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MĚSTO PŘIPRAVUJE ZRESTAUROVÁNÍ
POMNÍKU DĚKANA PŘÍHODY
Pomník děkana Antonína Příhody nacházející se v parku
u pošty v Domažlicích je velký
unikát a nejcennější pomník
ve městě. Jeho autorem je
nejvýznamnější český sochař
přelomu 19. a 20. století Josef
Václav Myslbek. Podle akademického malíře Jaroslava
Šindeláře, který sochu v roce
2008 opravoval a nyní provedl
důkladnou prohlídku, je ovšem
ve špatném stavu. Doporučil
nejen kompletní renovaci pomníku, ale také jeho přesunutí
do interiéru.
Pomník děkana Antonína Příhody je z hořického pískovce,
který velmi špatně odolává klimatickým jevům, a v současné době hrozí jeho destrukce.
„Městu bylo navíc doporučeno,
přesunout celý pomník do interiéru a místo něj v parku instalovat repliku,“ vysvětlil místostarosta Domažlic Zdeněk
Novák.
Přesto, že půjde o velmi nákladnou akci, současné vedení radnice se k tomuto řešení
přiklání. „Jde o náš nejcenněj-

ší a unikátní pomník, málokteré město se může pochlubit
takovou plastikou. V současné době se pustíme do první
etapy a pokusíme se zajistit
kompletní zrestaurování sochy, které by mělo vyjít na
zhruba tři sta tisíc korun,“ dodal Novák.
Město Domažlice se na tyto
práce bude snažit získat dotaci z programu Plzeňského
kraje – Zachování a obnova
památek Plzeňského kraje.
Do jakých interiérů by se po
opravě měla socha přestěhovat a zda do parku umístit
repliku nebo odlitek originálu,
není zatím ještě jasné.
Pomník Antonína Příhody je památkově chráněným objektem.
Na širokém ořímsovaném soklu
sedí v křesle postava v mírně
nadživotní velikosti. Po stranách
jsou dvě děti. Jeho autorem je J.
V. Myslbek (1881). Antonín Příhoda (1668 – 1749) byl domažlický děkan a vikář, podporovatel
chudých – zejména studentů,
ale také přírodovědec a pěstitel
ovocných stromů. 
(bub)

Pomník děkana Antonína Příhody na snímku z roku 2008,
kdy byl naposledy zrestaurován.  Foto: www.domazlice.eu

Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se uskuteční 26. února od 14:00 hodin v kanceláři starosty.
Zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 28. února od 16:00 hodin v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice
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ZASTUPITELÉ JEDNALI
O NOVÝCH VYHLÁŠKÁCH
Hned tři vyhlášky byly na programu prosincového zasedání zastupitelstva. Pod
bodem č. 16 to byla vyhláška týkající se
nakládání s odpady. Tento bod byl ale nakonec odložen.
Další dvě vyhlášky zastupitelé schválili
a vydali tak obecně závaznou vyhlášku
města Domažlice č. 5/2017, kterou se
mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005, o pohybu psů
a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí
místního pořádku. Vyhláška byla upravena na základě doporučení Ministerstva
vnitra.
Poslední vyhlášku, kterou zastupitelé
projednávali, byla ta týkající se nabízení sexuálních služeb na území města
Domažlice. Zastupitelé tak vydali obecně závaznou vyhlášku města Domažlice
č. 6/2017, kterou se změnila obecně

závazná vyhláška města Domažlice
č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení,
sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství. Na základě této změny již nebude
možné vůbec nabízet legálně sexuální
služby v lokalitě na Valše na účelové komunikaci, naproti benzínce Tank ONO,
vedoucí k záchytné stanici. Stejný zákaz
platí po celém městě.
„K přípravě vyhlášky došlo i na základě
podnětů od rodičů, kteří s dětmi chodí
do útulku například vybrat psa, a také od
městské policie,“ zmínil při předkládání
bodu zastupitelům Michal Hájek, vedoucí
odboru správy majetku.
Znění obou nových vyhlášek je možné
si přečíst na webových stránkách města
www.domazlice.eu v sekci Samospráva Vyhlášky a nařízení města.
(bub)

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour se konal v lednu v Brně.
U expozice Plzeňského kraje, která se nacházela zhruba uprostřed stánků všech
vystavovatelů, vyhrávala dudácká muzika. Za domažlickou radnici se akce zúčastnili starosta města Miroslav Mach a místostarosta Stanislav Antoš. Foto: (toš)
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Ve čtvrtek 1. února 2018 bude v 15 hodin
slavnostně otevřen

Domov se zvláštním režimem
v Benešově ulici (pro pozvané hosty).

Pro širokou veřejnost se uskuteční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 2. února od 12 - 18 hodin.
Projekt byl realizován z finančních
prostředků města Domažlice
a Ministerstva práce a sociálních věcí

KRÁTCE:

Radní v prosinci schválili zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem
„Přestavba ubytovacího zařízení na
sportovní centrum Elišky Krásnohorské
č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“. Práce by měly probíhat zhruba
v období březen až září 2018. V novém
sportovním centru by měla být například
krytá atletická dráha, prostory pro karate
a další sporty. Přestavba vyjde zhruba na
9,5 milionu korun.
Radní v prosinci schválili také zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
s názvem „Obytná zóna Vrbova ulice
v Domažlicích“. Vybudování zóny vyjde
město na zhruba 5,5 milionu korun.
Tradiční středeční trhy na domažlickém
náměstí budou znovu zahájeny 7. března
a potrvají až do 19. prosince 2018. Řidiči
tak musí každou středu počítat s pravidelnou uzavírkou části spodní poloviny
náměstí.
Město Domažlice v letošním roce opět
podpoří konání soutěže Zlaté zrcadlo.
Jedná se o soutěž pro kadeřníky a kosmetičky ze středních škol a učilišť. Akci
pořádá Střední odborné učiliště Domažlice a tématem letošního, v pořadí již
5. ročníku, je Hollywood 21. století.
Radní schválili cenu vodného a stočného pro rok 2018. Spotřebitelé pocítí nepatrné navýšení cen oproti roku
2017. Vodné vyjde na 36,20 Kč bez DPH
(s DPH 41,63 Kč), což činí navýšení
o 1,21 Kč oproti roku 2017. Stočné potom vyjde na 32,60 Kč bez DPH (37,49
s DPH), což je o 1,03 Kč více než v roce
uplynulém.(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do
10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.
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AZYLOVÝ DŮM SV. ALBERTA, DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
Na stránkách únorového vydání Domažlického zpravodaje vám představíme další
z poskytovatelů sociálních služeb na Domažlicku. Tentokrát to bude Azylový dům
sv. Alberta a Domov pro matky s dětmi
v tísni Domažlice.
Domov sv. Alberta Chmielowského,
jehož zřizovatelem je Diecézní charita Plzeň, byl založen 1. července 2011. Počáteční kapacita domu 10 lůžek byla doplňována formou sociální ubytovny. Od roku
2014 pak byla tato kapacita navýšena na
současných 29 lůžek.
Během zákonem určené doby, zpravidla
nejdéle jednoho roku, personál azylového
domu pracuje s osobami v tíživé životní situaci, jako je zejména ztráta bydlení a nezaměstnanost a obecně nezvládnutí adaptace na nové ekonomické a společenské
podmínky přicházejících po roce 1989.
Azylový dům poskytuje ubytování potřebným na přechodnou dobu, motivuje k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace.
Pomáhá se začleněním zpět do společnosti a minimalizací závislosti na systému
státní sociální pomoci. Konkrétně pomáhá při zajištění stravy anebo poskytnutím
podmínek pro samostatnou přípravu stravy. Poskytuje podmínky k celkové hygieně těla, úklidu, žehlení, vaření, při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících
z individuálních plánů uživatelů.

Dům je tedy určen jak pro dospělé osoby,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci,
tak i pro děti, pouze však v doprovodu zákonných zástupců. V lednu 2016 byla pro
tyto případy zřízena klubovna pro práci
s dětmi a mládeží. Mohou zde smysluplně trávit volný čas nebo se připravovat na
školní vyučování.
Azylový dům poskytuje celodenní ubytování na vícelůžkovém, maximálně však
čtyřlůžkovém pokoji.
Potencionálními klienty azylového domu
se mohou stát osoby, které splňují podmínky přijetí:
- osoby bez přístřeší
- osoby mladší 18 let pouze se zákonným
zástupcem
- trvalý pobyt na území EU
- schopnost sebeobsluhy
- platný doklad totožnosti
- písemné podání Žádosti o poskytování
soc. služby
- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
- ochota spolupracovat na plnění Individuálního plánu
Úhrada za službu:
Dospělá osoba: 100,- Kč / den
Nezletilá osoba: 70,- Kč / den
Kontakty:

Důležitá je také pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou a podpora při
dalších aktivitách zlepšující sociální začleňování.

Adresa: Kozinova 177, 344 01 Domažlice

Volné pracovní místo
Městský úřad Domažlice

Kontakt na pracovníky ve službě - mobil: 731 433 055, e-mail: ad.domazlice@
dchp.charita.cz

Tajemnice Městského úřadu Domažlice oznamuje na základě § 7
odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, a v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení
funkčního místa správní referent
pro úsek stavebního úřadu.
Podrobnosti najdete
na www.domazlice.eu
Přihlášku je možné posílat
až do 15. února 2018.

Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Svoboda, tel.: 731
433 050, jiri.svoboda@dchp.charita.cz
Zástupkyně vedoucího: Ing. Ivana Knetlová , tel.: 731 433 142

Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice je také zařízení Diecézní charity
Plzeň, je v provozu od 30. 4. 1999.
Pomáhá matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily
bydlení. Službu mohou využít i nezletilé
matky a nezletilé těhotné ženy. Těmto ženám nabízí bezpečné ubytování, zázemí,
psychickou podporu a pomoc při získávání a prohlubování dovedností, které vedou
k samostatnému bydlení.
Cílovou skupinou jsou tedy matky s dětmi
do 26 let (pokud se připravují na budoucí
povolání), těhotné ženy a nezletilé matky
a nezletilé těhotné ženy.

Cílem služby je poskytnutí bezpečného
ubytování, zázemí, psychické podpory
a pomoci při získávání a prohlubování dovedností, které vedou ke schopnosti matky vést samostatný běžný život (samostatně bydlet, pracovat, udržet si zaměstnání,
pečovat o své děti).
Zařízení poskytuje službu sociální prevence, jejímž smyslem je pomoc matkám překonat jejich tíživou situaci a zamezení případnému umístění jejich dětí do náhradní
rodinné péče.
Poskytnutím dočasného zázemí lze také
zabránit výskytům sociálně patologických
a kriminálních jevů, ke kterým by se mohly
matky v tíživé situaci uchýlit.
Poskytované služby: pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování (po dobu
zpravidla nepřevyšující 1 rok), umožnění
celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního a ložního prádla; pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při
upevnění kontaktu s rodinou, podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování; jako doplňkové služby - základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktů (psycholog, lékaři, rodinná
poradna, MŠ, ZŠ apod.), výchovné, vzdělávací činnosti, besedy, přednášky, programy zaměřené na úlohu matky v rodině,
vývoj dítěte, ochranu nenarozeného života, individuální a společné hry dětí i matek
mezi sebou, matek s dětmi, dle potřeby
a možností materiální pomoc, nabídka
psychické a duchovní podpory.
Služby DMD jsou poskytovány nepřetržitě
po celý rok 24 hodin denně.
Úhrada služeb:
Těhotná žena bez dětí

130 Kč/ den.

Matka

100 Kč/ den.

Dítě

70 Kč/ den

(úhrada je za 3 děti, každé další dítě má
ubytování zdarma)
Kontaktní informace:
Domov pro matky s dětmi v tísni, Havlovice 5, 344 01 Domažlice, telefon: 379 776
388, e-mail: dmd.havlovice@dchp.charita.
cz, www.dchp.cz
vedoucí služby: Dagmar Řezáčová, DiS.
tel. 731 433 006, zástupce vedoucí: Bohumila Herianová, DiS.
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Klub českých turistů / Muzeum Chodska
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

Sobota 3. 2. Turistická vycházka. Sraz
u Golema ve 12 hod. Trasa: Domažlice,
Újezd, Trhanov (8 km). Návrat vlakem.
Vede A. Léblová.
Čtvrtek 8. 2. Turistická beseda v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého
od 18 hod. Mgr. Rostislav Sladký: Pamír
jinak. Na kolech přes střechu světa.

Neděle 11. 2. Turistická vycházka.
Sraz u rozcestníku turistických tras na
náměstí před Dubinou. Trasa: Domažlice, Nevolice, Spáňov (8 km). Vede
M. Ryšánek.
Středa 14. 2. Valentýnská vycházka.
Sraz u sokolovny v 17 hodin. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět (8 km). Vede
S. Doubek.
Sobota 17. 2. Turistická vycházka „Za
dobrými párky na Štefle“. Odjezd z nádraží ČD v 10.21 hod. do Chodské Lhoty. Trasa: Chodská Lhota, Štefle a zpět
(7 km). Vede K. Bílek.

Pátek 23. 2. Zájezd do nového divadla v Plzni na muzikál „Kdyby 1000 klarinetů“. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 17.30 hod. Cena
pro členy KČT a Sokola Domažlice je 430
Kč, pro ostatní 480 Kč. Přihlášky a peníze
přijímá paní Senohrábková, tel. 723 331
714 nebo 379 724 113. Vede P. Matějka.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
Čtvrtek 1. 3. Turistická beseda v Penzionu pro seniory v ulici Prokopa Velikého
od 18 hod. Jaroslava Wollerová: Chile,
Patagonie.

SBÍRKA NOVOROČNÍ
ČTYŘLÍSTEK
Součástí Novoročního výstupu na Čerchov byla opět i sbírka Novoroční čtyřlístek, do které se zapojilo 172 turistů. Podařilo se vybrat více než 5 tisíc korun. Tyto
peníze budou použity k zajištění různých
aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany v programu Turistika pro všechny.
 Text: red, Foto: www.kctdomazlice.cz

Klub českých turistů Domažlice opět pořádal Novoroční výstup na Čerchov
(1. 1. 2018). Letos se jednalo již o 20. ročník této akce a na turisty čekaly při výstupu
na nejvyšší horu Českého lesa opravdu náročné podmínky v podobě sněhových
a ledových ploten. Akce se zúčastnil i starosta Domažlic Miroslav Mach a dále starostové Klenčí pod Čerchovem, Furth im Wald, Waldmünchenu a ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda. Setkání zpestřil ponocný z Waldmünchenu, který
popřál Čerchovu všechno nejlepší do dalšího roku.  Foto: www.kctdomazlice.cz

ÚNOROVÉ AKCE V MUZEU CHODSKA
Muzeum Chodska v Domažlicích vás srdečně zve na zahájení výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, která připomíná
vězně z českých zemí v nacistických koncentračních táborech. Vernisáž se koná
v úterý 20. února od 17 hodin v Chodském
hradu. V rámci vernisáže se koná beseda
s Asafem Auerbachem, který je jedním
z Wintonových dětí.
V Chodském hradu je v únoru ke zhlédnutí výstava „Domažlické osmičky“, která
reflektuje přelomové roky 1918 – 1968.

Je to první z akcí, která nám připomíná
100. výročí od vzniku Československa.
K výstavě jsou pořádány komentované
prohlídky a výtvarné dílny.
Zároveň v rámci výstavy vyhlašujeme výtvarnou soutěž, která je určena pro žáky
i širokou veřejnost, technika je volná (kresba, malba, fotografie). Vybrané práce budou vystaveny od října v Chodském hradu.
V galerii „Ochoz“, v prvním patře Chodského hradu, probíhá výstava s názvem
„V úzkém kruhu“. Společná výstava bez

pevného zadání nám v tvorbě Jany Černé, Saida Ismaila, Marie Kohoutové, Václava Mariana, Gabriely Peškové, Terezy
Šobrové a Marty Vobrubové představí
současné fotografie a grafiky. Konceptuálně pojatý šperk představí Petra Benešová.
Filmový klub se koná 16. února, na programu je kultovní film I. Bergmana Sedmá pečeť.

Mgr. Kristýna Pinkrová,

Muzeum Chodska v Domažlicích

Organizace a spolky

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Školení internetové studovny:
v úterý 13. února 2018 8.00 hodin

NEBOJTE SE INTERNETU
Samostatné tříhodinové školení
je určeno začátečníkům i mírně pokročilým.
Přihlášky na tel. 379 723 041 nebo 379 723 042.

Výstava: Výstava prací fotokroužku Gymnázia J.Š. Baara
Již tradiční únorová výstava prací studentů – fotografů domažlického gymnázia.
Domažlická knihovna, vedoucí fotokroužku Marie Johánková a studenti, srdečně
zvou všechny, kteří se zajímají o fotografování, aby se přišli podívat na další z výstav,
kterou fotokroužek domažlického gymnázia ve vestibulu knihovny pořádá.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá od 1. února do 28. února a přístupná bude
v provozní době knihovny.

Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
26. února. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole Domažlice od 14:00 do 16:30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
Ženy mohou dávat krev 4x do roka - minimální doba mezi odběry je 3 měsíce.
U mužů se v současné době rovněž doporučuje 4x do roka. 
(ččk)

Informace o kulturních
akcích a také
fotografie z nich
najdete na
www.idomazlice.cz
OBSAZENÍ SÁLU MKS

2. 2. Taneční pro dospělé, 8. 2. Školení, 9. 2. Ples KSČM, 12. 2. I. abonentní
koncert - IVAN KLÁNSKÝ, 13. 2. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 15. 2.
ONE WOMAN SHOW - HALINA PAWLOWSKÁ, 16. 2. Kurz společenské
výchovy a tance, 17. 2. Maškarní karneval, 19. 2. Představení - NOVÁ PARTIČKA, 20. 2. Koncert - VESELÁ TROJKA,
21. 2. Koncert - 4TET, 22. 2. Žákovský
koncert ZUŠ, 24. 2. Rybářský ples, 25.
2. Divadelní představení - ODVOLÁNÍ,
26. 2. Zábavný pořad - NÁVŠTĚVNÍ DEN
U MILOSLAVA ŠIMKA, 27. 2. Školení,
28. 2. Zasedání zastupitelstva města.

(mks)

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Dne 24. listopadu se konala členská schůze základní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami Domažlice v MKS v Domažlicích. Bylo přítomno
165 členů a 12 hostů. Předsedkyně základní organizace SPCCH Domažlice pí.
Plzenská ve svém projevu zhodnotila celoroční práci základní organizace. Schůzi
zpestřily svým vystoupením taneční skupiny HANKA a BESEDA. Seniorům přišly
zpříjemnit odpoledne děti z taneční skupiny MRÁČEK a dudácká kapela VAVŘINEČEK z Mrákova. Všem účinkujícím moc děkujeme za příjemné odpoledne. Též
děkujeme všem našim sponzorům. Díky jejich finanční podpoře mohlo být zajištěno pohoštění pro naše členy. 
Foto a text: SPCCH ČR, ZO Domažlice

Baldovská 638
8. 2. 2018 14:00 Vernisáž obrazů
- p. Hromádková
13. 2. 2018 14:00 Masopust - k tanci
a poslechu hraje p. Peroutka
Prokopa Velikého 689
6. 2. 2018 15:00 - Mše svatá
Břetislavova 84
19. 2. 2018 14:00 - Masopustní
veselice

Organizace a spolky
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC ÚNOR:
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ:
úterý
13. 2. Soutěž v Nj I.-III.
DDM Domažlice
úterý
20. 2. Zeměpisná olympiáda A,B,C
GJŠB
úterý
20. 2. Zeměpisná olympiáda D
GJŠB
čtvrtek
22. 2. Soutěž v Aj I.-III.
DDM Domažlice
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ:
středa		
14. 2. dřevěné DN a zobcové flétny
pondělí		
26. 2. sólový a komorní zpěv		
			

ZUŠ J. Jindřicha Domažlice
ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
9.7. – 15.7.
letní tábor Postřekov – Výlet k indiánům
9.7. – 13.7.
Hudební příměstský tábor
16.7. – 20.7.
Sportovní příměstský tábor
23.7. – 27.7.
příměstský tábor Máme rádi zvířata
30.7. – 3.8.
příměstský tábor Hrajeme si s angličtinou
6.8. – 10.8.
příměstský tábor Pestrý týden

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA
V Záchytné stanici psů čekají
pejsci na nový domov. Je to například zhruba pětiletý kříženec
border kolie Riky (vlevo) nebo zhruba
1,5 roku stará temperamentní fenka
Kely (vpravo). Více informací a další
pejsci, kteří jsou připravení k adopci,
jsou k vidění na www.domazlice.eu
v sekci Záchytná stanice psů. Více se
dozvíte také na telefonu 774 294 049
(Andrea Ďurišová).

Foto 2x: Záchytná stanice psů

VYHODNOCENÍ TURISTICKÉ HRY
DOMAŽLICKO S MOBILEM V KAPSE
I v roce 2017 připravili pracovníci informačních center (Domažlice, Horšovský
Týn, Bělá nad Radbuzou, Poběžovice,
Klenčí pod Čerchovem, Kdyně, Holýšov)
turistickou hru DOMAŽLICKO S MOBILEM V KAPSE. Společně vybrali 95 turisticky atraktivních míst na Domažlicku
a v Českém lese. Účastníci hry putovali
naší malebnou krajinou pod Čerchovem,
poznávali zajímavá místa a jejich historii.
Registrace do hry byla možná na webu
www.svazekdomazlicko.cz. Po navštívení 20 míst a načtení 20 QR kódů, čekala
na výherce malá odměna - pexeso. Toto
pexeso je možné zakoupit v infocentru.
Máme radost, že každý rok narůstá počet
načtení, hráčů i výherců. Děkujeme všem
za účast ve hře a budeme se těšit na ročník 2018!

Deset nejnavštěvovanějších míst: Vyhlídka na vrchu Hrádek, Domažlická šikmá
věž, Zřícenina hradu Nový Herštejn, Výhledy, Rozhledna na Šibeničním vrchu u
Horšovského Týna, Kostel svaté Anny na
Vršíčku u Horšovského Týna, Augustiniánský klášter v Pivoni, Zřícenina hradu
Rýzmberk, Čertův kámen u Babylonu,
Pramen Radbuzy.  Jana Jankovcová,

vedoucí MIC Domažlice

PROPAGACE DOMAŽLIC NA
VELETRZÍCH 2018
Během ledna a února 2018 můžete navštívit stánek ČESKÝ LES, DOMAŽLICKO v
expozici Plzeňského kraje na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu: Regiontour v Brně, ITF Slovakiatour v Bratislavě,
Holiday World v Praze.
Domažlice se v únoru také prezentují na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
a volného času v Mnichově v Bavorsku
(Die Reise- und Freizeitmesse München)
v expozici České republiky CzechTourism.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
J. Jankovcová, vedoucí MIC Domažlice

V infocentru nebo v Muzeu Chodska si
můžete zakoupit omalovánky nejen pro
děti MALOVANÉ DOMAŽLICE
(ilustrovala MgA. Slávka Štrbová)

Kino Čakan - únor 2018
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 8. února 2018
od 19:00
kino Čakan Domažlice
Přednáška - diashow

MARTIN LOEW ŠVÝCARSKO - velká
cesta srdcem Alp

Předprodej vstupenek
v MIC v Domažlicích.
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony mohou uplatnit 20,- Kč slevu
po předložení abonentní vstupenky!

Neděle 18. února 2018
od 14:00 a 16:00 hodin
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

To nejlepší ze země, kde jsou
hory doma a vlaky jezdí na
minutu přesně. Alpské štíty, KAŠPÁREK ČARUJE
ledovce i rozkvetlé louky s dře- Vstupenky pouze v předprodeji
v MIC Domažlice.
věnými salašemi. Výtečné sýry,
Jednotné vstupné 25,- Kč.
neodolatelná čokoláda
Vstupenky v předprodeji
a lahodné víno, ale také mohutod 29. 1. 2018.
né hrady, průzračná jezera či
malebná města.
Pondělí 19. února 2018 od 20:00
Předprodej vstupenek v MIC.
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel Martin Kapek
Pondělí 12. února 2018
od 19:30
NOVÁ PARTIČKA!
velký sál MKS Domažlice
ZMĚNA JE ŽIVOT!
I. abonentní koncert

IVAN KLÁNSKÝ
- KLAVÍRNÍ RECITÁL

Ivan Klánský (1948) vystudoval
hru na klavír na pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a
na AMU v Praze
u Františka Raucha. Jako sólista
i komorní hráč vystoupil na více
než 5000 koncertech v pěti světadílech. Od roku 1986 vystupuje
jako člen Guarneri Tria Prague, s
nímž nahrál více než 30 CD.Pedagogickou činnost zahájil roku
1983 na pražské AMU, kde je od
letošního roku děkanem Hudební a taneční fakulty.
Předprodej zbylých vstupenek
od 29. 1. v Městském informačním
centru v Domažlicích.

Čtvrtek 15. února 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
ONE WOMAN SHOW

Předprodej vstupenek
v MIC v Domažlicích.

Úterý 20. února 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel Sapporo my s.r.o.

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Veselá trojka Pavla Kršky.
Heligonka, akordeon a klávesy. Pavel Krška, Lubomír
Peterka a Miroslav Hrdlička.
Tato trojice hudebníků z Blanenska se stala obrovským
hitem na televizních obrazovkách. Již podruhé přijede do
Domažlic.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Středa 21. února 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Koncert

HALINA PAWLOWSKÁ 4TET - KONCERT IV.
Tenor David Uličník, baritone
- CHUŤ DO ŽIVOTA
1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří

Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbyznysu. One women show úspěšné autorky, novinářky, filmové
a televizní scénáristky a tvůrkyně pořadu Banánové rybičky.

Škorpík, bass Dušan Kollár
...byl založen z iniciativy Jiřího
Korna v říjnu 2002. Poprvé se
tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is Your
Love“ v provedení „a cape-

u nás příliš známý, měla
premiéru v Manhattan Theatre
Club a poté byla přenesena
na Brodway, kde získala cenu
Outer Critics Circle Award. Odvolání má totiž filmovou podobu,
ve které excelovali Jack Lemmon
a Zeljko Ivanek, a tato filmová
adaptace byla kritikou označena
za jeden z nejlepších deseti filmů
roku. Hra se zabývá tématem
Předprodej vstupenek v Městském
nezávislosti jedince v tradičně
informačním centru v Domažlicích.
fungující instituci. Tu zde zastupuje katolický seminář: mladý posluNeděle 25. února 2018
chač se obrátí na populárního
od 14:00 a 16:00 hodin
a věřícím velmi oblíbeného faráře
kino Čakan Domažlice
o radu a pomoc. Začne však
Loutkové divadlo Domažlice
narážet
nejen na církevní řád,
KAŠPÁREK ČARUJE
ale především na zkostnatělost
Vstupenky pouze v předprodeji
pozemských zástupců církve. Za
v MIC Domažlice.
své neortodoxní přístupy má být
Jednotné vstupné 25,- Kč.
vyhoštěn ze semináře. Tato hra
Vstupenky v předprodeji
je propracovanou studií chaod 29. 1. 2018.
rakterů, ale oplývá i komickými
situacemi, které její apel nijak
Neděle 25. února 2018
nesnižují, naopak zdůrazňují
od 19:30 hodin
hlavní téma a myšlenku, a to je
velký sál MKS Domažlice
osobní odvaha každého z nás.
divadlo v rámci předplatného
Francouzská inscenace byla
Bill C. Davis
oceněna
v Paříži cenou Moliére Award za
dramatický text.
Režie a výprava: Miroslav
Táborský, překladatel: Alexan- Předprodej vstupenek od 29. 1. 2018
v Městském informačním centru
der Jerie, dramaturgie: Yvetta
v Domažlicích.
Srbová, hudba: Norbi Kovács,
Jan Malíř, Hrají: Miroslav
Pondělí 26. února 2018
Táborský a Filip Cíl
od 19:30
Kázání o osobní odvaze a
velký
sál
MKS Domažlice
nezávislosti.
Zábavný
pořad
Mark Dolson - student katolicNÁVŠTĚVNÍ DEN U
kého semináře, který vstupuje
na scénu jako rebelující „snílek MILOSLAVA ŠIMKA
a pošetilec“, je ochoten sám
Pásmo písniček, povídek,
sebe i „kariéru“ kněze pro
scének a vyprávění ...
svoje názory a ideály pravdy
Zábavný
pořad ve stylu legena čistoty zničit. Tak to alespoň
dárních
„Návštěvních dnů“
vidí jeho mentor otec Farley.
Šimka
a
Grossmanna,
v němž
My všichni máme volbu, zda
se představí řada bývalých
zvolíme pohodlí a jistoty a
spolupracovníků Miloslava
budeme slepí k tomu, co se
Šimka,
kteří připomenou nejkolem nás děje, anebo v sobě
známější
scénky, povídky
kousek toho „pošetilce a sníla písničky. 16. února 2014
ka“ najdeme.
tomu bylo 10 let, co zemřel
Divadelní hra Odvolání americMiloslav
Šimek. Při této příležikého dramatika s italsko-irskýtosti
jsme
uspořádali v divadle
mi a rusko-židovskými kořeny
Semafor speciální předstaBilla C. Davise, který není
lla“. Bouřlivá reakce publika,
stoupající zájem posluchačů,
vystoupení po celé ČR
i v zahraničí
a časté účinkování v televizních pořadech byly důvodem
pro přípravu mnoha dalších
songů. V Domažlicích vystoupí 4TET s novým programem
s názvem KONCERT IV.

ODVOLÁNÍ

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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vení - vzpomínkový večer,
se manžel, další žena hleda- ré vás doslova pohltí. Bubeník
CELEBRITY
na kterém se sešla řada jeho
jící svého manžela. Je to ten David Karlinger se soustřeďuje Nečekaný pohled do soukromí
bývalých spolupracovníků. Ten, původní milenec, nebo není?
na své harmonikové party a
Ondřeje Sokola a téměř všech
kdo s námi tehdy v SemafoManžel je prý v koupelně –
hraje na bubny nohama. Bernie
umělců v České republice.
ru byl, nám, myslím, může
mrtev! Dá se utéci z třetího
Miller hraje na kontrabas a je
Napsal a hraje: Ondřej Sokol
potvrdit, že šlo o jeden z těch
patra? Dá se vraždit žehlicím
také mužem u mikrofonu. PoVýprava Adam Pitra
divadelních večerů, na které se prknem? Vejde se milenka do kud nevěříte, že tito dva nejsou
Produkce: Petra Stránská
nezapomíná. Po jeho skončení krbu? A nezbláznili se všichni dostateční k vytvoření silného
Předprodej vstupenek v MIC.
bylo nám i divákům líto, že tím
náhodou...
bluesového zvuku, měli byste
všechno končí. A tak jsme se
Slavná komedie Zdeňka
se stát svědky živého koncertu
Středa 16. května 2018
rozhodli vytvořit dnešní předPodskalského, ve které kdysi
Dead Beatz!
od 20:00
Předprodej vstupenek v MIC.
stavení. Představení, které by
excelovali Vladimír Brodvelký sál MKS Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní
však nechtělo být jen nějakou
ský, Jana Brejchová a Jiřina
Koncert
nostalgickou vzpomínkou, ale Jirásková, ožívá v nové verzi sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu
po
předložení
abonentní
vstupenky!
ve kterém bychom se chtěli
s Ivo Šmoldasem, Michaelou
– spolu s diváky – především
Kuklovou a Veronikou ArchiRecitál za doprovodu Petra
Neděle 1. dubna 2018
smát a bavit.
teva v režii Bisera Arichteva
Maláska
od 14:00 a 16:00
Hrají: Luděk Sobota, Jiří
(Vyprávěj, První republika).
Předprodej
vstupenek
od 1. 2. 2018
kino
Čakan
Domažlice
Krampol, Miluše Voborníko- Předprodej vstupenek v Městském
v
Městském
informačním
centru
Loutkové
divadlo
Domažlice
vá, Petr Jablonský, Viktor
informačním centru v Domažlicích
v Domažlicích.
Sodoma, Marie Retková,
Předplatitelé koncertní a divadelní
PRINC MEDVĚD
Jana Svobodová, Jana Ma- sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu Vstupenky pouze v předprodeji
Pondělí 1. června 2018
řasová, Adriana Sobotová
po předložení abonentní vstupenky!
v MIC Domažlice.
od 14:00
Autor: Miloslav Šimek, Jiří
Jednotné vstupné 25,- Kč.
letní kino Domažlice
Sobota 10. března 2018
Grossmann, Luděk Sobota,
Vstupenky v předprodeji
MĚSTO DOMAŽLICE A MKS
od 20:00
Jiří Krampol
od 26. 2. 2018
V DOMAŽLICÍCH
Předprodej vstupenek v MIC.
velký sál MKS Domažlice

LUCIE BÍLÁ

Předplatitelé koncertní a divadelní
sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu
po předložení abonentní vstupenky!

Sobota 3. března 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

HARLEJ

XX. CHODSKÝ BÁL
Předprodej vstupenek od 14. 2. 2018
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Neděle 18. března 2018
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

Speciální hosté: SENDWITCH
PRINC MEDVĚD
Skupina Harlej: Tomáš Hrbáček Vstupenky pouze v předprodeji
- zpěv, Tonda Rauer - kytara,
v MIC Domažlice.
Kolinss - baskytara, Libor Fanta
Jednotné vstupné 25,- Kč.
- bicí a Milan Hoffmann - kytara.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
a síti Ticketstream.

Pátek 9. března 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Divadlo mimo předplatné

LIGA PROTI
NEVĚŘE

Situační komedie
Zdeňka Podskalského
Účinkují: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika Arichteva,
Petr Mácha
Autor: Zdeněk Podskalský
Režie: Biser Arichtev
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace
– žena a její milenec, vracející

Vstupenky v předprodeji
od 26. 2. 2018

Sobota 24. března 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna

DEAD BEATZ
BLUES BOPPER

Pátek 6. dubna 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

TŘI SESTRY

Česká hudební skupina hrající
původně punk. Nyní se někdy
styl této kapely označuje také
jako pubrock pro její texty s
hospodskou tematikou.

MĚSTO DĚTEM
VSTUP ZDARMA!

Pátek 15. června 2018 od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert

ŠPEJBLS HELPRS
- tribute to AC/DC
Nejlepší revival kapela AC/DC
v Evropě.

Předprodej vstupenek v síti
Tecketstream.cz

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Sobota 14. dubna 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Koncert

Pátek 29. června 2018 od 15:00
letní kino Domažlice
Festival

MONKEY
BUSINESS

Jde o přeložený koncert
z 30. 9. 2017. Původní vstupenky zůstávají v platnosti.

Předprodej vstupenek v MIC.
(blues / Rakousko)
a síti Plzeňská vstupenka.
David Karlinger – harmonika, bicí;
Předplatitelé koncertní a divadelní
Bernie Miller – zpěv, kontrabas
Pouze s malým „orchestrem“ sezóny mohou uplatnit 20,- Kč slevu
(bubny, harmonika, kontrabas po předložení abonentní vstupenky!
a vokály) tito dva pánové dodávají to nejlepší blues. Čistý,
Pondělí 16. dubna 2018
syrový a těžký! Z klasiky Sonod 19:30
ny Terry / Brownie McGhee,
velký sál MKS Domažlice
jako je „Ride & Roll“ a „Old
Studio DVA divadlo
Traink“ od Mickeyho Lee Lane, Celovečerní stand-up comedy
dostanete spoustu beatů, kteOndřeje Sokola!

FESTIVAL
PŘIVÍTEJTE LÉTO
VSTUP ZDARMA

Sobota 21. července 2018
od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert
Městské kulturní středisko v
Domažlicích, VM ART production s.r.o. a Allianz pojišťovna
uvádějí

MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2018
Host: Markéta Konvičková.

Vstupenky v Městském informačním
centru Domažlice a v síti Ticketportal.

Pozvánky / 2018: Rok republiky

Pozvánka na
cestovatelské přednášky
Skauti z okresu Domažlice zvou všechny milovníky dalekých krajin na další ročník oblíbených Cestovatelských přednášek, které
se budou konat v sobotu 10. února od 13:00 do 16:00 v refektáři
augustiniánského kláštera v Domažlicích. Tento rok se můžeme
těšit na povídání Jana Kubáta o putování po Gruzii a vyprávění
P. Miroslawa Giergy o jeho cestách po Peru. Na závěr pak vystoupí kurátor Národního muzea Ľubomír Novák, který provedl
rekonstrukci putování Vikingů po Faerských ostrovech. Vstupné
na akci je dobrovolné.
Hana Märzová

2018: Rok republiky

V letošním roce si připomeneme řadou akcí nejen 100 let od založení Československa. Jednou z nich je cyklus přednášek věnovaný historii Domažlic v letech 1918 – 1968. První se koná 14.
února 2018 v loutkovém sále MKS Domažlice, příspěvek „Vlastenecké aktivity na Domažlicku před rokem 1918“ přednese Mgr.
Josef Nejdl, ředitel domažlického muzea.
Dále budou promítány filmy v cyklu „československé filmové století“. První promítání v loutkovém sále MKS se koná ve středu
21. února. Na programu je legendární film Vojtěcha Jasného
„VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI“, při němž diváci ve stoje tleskali jednotlivým scénám a replikám. Kronika životních osudů obyvatel
moravské vesnice na pozadí dramatických proměn let 1945 –
1968.
(pink)
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GDPR rizika a úskalí
Okresní hospodářská komora Domažlice pořádá seminář na
téma GDPR rizika a úskalí. Seminář se koná v Haltravské
ulici 438 v Domažlicích 27. února. Bližší informace o programu a objednávkový formulář naleznete na webových stránkách www.ohkdomazlice.cz. 
(red)
Vydání Domažlického zpravodaje je
ke stažení ve formátu pdf na webových stránkách města
www.domazlice.eu

Výroční členská schůze
Městská rada seniorů Domažlice srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná ve středu 7. února od 10 hodin
v zasedací místnosti Městského centra sociálních služeb
(nový pavilon). 
JUDr. Josef Fidrant, předseda

ZUŠka zve na koncert
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice zve
širokou veřejnost na Žákovský koncert, který se uskuteční ve
čtvrtek 22. února od 17:30 ve velkém sále MKS v Domažlicích.
Vystoupí na něm žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru. Bude nám velkým potěšením, když nás podpoříte svoji návštěvou.
Josef Kuneš, ředitel ZUŠ

Fotogalerie
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Domažlická dudácká muzika má za sebou další zahraniční
cestu. Na sklonku loňského roku vycestovali do Vatikánu.
„Hlavním bodem naší cesty bylo vystoupení na akci pořádané Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ve spolupráci
s krajanským sdružením Asociace Praha a Papežskou kolejí
Nepomucenum. Jde o každoroční vánoční setkání s krajany
spojené se společným zpíváním českých vánočních koled
v rámci akce Česko zpívá koledy,“ vysvětlil za kapelu zpěvák
a muzikant Kamil Jindřich. Ještě před vystoupením v Nepomucenu (viz snímek) se domažličtí muzikanti zúčastnili generální audience papeže Františka.
Foto: Archiv kapely

Vánoční trhy v Domažlicích přilákaly tisíce lidí. Díky sněhové nadílce, která bohužel nevydržela do Štědrého dne,
nabídly trhy jedinečnou předvánoční atmosféru. Kulturní
program byl tentokrát delší a vyvrcholil tradičním představením - Vypečená vánoční suita (23. 12. 2017). Nový
rok jsme v Domažlicích přivítali Novoročním ohňostrojem
na náměstí. Fotogalerie z těchto akcí najdete na www.idomazlice.cz. 
Foto 2x: MKS v Domažlicích

V sobotu 6. ledna byla v domažlickém arciděkanském kostele Narození Panny Marie zahájena Tříkrálová sbírka. Koledníci poté poprvé vyrazili do ulic. Výsledky z Domažlic
nebyly do uzávěrky Domažlického zpravodaje známy. Více
informací na www.trikralovasbirka.cz. 
Foto: D. Deník

Zdravotně postižené a chronicky nemocné plavce ocenili
v lednu na domažlické radnici. V obřadní síni radnice je přivítali místostarostové Zdeněk Novák a Stanislav Antoš. Děti od
nich obdržely knihy s věnováním a drobné dárky. Akci pořádalo sdružení MCT CZ z.s. ve spolupráci s městem Domažlice.

Foto 3x: Domažlický deník

Jízdní řád MAD Domažlice - 2018

číslo 2

Domažlický zpravodaj - str. 12

Jízdní řády jsou
ke stažení v pdf
na www.domazlice.eu

Nejvyšší ocenění Pionýra pro domažlického vedoucího
29. prosince 2017 převzal vedoucí Pionýrské skupiny Čtyřlístek Domažlice Jan
Pangrác z rukou předsedy Pionýra Martina Bělohlávka „Křišťálovou vlaštovku“ pro
rok 2018. Křišťálová vlaštovka je nejvyšší
pionýrské vyznamenání, které se uděluje
každý rok pouze jednomu členovi z celé
republiky za práci pro Pionýr i v Pionýru.

Jan Pangrác pracuje aktivně v Pionýru
celý život. Zastával funkci předsedy dřívější Okresní rady Pionýra Domažlice,
byl členem České rady Pionýra a také
předsedou Plzeňské krajské rady Pionýra.
Jako vedoucí pionýrské skupiny Čtyřlístek
Domažlice každoročně pořádá tábory na
táborové základně v Újezdě (letošní tábor

se uskuteční v termínu 15. – 27. července
2018, téma Putování kalendářem).
Všichni členové Pionýrské skupiny Čtyřlístek by touto cestou chtěli svému skvělému vedoucímu pogratulovat k získanému
ocenění a poděkovat za práci a čas, který
svému „Čtyřlístku“ věnuje.

Pionýrská skupina Čtyřlístek

Inzerce / MP Domažlice
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Konec roku z pohledu
strážníků městské policie
Během oslav konce roku 2017 řešili domažličtí strážníci především
drobné výtržnosti či narušování veřejného pořádku v důsledku zvýšené
konzumace alkoholu, letošní Silvestr ale jednoznačně patřil k těm klidnějším. Krátce před sedmou hodinou večerní vyjížděli strážníci k prověření oznámení o muži v bezvědomí na autobusovém nádraží. Jednalo
se o místního bezdomovce, který konzumaci alkoholu nezvládl a nebyl schopný s hlídkou komunikovat. Vzhledem k jeho stavu nebylo ani
možné provést dechovou zkoušku. Přivolaný lékař konstatoval, že je
muž značně podchlazený a mohl by být ohrožen na životě. Muž byl proto posádkou ZZS PK převezen k hospitalizaci v Domažlické nemocnici.
Strážníci o silvestrovské noci vykonávali především preventivní dohled nad průběhem oslav a spolu s operátorem MDKS monitorovali
veřejná prostranství před restauračními zařízeními, kde se shlukovali lidé a odpalovali zde zábavní pyrotechniku. Krátce před půlnocí
a až do jedné hodiny se hlídky pohybovaly v centru města, kde jsou
oslavy konce roku vždy nejživější. Letos však strážníci nemuseli do
oslav příliš důrazně zasahovat, pouze několik občanů bylo upozorněno na nevhodnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou, výzvy
strážníků však uposlechli a nebylo třeba činit další opatření.
Od druhé hodiny ranní, kdy je vzhledem k platnosti OZV č. 4/2016
uplatňována doba nočního klidu, strážníci upozorňovali hosty barů
před provozovnami na dodržování doby nočního klidu.
K bujarým oslavám patří také ztráty a nálezy - na služebně MP Domažlice byla během noci nahlášena řada ztrát a odevzdáno hned
několik nálezů, které byly předány na matriku MěÚ Domažlice. (rih)

VÝUKA ANGLIČTINY

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce

číslo 2

Uzávěrka
inzerce
pro březnový
Domažlický
zpravodaj
je 5. 2. 2018
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
 Hledáme šikovnou kosmetičku na
ŽL do provozovny v Domażlicích.
Tel.: 720 269 010
 KOUPÍM malotraktor, motocykly, auta
do r. 89. Tel. 736 741 967

Kosmetika „u Schneiderů“ nabízí za akční ceny:
•
•
•

Omlazení pleti pulzním světlem; mezobotox- vyhlazení vrásek s použitím speciálního přístroje
Fotodepilace - trvalé ostranění chloupků; bělení zubů lampou
Služby plast. chirurga (botox, kolagen, mezonitě a výpl. materiály).

Tel.: 379 725 324 Poděbradova 658, Domažlice
Plavecký bazén a ubytovna
Domažlice přijme brigádnice
na pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů
plavání s dětmi
- cvičitelka vodního aerobiku
Další informace podá ředitel
přísp. organizace na tel.: 724 350 477
(p. Houška)

Vzhledem k náhlému odchodu
cvičitelky jsou zrušeny kurzy
plavání pro děti od 2 do 4 let.
S částečným obnovením kurzů
počítáme zhruba od měsíce března.

Inzerce
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Domažlické městské lesy spol. s r.o.

PRODEJ PALIVOVÉHO
DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Aktuality
z Domažlic
najdete na
www.domazlice.eu

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402 nebo 774 648 402
•
•
•
•
•
•

ZASKLÍVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
ZHOTOVENÍ KLIPŮ
BROUŠENÍ, VRTÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SKLA
KERAMICKÉ SKLO DO KAMEN A KRBŮ
- jsme plátci DPH

734 256 501

Inzerce
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