Josefa zkouškám, které mu pomohou změnit
sebe i svůj osud.
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly Boog tvořili tu správnou
dvojku, která v prvním díle Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A protože se jim v konkurenci animované
záplavy roku 2006 dařilo nad očekávání dobře, vykoledovali si pokračování. V něm dojde na rozhodující souboj na život a na smrt mezi
dvěma živočišnými skupinami, které se navzájem nenávidí.

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

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

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC BŘEZEN 2009: Lovecká sezona 2, Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám, Zamilovaná zvířata, Česká RAPublika, Cesta na
měsíc 3D, Cinka Panna, Líbáš jako bůh, Kamarádova holka, Deník nymfomanky, Babička, Che Guevara-Revoluce, Peklo s princeznou, Výměna, Underworld 3: Vzpoura Lycanů.
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1. ceny konzervatoře – jednohlasně. Po studiu prohloubil své pedagogické i interpretační znalosti konzultacemi a následnou spoluprací
s prof. H. Schmeiserem z Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
Luděk Šabaka na sebe upozornil již v dětství vítězstvím v mezinárodní soutěži „Virtuosi per Musica di Pianoforte“. Během studia na
pražské konzervatoři v oborech klavír a skladba získal laureátské tituly ve většině významných československých soutěží. Pedagogicky
působí na konzervatoři v Praze a od roku 2003 též na konzervatoři v Plzni.
Neděle 1. a 8. února 2009 od 14.00 a od 16.00 hodin – MKS I. patro
Loutkové divadlo při MKS Domažlice uvede další loutkové představení

Pátek 27. února 2009 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS

KAŠPÁRKOVA KOMEDIE S DRAKEM

ELENA SONENSHINE & JOCOSE JAZZ

Na představení budou vstupenky k zakoupení pouze v předprodeji v Městském informačním centru
Čtvrtek 19. února 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA AP–PROSPER PRAHA

Leonhard Huizinga ESKYMÁK Z AMSTERODAMU aneb ŽÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY

Veselohra o třech dějstvích. Hrají: Igor Bareš, Valérie Zawadská
nebo Michaela Dolinová, Silvie Koblížková nebo Kateřina Jačková nebo Ida Sovová, Jan Dolanský nebo Daniel Bambas, Aleš Procházka nebo David Matásek, Zdeněk Vencl nebo Martin Hruška.
Režie: Štěpán Chaloupka.
Lehká ironická komedie vypráví příběh s až podivuhodnou zápletkou.
Vědecký pracovník, člen výzkumné expedice Královské akademie věd Robert Stevenaart, zmizí na dlouhých deset let beze zpráv kdesi za polárním
kruhem mezi Eskymáky. Spoluúčastníky expedice, ale i manželkou Věrou
a dcerou Lily je považován za nezvěstného. Ovšem život jde dál – dcera
Lily dospěje, strádající manželka Věra si najde v opuštění přítele – svého
právního zástupce Petra, s nímž udržuje tajný intimní vztah. Společně se po
deseti letech „žádných zpráv od táty“ chystají nezvěstného vědce prohlásit
za mrtvého, aby se konečně mohli vzít. Do této situace se absolutně nečekaně vědec Robert Stevenaart vrací. Konfrontace spořádaných civilizovaných obyvatel Amsterodamu s podivným vědcem milujícím
exotiku a neznámo nejen Eskymáků je milou komedií k pobavení i zamyšlení nad hodnotami lidského bytí.

Klubová scéna

První dáma českého jazzu (po dvou letech strávených převážně v USA)
opět na českém turné v super sestavě: ELENA SONENSHINE – zpěv,
Vladimír Strnad – piano, Mirek Linka – kytara, Petr Dvorský – kontrabas, Branko Križek – bicí
Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas dnes jednoznačně nejlepší
české jazzové zpěvačky Eleny Suchánkové-Sonenshine, která studovala
na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Elena dnes
už létá pravidelně zpívat do londýnských klubů, vystupuje na jazzových
festivalech v zahraničí a její vynikající debutové album dokonce vyšlo
přímo v USA. Repertoár Jocose Jazz obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzových úprav lidových písní, tak klasické standardy
od A. C. Jobima, T. F. Wallera a H. Silvera, vždy přizpůsobené stylu
a nástrojovému obsazení seskupení. Skupina Jocose Jazz vystoupila
v roce 2005 v rámci koncertní série Jazz na Hradě, která je pořádána
pod záštitou prezidenta republiky, a na podzim téhož roku objela Českou republiku jako velvyslanec Philips International Jazz Festivalu.
V roce 2006 koncertovala v rámci festivalu Pražské jaro, se Elena sama věnuje též pedagogické činnosti - např. učí na Mezinárodní jazzové dílně v Praze. Slyšet skupinu Elena a Jocose Jazz bude pro návštěvníky klubové scény určitě silným zážitkem. Elena Sonenshine
je víc než důstojná pokračovatelka tradice velkých českých jazzových zpěvaček.
Vstupné: 140,– Kč. Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.

Předprodej vstupenek na všechny 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

Pondělí 23. února 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné

Recitál LENKY FILIPOVÉ

Neděle 8. a 22. března 2009 od 14.00 a od 16.00 hodin – MKS I. patro
Loutkové divadlo při MKS Domažlice uvede loutkové představení

Koncertní vystoupení stálice naší populární i klasické hudební scény Lenky Filipové, která studovala na pražské konzervatoři a na mezinárodní hudební akademii v Paříži obor klasická kytara. Od roku 1982, kdy debutovala albem Zamilovaná, vydala řadu desek (např. Quo vadis, Řeka života, Concertino I a II, Tisíc způsobů jak zabít lásku). Úspěšně
koncertovala i v Německu, Francii, Itálii, Finsku, Japonsku, Švýcarsku, USA a Kanadě. V roce 1988 získala Grand Prix na kytarovém
festivalu v nizozemských Antilách a v roce 1997 českou Grammy. Její poslední album 2CD „THE BEST OF LENKA FILIPOVÁ“, které
bylo oceněné zlatou deskou, vydala v roce 2005, a jak už sám název odpovídá, je kompletním průřezem její tvorby. Základem repertoáru
je výběr ze všech jejích alb se svou jedinečnou žánrovou pestrostí obohacený navíc o kytarovou klasiku, francouzský šanson a irské
lidové písničky a v červnu minulého roku přijala pozvání od Celline Dion a vystoupila jako její host v Praze v O2 Aréně.
Doprovod jí tvoří vynikající muzikanti: Mirek Linhart (akustické a elektrické kytary) a Sean Barry (irská harfa, akordeon a klávesové
nástroje).

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Úterý 24. února 2009 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Koncert v rámci předplatného

Účinkují CHODSKÉ NÁRODOPISNÉ SOUBORY a DUDÁCKÉ MUZIKY
K tanci hraje dechová hudba HORALKA

I. Abonentní koncert

Pondělí 23. března 2009 od 19.30 ve velkém sále MKS

JAN OSTRÝ (flétna),
LUDĚK ŠABAKA (klavír)

Jan Ostrý začal hrát na flétnu nejprve pod vedením prof. V. Žilky a později na pražské konzervatoři u prof. F. Malotína. Od roku
1992 studoval na Conservatoire National de Region de Versailles,
a poté jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, kde ukončil studium udělením

Vstupenky budou k zakoupení pouze v předprodeji v Městském informačním centru Domažlice
Pátek 13. března 2009 od 21.00 hodin ve velkém sále MKS
Klubová scéna

MICHAL PAVLÍČEK s doprovodnou skupinou
Sobota 14. března 2009 od 20.00 hodin ve velkém sále MKS

11. CHODSKÝ BÁL
Divadelní představení v rámci předplatného
DIVADELNÍ AGENTURA SOPHIA-ART

SKVRNY NA SLUNCI

Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková nebo Eva Kodešová, Ondřej Kavan, René Přibil nebo Karel Soukup. Režie: René Přibil
Čtvrtek 26. března od 19.30 ve velkém sále MKS
II. Abonentní koncert

IRINA FOJTÍKOVÁ-KONDRATĚNKO – klavír
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Sezona Kruhu přátel hudby

při Městském kulturním středisku Domažlice

Cena jedné vstupenky na 8 abonentních koncertů
1.–10. řada
560,– Kč
11.–23. řada
480,– Kč
balkón
560,– Kč
INFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
Předplatné Vám zajistí na celou koncertní sezonu stálé místo, toto místo Vám bude automaticky rezervováno i pro další koncertní
sezonu, případné změny či zrušení předplatného je však nutné oznámit programovému oddělení MKS Domažlice. Výhodou předplatného je výrazná sleva v ceně abonentky oproti vstupenkám prodávaným ve volném prodeji. Abonentní průkazka je přenosná, můžete ji
komukoliv půjčit nebo darovat (toto neplatí o abonentní průkazce se slevou ZTP), předplatitelé koncertů mohou uplatnit 10–20% slevu
na některé vybrané pořady, připravované mimo předplatné.
NOVINKA!
Znovuobnovená tradice - „Pódium mladých talentů“
V rámci abonentních koncertů připravilo MKS Domažlice ještě další koncert, na němž se představili mladí umělci z Domažlic a blízkého okolí, kteří se rozhodli po absolvování základní umělecké školy věnovat se hudbě profesionálně a zvolili si ji jako studijní obor na
konzervatořích či vysokých školách. Platnost abonentní průkazky se tedy rozšířila o jeden koncert navíc, aniž by byla navýšena cena
předplatného.
úterý 24. února
JAN OSTRÝ – flétna
LUDĚK ŠABAKA – klavír
Jan Ostrý začal hrát na flétnu nejprve
pod vedením prof. V. Žilky a později na
Pražské konzervatoři u prof. F. Malotína.
Od roku 1992 studoval na Conservatoire
National de Region de Versailles a poté
jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon, kde ukončil studium jednohlasným udělením 1. ceny konzervatoře.
Luděk Šabaka na sebe upozornil již
v dětství vítězstvím v mezinárodní soutěži „Virtuosi per Musica di Pianoforte“.
Během studia na pražské konzervatoři
v oborech klavír a skladba získal laureátské tituly ve většině významných československých soutěží.
II. abonentní koncert
čtvrtek 26. března
IRINA FOJTÍKOVÁ-KONDRATĚNKO
Irina Fojtíková- Kondratěnko je významnou českou klavíristkou lotyšského
původu. Vystupuje nejen sólově, ale i s řadou českých a zahraničních orchestrů ve
Francii, Německu, Itálii, Brazílii, Argentině, Belgii, na Taiwanu, v Japonsku apod.
V roce 2007 byla vyhlášena Ženou roku
v oblasti umění a kultury.
III. abonentní koncert
Čtvrtek 2. dubna
GABRIELA DEMETEROVÁ – housle
komorní soubor Collegium
G. Demeterová začala hrát na housle již
ve třech letech. Od roku 1983 studovala
v Praze na konzervatoři a na Akademii
múzických umění u prof. Nory Grumlíkové. Od roku 1980 se účastnila mnoha sou-

těží doma i v zahraničí, kde získala řadu
ocenění, mimo jiné na Kocianově houslové
soutěži v České republice nebo na Mezinárodní soutěži Yehudi Menuhina v Anglii.
Gabriela Demeterová obdržela ocenění
„Žena roku 2006“ v anketě prestižního
časopisu Prague Club Magazine.
IV. abonentní koncert
pátek 15. května
BENNEWITZ QUARTET
JIŘÍ NĚMEČEK – housle, ŠTĚPÁN
JEŽEK – housle, JIŘÍ PINKAS – viola, ŠTĚPÁN DOLEŽAL - violoncello,
LUDMILA PETERKOVÁ – klarinet
Bennewitz Quartet
Brzy po svém vzniku na půdě pražské
HAMU v roce 1998 se Bennewitzovo
kvarteto začlenilo mezi vynikající komorní
soubory na naší hudební scéně. Největším
přínosem pro umělecký růst souboru byly
bezpochyby osobnosti Rainera Schmidta
(Hagen Quartet), s nímž kvarteto intenzívně pracovalo v Madridu v letech
2002/4, a posléze prof. Waltera Levina
(LaSalle Q.) na Musikakademie v Basileji. Bennewitzovo kvarteto tam působilo
jako rezidenční soubor, přičemž souběžně
s vlastním studiem vedlo kurz komorní hry
pro mladá kvarteta.
Ludmila Peterková je nejvýznamnější českou klarinetistkou a laureátkou
Pražského jara 1991. Od svých 27 let je
profesorkou klarinetu na pražské konzervatoři, kterou před lety sama absolvovala.
Pokračovala na HAMU a pak též v Paříži
na Conservatoire National Supérieur. Kromě klarinetu se věnuje moderování – pro
Českou televizi točí pravidelný hudební
měsíčník Terra musica. Od roku 2007 po-

řádá v Domažlicích Mezinárodní hudební
klarinetové kurzy.
V. abonentní koncert
čtvrtek 24. září
PUELLA TRIO
TEREZIE FIALOVÁ - klavír, LENKA
MATĚJÁKOVÁ - housle, MARKÉTA
VRBKOVÁ - violoncello
Puella trio vzniklo v roce 2003 na
konzervatoři v Brně a v současnosti patří
k nejtalentovanějším triím mladé generace.
Od roku 2005 se připravuje pod vedením
Guarneri Tria Prague a komorní hru studuje na Hochschule für Musik Luzern ve
Švýcarsku ve třídě prof. Ivana Klánského
a prof. Marka Jerie.
VI. abonentní koncert
čtvrtek 29. října
STAMICOVO KVARTETO
JINDŘICH PAZDERA – housle, JOSEF
KEKULA – housle, JAN PĚRUŠKA
– viola, PETR HEJNÝ – violoncello
V prosinci roku 2005 oslavilo Stamicovo kvarteto významné jubileum svého
působení – dvacet let své existence. Od
inauguračního koncertu v Zrcadlové kapli
pražského Klementina v září roku 1985
dosáhlo kvarteto mnoha vynikajících
úspěchů doma i na mezinárodních pódiích, jeho členové působili jako lektoři na
mistrovských kurzech v Evropě i Americe
a počet koncertních vystoupení vysoko
přesáhl počet dvou tisíc. Stalo se tak díky
vítězství v mezinárodní soutěži EBU/OIRT
v roce 1986 v rakouském Salcburku, které
získal soubor záhy po svém založení. Toto
ocenění přineslo kvartetu mnoho nových
příležitostí po celém světě.
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VII. abonentní koncert
čtvrtek 5. listopadu
BRAHMS TRIO PRAGUE
ONDŘEJ VRABEC – lesní roh, MONIKA VRABCOVÁ – housle, DANIEL
WIESNER - klavír
Brahmsovo trio je soubor s krátkou
historií (působí od roku 2005), dobrou
prezentací a značným uměleckým potenciálem, o čemž svědčí jeho první deska jedná se o nesmírně pozoruhodný projekt,
dokonce o nahrávku, která by si zasloužila
nějakou mezinárodní gramofonovou cenu.
VIII. abonentní koncert
čtvrtek 10. prosince
VERNER COLLEGIUM
LUDMILA VERNEROVÁ – soprán,
JAN VERNER - trubka, PAVEL VERNER – hoboj, PETR VERNER – housle,
JULIE VERNEROVÁ – housle, JAKUB
VERNER - housle, RADKA VERNEROVÁ – viola, PAVEL VERNER – vio-
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loncello, MICHAEL VERNER – fagot,
LUKÁŠ VERNER – kontrabas
Profesionální komorní soubor významné pražské hudební rodiny, jejíž hudební
tradice sahá až do devatenáctého století.
Dědictví talentu minulých generací nese
dnes jako nejstarší hudebník rodu Pavel
Verner, vynikající hobojista a hudební
pedagog. Aktivní rodinné muzicírování
během času, kdy se z dětí stali profesionální hudebníci, přerostlo ve špičkovou profesionální práci. Kritici oceňují zejména
kvalitu zvuku, spontánnost výrazu a jednotu stylového pojetí, kultivovanou lety společné práce a výrazným talentem. Všichni
členové souboru zastávají významné posty
pražského hudebního života.
Těšíme se na Vaši návštěvu v našem kulturním zařízení v novém roce 2009.
Městské kulturní středisko Domažlice
Změna programu vyhrazena.

PŘEDNÁŠKA L. ŠIMÁNKA

HAVAJSKÉ OSTROVY

Na ně se můžete vydat za pomoci velkoplošné panoramatické live-diashow se sedmi projektory. Průvodcem vám bude známý cestovatel Leoš Šimánek 11. března od
19 hodin v MKS. Předprodej zajišťuje Městské informační centrum.
Leoš Šimánek na svých cestách už několikrát navštívil Havaj. Tentokráte si však
pro toto souostroví udělal hodně času. S manželkou synem a dcerou důkladně procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v létě, ale i v zimě. S ruksaky na
zádech se vydali i do málo známých končin, do míst, kam se běžný turista, trávící na
Havaji jen pár týdnů dovolené, těžko dostane. Šimánkovi byli uchváceni překrásnými
zátokami lemovanými kokosovými palmami s blankytně modrou či tyrkysově zelenou vodou. Putovali podél pobřeží s příkrými horami.
Havajské ostrovy nejsou však zajímavé pouze kolem moře. Mají gigantické kaňony a vysoké skalní útesy, mají vulkány, stoupající z nesmírných hlubin do víc než
4000 metrů výšky. Šimánkovi společně pádlovali v kajacích, z jedné ze sopek sjížděli na horských kolech mezi lávovými poli až k moři.
Při druhém zimním pobytu vyrazili Leoš a Lenka s horolezeckými lyžemi na nejvyšší sopku souostroví. Pozorovali také plejtváky, kteří před Vánocemi dorazili od
6000 km vzdálené Aljašky do havajských teplých vod, kde se samicím rodí mláďata.
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou přírodním unikátem, který na světě nemá obdoby.
red

KILL THE PAIN KŘTÍ CD

Dne 7. 2. pořádá kapela Kill the Pain ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Domažlice koncert, na němž pokřtí své debutové album LIFE IS FIGHT,
které nahrávala ve studiu Franzkavkaz. Na koncert si přizvali pražskou Diphterii,
domažlické Elementary a nejznámějším hostem budou českokrumlovští Locomotive, kteří vystupují vedle nejznámějších světových jmen nejen na českých podiích.
Kill the Pain působí na metalové scéně více jak čtyři roky a za tu dobu si již získali
řadu skalních fanoušků, kteří nové CD netrpělivě očekávají. Kvalitní zvuk a světelná technika s kombinací známých a osvědčených kapel dává tušit, že domažlické
kulturní středisko čeká velmi povedená akce, která potěší nejen příznivce tvrdších
hudebních žánrů.
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Turistické akce
v ÚNORU
Neděle 1. 2.
Turistická vycházka. Sraz u kostela „U Všech
svatých“ ve 13 hod. Trasa: Domažlice,
Milavče (6 km). V Milavčích překvapení.
Návrat vlakem. Vede K. Bílek.

Sobota 7. 2.
Účast na XI. Českém zimním srazu turistů.
Odjezd z nádraží ČD v 7.52 hod., nebo ze
zastávky v 7.54 hod do Bělé nad Radbuzou.
Zde trasy 8, 15, 18, 20 a 24 km.
8 km trasa: Velký Zvon, Pleš, rozcestí pod
Pleší. Kyvadlová doprava z Bělé na rozcestí.
Trasa: Velký Zvon (prohlídka a občerstvení),
bývalá pohraniční rota Václav, zaniklá ves
Rabov, Pleš, rozcestí pod Pleší. Kyvadlovou
dopravou zpět. Informace: tel. 728 979 064.

Neděle 8. 2.
Zájezd do komorního divadla v Plzni na
inscenaci divadelní hry Zkrocení zlé ženy
od Williama Shakespeara. Odjezd v 17.30
hod od autobusového nádraží v Poděbradově
ulici. Cena: vstupenky do divadla 150,– nebo
180,– Kč, jízdné pro členy KČT 100,– Kč,
pro ostatní 120,– Kč. Vede E. Nosková. Přihlášky a peníze přijímá M. Senohrábková,
Havlíčkova 225, Domažlice, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714.

Čtvrtek 12. 2.
Turistická beseda v Gymnáziu J. Š. Baara:
Manželé Altmanovi – Na kole za Kelty do
Bretaně a Normandie. Začátek v 18 hodin.

Sobota 14. 2.
Valentýnská vycházka. Sraz v 18 hodin u Sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět
(6 km). Vede K. Bílek.

Neděle 22. 2.
Turistická vycházka. Odjezd ze zastávky ČD
ve 12.31 hod na Babylon. Trasa: Babylon,
Pasečnice, jeskyně Salka, Stráž, Domažlice
(10 km). Vede M. Janutková.

Sobota 28. 2.
Lyžařský zájezd na Geiskopf. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7.30
hod. Trasa: Nýrsko, Železná Ruda, Regen,
Geiskopf (1120 m n.m.).
Zde sjezdové lyžování, běžecké tratě, procházky, sáňkařská dráha (2 km). V místě
je sedačková lanová dráha, několik lyžařských vleků, bufet a restaurace. Odjezd
domů v 16 hod. Cestovní doklady s sebou. Doporučujeme úrazové pojištění.
Vede K. Bílek. Cena: Děti: 200,– Kč, členové
KČT 220,– Kč, ostatní 250,– Kč. Přihlášky
a peníze přijímá do 21. 2. M. Senohrábková,
Havlíčkova 225, Domažlice, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714.

Připravujeme
Čtvrtek 5. 3.
Turistická beseda v Gymnáziu J. Š. Baara:
J. Wollerová – Národní parky Tanzanie
a Ugandy. Začátek v 18 hodin.

v
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA
Domu dětí a mládeže DOMINO v Domažlicích na měsíc ÚNOR

Pondělí 2. února – pátek 20. února – ANIMOVANÉ POSTAVIČKY Z VEČERNÍČKŮ výukový program pro žáky 1.–3. tříd ZŠ ve
spolupráci s Galerií bratří Špillarů v Domažlicích od 10 hodin v galerii.
Sobota 7. února – VALENTÝNSKÁ DÍLNA od 9 do 12 hodin v domě dětí.
Akce o jarních prázdninách:
pondělí 23. února – KERAMIKA PRO DĚTI od 9 do 14 hodin v domě dětí
úterý 24. února – DÍLNA VESELÁ ZVÍŘÁTKA od 9 do 14 hodin v domě dětí
středa 25. února – KREATIVNÍ DÍLNA PRO DĚTI – kontejner na tužky s aplikacemi ze samolepicí tapety, společně s galerií bratří Špillarů, zahájení v 8.45 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí, vlastní dílna bude probíhat
v galerii, přihlášky jsou přijímány do 18. února
čtvrtek 26. února – Zájezd pro děti do divadla Alfa v Plzni na představení Kilo jablek pro krále včetně prohlídky zákulisí divadla
odjezd autobusu v 7.30 hodin z Poděbradovy ulice, příjezd zpět ve 12.15 hodin, přihlášky jsou přijímány do 18. února
pátek 27. února – VÝPRAVA NA HOROLEZECKOU STĚNU sraz v 8 a ukončení ve 12 hodin v domě dětí
Okresní kola soutěží
středa

4. 2.

Soutěž v Nj I. - III.

v DDM

středa

11. 2.

Soutěž v Aj I. - III.

v DDM

Okresní kola soutěží ZUŠ
pondělí

9. 2.

hra na dechové a bicí nástroje

v ZUŠ Domažlice

pondělí

16. 2.

sólový a komorní zpěv

v ZUŠ H.Týn

Rázovité Chodsko představuje nakladatelství
Soukup & David v prvním titulu roku 2009!
23 podrobně připravených výletů pěších, cyklistických i autem, s barevnými fotografiemi
a mapami, s obsáhlou kapitolou praktických informací i barevnou prezentační přílohou měst,
obcí a dalších zajímavých subjektů.
Partneři z popisovaného regionu nabízejí čtenářům dárek - vstupenky a poukázky do těch
nejatraktivnějších památek a zařízení v Domažlicích, Horšovském Týnu, Poběžovicích, Chudenicích, Nýrsku, Klenčí pod Čerchovem, na zříceninu Rýzmberk, do Kozinova statku v Újezdě,
na Kurzovu věž na Čerchově, aj. Vstupenky a poukázky v brožuře platí do r. 2011! Publikace
(zhruba za 179,- Kč) bude k dispozici v nejbližší době v Městském informačním centru.

Blázinec v prvním poschodí byl prvním představením v letošním roce
v rámci předplatného. O úspěch se zasloužili všichni členové souboru, na snímku vynikající O. Navrátil.
Foto M. Karolyi
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l PRODÁM starší kuchyňskou linku
3m, sporák Mora bílý, kulatý stůl +
židle. Vše velmi levně, možno i jednotlivě. Tel. 775 298 033.

ZUŠ V ÚNORU

Taneční obor:
6. 2. vystoupení na prodloužené tanečního
kurzu v MKS,
14. 2. účast v krajské soutěži tanečních
oborů ZUŠ v Plzni, DDM – Pallova ul.
Hudební obor:
9. 2. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje,bicí a dudy v ZUŠ Domažlice,
16. 2. Okresní kolo soutěže pěveckého
oddělení v ZUŠ Horšovský Týn.
Pozvánka na žákovský koncert ZUŠ
16. 2. od 17.30 v MKS.
J. Er.

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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Přehled o investičních plánech a žádostech o dotace

V letošním roce budou v Domažlicích zahájeny významné
investiční akce. Město se na ně připravilo umírněným vlastním
hospodařením a hlavně získáním dotací z fondů Evropské unie.
Přiznané dotace
Jak jste si již přečetli, v březnu bude zahájena stavba domu
pro seniory, který vyjde na 91,6 milionu korun (získaná dotace
60 milionů korun). V červnu to bude zahájení rekonstrukce ČOV,
kanalizace a vodovodu Čistá Berounka ve výši 557 mil. Kč (dotace
432 mil Kč). Další je pak rekonstrukce Husovy ulice v částce 10,8
mil Kč (dotace 10 mil Kč). Tato ulice se začne opravovat v dubnu
a práce potrvají do července. Další je oprava Ladovy ulice (na
Kozinově poli), která přijde na 3,2 mil Kč (dotace 3 mil Kč). Na
údržbu běžeckých stop v okolí Čerchova, která vyjde na 230 tisíc
korun, se podařilo získat 188 tisíc Kč.
Podané žádosti o dotace
Podána je řada dalších žádostí o dotace. Radnice také požádala
o podporu ve výši 19,2 mil Kč na Mze na realizaci akce za 21,5
mil Kč v rámci protipovodňových opatřené zkapacitnění Zubřiny
zejména v lokalitě Na Ostrůvku. Na rekonstrukci tenisových kurtů
4,1 mil Kč (dotace 2 mil Kč), odbahnění rybníka Babylon 35,6 mil

Kč (dotace 32 mil Kč), varovný a informační systém obyvatel města
3,2 mil Kč (dotace 2,9 mil Kč), I. etapa revitalizace území Zelenov
18,8 mil Kč (dotace 16,9 mil Kč), cyklostezka 8,6 mil Kč (dotace
7,3 mil Kč), vodovod v Havlovicích 13,6 mil Kč (dotace 10,9 Kč),
kanalizace v Havlovicích 22,5 mil Kč (dot. 14,6 mil Kč).
Plánované žádosti o dotace
Dále hodlá město požádat o dotace na cyklostezku Domažlice
– Luženice 15,2 mil Kč (dotace 12,9 mil Kč), opravu radnice 8 mil
Kč (5,8 mil Kč), rekonstrukci ZŠ Komenského 17 60 mil Kč (51
mil Kč), zateplení školy Msgre B. Staška 22 mil Kč (19 mil Kč),
rekonstrukci pivovaru 70 mil Kč (59,5 mil Kč) a Aquapark 220
mil Kč (190 mil Kč).

Prezentace studie na využití pivovaru
Na domažlickou radnici byla architektem doručena studie na
využití pivovaru. V něm by měl vzniknout minipivovar s restauracemi, výstavními prostory a kulturními sály. Všem zájemcům
bude dokumentace objednaná městem představena na únorovém
zasedání zastupitelstva města.

KAM S ODPADEM V DOMAŽLICÍCH?

Zákon o odpadech charakterizuje původce odpadu – původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce,
který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec.
Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném-obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
Město Domažlice má vydanou platnou obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
Město Domažlice umožňuje občanům využívat:
Sběrný dvůr DTS – v areálu DTS Domažlice, p. o. Chrastavická ul. 170.
V tomto sběrném dvoře mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání odevzdávat využitelný
tříděný, objemný, biologický, stavební odpad bez nebezpečných vlastností a směsný zbytkový odpad.
Fyzické osoby trvale bydlící v Domažlicích a Havlovicích odevzdávají v tomto dvoře výše uvedený odpad zdarma.
Tento sběrný dvůr má otevírací dobu takto: po–so od 9.00 do 17.00 hod.
Občané Domažlic mohou dále užívat nádob na tříděný odpad, které jsou umístěny po městě. Tyto nádoby nejsou určeny pro původce
odpadů (tj. právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají odpady, a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž podnikatelské
činnosti vznikají odpady).
Sběrný dvůr AVE sběrné suroviny a. s. - dvůr v areálu společnosti bývalých Západočeských surovin a. s. v Chrastavické ulici.
V tomto dvoře mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání odevzdávat využitelný tříděný
a nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad a elektroodpad je pro fyzické osoby trvale bydlící v Domažlicích nebo v Havlovicích zdarma.
V případě, že do tohoto dvora přiveze občan jakoukoliv ostatní druhotnou surovinu, řídí se pracovník provozovny podle platného
ceníku pro výkupny v regionu Plzeň. Vlivem poklesu prodejních cen došlo v krátkém období ke snížení výkupních cen.
Tento sběrný dvůr má otevírací dobu takto:
po–pá 7.30–12.00 hod, 13.00–16.00 hod., v sobotu je zatím z organizačních důvodů dvůr uzavřen.
V obou sběrných dvorech je třeba řídit
se platnými provozními řády a ceníky.
Jednotlivé komodity musí občan do sběrných dvorů vozit již vytříděné dle zákona
o odpadech.
Bližší informace lze získat na odbor
správy majetku MěÚ nebo na odboru ŽP
MěÚ Domažlice. Odbor správy majetku

Dlouhodobé problémy s ukládáním odpadu v okolí kontejnérů v ulici Kosmonautů by
vyřešilo důsledné třídění jak ze strany zdejších obyvatel, tak i cizími osobami, které zde
neoprávněně svůj odpad odkládají.
Foto OŽP

ZAHRÁDKÁŘI ZVOU

Výbor zahrádkáře zve všechny členy na schůzi, která se
uskuteční 9. února v 18 hodin. Na programu jsou organizační věci a přednáška.
(red)
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140 let domažlického Sokola
V roce 1891 byla v chlapecké škole postavena první samostatná
tělocvična. Od té doby bylo Sokolu umožněno zde cvičit za poplatek a úklid. To už cvičili muži, žáci a dorostenci. Ženy si svůj
tělocvičný odbor založily v Sokole až v roce 1898, ale představitelé města nedokázali překonat tehdejší předsudky a ženám vstup
do tělocvičny nepovolili. Teprve v začátcích 20. století směly
ženy poprvé obléci tělocvičné úbory. Tělocvična byla ovšem brzy
nedostačující. Dopoledne školní děti, odpoledne žáci gymnázia,
Sokol se rozrostl o ženy a ženský dorost. Nově se utvořila též DTJ
(Dělnická tělocvičná jednota) a také se hlásila o svá práva. Během
střídání až do pozdních hodin nebylo možno ani řádně vyvětrat.
Touha Sokola postavit si vlastní tělocvičnu se měnila na nutnost. Zábavní výbor se horečně činil, pořádal řadu společenských
a kulturních akcí, veřejná cvičení, založil se divadelní odbor

a veškeré výnosy se ukládaly na vytoužený cíl – sokolovnu. První
naděje svitla po roce 1910, kdy zemřelý starosta Petr Hana odkázal
Sokolu pozemek na stavbu sokolovny a sokoliště. Po vyměření, na
jaře 1914, bylo rozhodnuto vybudovat zatím alespoň letní cvičiště.
S pracemi se započalo, ale přišla I. světová válka, muži narukovali
a práce skončily.
Po válce měl Sokol našetřeno 84 000 Kč, ale rozpočet na stavbu
sokolovny v roce 1919 zněl na 1 220 000 Kč. Na stavbu nebylo
pomyšlení.
V této těžké situaci nabídl Max Dufek Sokolu k odkoupení svůj
hotel Černý kůň na náměstí. V hotelu se pak po úpravách cvičilo
v sále a již ve vlastním objektu pořádali všemožné akce a divadla
na rozmnožování finančního základu. Hotel byl pak přejmenován
na Sokolský dům.
(pokračování příště)

PALIVOVÉ DŘEVO - STROM. CHIRURGIE - DOPLŇKY

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

(z výsuvného žebříku a plošiny - 13 m)

l rozvoz zajištěn nákladním vlekem 2,5 m3
l prodej ocelových (skládacích) kozlíků na řezání palivového dřeva pro všechny uživatele;

pro zahradní architekturu nabízíme vypreparované pařezy osázené jehličnany

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

Neberem Vás na hůlku, děláme to za půlku!

TŘETÍ VÝROČNÍ BOULDEROVÁNÍ NA VODÁRNĚ

Horolezecký oddíl Domažlice uspořádal dne 10. 1. 2009 již druhé BOULDEROVÁNÍ
NA VODÁRNĚ (lezení na umělé stěně) v prostorách bývalé vodárny blízko cyklostezky
směrem na Havlovice. Provoz na vodárně si zabezpečují členové oddílu sami v průměru
třikrát do týdne a o akcích a pravidelných „trénincích“ informují na svých internetových
stránkách www.ho.domazlice.cz.
Závodů se celkem zúčastnilo 20 závodníků z domácího oddílu, blízkého okolí Domažlic. Všichni byli po zahájení rozděleni do několika kategorií – děti, junioři a dospělí.
Nálada byla bojovná a nikdo ze zúčastněných nechtěl svým soupeřům dát nic zadarmo.
Po bojích na stěnách byly ceny od našich sponzorů rozděleny následovně: děti – 1. Karolínka Krbová, junioři – 1. Vlastislav Souček, 2. Miroslav Kubiska, 3. Petrik Žáček, ženy
1. Zuzana Vašková, 2. Kateřina Smutná, 3. Alena Fenclová, muži – 1. Zdeněk Blažek,
2. Janýz Šimek, 3. Ondřej Bufka.
Po skončení veškerého zápolení a vyhlášení cen byla od 18,00 hodin zahájena velice
zajímavá prezentace PROTINOŽCI, KLOKANI …ANEB TROCHU O AUSTRÁLII, kterou zajistili dva dobrodruzi Jaromír Tippl (1 rok v Austrálii) a Martin Vacík
(1a3/4 roku v Austrálii).
Rádi bychom touto cestou také poděkovali našim sponzorům, kteří nám poskytli ceny.
HO Domažlice plánuje samozřejmě mnoho dalších akcí např. zimní výlety do přírody,
pravidelné bouderování, skalní lezení u nás i v zahraničí a samozřejmě pravidelné tréninky na vodárně. Rádi bychom proto touto cestou pozvali všechny nové zájemce a příznivce
tohoto směru. Informace o plánovaných, stávajících i minulých událostech ze života našeho oddílu naleznete na našich webových stránkách.
(hs)

Otevírací doba
v Plaveckém bazénu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13–17 a 19–22
6–8 a 13–19
6–8 a 13–17 a 19–22
6–8 a 13–22
6–8 a 13–17 a 19–22
13–21
11–20

Dětský bazén
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13–15 a 17–22
13–16 a 18–19
6–8 a 13–15 a 18–22
6–8 a 13–16.30 a 19.30–20
6–8 a 13–20
13–21
11–20

Sauna
Středa–muži
Čtvrtek–ženy
Pátek–společná

16–21
14–21
14–21

Zimní stadion

Volné bruslení
Úterý 17–18.30
Čtvrtek 17–18.30
Sobota a neděle podle Chodské ligy (informace vždy na začátku týdne na ZS) (red)

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na
www.domazlice.info
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DROGERIE-PARFUMERIE
PODSKALSKÁ
nám. Míru 56, ( 379 722 290
Nabízí
velký výběr

paruk
a příčesů
módních
odstínů
a střihů
(možný výběr
i na zdravotní
poukázku)
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

