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Červen

číslo 6

OSLAVY OSVOBOZENÍ A NOVÉ PARTNERSTVÍ

Starosta Miroslav Mach předal čestnému občanovi Domažlic a americkému veteránovi Hermanu Geistovi linoryt s motivem města.
Přesně 72 let od osvobození města si letos
připomenuli Domažličané. Město připravilo
na tento slavnostní den bohatý program. Samozřejmostí byly pietní akty, slavnostní proslovy na náměstí a v obřadní síni domažlické
radnice byli také přijati významní hosté. Letošních oslav osvobození se poprvé zúčastnili
také zástupci města Two Rivers (USA), kteří
projevili zájem o uzavření nového partnerství
s městem Domažlice.

Ze tří amerických veteránů a od loňského
roku také čestných občanů Domažlic dovolil
zdravotní stav návštěvu České republiky pouze
Hermanu Geistovi. V Domažlicích ale nechyběli zástupci rodin Roberta Gilberta i Jamese
Duncana. Se svojí show do Domažlic opět přijel i vnuk Matta Konopa Patrick Dewane.
Více fotografií najdete na straně 9, o partnerství s městem Two Rivers se potom více
dočtete na straně 2.
(kol)

Foto: (kol)

Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
v pondělí 26. 6. 2017 od 14 hodin
v kanceláři starosty. Zasedání
zastupitelstva města se koná ve
středu 21. 6. 2017 od 16 hodin
v malém sále MKS.

Zprávy z radnice
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NOVÉ PARTNERSKÉ MĚSTO DOMAŽLIC JE Z USA

Zástupci Two Rivers na jednání u starosty
Domažlic.
Foto: (kol)
Loňské udělení čestných občanství třem
americkým veteránům a in memoriam Mattu
Konopovi (americký voják s domažlickými
předky), který pocházel z osady Stangelville
vyvolalo v nedalekém městě Two Rivers (Wisconsin – USA) zřejmě pořádný ´rozruch´. Vedení města dokonce letos zaslalo do Domažlic
žádost o partnerství. Mimo to i kvůli tomu, že
mnoho obyvatel Two Rivers má české kořeny
a řada z nich pochází přímo z Domažlicka.
Zastupitelé města tento návrh podpořili a květnové oslavy osvobození v Domažlicích byly
skvělou příležitostí, jak se seznámit a začít

vyjednávat o možnostech spolupráce.
„To, že budeme mít partnerské město
z USA, není u nás všední záležitost, ale není
ani zcela unikátní. Najdeme v Čechách města, která mají partnerství s americkými městy
s podobným osudem,“ uvádí místostarosta
Domažlic Stanislav Antoš.
„Nabídky nového partnerství si nesmírně vážíme. Jsem přesvědčený, že to pro naše město
přinese řadu zajímavých možností a také řadu
nových přátelství,“ říká starosta Domažlic Miroslav Mach, který také společně s předsedou
Výboru pro spolupráci s partnerskými městy
Kamilem Jindřichem podepsal listinu o přátelství, kterou zástupci Two Rivers přivezli již podepsanou od vedení jejich radnice. „Jako jednu
z priorit vidím vytvoření kontaktů mezi školami a mládeží, budeme jednat i o možnostech
spolupráce v oblasti kulturních a sportovních
aktivit. Zájem o naše město u partnerů z USA
může přispět i k dalšímu rozvoji cestovního ruchu u nás. Za město Two Rivers by další jenání
měla zprostředkovat administrátorka partnerského výboru paní Brenda Kowalski, kterou
jsem již jménem našeho výboru kontaktoval,“

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ
Město Domažlice v současné době připravuje realizaci akce „Revitalizace bytových domů
v Domažlicích“. Jedná se o stavební úpravy 12
bytových domů pro snížení energetické náročnosti v několika lokalitách na území města.
Předmětem úprav je zateplení obvodového

pláště a dílčí výměna oken tak, aby byly zlepšeny tepelně izolační vlastnosti budov a došlo
k úspoře energií a omezení emisí.
Na realizaci akce bude poskytnuta finanční
podpora z EU, ve výši 31,5 % ze způsobilých výdajů.
Ing. P. Fišerová, MěÚ Domažlice

REKONSTRUKCE BÝVALÝCH JESLÍ
Město
Domažlice
realizuje akci „Rekonstrukce
objektu
bývalých jeslí v Domažlicích na domov se
zvláštním režimem“.
Jedná se o stavební úpravy objektu
v Benešově ulici za účelem zřízení Domova se zvláštním režimem. Po uvedení
do provozu bude zařízení poskytovat
služby pro 24 klientů.
Na realizaci akce byla poskytnuta
finanční podpora v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ve
výši 10 mil. Kč.

Ing. Pavlína Fišerová, MěÚ Domažlice

přibližuje Jindřich.
Two Rivers leží na břehu Michiganského jezera a má 11 712 obyvatel. První lidé z Domažlicka přišli do Two Rivers v roce 1854. Další
vlna následovala v 60. letech. V okolí města
žilo na začátku 20. století kolem 5 400 Čechů.
V roce 1892 byl v osadě Stangelville postaven
kostel sv. Vavřince. V současné době tam žijí
lidé, kteří mají české kořeny, a na zahradách
jejich domů dokonce vlají české vlajky. (kol)

KRÁTCE:

Majitelům psů nabídne koupaliště na Babyloně novou „službu“. Město tam nechá vybudovat tři speciální kotce pro psy. Své mazlíčky
tam budou moci majitelé umístit na nezbytně
dlouhou dobu v případě, že budou muset
vstoupit na pláž, kam mají psi vstup zakázaný.
Zastupitelé schválili (na dubnovém zasedání) odstoupení od smlouvy o dílo na akci
„Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba“ uzavřené dne 27.
8. 2015 mezi městem Domažlice a společníky
společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ z důvodu bezdůvodného přerušení
provádění díla a prodlení s jednotlivými částmi časového harmonogramu.
Poskytnutí tří účelových dotací schválili
v dubnu zastupitelé. 400 tisíc korun poskytne
město Diecézní charitě Plzeň, 80 tisíc korun
Gymnáziu J. Š. Baara na organizaci Univerzity
třetího věku a půl milionu korun římskokatolické farnosti Domažlice na pokračující rekonstrukci fresek v kostele Narození Panny Marie.
Další finance schválili zastupitelé města
uvolnit z rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ, a to na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 34 (obnova
dvorních fasád včetně klempířských prvků ve
výši 18 tisíc korun) a dům čp. 81 (obnova severní a východní fasády včetně klempířských
prvků ve výši 28 tisíc korun).
Na webových stránkách města v sekci
„O Domažlicích“ je možné si prohlédnout kronikářský zápis za rok 2015, který pro město opět
vypracovala PhDr. Věra Závacká. Zastupitelé
zápis odsouhlasili na dubnovém zasedání.
Radní schválili zadání zakázky na provedení roční revize na dětských hřištích v Hanově
parku, v ulici Paroubkova (u soudu), Palackého (u plav. bazénu), v Havlovicích a u rybníka
Babylon společnosti A-Z SPORTSERVIS
s. r. o. Revize vyjde na zhruba 12 tisíc korun.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Bc. Kristýna Kolbecková, 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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SVOZ
BIOODPADU
Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen
7. dubna 2017. V průběhu roku mají ale občané Domažlic možnost kdykoliv tuto službu
začít využívat. Smlouvu je možné uzavřít
v sídle Domažlických technických služeb.
Svoz bioodpadu je poskytován zdarma a lidé
nezaplatí nic ani za pronájem hnědé popelnice, kterou je možné si vyzvednout při uzavření smlouvy. Svoz probíhá pravidelně každý
pátek.
(dts)

20. dubna se v prostorách Domažlických technických služeb konalo setkání ředitelů a jednatelů technických služeb z celého Plzeňského kraje. Kromě vybavení DTS Domažlice si všichni
přítomní prohlédli také domažlickou kompostárnu.
Foto: (kol)

ZASTUPITELÉ SI PROHLÉDLI
OPRAVENÉ PROSTORY MKS A KINA

Rekonstrukce Městského kulturního střediska v Domažlicích pokračuje. Zastupitelé města na
svém dubnovém zasedání schválili v rámci rozpočtového opatření další 2,3 milionu (s DPH),
které tentokrát půjdou na vybudování nových prostor pro loutkové divadlo. Zastupitelé si
zároveň tyto prostory prohlédli a prošli také opravené zázemí kina Čakan. Práce by měly být
hotové letos v létě.
Foto: 2x (kol)

Aktuality z Domažlic najdete na
www.domazlice.eu

STAVĚNÍ MÁJKY

Poslední dubnový den patří v Domažlicích i jinde v České republice tradiční
akci - stavění májky. O vztyčení 22 metrů
vysoké májky na domažlickém náměstí se
stejně jako každý rok postarali tradičním
způsobem domažličtí dobrovolní hasiči.
Ještě před tím vystoupili žáci Základní
umělecké školy Jindřicha Jindřicha a děti
ozdobily špičku májky pentličkami. Samotný strom dodaly pro město Domažlice
opět tradičně Domažlické městské lesy.
Foto: (kol)

Různé / Furth im Wald
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Pozvánka k sousedům do Furth im Wald

V rámci spolupráce s partnerským městem
Domažlic městem Furth im
Wald,
najdou
čtenáři
Domažlického zpravodaje na stránkách
tohoto měsíčníku
také zpravodaj-

Přijímací talentové
zkoušky pro školní
rok 2017/2018
ZUŠ J. Jindřicha
HUDEBNÍ OBOR – Domažlice
1. termín: 15. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, ředitelna – I. patro, č. dveří 6
2. termín (náhradní): 26. 6. 2017, 15.00 18.00, budova ZUŠ v Domažlicích, ředitelna
– I. patro, č. dveří 6
HUDEBNÍ OBOR – Klenčí p. Čerchovem
termín: 16. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova
ZUŠ v Klenčí p. Č., I. patro
VÝTVARNÝ OBOR – Domažlice
termín: 8. 6. 2017, 13.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 28 – přízemí
VÝTVARNÝ OBOR – Klenčí p. Č. (pobočka)
termín: 6. 6. 2017, 14.00 - 17.00, budova ZUŠ
v Klenčí p. Č., přízemí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
termín – mladší děti (1. - 4. třída): 21. 6. 2017,
společný začátek 15.00, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
termín – starší děti (5. - 9. třída): 22. 6. 2017,
společný začátek 17.15, budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 10 – I. patro
TANEČNÍ OBOR
1. termín: 9. 6. 2017, 15.00 - 18.00, budova ZUŠ
v Domažlicích, třída č. 14 – I. patro
2. termín (náhradní): 19. 6. 2017, 15.00 - 18.00,
budova ZUŠ v Domažlicích, třída č. 14 – I. patro

ství a pozvánky na kulturní akce konané za
hranicemi. S tímto návrhem přišel Výbor
pro spolupráci s partnerskými městy a vřele
jej podpořila Redakční rada Domažlického
zpravodaje i zastupitelstvo Domažlic. Tady
jsou tedy první pozvánky na zajímavé akce
konané ve městě Furth im Wald, kam jsou
srdečně zváni i Domažličané.

20. 5. - 6. 6. 2017
Výstava obrazů „COSTA“
- výstavní síň staré radnice,
Furth im Wald
Alexander Costa - malíř a pedagog
žijící v obci Eschlkam představí své nejnovější obrazy.
Otevřeno:
út a čt 16:00 - 18:00
so, ne a svátky 14:00 - 17:00

4. července 2017
BÍLÁ NOC
- promenádní prostranství na Dračím
jezeře
(viz. snímek výše)
Letní večer celý v bílém pod širým
nebem - sváteční jídlo a nápoje, bílé
oblečení, bílé dekorace - taková má být
„Bílá noc“ na Dračím jezeře ve Furth
im Wald. O zábavu se postará duo Pavel
Hrubý & Ivan Audes, bubenický soubor
„Spielmannzug Grenzfähnlein“ a taneční
skupina ZUŠ J. Jindřicha Domažlice.
Vstup volný

Furth im Wald, (red)

Vstup volný

Povinné čipování psů
Upozorňujeme všechny chovatele psů,
že na základě obecně závazné vyhlášky
č. 2/2017, o trvalém označování psů, mají
chovatelé dosud neoznačených psů povinnost, od 16. 2. 2017 do 16. 8. 2017, nechat
u veterináře označit psa mikročipem a zavést údaje do registru majitelů zvířat. Ti,
kteří si pořídí štěně, by tak měli učinit od
3 do 7 měsíců jeho stáří. V případě, že si
chovatel pořídí psa staršího 7 měsíců, který
není trvale označen, je povinen nechat jej
označit mikročipem do 6 měsíců ode dne,
kdy se stal jeho chovatelem.
Město Domažlice za označení psa mikročipem, od účinnosti vyhlášky (16.02.2017),
poskytuje příspěvek do výše 600 Kč. Příspěvek je vyřizován odborem finančním MěÚ
Domažlice na základě žádosti o proplacení
nákladů za splnění těchto podmínek: předložení dokladu o úhradě od veterináře, registrační karty o označení psa mikročipem
a názvu registru majitelů zvířat, kde je pes
registrován. Chovatel také nesmí být dlužníkem na poplatcích a pokutách.

Chovatel psa, který měl již trvale označeného psa mikročipem před účinností
vyhlášky (16. 2. 2017), byl povinen přihlásit se do 30 dnů od účinnosti vyhlášky
na odboru finančním do evidence označených psů a jejich chovatelů. Předloží „Pas
psa“ nebo „Očkovací průkaz psa“, kde je
zaznamenáno číslo mikročipu, kterým byl
pes označen. Odbor finanční chovateli psa
vydá potvrzení o nahlášení se do evidence
označených psů mikročipem.
Starší a nemocní psi, u kterých veterinář
shledá, že nelze trvalé označení mikročipem provést, nemusí být označeni. Chovatel psa, u kterého nelze ze zdravotních důvodů trvalé označení mikročipem provést,
předloží odboru finančnímu potvrzení od
veterináře.
Bližší informace k označování psů lze
získat na stránkách města Domažlice
- www.domazlice.eu v sekci Samosprávavyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Organizace a spolky / pozvánky
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TURISTICKÉ AKCE V ČERVNU
Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...

Sobota 17. 6. Turistická vycházka. Odjezd
ze zastávky Domažlice - město v 10.20 hod.
do Vlkanova. Trasa: Vlkanov, Ohnišťovice,
Poběžovice (10 km). Vede H. Šimovičová.

Sobota 3. 6. Celodenní výlet za Plzeň. Odjezd z nádraží ČD v 5.32 hod. do Šťáhlav.
Trasa: Šťáhlavy, vyhlídka na skále, zřícenina
hradu Lopata, Neslivecký rybník, Šťáhlavy (14
km). Oběd ve Šťáhlavech. Vede A. Léblová.

Středa 21. 6. Celodenní výlet „Vítání
léta“ na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6.20 hod. do Alžbětína. Trasa: Alžbětín,
Ferdinandovo údolí, hraniční přechod Debrník, Schwellhäusl, Alžbětín (12 km). Vede
M. Senohrábková.

Sobota 10. 6. Turistická vycházka. Odjezd
z nádraží ČD v 11.31 hod. do Milaveč. Trasa:
Milavče, mohyly, Chrastavice, Domažlice
(7 km). Vede S. Doubek.

Sobota 24. 6. Autobusový zájezd na
Lnářsko. Odjezd z autobusového nádraží
v Poděbradově ulici v 6.30 hod. Autobu-

sem do Kadova (Kadovský viklan), odtud
pěšky 7 km po naučné stezce do Chanovic
(skalní útvary Malý čertův náramek, Obětní
kámen, Čertův cestovní vak, ve Slatině židovská synagoga, kamenné sluneční hodiny,
Chanovice). Možno zkrátit pouze do Slatiny
(3 km) a dále autobusem. V Chanovicích
rozhledna, ev. skansen. Odjezd do Lnářů
na oběd, pak prohlídka zámku a zámeckého
parku. Návrat mezi 19. a 20. hodinou. Cena
pro členy KČT a Sokola Domažlice je 350
Kč, ostatní 400 Kč. (V ceně jízdné a oběd).
Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková,
tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Termín
přihlášek je do 17. 6. Vede P. Matějka.

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ

Každou neděli od 14 do 16 hodin můžete přijít do Záchytné stanice psů na Valše a vzít na procházku pejsky, kteří tam
v kotcích čekají na nové majitele. Těší se na vás třeba (zleva) Týnka, Kiro nebo Tramp. Více informací na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049 (A. Ďurišová).
Foto: 2x: Záchytná stanice psů, 1x (kol)

Seniorské odpoledne
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace Domažlice srdečně zve na
SENIORSKÉ ODPOLEDNE konané 15.
června od 14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje Malá česká dechovka Pepi
Vinklárka.
Výbor OkO STP Domažlice

Letní tábor
- volná místa
Chce vaše dítě na tábor? Domažlická
pionýrská skupina Čtyřlístek nabízí volná
místa na svém táboře v Újezdě u Domažlic. Tábor se uskuteční ve dnech 16. – 28.
července 2017. Děti budou ubytovány ve
čtyřlůžkových chatkách a strava je zajištěna
pětkrát denně. Celotáborová hra je motivována příběhy Harryho Pottera a je vhodná
především pro děti od sedmi do třinácti let.
Cena tábora je 3.500 Kč.
Bližší informace a přihlášky vám poskytneme na tel.: 728 287 832 či emailu:
ps.ctyrlistek@seznam.cz.
PS Čtyřlístek

Brožura Kulturní léto v nové grafice
Léto a prázdniny se kvapem blíží a s nimi i projekt Kulturní léto, který již tradičně
pořádá MKS v Domažlicích. V souvislosti
s ním bude opět vydána informační brožura, která poskytne kompletní informace
o kulturním dění ve městě v období vrcholu turistické sezony. „Letošní brožura
Kulturní léto 2017 bude opět celobarevná
a zpracovaná v nové grafice, kterou tvoří
náš zaměstnanec Michal Karolyi. Občané
našeho města i jeho návštěvníci se můžou
těšit na zajímavý a multižánrový kulturní
program, který pokryje letní měsíce. Její
vydání bylo možné realizovat za finanční
podpory Plzeňského kraje,“ upřesnil ředitel
MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
Brožura vyjde v nákladu 7000 ks a distribuce bude probíhat v informačních
centrech na okrese i v některých dalších
v Plzeňském kraji a také v bavorských
okresech Cham, Regen, Schwandorf a
Regensburg.
(kol)

Organizace a spolky
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ČČK DOMAŽLICE

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

B. Němcové

INFORMUJE
Školení internetové studovny:
v úterý 13. června 2017 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.

Výstavy:

Soukromá základní škola
Mašovice: Den Země ze mě
Tradiční výstava prací žáků soukromé
základní školy Adélka Mašovice ke Dni
Země bude ke zhlédnutí ve vestibulu
knihovny od 29. května do 14. června.

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí 19. června. Odběr je
ve Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou
dávat krev 4x do roka - minimální doba mezi
odběry je 3 měsíce. U mužů se v současné
době rovněž doporučuje 4x do roka. (ččk)

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

Akce nejen
pro seniory

Jan Mathauser – Ilustrace
V
červnu vám představíme výběr
z výtvarné práce Jana Mathausera.
Tentokrát si můžete prohlédnout ilustrace
ke knize balad Kytice.
Výstava ve vestibulu knihovny potrvá
od 15. do 30. června a přístupná bude v
provozní době knihovny.
Bc. Lenka Schirová

Městské centrum sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
14. 6. 2017 14 hodin - Přednáška
- Zajímavosti ze zahraničních misí
- p. Waldemar Janeček
Prokopa Velikého 689
1. 6. 2017 15 hodin - Mše svatá
8. 6. 2017 14 hodin - Sportovní odpoledne
19. 6. 2017 15 hodin - ZUŠ Domažlice
20. 6. 2017 14 hodin - Setkání seniorů Domažlice a Furth im Wald
Břetislavova 84
14. 6. 2017 14 hodin - Rehabilitace
- MUDr. Miroslav Kubiska

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
12.
15.
ní,
26.

V sobotu 6. května se v Domažlicích konaly Oslavy sv. Floriána - patrona všech hasičů. Slavnostní průvod prošel Domažlicemi tradičně od parkoviště u Všech svatých až na náměstí. Průvod došel až k arciděkanskému kostelu, kde se konala slavnostní mše. Po ní byli dva dobrovolní
hasiči oceněni za zásluhy (Vítězslav Strouhal) a za záchranu života (Zuzana Zezulková). V sále
MKS v Domažlicích se poté konala taneční zábava. Foto: Stanislav Šebek, Domažlický deník

6. Divadelní představení pro školy,
6. Seniorské odpoledne, 21. 6. Škole21. 6. Zasedání zastupitelstva města,
6. Pořad pro školy.
(mks)

Domažlický zpravodaj je
ke stažení v pdf na
www.domazlice.eu

Kino Čakan ČERVEN 2017

www.idomazlice.cz
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Vstupenky do kina Čakan je možné si pohodlně rezervovat z domova přes webové stránky.
Odkaz na rezervační web najdete na webových stránkách

www.idomazlice.cz
(sekce Kino)

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 1. 6. od 14 do 18 hodin Josef Kšica - varhany
Josef Kšica je ředitel kůru a varletní kino
haník v katedrále sv. Víta v Praze,
město Domažlice
absolvent konzervatoře v Brně
a MKS v Domažlicích
(varhany prof. Vratislav Bělský,
MĚSTO DĚTEM ANEB
kompozice – prof. Jan Ducháň)
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE a Hudební fakulty AMU v Praze
(varhany prof. Milan Šlechta,
PLNÉ HER
prof. Jiřina Pokorná, varhanní imKOLOTOČ, HOUPAČKY,
provizace – prof. Jaroslav VodrážSKLUZAVKA, BABY LAND,
ka).
Byl korepetitorem v Pražském
SKÁKADLO, BALONKY
mužském
sboru, členem Pražského
Soutěže pořádá: DDM Domino
filharmonického sboru a v roce
Domažlice, Baseballový club
Wolfs Domažlice, sdružení Pionýr, 1990 stál u zrodu Pražského komorDiecézní charita Plzeň, Výcvikové ního sboru, kde byl korepetitorem
a sbormistrem. Je cembalistou
canisterapiutické sdružení Hafík, zs.
a varhaníkem v souboru Ars InstruVSTUP ZDARMA!
mentalis Pragensis (nositel 1. ceny
a zlaté medaile mezinárodní soutěže
Neděle 4. 6. od 18 do 20 hodin
v japonské Ósace 1996). Od roku
u kašny na náměstí
1999 působí v katedrále sv. Víta,
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Václava a Vojtěcha v Praze, kde je
Promenádní koncert dechové
hudebním ředitelem kůru – varhahudby HORALKA pod vedením níkem, kapelníkem a sbormistrem
Josefa Kubalíka.
Pražského katedrálního sboru.
VSTUP ZDARMA!
S ním realizoval několik turné do
Izraele, Itálie, Německa a ŠpanělPondělí 5. června od 19 hodin
ska. Současně je uměleckým verefektář kláštera augustiniánů
doucím a sbormistrem komorního
ZUŠ J. Jindřicha ve spolupráci sboru Blumsingers Praha. V letech
s MKS v Domažlicích
1984 až 1994 byl též varhaníkem
jubilejní Jeruzalémské synagogy
UČITELSKÝ KONCERT ZUŠ
Jako sólisté a členové komorních v Praze, kde doprovázel na varhany
při slavnostních liturgiích kantora
souborů účinkují učitelé ZUŠ
Dr. Ladislava Bluma. Věnuje se
Jindřicha Jindřicha Domažlice.
novodobým realizacím staré české
Předplatitelé mají 20% slevu
a světové duchovní hudby – Frantipo předložení abonentní vstupenky.
šek Xaver Brixi, Antonio Caldara,
Jan Ev. Antonín Koželuh, Josef
Pátek 16. června od 18 hodin
Sehling, Jan Křtitel Vaňhal, Jan
refektář kláštera augustiniánů
Zach, Jan Dismas Zelenka aj.
DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ
ŽIDOVSKÉ OSÍDLENÍ
DOMAŽLIC A OKOLÍ

Zdeněk Procházka
a PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal
přiblíží historii židovského osídlení
v Domažlicích a zajímavosti ze života židovského obyvatelstva a jeho
zvyků. Fotografie připomenou již
neexistující židovskou synagogu
v Domažlicích.
Hudební vystoupení: TABASKER
VSTUP ZDARMA!
Úterý 20. června od 19.30 hodin
klášterní kostel
POCTA VARHANÁM

18.15 - HLOUčEK H
19.30 - MIRO ŠMAJDA & TERAPIE
21.15 - ZASTODESET
Změna programu vyhrazena!
VSTUP ZDARMA!

Sobota 8. 7. 2017
18.00 MARIEN
19.45 TONYA GRAVES
21.30 - PALICE
VSTUP DOBROVOLNÝ!

Neděle 2. 7. od 18 do 20 hodin
u kašny na domažlickém náměstí

Sobota 15. července
náměstí

HUDBA NA NÁMĚSTÍ

BOHEMIA JAZZFEST

Promenádní koncert dechové
hudby DUPALKA pod vedením
Michala Jansy.
VSTUP ZDARMA!
Středa 5. 7. - sobota 8. 7.
zahrady za klášterem
a pod Chodským hradem

Světový jazz
na českých náměstích.
VSTUP ZDARMA!

Pátek 11. 8. – neděle 13. 8.

63. CHODSKÉ SLAVNOSTI

Jedna z největších a nejstarších
národopisných slavností.
KERAMICKÉ SYMPOZIUM 5 scén a více než 600 účinkujících
z Čech i ze zahraničí.
- TUSTA TERRENA
Folklor – tradice – vynikající
Hlavní protagonisté:
chodské koláče – starořeský řemeKarel Dvořák
slný jarmark.
Pavel Ticháček
Svatá mše svatá na Vavřinečku.
Petr Marek
VSTUP ZDARMA!
Středa 5. 7. od 17 hodin - zahájení sympozia
- vytvoření keramického betlému
pro Domažlice
- ukázky japonského způsobu
pálení keramiky „Raku“ - každý
den v 16 hodin
- keramická dílna pro veřejnost
- modelování a točení keramiky
(každý si může udělat svoji figurku do betlému)
- v pátek a sobotu keramický trh
Čtvrtek 24. srpna od 20 hodin
Práce budou probíhat:
letní kino
10 - 12 a 14 - 17 hodin
EWA
FARNA
- KONCERT
VSTUP ZDARMA!
Open - Air koncert populární
zpěvačky s kapelou.
Předplatitelé mají 20% slevu
Ewa Farna je po právu považována
po předložení abonentní vstupenky.
za jednu z nejtalentovanějších českých zpěvaček. Až je to neuvěřitelné,
tak tento rok oslavila 10 let
Pátek 30. června od 14.30 hodin
působení
na české hudební scéně
letní kino
velkým koncertem ve Foru Karlín
Festival
Pátek 7. - sobota 8. 7. od 18 hod. v Praze. V letním kině v DomažliFESTIVAL PŘIVÍTEJTE zahrada pod Chodským hradem cích si společně můžeme zazpívat
hity Měls mě vůbec rád, Mám
LÉTO
HUDBA POD HRADEM
Přehlídka regionálních skupin
boky jako skříň, Leporelo, Na
Multižánrový festival v rámci
a jedním hostem.
ostřínože, Boží mlejny melou...
keramického sympozia TUSTA
Zvýhodněné vstupenky pro ná14.30 - ŠPINAVEJ UBRUS
TERRENA
vštěvníky do 15 let.
15.15 - NAKES PANTS
Pátek 7. 7. 2017
16.00 - DUŠAN TALAŠ
Předprodej vstupenek od 15. 5. 2017
18.00 ZRCADLA
16.45 - RACK BITES
v MIC v Domažlicích a v sítích Plzeňská
19.30 JANANAS
17.30 - DIAGNOZA EXITUS
vstupenka a Ticketstream.
21.30 MICHAL PROKOP TRIO

MKS v Domažlicích / fotogalerie
Úterý 24. října od 19.30 hodin
velký sál MKS Domažlice
koncert

JIŘÍ SUCHÝ,
JITKA MOLAVCOVÁ
A ORCHESTR DIVADLA
SEMAFOR

odkazu hlásí. Jitka Molavcová
nastoupila do Divadla Semafor
v roce 1970, stala se jednou ze
semaforských „girls“, kde zpočátku zpívala v originále zejména
francouzské šansony. Hlavní role
přišly ve Smutku bláznivých
panen a ve hře Faust, v které v ní
Suchý definitivně našel jevištního partnera, a od té doby tvoří
nerozlučnou uměleckou dvojici.
Nejslavnější je samozřejmě spojení
Jonáš - Melicharová.
Tímto zveme všechny, kteří mají
rádi humor a písničky geniální autorské dvojice, na tento jedinečný
koncert.

Jedna z velkých osobností české
kultury, Jiří Suchý, se představí
v Domažlicích za doprovodu
orchestru divadla Semafor pod
vedením Jiřího Svobody. Společně se svou dlouholetou kolegyní
Jitkou Molavcovou nás pozve do
zlaté éry Semaforu. V programu
zazní všechny známé písničky,
jako např. Pramínek vlasů, KloNeděle 10. 12. od 19.30 hodin
kočí, Blues pro tebe, Lípa zelená,
velký sál MKS Domažlice
Marnivá sestřenice a další. Jiří
koncert
Suchý, polovina z autorské dvojice
INFLAGRANTI
&
Suchý & Šlitr, je znám především
jako zpěvák, textař, herec. Divadlo,
JOSEF VOJTEK
které založil právě s Jiřím Šlitrem,
- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
se stalo v šedesátých letech kulElektrické smyčcové trio Inflagranti
tovní scénou české kultury a na
přijíždí do Domažlic, jako speciální
vstupenky na představení se stály
host vystoupí s hudebnicemi zpěstometrové fronty. Většina písniček
vák kapely Kabát Josef Vojtek.
napsaná autorskou dvojicí Suchý &
Trio Inflagranti tvoří tři krásné
Šlitr zlidověla a dodnes se mnozí
a křehké muzikantky, které si na
interpreti české popmusic k jejich
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turné přizvaly skutečného rockera.
Hrají crossover zajímavých hitů
z klasiky, rocku i popu v originálních moderních úpravách pro
elektrické smyčce.
„Naše elektrické smyčcové trio
jsme založily v roce 2004, abychom si mohly zahrát skladby nebo
písně v úpravách, které máme rádi
a které nás baví hrát,“ říkají o sobě
Inflagranti. Trio dovedně překračuje
hranice mezi žánry a ve fantastické
úpravě hrají nejeden slavný hit.

V roce 2017 uplyne již 35 let od
chvíle, kdy se na jaře roku 1982
sešlo několik mladých muzikantů
s tím, že společně založí kapelu –
a tak byl onoho jara položen základ
folkově orientované skupiny KLÍČ.
Ta se již krátce po svém vzniku
zaměřila především na historizující
a renesančně laděnou autorskou
písňovou tvorbu a v průběhu následujících let se pak úspěšně propracovala mezi uznávanou českou
hudební špičku, která se ve svém
žánru stala vzorem pro spoustu dalších muzikantů a kapel.
Silné melodie písní spojené
s poetickými a mnohdy neotřele
nadčasovými texty, které často
vedou posluchače i k hlubšímu
zamyšlení, to vše navíc umocněno propracovaným aranžmá
jednotlivých skladeb podpořeným
vysokou interpretační úrovní
všech muzikantů, to je KLÍČ, jak
ho diváci i hudební odborníci po
35 letech jeho působení na české
hudební scéně znají, mají rádi
a obdivují.

Úterý 12. 12. od 19.30 hodin
kino Čakan Domažlice
koncert

KLÍČ
- 35 let (výroční koncert)

Vojenský kemp v prostorách zahrady pod
Chodským
hradem
a vojenská technika na
domažlickém náměstí.
Během Oslav osvobození bylo co obdivovat. Kromě jeepů a jejich řidičů v dobových
uniformách přijely na
náměstí i dva strykery
ze základny U.S. Army
v bavorském Vilsecku.
Foto: (kol)

Na pódiu před radnicí vystoupila řada významných hostů.

Foto: (kol)

Na všechny tyto tři uvedené akce probíhá
předprodej vstupenek od 15. 5. 2017
v MIC v Domažlicích.

Podpis memoranda o partnerství mezi Domažlicemi a Two Rivers.
Foto: (kol)

Po projevech na náměstí následovalo položení věnců u pomníku na radnici. Na snímku
veterán a čestný občan Domažlic Herman
Geist.
Foto: (kol)

MP Domažlice / sport
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Parkování na sídlištích, čemu se vyvarovat?

Problémy s dopravní situací se v posledních letech nevyhýbají téměř žádným městům
a ani Domažlice nejsou v tomto směru výjimkou – provoz v průběhu let značně zhoustl, stejně tak jako síť dopravní infrastruktury
a lidé si zvykli, že autem dojedou zkrátka
a dobře všude.
Odprostíme-li se však od dopravní situace
v centru města Domažlice, které je zónou
s dopravním omezením se zákazem stání,
sníženou maximální povolenou rychlostí
a omezenou okamžitou hmotností vozidel,
narazíme na problém s parkováním vozidel
u sídlišť. Sídliště jsou všeoběcně místa s vysokou koncentrací osob na poměrně malém
prostoru, který ještě dále zmenšují zaparkovaná vozidla, která řidiči navíc mnohdy parkují
v rozporu se zákonem.
Z pohledu Městské policie Domažlice jsou
na sídlištích největším problémem vozidla

zaparkovaná před přechody pro chodce či v
křižovatkách. Nejen, že je zákonem (zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích) jasně stanoveno, že v těchto
místech řidič nesmí zastavit a stát, výše uvedené příklady jsou navíc značně nebezpečné
z hlediska bezpečnosti ostatních účastníků
silničního provozu, kterými jsou kromě řidičů

motorových vozidel také chodci či cyklisté.
Díky vozidlu zaparkovanému bezprostředně
před přechodem pro chodce může řidič na
přechodu snadno přehlédnout dítě, které mu
tak může znenadání vběhnout přímo do jízdní
dráhy. Podobná situace může nastat i v křižovatce, kde zaparkované vozidlo znemožňuje
výhled do křižovatky a řidič tak o dění na
komunikaci nemá vždy dobrý přehled.
Domažličtí strážníci proto na tyto dopravní
přestupky řidiče upozorňují pomocí preventivních letáčků s obrázkem křižovatky (viz.
obrázek vlevo) a příklady špatně zaparkovaných vozidel. Řidiči si díky názornému obrázku dokáží lépe představit hranici křižovatky, před kterou podle zákona nesmí vozidlo
stát ve vzdálenosti kratší než 5 metrů. Za tyto
přestupky mohou strážníci řidičům rovněž
udělovat blokové pokuty až do výše 2 000
Kč.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE ŽEN DO 17 LET
Městský stadion Střelnice hostil v první polovině května
Mistrovství Evropy ve fotbale žen do 17 let. Na domažlickém
trávníku se odehrály zápasy skupin a 11. května i semifinálové
utkání (Nizozemí - Španělsko). Diváci v Domažlicích měli
šanci zhlédnout i utkání mezi Českou republikou a Španělskem (skupina A). Češky bohužel svým soupeřkám podlehly
1:5. Tento i semifinálový zápas byl vysílán živě na ČT sport.
Možnost podívat se na ME si nenechaly ujít stovky diváků.
Přesto, že rekonstrukce stadionu, zejména výstavba nové tribuny a také oprava trávníku, probíhala téměř do posledních minut,
všechny práce se naštěstí stihly a významná sportovní událost se
mohla v Domažlicích uskutečnit. Fotbalový klub TJ Jiskra Domažlice tímto děkuje všem organizátorům a účastníkům mistrovství.
V rámci jednoho z utkání ME proběhlo na Střelnici také setkání všech generací fotbalistů TJ Jiskra Domažlice, a to u příležitosti 10 let od postupu do divize (po 35 letech) a 110 výročí
založení klubu TJ Jiskra Domažlice.
(text: kol, foto: poj)

Rallye Vltava 2017: Napříč Českou republikou
Po trase delší než 1 000 km horskými klikatinami, údolními lány, přes mosty, přehrady
a spletí jihočeských rybníků, jízdou denní i noční, se 23. až 25. června opět vydají posádky
dalšího ročníku automobilové soutěže Ideální
stopou Rallye Vltava 2017. Poprvé se jela v roce 2015, u příležitosti 50. výročí konání zcela
prvního automobilového sportovního podniku
v tehdejším Československu, který kdy byl zařazen do seriálu mistrovství Evropy FIA. Oním
historickým předělem našeho autosportu se
totiž v roce 1965 stala Rallye Vltava, založená
již roku 1960 členy z AMK Praha 1.
Rallye se opět koná jako Louis Alexandre
Chiron Memorial, neboť právě tento legendární jezdec naší nejslavnější soutěž dvakrát
startoval a na kongresu FIA ji posléze prosadil

do mistrovství Evropy. Jede se na sériových
vozech z 60. a 70. let a trať je složená ze tří etap:
Liberec – Mělník – Praha / Praha – Písek – Třeboň – Č. Budějovice / Č. Budějovice – Kvilda
– Klatovy – Karlovy Vary.
Kromě účasti jednotlivých posádek jsou letos
vypsány i klasifikace týmů, jede např. FIAT
TEAM PRAHA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEAM, ale třeba i JUNIOR TEAM SPŠSE
LIBEREC, neboli posádky, kde alespoň jednomu členovi není více jak 19 let. Naopak
91 let je v tomto roce poslednímu žijícímu ze
čtyř zakladatelů Rallye Vltava, stále vitálnímu
Ladislavu Brandovi, a pořadatelé věří, že také
letos s manželkou přiletí z Kanady, kde žijí od
roku 1968. Ve hře je i možnost, že na zapůjčeném Porsche pojede jejich dcera Barbara, jinak

účastnice World Masters Cross Country Ski.
A ze Švédska coby hosté možná přiletí i dvě
význačné osobnosti. Domažlice zatím nikdo
nereprezentuje, ale pojedou i posádky z Plzeňska! Podrobnější informace o místech a časech
průjezdů najdete několik dní před rally, na stránkách www.rallye–vltava.cz.
Jindřich Večerka

Jedna z mnoha časových kontrol a hodinová
přestávka minule byla nedaleko pramenů
Vltavy, v Kvildě.
Foto: Rallye Vltava

Organizace a spolky
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC ČERVEN:
VOLNÁ MÍSTA - LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – více
informací naleznete na www.ddmdomazlice.cz v sekci Tábory
10.7. – 16.7.

letní tábor Mrákov – Rekordiáda

10.7. – 14.7.

Hudební příměstský tábor

7.8. – 11.8.

příměstský tábor Toulavé boty

ČERVNOVÉ AKCE V CHODSKÉM HRADĚ
V červnu můžete v Chodském hradu zhlédnout řadu výstav: „Pašeráckou stezkou“ – výstavu věnovanou historii pašování od jeho samého
počátku s důrazem na česko-bavorské pohraničí v průběhu 19. – 20. století. O muzejní noci 26. května se konala vernisáž výstav skláře
Jiřího Suchého „Hot glass and painting“ (která je instalována kromě výstavních prostor poněkud netradičně i v prostorách atria Chodského
hradu) a výstavy prací žáků ZŠ Msgre B. Staška. Dále pokračuje výstava „Dudáci a Vlčí hlavy“ k novému vydání stejnojmenné knihy, která
byla pokřtěna v květnu. K výstavám jsou pořádány komentované prohlídky a výtvarné programy, které je třeba předem objednat.
Mezi vzpomínkové akce věnované 80. výročí narození všestranného spisovatele Zdeňka Šmída patří koncert trampské kapely HOP TROP
v čele se Samsonem Lenkem. Mimo známé skladby Silver Hill, Obchodník s deštěm, Tři kříže, atd., zazní vodácké písničky, které vznikly
spoluprací souboru se Z. Šmídem (výsledkem je mj. album Proč bychom se netopili, 1996). Koncert se koná v pátek 23. června 2017 od
19.30, v zahradě pod Chodským hradem. Bližší informace a předprodej, Mgr. Kristýna Pinkrová, tel.: 778 493 101.
A ani v červnu nebude chybět filmové „představení“, tentokrát se můžete těšit na „příjemnou hipísáckou komedii NÁDHERNÁ ZELENÁ“, termín je posunut na 9. června, od 20.15 hodin.
Mgr. Kristýna Pinkrová, Muzeum Chodska v Domažlicích

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM A.S.
Rohova 124, Domažlice 344 01, tel. 774 648 402
nabízí

PRODEJ SKLA DO KAMEN A KRBŮ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
HELIOS NA SKLENÍKY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636

Inzerce
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Inzerce
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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

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

Inzerce

PRONAJMU PROSTOR
KOSMETIKY - PEDIKURY
- MASÁŽE V CENTRU DOM.
Tel. 720 269 010
Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

číslo 6

V OBCHODĚ KAČABY
PRO VÁS NOVĚ MÁME:
ČESKOU PŘÍRODNÍ KOSMETIKU
ŠETRNOU JAK K UŽIVATELŮM,
TAK I K PŘÍRODĚ V BIO KVALITĚ
ZA SKVĚLÉ CENY A TAKÉ
ŽIVLOVÉ ÉTERICKÉ OLEJE.
JAKO JIŽ KAŽDÝ ROK MÁME
TÉŽ NÁRAMKY PROTI KOMÁRŮM
A KLÍŠŤATŮM. VHODNÉ OD 3LET.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE:
DUKELSKÁ 30, DOMAŽLICE.
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Zpravodaj je ke stažení
v pdf na
www.domazlice.eu

PAVEL MIKULENKA

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

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
přijme nové pracovníky a brigádnice na
tyto pracovní pozice:

Uzávěrka inzerce
pro

ČERVENCOVÝ
Domažlický
zpravodaj je

5. 6. 2017

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
- strojník
- plavčík/plavčice
(pracovník s kvalifikací elektro, schopen samostatné
práce i podle technické dokumentace, vyhl. „50“, ř.p.
skup. „B“,uživatelská znalost práce s PC, praxe vítána)
Pomůžeme i se získáním potřebné kvalifikace. Již kvalifikovaní
zájemci budou upřednostněni. Další informace podá ředitel příspěvkové organizace na tel.: 724 350 477 (p. Houška)

Inzerce
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Výrobce elektromotorů Heidrive s.r.o., Starý Klíčov 142, 345 01 Mrákov
hledá do svého kolektivu pracovníky/nice na pozice:

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK/NICE NA ODDĚLENÍ
NAVÍJENÍ A MONTÁŽ ELEKTROMOTORŮ
Požadavky:
• Dvousměnný provoz
(práce v ženském kolektivu)
• Plný pracovní úvazek
• Manuální zručnost, flexibilita,
chuť učit se nové věci

Nabízíme:
• Jistotu stabilního zaměstnání
(podnik s 20letou tradicí)
• Zaškolení na nové pracovní místo
• Plat po zaučení 18.000-21.000 Kč
• Náborový příspěvek
• Podnikové stravování, stravenky

V případě zájmu nás kontaktujce:
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Sysel, Ph.D.
Mob.: +420 602 105 481
Tel.: +420 379 738 112
E-mail: zdenek.sysel@heidrive.de
Web: www.heidrive.cz

HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY PRO
PRACOVIŠTĚ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
DO NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU:
- 12-ti hodinové směny -3x denní směna-2 dny volna-3x noční směna-4 dny volna

Operátor/ka vstřikovacích lisů
Operátor/ka skladování
Seřizovač vstřikovacích lisů

Vyučení v technickém oboru, nástupní mzda dle praxe v oboru.
DO DVOUSMĚNNÉHO PROVOZU:

Operátor/ka montážní linky
Mechatronik
Vyučení v technickém oboru, nástupní mzda dle praxe v oboru.
Obráběč kovů pro CNC frézky a elektroerozivní stroje
Nástrojař
Vyučení v technickém oboru, nástupní mzda dle praxe v oboru.
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU:

Projektový manager/ka

VŠ (SŠ) vzdělání technického směru, aktivní znalost angličtiny, zájem o obor

Pro všechny pozice nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• stravenky v hodnotě 60 Kč
zdarma
• zaškolení na příslušném pracovišti pod dohledem zkušených
zaměstnanců
Zájemci, zasílejte prosím
stručný strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
nabor@pehtoo.com
nebo vyplňte dotazník
na vrátnici společnosti, denně
od 6 do 19 hodin.
Adresa pracoviště: Masarykova
194, 346 21 Horšovský Týn, tel.:
+420 379 417 120,
GSM: +420 602101358,
http://www.pehtoo.com

Inzerce
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