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KULTURNÍ CENTRUM PIVOVAR JE
STAVBOU ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH. Kulturní centrum – Pivovar Domažlice zvítězilo
v prestižní soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov. Do klání bylo přihlášeno 40 staveb, odborná porota vybrala tři
nejlepší. ,,Vnímám to jako obrovské zadostiučinění, jako ocenění více než desetileté práce. V roce 2012 byla realizována mezinárodní architektonická soutěž, které se účastnily ateliéry z pěti zemí. Od začátku jsme měli ambice, aby
vznikla stavba, která bude mít nejen funkci užitkovou jako zázemí pro kulturně
- vzdělávací centrum, knihovna, komunitní centrum, výstavní prostory, ale zároveň nám šlo i o to, abychom obnovili tradici vaření piva v Domažlicích, která
byla přerušena v roce 1996," konstatoval domažlický starosta Zdeněk Novák.
Pokračování na straně 3
Text a foto: (job), foto budovy: Michal Hájek
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,

na slavnostním
večeru, který se
konal 4.9. v sále
Měšťanské besedy
v Plzni, byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje
2020. Vítězem kategorie Rekonstrukce
budov se stalo Kulturní centrum - Pivovar Domažlice. Porota ocenila ,,velmi
zdařilé architektonické i stavební pojetí
rekonstrukce historického objektu, včetně nalezení nového využití a začlenění
do fungující struktury města". Jedná
se o mimořádné ocenění všech, kdo se
na realizaci podíleli, od vyhlášení architektonické soutěže v roce 2012, po obě
etapy rekonstrukce, které proběhly v letech 2014-2015 a 2018-2020. Věřím, že
na jaře příštího roku budou pro veřejnost
zpřístupněny podkrovní prostory západního křídla se stálou výstavou "Pozor,
hranice!", tím bude kapitola rekonstrukce historické budovy pivovaru definitivně
uzavřena.
Jsem rád, že se nejen podařilo budovu zachránit, ale najít pro ni i smysluplné využití, ať již se jedná o vzdělávací
centrum/knihovnu či komunitní centrum,
výstavní prostory a pivovar s restaurací
a pivnicí. Obnovení vaření piva ve městě
po 25 letech je samo o sobě počinem,
který si zaslouží ocenění, zvláště když
pěnivý mok chutná!
Vítězství v této soutěži však není jediným úspěchem. Kulturní centrum-Pivovar Domažlice se probojovalo i do finále
celostátní soutěže Stavba roku 2021, vyhlášení výsledků proběhne v Praze 18.
října.
Mimořádným oceněním je nepochybně
již samotná účast ve finále. Hlasování
veřejnosti stále probíhá ...
Držme městu Domažlice palce!
S přáním krásných podzimních dnů
Zdeněk Novák,
starosta města
Setkání se starostou města si
občané mohou objednat na tel. čísle
379 719 141 nebo 379 719 146.
Pravidelné zasedání zastupitelstva
města se v koná ve středu 20. října
2021 od 16 hodin v sále MKS.
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Dočasné omezení výkonu
služby městské policie
Vzhledem k personální neobsazenosti tabulkových míst strážníků Městské policie
Domažlice a dlouhodobým nemocnostem u organizační složky Městská policie
Domažlice jsme po dlouhém zvažování
všech možných variant výkonu služby
museli sáhnout k dočasnému omezení
výkonu služby v některých dnech, a to od
01.10.2021.
Jedná se o dočasné omezení výkonu
nočních služeb během pracovních dnů
v jednotlivých týdnech, které se ukazují
z dlouhodobého vyhodnocení ze strany
vedení Městské policie Domažlice jako
nejméně zatížené, a tím i rizikové z hlediska nápadu trestné činnosti a oznámení na tísňovou linku 156. Výkon nočních
služeb byl již několik let plánován během
pracovních dnů v týdnu jako jednočlenný,
neboť personální situace neumožňovala
plánovat výkon služby ve dvojicích.
Výkon služby v nočních hodinách, kde je
jeden strážník, se nám jevil jako rizikový
a z pohledu zákroků jako velmi problematický, nicméně i tak jsme jej poměrně dlouhou dobu zachovávali, abychom
zajistili dostupnost této služby směrem

k veřejnosti. V současné době však situce v oblasti personálního zabezpečení
městské policie neumožňuje ani takovou
formu plánování služby.
Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku,
abychom zajistili alespoň dostupnost
nočních služeb o víkendech, svátcích a
akcích, které pořádá město Domažlice.
Omezení výkonu nočních služeb se tedy
netýká všech dnů v měsíci, ale pouze
těch, kde byl v minulosti velmi nízký počet událostí a oznámení. I nadále bude
fungovat operátor kamerového systému,
který v případě zaznamenaného protiprávního jednání vyrozumí Policii ČR.
I tak nás toto opatření mrzí a chtěli bychom veřejnost ubezpečit, že jakmile to
bude možné a personální situaci městské
policie se nám podaří stabilizovat, ihned
toto dočasné omezení výkonu služby zrušíme. V případě nedostupnosti Městské
policie Domažlice bychom chtěli požádat
veřejnost, aby se obrátila na tísňovou linku 158 Policie České republiky nebo na
mezinárodní tísňovou linku 112.
Zdeněk Novák,
starosta města Domažlice

Syn amerického veterána
poprvé u památníku osvobození
Syn čestného občana Domažlic Jamese Duncana Tom s manželkou navštívili v sobotu 4. září Domažlice. Poprvé
měli možnost prohlédnout si památník
osvobození, který byl v červnu odhalen
v Chodské ulici pod Chodským hradem.
Iniciativa k jeho vytvoření vzešla od rodin
čtyř amerických veteránů, jimž bylo v roce
2016 uděleno čestné občanství města.
Iniciátoři na realizaci zaslali 20 tisíc dolarů, město Domažlice doplatilo náklady
v podobné výši. Slavnostního odhalení
se hosté z USA nemohli kvůli pandemii
zúčastnit. Památník stojí na místě, kolem
něhož přicházeli první američtí vojáci 5.
května 1945 do Domažlic. Sestává se z
žulových kamenných lavic a stolu, které
symbolizují místo pro setkávání. Na desce jsou vytesána jména čtyř osvoboditelů
- James Duncan, Herman Geist, Robert
Gilbert a Matthew Konop. Na stole leží
americká vojenská přilba a tradiční chodský klobouk.
(job)

Pietní akty
Město Domažlice zve srdečně občany
i návštěvníky města na PIETNÍ AKTY,
které se konají ve čtvrtek 28. října 2021
u příležitosti 103. výročí vzniku
samostatného Československa.
10:00 - Pomník Svobody Domažlice
10:30 - Centrální hřbitov Domažlice
11:00 - Havlovice

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktor Josef Babor, tel. 721 776 962.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu babor@idomazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru - Chodské náměstí 96, Domažlice. Uzávěrka inzerce je do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury: Mgr. Jana Štenglová. Tisk: CV print Domažlice, Cihlářská ul. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízených inzercí.
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Okolo nové školy
povede jednosměrka
Část ulice Msgre B. Staška se stane
v úseku od kruhové křižovatky k budově spořitelny jednosměrkou. Jde o
další krok mířící na zklidnění dopravy
v centru města a ke zvýšení bezpečnosti u nové školy. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace.
Bude použita ke stavebnímu povolení,
pro provedení stavby a podkladů pro
zadání veřejné zakázky. Pořízení projektové dokumentace vyjde na 48 400
korun. Na komunikaci u čp. 61 (nyní
prodejna květin - na snímku vpravo)
dojde k jejímu zúžení, vznikne tam záliv a místo pro otáčení aut. Odtud k náměstí bude stále dvousměrný provoz.
K zjednosměrnění ulice (počítá se s
provozem ve směru od kruhového objezdu) dojde z dvou hlavních důvodů.
Tím prvním je nebezpečná situace,
která denně vzniká zejména v ranní
špičce v blízkosti základní školy. Rodiče přivážející děti mají tendenci zaparkovat co nejblíže k vchodu, školáci vystupují i ke středu komunikace, vozidla
se kumulují a znemožňují průjezd, na-

víc vchod do školy je v nepřehledném
ohybu ulice.
,,Druhým aspektem je usměrnění dopravy v centru. Záměrem je, aby řidiči,
kteří nepotřebují jet na náměstí či do
přilehlých ulic, nepoužívali komunikaci
jako tranzitní. Pro ně je určen hlavní
průtah ulicemi Poděbradova, Komenského a U Nemocnice nebo komunikace kolem Zubřiny ulicemi Havlíčkova a
Hruškova," vysvětlil místostarosta Radek Wiesner.
Rozhodnutí zjednosměrnit zmíněnou
ulici předcházelo několik jednání vedení města, městské policie a dopravního inspektorátu. Městská policie také
provedla v jednom týdnu v únoru 2019
monitoring hustoty dopravy na náměstí
Míru. Záznamy kamerového systému
potvrdily, že ve špičkách projelo středem náměstí průměrně 8 vozidel za
minutu, v nejexponovanějších časech
během jedné hodiny se počet blížil tisícovce. V době od 6 do 18 hodin to
bylo celkem 6700 aut. Zhruba čtvrtina
z nich náměstím pouze projížděla.
(job)

Domažlický zpravodaj – str. 3

KRÁTCE:
l Dotace z Plzeňského kraje ve výši 50
tisíc korun pomohla k zásahu certifikovaného arboristy v Hanově parku. V druhém
zářijovém týdnu ošetřil dvanáct stromů.
Předmětem akce je odborná údržba významných stromů i solitérních jedinců
v intravilánu města. Účelem je docílit revitalizace vybraných stromů, zvýšit provozní bezpečnost dřevin ve veřejném
prostoru a odborným ošetřením zlepšit
stav přírodního prostředí. ,,Byly realizovány potřebné zásahy jako jsou výchovné bezpečnostní a zdravotní řezy, lokální
redukce a instalace dynamické vazby,"
uvedl místostarosta Radek Wiesner.
Významné stromy byly vybrány na základě aktuálního zdravotního stavu a místního šetření arboristy a správce zeleně
města, kterým je příspěvková organizace
DTS. Celkové náklady akce Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě
Domažlice činí
63 600 korun,
příspěvek 50
tisíc korun Plzeňský kraj poskytl z programu Adaptační opatření v ochraně přírody
2021.
l Rada města schválila záměr propachtovat/pronajmout budovu č. p 38, jež je
součástí pozemku p. č. st. 113 v k. ú.
Havlovice u Domažlic (bývalá prodejna
smíšeného zboží). Bližší informace podá
odbor správy majetku.
l Rada města souhlasila s použitím fondu
investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové ve výši
56.900 Kč na pořízení interaktivní tabule
PRO-Board 89 s projektorem.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Kulturní centrum Pivovar je
Stavbou roku Plzeňského kraje
Dokončení ze strany 1
,,Po desetiletém úsilí a po dvou stavebních etapách se podařilo stavbu dotáhnout do takové výsledné podoby, že oslovila odbornou architektonickou porotu a v
konkurenci několika významných rekonstrukcí památkových objektů jsme nejen
obstáli, ale i vyhráli," pokračoval starosta.
,,Těším se na to, až na jaře příštího roku
bude v podkroví západního křídla otevřena výstava Pozor, hranice! Tím bude
dovršena poslední etapa rekonstrukce
pivovaru," zmínil Zdeněk Novák.
Zrekonstruovaná budova domažlického pivovaru se probojovala i do finále
další soutěže - Stavba roku 2021.

Z 92 přihlášených staveb jich 33 získalo
nominaci na zmíněný titul. Mezi nimi i domažlický pivovar.
Členové odborné poroty prestižní soutěže osobně během uplynulých týdnů
navštívili přihlášené objekty. Při cestách
najeli více než 3000 kilometrů.
,,S ohledem na posouzení této odborné
poroty získala postupem mezi nominované naše stavba vysokou prestiž,“ zmínil
domažlický místostarosta Stanislav Antoš.
Přímo při nominačním večeru, který proběhl v Národním technickém muzeu, převzal spolu s Martinem Březinou z ateliéru
Mepro nominační ocenění.

,,I projekt realizovaný v Domažlicích jako
menším městě má šanci obstát, když se
investor spojí s těmi nejlepšími,“ uvedl
místostarosta na slavnostním večeru.
Rekonstrukce pivovaru proběhla na základě první architektonické soutěže v dějinách města, do které se v roce 2012 přihlásily dvě desítky uchazečů. Klání spolu
s Atelierem R2W vyhrála firma Mepro s. r.
o. Právě atelier Mepro pak získal zadání
oba vítězné projekty skloubit do jediného.
Výsledky budou vyhlášeny 18. října.
Kromě hlasování odborné poroty je její
součástí i anketa pro veřejnost.
Podpořte, prosím, domažlický pivovar
(č. 14) na stránce www.stavbaroku.cz

Zpravodajství
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Nové omítky na
Čtyři přechody budou díky
novému osvětlení bezpečnější fasádě kláštera
Projekt Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích získal
podporu Plzeňského kraje. Osvětlení
čtyř přechodů bude realizováno i díky
dotaci z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
2021.
,,Jedná se o tři přechody na křižovatce
u základní školy Komenského 17 a další v Havlíčkově ulici u lávky pod Brankou," zmínil místostarosta Radek Wiesner s tím, že právě lávka pro pěší se
dočká i celkové rekonstrukce, na kterou
je již připravený projekt. Vyřeší stávající nevhodné vyústění přímo do silnice.
Osvětlení přechodů je naplánováno na
příští rok. Realizací dodatečného bezpečnostního osvětlení dojde ke zvýše-

ní bezpečnosti jak chodců, tak i řidičů
v místě frekventovaných přechodů pro
chodce. Přínosem bude pocit bezpečí
chodců, a to zejména žáků přilehlé základní školy a jejich rodičů. Dodatečné
osvětlení zajistí LED svítidla.
Celkový předpokládaný rozpočet na realizaci přechodů, je 1,29 mil. Kč včetně
DPH.
Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje v polovině června, a to ve výši 646 481 Kč
(50% předpokládaných nákladů). (job)

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.
ve spolupráci s Římskokatolickou farností a MKS Domažlice
uvádí slavnostní koncert

u příležitosti 120. výročí založení Čerchovanu

Antonín Dvořák: Stabat Mater
sobota 30. října 2021 v 19.00 hodin
arciděkanský kostel v Domažlicích
Účinkují:
Lucie Silkenová – soprán
Sylva Čmugrová – alt
Václav Sibera – tenor
Zdeněk Plech – bas
Pěvecký sbor Čerchovan
Členové Kühnova smíšeného sboru
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Dirigent: Radek Baborák
Vstupné: 200,- Kč v předprodeji, 250,- Kč na místě, 100,- Kč k stání
Děti a studenti bez nároku na místo k sezení zdarma
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Domažlice od 4. října
Tento koncert je realizován za finanční podpory města Domažlice

Omítky severní fasády augustiniánského kláštera v Domažlicích provádí dělníci
firmy STAVBY – ŠTAIF s. r. o. ze Zruče-Sence. Zakázku přidělila rada města za
cenu 632.270,44 Kč bez DPH.
Objekt je v majetku řádu, zhruba tři čtvrtiny areálu má pronajaté město pro potřeby Základní umělecké školy Jindřicha
Jindřicha.
,,Součástí nájemní smlouvy je ustanovení, že město v průběhu 30 let platnosti
smlouvy proinvestuje na opravách 10
milionů korun," zmínil místostarosta Stanilsav Antoš. Investice probíhají vždy se
souhlasem majitele objektu. ,,V minulosti
dělníci renovali okapy, svody nebo fasádu v rajské zahradě," připomněl místostarosta. Dosud se v rámci zmíněného
smluvního vztahu proivestovalo 3,8 milionu korun.
(job)

Turisté se sešli na
členské schůzi
Členové domažlického odboru Klubu
českých turistů se ve čtvrtek 2. září
sešli na své výroční členské schůzi. Ta
byla přesunuta z původního lednového
termínu. Za město Domažlice přítomné pozdravil místostarosta Stanislav
Antoš. Turisty mj. informoval o záměru
rekonstrukce zbylého armádního objektu na Čerchově, ze kterého se stane zařízení, ve kterém bude k dispozici
občerstvení, turistická ubytovna i malé
muzeum.
Členové KČT Domažlice zvolili výbor
odboru, předsedou se stal opět Petr
Matějka, místopředsedou Štěpán Thomayer a druhou místopředsedkyní Kamila Beňušíková Angelovová.
(job)

Městské informační centrum
Domažlice, Chodské nám. 96

-předprodej vstupenek
-prodej turistických suvenýrů a regionálních produktů (knihy, trika, keramika, medovina, karty, omalovánky...)

Servis
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100. výročí dekorování vojenské standarty
válečným křížem připomene malá slavnost
Město Domažlice, Klub vojenské historie
Hraničářský prapor 6 "Sibiřských úderníků" a Jednota Československé obce legionářské v Plzni zvou na akci k připomenutí
100. výročí dekorování standarty Hraničářského praporu 6 Československým válečným křížem.
Slavnostní okamžik dekorování bude zrekonstruován na základě dobových dokumentů, proběhne v sobotu 2. října od 12
hodin na domažlickém náměstí před radnicí - na stejném místě jako před 100 lety.
Repliku válečného kříže připne na stan-

Podzimní
sázení stromků
s městskými
lesy
Společnost Domažlické městské lesy spol.
s r. o. pořádá v sobotu 16. října na Zelenově
akci Sázení stromků s městskými lesy, a to
pro každého, kdo chce strávit příjemné dopoledne v přírodě a pomoci ke vzniku nové
generace lesa. Akce je určena i pro ty nejmenší pomocníky.
Co se bude sázet?
Hlavně listnaté dřeviny dub a buk!
Harmonogram:
1) příjezd a parkování
- sraz v 8:30 viz mapka
2) Program na místě
- sázení: 9:00 – 12:00
- opékání buřtů 12:00
Pro účastníky je plánováno během dne
menší občerstvení (teplý čaj a opečení
špekáčků).
Pracovní pomůcky: pokud někdo může vzít
s sebou motyku, bude to vítáno, ale budeme je mít k půjčení. Vhodná je pevná obuv,
pracovní rukavice, pro případ deštivého počasí pláštěnka a holínky.
Parkování je možné na vyznačených místech (přístup ze silnice Havlovice - Pasečnice). Bližší informace naleznete internetových stránkách naší společnosti, facebooku
a instagramu.
Kontaktní osoba: Josef Forst, tel.: +420 720
994 713. S ohledem na omezenou kapacitu je nutné se předem přihlásit (elektronicky
na e-mailovou adresu deckerova@domazlicke-lesy.cz). Předem všem děkujeme za
účast.
(dml)

dartu domažlický starosta Zdeněk Novák.
Čas akce je zvolen i s ohledem na to, že
v pravé poledne znějí centrem Domažlic
kostelní zvony, které podtrhnou slavnostní
atmosféru.
,,Je velice důležité, že existují kluby vojenských jednotek. Příznivci armádní historie
připomínají nasazení i odhodlání našich
předků, propagují armádu a zvyšují hodnotu společenských akcí. U nás se tak stalo
například při červnovém odhalení památníku osvobození v Chodské ulici," zmínil
místostarosta Stanislav Antoš.
(job)

Servis
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Turistické akce v říjnu

Klub českých turistů – odbor
Domažlice připravil pro širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce.
Sobota 2. 10.
Se Sokolem na kopečky –
výstup na vrcholy Šumavy.
Odjezd autobusu od sokolovny v Domažlicích v 7.30 hodin. Prezentace v restauraci Vintíř v Hartmanicích
v 9 hodin. Po zahájení odchod na trasy: 5,9 km - Hartmanice, Dobrá Voda,
Březník, Rovina, 4,8 km - Hartmanice,
Dobrá voda, Rovina, 11,7 km - Rovina, Březník, Stodůlky, Rovina, 13,9
km - Hartmanice, Dobrá Voda, Stodůlky, Březník, Rovina. V cíli v restauraci
Rovina předání pamětních listů. Cena
zájezdu - členové Sokola a KČT 200
Kč, ostatní 250 Kč. Info: J. Váchal, tel.
607 149 387.
Sobota 9. 10.
Účast na pochodu Smyčka Radbuzy. Odjezd ze zastávky Domažlice
Město v 8.30 hod. (nebo z nádraží ČD
v 8.35 hod.) do Staňkova. Start v sokolovně Staňkov 7 - 12 hod. Trasy 10,
15, 25, 30 a 50 km. Pořádá oddíl turistiky TJ Sokol Staňkov. Info: J. Navrátil,
tel. 723 237 675. Vede M. Janutková.
Sobota 16. 10. Účast na pochodu
Podzim pod Zelenou Horou, Světo-

vý den chůze. Odjezd z nádraží ČD v 6.35 hod. (nebo v
6.30 hod. ze zastávky Domažlice Město) do Nepomuku.
Start v sokolovně Nepomuk
7 - 10.30 hodin. Trasy 10, 15,
25, 35 a 50 km. Pořádá KČT
Nepomuk. Informace H. Sedláčková, tel. 604 308 085.
Sobota 23. 10.
Turistická vycházka. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici
v 10 hodin do Kouta na Šumavě. Trasa: Koutský les, Starec, Kdyně (8 km).
Vede M. Ryšánek.
Sobota 30. 10.
Zamykání České studánky (29. ročník). Odjezd: vlakem ze zastávky ČD
Domažlice - město v 9.25 hodin do
České Kubice (mimořádným protažením vlaku č. 7404 z Plzně do České
Kubice). Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek, Zelená chýše, Česká studánka. Zahájení u České studánky: v
11.30 hodin. Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem. Prodej suvenýrů a pamětní
razítko. Další program vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situaci
upřesníme před akcí. Prosíme dodržovat aktuální hygienicko-epidemiologická opatření.
(kčt)

Přednáška

Pochod

Zveme širokou veřejnost na přednášku
Daleko na severu je grónská zem…
Našimi hosty budou Daniel, Zuzana, Kryštof a Kristýna Freitingerovi, kteří před několika lety navštívili Grónsko.
Přednáška se uskuteční ve Sborovém
domě Jana Roha ve čtvrtek 21. října
2021 v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni!
(sdjr)

Jednota Orla Domažlice pořádá 16. října
Pochod Kozinovým krajem. Připraveny
jsou tři trasy (11 km - Hrádek, 18 km - přes
Trhanov na Hrádek a nejkratší pro rodiče
s dětmi na Baldov - tam je možno opéci
vuřty). Start a cíl u brány, možnost občerstvení kávou a čajem v orlovně. Účastníci
obdrží diplom. Startovné 20 Kč pro dopělé, 5 Kč pro děti.
(orel)

Říjen v Chodském hradu
Říjen je poslední měsíc, kdy můžete
v Chodském hradu navštívit úspěšnou
výstavu Chodský mariáš a jiné čertovy
obrázky. Ta ukazuje historii, vývoj kartářského řemesla, pestrost karetních druhů,
velikosti karetních listů, jejich tvary, obsah a grafické zpracování a v neposlední
řadě touhu výtvarníků přinést svůj vlastní
pohled, fantazii a kreativitu při ztvárnění
karetních motivů.
Na jednotlivých exponátech se představují techniky, od dřevořezu přes perokresbu
a fotografii až po počítačové zpracování.
Třešničkou na dortu jsou originální kresby Černého Petra a Chodského mariáše
Slávky Štrbové. Komentovaná prohlídka

výstavy se uskuteční v úterý 5. října od 17
hodin.
V pondělí 18. října od 17 hodin vás srdečně zveme na vernisáž výstavy a představení knihy Po pěšinách Bělskem. Kniha i
výstava vznikly u příležitosti 900 let od první písemné zmínky o Bělé.
Vydejte se jejich prostřednictvím poznat
Bělsko – krásný, ale drsný kraj, ve kterém
nebylo nikdy snadné obstát. Region, kde
můžeme objevovat stopy různých epoch:
od středověké kolonizace a staleté osídlení českými Němci, přes časy pohraničníků
a budování socialismu až po současnost.
Za Muzeum Chodska v Domažlicích
Mgr. Kristýna Pinkrová

Domažlický zpravodaj – str. 6

Odběry krve od dárců
v úterý 26. října
Český
červený kříž Domažlice
s Transfúzní stanicí
v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý
26. října. Odběr se
bude konat ve Střední zdravotnické škole
Domažlice na Chodském náměstí od
14:00 do 16:30 hodin. K odběru potřebujete kartičku zdravotní pojišťovny
a legitimaci dárce krve. Dárci mohou
dávat krev 4x do roka - minimální doba
mezi odběry jsou tři měsíce. 
(ččk)

Výstava
zahrádkářů
Základní organizace ČZS Domažlice
společně s Územním sdružením ČZS Domažlice pořádají ve dnech 15. - 17. října
v sále MKS Domažlice prodejní výstavu
ovoce, zeleniny, květin a dušičkové vazby.
Expozice se zahraniční účastí.
Výstava se uskutečňuje za finanční podpory města Domažlice.
(čzs)

Městská knihovna
informuje
TÝDEN KNIHOVEN
I letos knihovna vyhlašuje amnestii pro
zapomnětlivce (od 4.
října do 8. října). Příležitost vrátit knihy
po určeném termínu
bez sankčních poplatků mají všichni,
kteří z jakýchkoliv důvodů knihy včas nevrátili.
V tomto týdnu mají také noví návštěvníci,
kteří se chtějí stát čtenáři knihovny, možnost zaregistrovat se na 1 rok bez poplatku.
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Od října jsou otevřeny kroužky pro děti a
mládež. Podrobné informace a přihlášky
jsou na webu knihovny a města, e-maily a
v oddělení pro děti a mládež.
ŠKOLENÍ
Nebojte se internetu v úterý 12.října
Samostatné tříhodinové školení je určeno
začátečníkům i mírně pokročilým.
Začátek v 8:00 hodin v oddělení pro dospělé MěkBN Domažlice.
Závazné přihlášky na tel. 607 243 589,
775 232 086
Bc. Lenka Schirová

Kino Čakan ŘÍJEN 2021
1. pátek

2. sobota

17.00 Gump – pes, který naučil lidi žít
20.00 Není čas zemřít
17.00 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
20.00 Minuta věčnosti
14.00 Mimi šéf: Rodinný podnik

3. neděle

17.00 Zbožňovaný
20.00 Není čas zemřít

6. středa

20.00 Atlas ptáků

7. čtvrtek

20.00 Karel

8. pátek

9. sobota

17.00 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
20.00 Není čas zemřít
17.00 100% VLK
20.00 Karel
14.00 Myši patří do nebe

10. neděle

17.00 Zátopek
20.00 Zbožňovaný

13. středa

20.00 Karel

14. čtvrtek 20.00 Jedině Tereza
15. pátek

16. sobota

17.00 Minuta věčnosti
20.00 Venom 2: Carnage přichází
17.00 Vlk a lev: Nečekané přátelství
20.00 Láska na špičkách
14.00 Dračí země

17. neděle

17.00 Venom 2: Carnage přichází
20.00 Zpráva

20. středa

20.00 Zátopek

21. čtvrtek 20.00 Poslední souboj
22. pátek

23. sobota

17.00 Venom 2: Carnage přichází
20.00 Halloween zabíjí
17.00 Zpráva
20.00 Duna
14.00 Rozbitý robot Ron

24. neděle

17.00 Karel
20.00 Poslední souboj

25. pondělí 19.00 Martin Loew – DUBAJ „ zázrak v poušti“
27. středa

20.00 Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti

28. čtvrtek 20.00 Kurz manželské touhy
29. pátek

30. sobota

17.00 Vlk a lev: Nečekané přátelství
20.00 Duna
17.00 Rozbitý robot Ron
20.00 Kurz manželské touhy
14.00 Addamsova rodina 2

31. neděle

číslo 10
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český rodinný film vstupné 130 Kč, 92 min.
akční / dobrodružný / thriller / titulky vstupné 140 Kč, 163 min.

12

akční / dobrodružný / fantasy / dabing vstupné 120/100 Kč, 90 min.

12

české drama / thriller vstupné 130 Kč

12

animovaný / komedie / dabing vstupné 130/110 Kč, 108 min.
česká komedie /drama vstupné 130 Kč, 99 min.
akční / dobrodružný / thriller / titulky vstupné 140 Kč, 163 min.
české drama vstupné 120 Kč, 92 min.

12
12
12

český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.
akční / dobrodružný / fantasy / dabing vstupné 120/100 Kč, 133 min.
akční / dobrodružný / thriller / titulky vstupné 140 Kč, 163 min.

12
12

animovaná / komedie / dabing vstupné 120 Kč, 96 min.
český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.
český animovaný / rodinný vstupné 130/110 Kč, 87 min.
české životopisné drama vstupné 100 Kč, 130 min.

12

česká komedie / drama vstupné 130 Kč, 99 min.

12

český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.
česká romantická komedie vstupné 130 Kč, 102 min.
české drama / thriller vstupné 120 Kč, 81 min.
akční / sci-fi / thriller / dabing vstupné 130 Kč, 98 min.

12

dobrodružný / rodinný / dabing vstupné 120 Kč, 99 min.
česká romantická komedie vstupné 130 Kč
animovaná / dobrodružný / dabing vstupné 100 Kč, 93 min.
akční / sci-fi / thriller / dabing vstupné 130 Kč, 98 min.

12

slovenské drama / historický / válečný vstupné 120 Kč, 94 min.

12

české životopisné drama Vstupné 100 Kč, 130 min.

12

drama / historický / titulky Vstupné 130 Kč, 156 min.
akční / sci-fi / thriller / dabing vstupné 130 Kč, 98 min.
horor / titulky vstupné 130 Kč, 106 min.
slovenské drama / historický / válečný vstupné 120 Kč, 94 min.
dobrodružný / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 155 min.

12
15
12
12

animovaný / dabing vstupné 130/110 Kč, 90 min.
český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.
drama / historický / titulky vstupné 130 Kč, 156 min.
cestovatelská / dia–show /přednáška vstupné 150/180 Kč
český dokument vstupné 100 Kč, 95 min.
česká komedie / drama vstupné 140 Kč
dobrodružný / rodinný / dabing vstupné 120 Kč, 99 min.
dobrodružný / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 155 min.

12

animovaný / dabing vstupné 130/110 Kč, 90 min.
česká komedie / drama vstupné 140 Kč
animovaný / komedie vstupné 120 Kč, 90 min.

17.00 Karel

český dokument vstupné 130 Kč, 133 min.

20.00 Duna

dobrodružný / sci-fi / dabing vstupné 130 Kč, 155 min.

12

Před vstupem na akci i kina je nutné prokázat bezinfekčnost, tj. prokázat, že jste nejméně 14 dnů po ukončeném očkování či max. 180 dnů
Bližší
informace
o filmech
nanegativní
www.idomazlice.cz
po ukončeném laboratorně potvrzeném prodělání
nemoci
covid-19, nebo
předložit
antigenní (max. 72 hodin starý) či PCR (max. 7 dní starý) test.
K ochraněVýši
dýchacích
cest musí
každý
návštěvník použít
respirátor
(dle platných
mimořádných
opatření).
vstupného
neurčuje
provozovatel
kina, nýbrž
distributor
a majitel
filmové kopie

Městské kulturní středisko
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Městské kulturní středisko

číslo 10
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Volby 2021

číslo 10
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O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb
Starosta města Domažlice podle § 15
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
- v pátek dne 8. října 2021 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a
- v sobotu dne 9. října 2021 od 08.00
hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: SOKOLOVNA, Domažlice, Benešova 281, kde v blízkosti budovy jsou parkovací místa, ale z
chodníku není bezbariérový přístup,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hořejší Předměstí
28.října (63, 82, 85, 99, 100, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
167, 168, 169, 170, 180, 266, 268, 287,
289, 296), U Nemocnice (290), Kozinova 381
Týnské Předměstí
čísla evidenční 197, 203, 272, 273, 286,
481, 483, 491, 523, 529, 537, 583, 28.
října (280, 284, 290, 293, 315, 316,
317, 325, 592, 645, 694), Baarova, Benešova (165, 171, 281, 282, 297, 298,
343, 377, 378, 379, 380, 381, 425, 426,
427, 428, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625), Čapka-Choda, Erbenova, Fügnerova, Luženická, Máchova, Maškova,
Nerudova, Nezvalova, Sadová, Tyršova, Vrbova,
ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY
Domažlice, Prokopa Velikého 689, kde
z parkoviště je zajištěn bezbariérový
přístup, v budově je výtah, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
Ladova, Mánesova (172, 191, 192, 193,
194, 203, 204, 272, 305, 339, 340, 512,
513, 514, 515, 527, 528, 529, 569),
Michlova, Paroubkova, Švabinského
(338, 436, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 556, 557),
ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY,
Domažlice, Prokopa Velikého 689, kde
z parkoviště je zajištěn bezbariérový
přístup, v budově je výtah, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
číslo popisné 64, Mánesova (516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 530, 531, 532,

533, 536, 537, 538, 539), Švabinského
(547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568),
ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: KLUBOVNA PS
MÍR - „DŘEVÁK“, Domažlice, Kunešova
ul.(u čp. 511), kde je možné zaparkovat,
ale z komunikace je do budovy 1 vyvýšený schod, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Týnské Předměstí
číslo evidenční 299, 452, Čerchovská
(443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 581), Haltravská (255, 261,
437, 438, 442, 471, 578, 580, 582, 590,
591, 696), Kunešova, Mánesova (523,
524, 525, 526, 697), Prokopa Velikého
(63, 85, 92, 100, 112, 147, 200, 238,
239, 304, 321, 351, 570, 572, 640, 642,
643, 644, 646, 652, 653, 654, 657, 659,
661, 681, 682, 687, 688, 691, 699, 730),
Švabinského (564, 618),
ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY,
Domažlice, Baldovská 638, kde z parkoviště u budovy Prokopa Velikého 689
je zajištěn bezbariérový přístup, pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Dolejší Předměstí
čísla popisná 391, 603, 607, Dukelská
(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 208, 210), Jindřichova
(141, 142, 143, 146, 147, 148, 152, 155,
156, 157, 159, 162, 163, 169, 214), Šumavská (172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205,
219, 220, 221, 222, 223, 234),
Týnské Předměstí
Baldovská, Benešova (12, 65, 97, 99,
107, 279, 292, 639, 641), Císlerova,
Čerchovská (451, 452, 453, 454, 455,
456, 460, 461, 480, 481, 482, 483, 484),
Dukelská (36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 50, 51, 59, 66, 82, 96,
169, 264, 334, 617, 631, 650), Fastrova
(95), Haltravská (598, 599, 600, 601),
Jindřichova (259, 260, 265, 270, 308,
312, 320, 330, 342, 439, 457, 458, 459,
633), Komenského, Kostelní (1, 93), Pivovarská (323, 440, 700), Poděbradova
(53, 54, 55, 84, 88, 91, 145, 201, 302,
303, 658), Prokopa Velikého (22, 689),
Šumavská (329, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 573, 574, 575),
Thomayerova, Vrchlického,
ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Domažlice, Msgre B. Staška 232, kde u
budovy lze zaparkovat, ale z chodníku

do budovy je 1 schod, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
Hořejší Předměstí
17. listopadu, Kosmonautů (159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175,
176, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191,
192), Kovařovicova,
ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Domažlice, Msgre B. Staška 232, kde u
budovy lze zaparkovat, ale z chodníku
do budovy je 1 schod, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 571, 574, 578, 586, 591,
593, 601 čísla evidenční 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110,
111, 112, 334, 474, 476, 534, Hruškova
(137, 138),
Hořejší Předměstí
čísla popisná 147, 151, 153, čísla evidenční 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 130, 219, 347,
585, 28. října č. p. 288, Habrová, Javorová, Kozinova ( 44, 45, 46, 48, 83,
86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 116, 122, 124, 125, 126, 143,
144, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 171,
177, 178, 226, 227, 233, 234, 235, 236,
259, 271, 292, 297, 299, 305, 372, 380),
Petrovická, U Jezera, U Pískovny (308,
309, 376), U Zimního stadionu (291),
Višňová,
ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Domažlice, Msgre B. Staška 232, kde u
budovy lze zaparkovat, ale z chodníku
do budovy je 1 schod, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 204, 633, čísla evidenční
126, 128, 131 136, 137, 139, 140, 142,
143, 146, 148, 166, 167, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 212, 213, 215, 220,
221, 226, 232, 233, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 271, 275, 278, 292, 309, 310,
313, 314, 325, 326, 508, 519, 520, 535,
Doubova (438, 448, 468, 534), Dvořákova (442, 443, 446, 447, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467), Hruškova (214, 280,

Volby 2021
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do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
352, 353, 354, 382, 384, 444, 445, 449,
450, 605, 618, 646), Janáčkova, Sukova (396, 598, 612, 628, 643),
Hořejší Předměstí
Palackého, Vojtěchova,
ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: DOMAŽLICKÁ
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, Domažlice,
Zahradní 513, kde u budovy lze zaparkovat, ale z komunikace není bezbariérový přístup, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 286, 417, 595, čísla evidenční 115, 118, 119, 120, 122, 123,
129, 132, 133, 134, 151, 155, 157, 159,
160, 161, 163, 164, 199, 200, 202, 266,
282, 335, 336, 337, 338, 339, 490, 494,
495, 516, 518, 528, 593, Doubova (294,
295, 298, 327, 374), Dvořákova (436,
437, 439, 440, 441), Fibichova, Hájkova, Hruškova (52, 54, 55, 62, 63, 64,
65, 66, 87, 93, 121, 128, 152, 247, 305,
330, 343, 345, 365, 366, 379, 506, 509,
524, 592, 595E, 607, 611, 625, 650),
Chodská (38, 67, 94, 151, 173, 347,
512, 614), Jiráskova, JUDr. A. Žlábka,
Klášterského, Na Ostrůvku, Smetanova, Škroupova, Špillarova, Tylova,
U Zastávky, Vavřinecká, Vosmíkova,
Waldhegerova, Zahradní,
Hořejší Předměstí
Elišky Krásnohorské, Jana Procházky,
Kozinova č. p. 374, Msgre B. Staška, U
Nemocnice (128, 269, 306, 307),
Týnské Předměstí
U Nemocnice (16, 148, 306, 358, 579),
ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: KULTURNÍ CENTRUM PIVOVAR, Domažlice, Pivovarská
10, kde z parkoviště u budovy je zajištěn z chodníku bezbariérový přístup,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla evidenční 206, 207, 208, 210, 268,
Břetislavova (1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 111,
516, 568, 610), Havlíčkova (6, 27, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 112, 149,
186, 355, 357, 587, 655, 659), Voborníkova (25, 28, 34, 245, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 278,
279, 397, 500, 528, 577, 599, 654), Žižkova (8, 9, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 86, 98, 101, 105, 115,
153, 160, 359, 369, 492, 572, 575, 590,
604, 658),
Dolejší Předměstí
Břetislavova (68, 69, 81, 82, 83, 84, 85,
88, 99, 144, 149, 158, 209, 213, 230,
243), Husova třída (1, 3, 44, 89, 96,
105, 237), Poděbradova (4, 5, 7, 8, 9,
10, 139, 238, 240), Vodní (71, 90, 115),
Hořejší Předměstí
Npor. O. Bartoška,

Město
Boženy Němcové (115, 116, 117, 118,
119, 120), Branská, Fastrova (148,
149, 154, 181), Hradská, Chodská (74),
Chodské náměstí, Kostelní (102, 103,
104, 105, 106, 168, 170, 171, 172, 173,
182), náměstí Míru, Spálená, Školní,
Vodní (2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),
Týnské Předměstí
B. Němcové (74, 89), Kostelní (62, 90),
ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB – DOMOV PRO SENIORY,
Domažlice, Břetislavova 84, kde lze
zaparkovat a z chodníku je zajištěn
bezbariérový přístup, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
Bezděkovské Předměstí
čísla popisná 645, 648, čísla evidenční
165, 204, 211, 217, 239, 283, 287, 288,
289, 296, 297, 300, 354, 370, 377, 390,
418, 419, 532, 596, Cihlářská, Havlíčkova (6, 167, 168, 169, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 236, 264, 482,
508), Klímova, Masarykova (124, 131,
132, 141, 143, 150, 156, 157, 158, 159,
162, 181, 182, 189, 194, 196, 197, 198,
210, 211, 212, 213, 234, 235, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 358, 373, 377,
383, 385, 388, 389, 390, 398, 401, 404,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 423, 424,
454, 475, 486, 501, 517, 523, 543, 545,
549, 569, 570, 588, 589, 621, 623), Na
Milotově, Nevolická, Pelnářova, U Elektrárny, Voborníkova (261, 262, 265,
266, 267, 268, 284E, 338, 488E, 526,
547, 550, 554, 555, 576, 597, 600, 603),
Žižkova (15, 16, 18, 19, 20, 100, 102,
103, 113, 114, 117, 123, 125, 126, 127,
129, 142, 166, 174, 202, 216, 222, 232,
317, 342, 350, 469, 514, 515, 521, 522,
606, 617, 652),
Dolejší Předměstí
čísla popisná 46, 55, 116, 501, čísla
evidenční 234, 235, 237, 238, 301, 302,
303, 304, 317, 318, 319, 320, 322, 323,
333, 414, 428, 429, 430, 433, 434, 439,
440, 445, 447, 449, 457, 475, 498, 514,
522, 524, 526, 527, 532, 533, 536, 538,
586, 588, 589, 591, 592, 594, Dukelská
(28, 29, 30, 110), Husova třída (31, 32,
33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51,
53, 59, 60, 61, 97, 130, 136, 235, 241,
250, 251), Chrastavická, Jindřichova
(137, 138, 164, 166, 168, 171, 206, 211,
227), Masarykova (45, 140, 207), Na
Hvízdalce (91, 92, 101, 103, 104, 109,
242, 249), Rohova, Srnova, Tovární,
Hořejší Předměstí
číslo popisné 485
Týnské Předměstí
čísla evidenční 342 348, 420, 454, 482,

485, 590, Na Hvízdalce (299), Prokopa
Velikého (680),
ve volebním okrsku č.: 12
je volební místnost: KUŽELNÍK, Havlovice, kde je možné zaparkovat, ale z komunikace do budovy je vyšší práh (do
7 cm), pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Havlovice
čísla popisná
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 112, 113, 114, 119,
čísla evidenční
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14
* Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a
státní občanství České republiky prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
* Voliče, který není zapsán ve výpisu ze
stálého seznamu voličů a který prokáže
své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a
umožní mu hlasování.
* Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
* Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů Městský
úřad Domažlice a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné
volební schránky, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku.
* K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
* V případě použití zvláštních způsobů hlasování, dostaví-li se do volební
místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu
voličů již obdržel úřední obálku, jelikož
v karanténě nebo v izolaci z důvodu
onemocnění covid-19 již hlasoval, okrsková volební komise mu hlasování neuDomažlice dne 09.09.2021
možní.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta města v.r.
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Historie domažlické
pekárny na Milotově
Pekárna v Domažlicích byla jedním z
větších potravinářských podniků, které hlavně po 2. světové válce působily
v našem městě.
Ve 30. letech 20. století stála na pozemku dnešní pekárny cihelna. Vystavěl ji podnikatel Milota, který v této
části města postavil i řadu pěkných rodinných domků. V průběhu války pálení
cihel v Milotově cihelně skončilo a po
něm se nabízelo částečné využití objektu pro průmysl trvanlivého pečiva.
Vhodnou přístavbou k cihelně a postupným napojováním na kouřové kanály
až k vysokému komínu bylo umožněno
zahájit na řetězových pecích (výtažkách
vytápěných uhlím) již v roce 1948 výrobu malých bílých perníčků v perníkárně
„Merkur“.
Závod Západočeské pekárny a cukrárny v Domažlicích vznikl po reorganizaci
v roce 1960. Pekárna byla rekonstruována z bývalé perníkárny Merkur a
postupně i za provozu dovybavována
moderními pecemi automaticky vytápěnými lehkým olejem, novým strojním
zařízením, kotelnou, mostní váhou a
technologickou věží s velínem.
Pekárna zásobovala město i okolí denně až 35 druhy výrobků. Specialitou

byly chodské koláče, chodské perníky
a nechyběly ani lahůdkové pivní rohlíky.
Závod zaměstnával až 80 pracovníků,
včetně špičkových pekařů.
Svoji relativní samostatnost ukončily
Západočeské pekárny a cukrárny v Domažlicích v roce 1987, kdy se staly provozovnou Pekáren a cukráren Klatovy
a. s. V Domažlicích sice dále pokračovala výroba, ale dle vyjádření pamětníků bylo cítit v provozu napětí. Začal nenápadný boj o odbyt, neinvestovalo se
do technologie, zavíraly se provozovny
v Sušici, Merklíně a v lednu 2011 i v Domažlicích. „Rozdali nám jednoduše vý-

pověď a hotovo,“ řekli pro Domažlický
deník 29. 12. 2010 dva z pekařů domažlické pekárny. Z objektu byla vyvezena
převážná část technologie, areál byl zamčen a hlídán bezpečnostní agenturou
Security.
V roce 2013 byla založena firma Lopita s. r. o. a v objektu bývalých pekáren
v květnu 2014 zahájila výrobu libanonského chleba. Využívá celou přízemní část areálu, kde majitel, libanonský
podnikatel Syaiar, zřídil plně automatizovanou linku na pečení pro Čechy jen
málo známého chleba. Výškový objekt
zůstává nevyužitý. Zaměstnává 15 zaměstnanců s českým vedoucím Ing.
Jiřím Hrádkem. Firma expeduje hlavně do Německa a Rakouska. Ochutnal
jsem tradiční arabské placky, vyrobené
z pšeničné mouky, vody, soli a kvasnic.
Neměnil bych. Český chleba je zase
naší tradicí.
Ing. Karel Frait
V říjnu oslaví autor tohoto textu ing. Karel
Frait významné životní jubileum.
K 80. narozeninám přejeme pevné zdraví,
mnoho optimismu a stálou inspiraci pro
psaní dalších textů.
Redakce Domažlického zpravodaje

Kalendárium významných osobností
PIKHART, František - klarinetista
* říjen 1931 - Klatovy (okr. Klatovy)
+ 2011
Spoluzakladatel známé Konrádyho dudácké muziky a kulturní pracovník. Držitel pamětní medaile města Domažlice.
90. výr. narození
VESELÝ, Jiljí P. - děkan
* 24. 09. 1776 - Domažlice
+ 01. 10. 1826 - Domažlice
V roce 1806 činný v Domažlicích jako
administrátor, od téhož roku až do roku
1826 pak působí jako děkan.
195. výr. úmrtí
BÍLKOVÁ, Marie
- chodská švadlena
* 04. 10. 1886 - Domažlice
+ 02. 01. 1981 - Domažlice
Působení: Mrákov. Profesionální švadlena a vlastivědná pracovnice, spolupracovnice Jindřicha Jindřicha.
135. výr. narození
HERRMANN, František
- předseda MNV
* 04. 10. 1896 - Klatovy
+ 06. 12. 1955 - Domažlice
Přednosta finančního oddělení Okres-

ního národního výboru, předseda MNV
v Domažlicích.
125. výr. narození
FRAIT, Karel
- stavební inženýr
* 05. 10. 1941 - Domažlice
Projektant a vedoucí technického útvaru u OSP Domažlice, ředitel Správy a
údržby silnic. Odborný publicista, externí spolupracovník Domažlického deníku, publikuje i v Domažlickém zpravodaji.
80. výr. narození
PAROUBKOVÁ, Vlasta - učitelka
* 05. 10. 1926 - Domažlice
+ 11. 12. 2003 - Domažlice
Učitelka s aprobací český jazyk a dějepis. Pořadatelka řady besed o Chodsku,
znalkyně regionální historie.
95. výr. narození
PIVOŇKA, Josef - strojník
* 09. 10. 1896 - Újezd
+ 16. 05. 1944 - Natzweiler II (koncentrační tábor, Francie)
Působení: Domažlice, Terezín (okr. Litoměřice), Dachau (Německo), Natzweiler II (Francie). Strojník a topič městské
elektrárny v Domažlicích. Zatčen v červnu roku 1943, zahynul v nacistickém

koncentračním táboře Natzweiler II.
125. výr. narození
MILOTA, Ludvík - továrník
* 23. 08. 1871 - Domažlice
+ 12. 10. 1936 - Klenčí p. Čerchovem
Působení: Domažlice. Továrník, majitel kruhové cihelny a předseda obecní
správní komise.
85. výr. úmrtí
PICK, Alfréd - politický vězeň
* 12. 10. 1906 - Domažlice
Zubní technik v Domažlicích
Vězeň nacistického koncentračního tábora Sachsenhausen.
115. výr. narození
SOKOL, Václav - mykolog
* 13. 12. 1914 - Homberg-Hocheid
+ 15. 10. 2001 - Domažlice
Působení: Domažlice. Mykolog a tvůrce modelů hub, vlastník obsáhlé sbírky
těchto modelů.
20. výr. úmrtí
ANTON, Jiří - učitel hudby
+ 18. 10. 2016
Učitel na Základní umělecké škole v
Domažlicích, působil také jako houslista, hudební skladatel a dirigent.
5. výr. úmrtí
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové
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Kovové odpady do nádob s plastem
Kovové obaly bohužel často končí ve
směsném komunálním (zbytkovém) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit
na správné místo! Od roku 2015, kdy začalo platit v obcích v ČR povinné třídění
kovových odpadů, se možnosti sběru kovových odpadů pro občany začaly rychle
rozšiřovat.
Jelikož města a obce velmi často bojují s omezenými prostory v ulicích, stále
častěji se můžete setkat s tzv. více komoditními sběry, kdy kovy lze třídit například
dohromady s plasty nebo nápojovými kartony. V těchto případech jsou kontejnery
vždy označeny samolepkami s popisem,
co přesně je možné do kontejneru vytřídit.
I v našem městě je možné sbírat kovové odpady společně s plasty do žlutých
nádob.
Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů
dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na třídicí lince, je relativně snadné
takto dotřiďovat také další druhy odpadu,

například kovy, aniž by to způsobilo vážné komplikace.
Tento způsob sběru je nejrozumnějším
způsobem jak snížit produkci směsného
komunálního odpadu a efektivně třídit a
svážet i drobné kovy z domácností. Díky
tomu se šetří prostor pro sběrné místo a
také náklady na dopravu.
Co vše tedy patří
do žlutých kontejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
• fólie, sáčky, plastové tašky
• balící fólie od spotřebního zboží
• obaly od CD disků a další výrobky z
plastů
• nápojové plechovky a konzervy
• hliníkové obaly a alobal
• hliníková víčka od mléčných produktů
• kovové zátky, tuby, kancelářské sponky
a další drobné kovové odpady

Tábor Archy pro rodiny s dětmi
Na základě hezké zpětné vazby od dětí
po realizaci loňského dětského příměstského tábora v Domažlicích a Klatovech
a se organizace Archa pro rodiny s dětmi
v Domažlicích (pod Diakonií Západ) rozhodla i letos udělat hezký konec prázdnin 15 dětem z Domažlicka, které si tak
z prázdnin odnášejí více zážitků. Díky
sponzorům a jejich financím se podařilo
naplánovat zajímavý a náročný program
a nakoupit sportovní a výtvarné potřeby.
Stravování dětem částečně zajistila Jídelna Váchalová, oběd zdarma poskytli
v šenku Na Parkánu v Plzni a finančně
vyšli vstříc i v restauraci Pod Branou.
V rámci programu členové spolku Domažlický dějepis děti ochotně a vstřícně
provedli domažlickým podzemím a fara

poskytla vstup i na domažlickou šikmou
věž. Děti si mohly zaskákat v plzeňské
Hopsině a vyzkoušet práci domažlických
zdravotníků ze Zdravotnické dopravní
služby i dobrovolných hasičů z Blížejova seznámit se s jejich činností, naučit se poskytovat první pomoc a hasit požáry. Děti
prošly naučnou stezkou na Zelenovských
rybnících a seznámily se s kynologickými
znalostmi a canisterapií. Kromě zábavy
při hraní mnoha her děti projevily kreativitu při kreslení na trička, naučily se využívat veřejné dopravní prostředky a zlepšily
se v plavání v domažlickém bazénu. Děti
si tak odnesly spousty znalostí, zkušeností, dovedností a zážitků. Realizační
tým děkuje sponzorům a organizacím,
které se na tom podílely.
(arch)

Kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, by neměly obsahovat zbytky potravin
nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli nadměrné znečištění způsobuje
při konečném ručním třídění problémy a
komplikuje samotnou recyklaci.
Do žlutých kontejnerů nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky. Nepatří tam také
tlakové nádobky od nebezpečných látek!
Ty mohou být navíc nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. těžké kovy, jako
jsou například olovo nebo rtuť.
Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr
velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru zaberou uvnitř
mnoho místa, zároveň hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky
při výsypech těchto nádob.
Více informací se dozvíte na www.jaktridit.cz.
(osm)

Gratulace ke
101. narozeninám

Ve skvělé kondici přivítala paní Božena
Eberlová grantulantky za město Domažlice, které ji přišly popřát k jejím 101. narozeninám. Paní Eberlová pochází z Moravy, z Čebína - malé vesničky u Brna.
Po válce se přestěhovala na Chodsko, kde se seznámila se svým druhým
manželem. Spolu žili dlouhá leta v Domažlicích. Od září 2018 je obyvatelkou
kdyňského Domu seniorů. Na snímku
jsou s paní Eberlovou gratulantky Jana
Váchalová, předsedkyně komise SPOZ
(vpravo) a Alžběta Bokotejová z odboru
kancelář starosty.
(job)

Svoz komunálního
odpadu s malou změnou
V souvislosti se státním svátkem dojde
k malé změně při svozu komunálního
odpadu. Ve středu 27. října pracovníci
DTS provedou náhradní svoz za čtvrtek
28. října a zároveň pravidelný středeční
svoz.
(job)

Kultura

číslo 10

Výstava obrazů a objektů
Václava Siky

Přípravu nejnovější výstavy v domažlické
Galerii bratří Špillarů ovlivnila pandemie
koronaviru. Zpozdila termín průřezové
přehlídky obrazů a objektů Václava Siky,
která byla původně směřována k jeho
životnímu jubileu. Tento záměr sice nevyšel, ale ani časový posun nic neubral
na velkém zájmu návštěvníků, kteří při
vernisáži 15. září zcela zaplnili výstavní
prostory galerie. Sika je na Domažlicku
dobře znám nejen jako autor, ale i jako
vedoucí špillarovské galerie, kterou dlouhá leta řídil.
Výstava dostala název Indián. ,,Ten jsme
zvolili nejen kvůli značce motorky zobrazené na jednom ze Sikových obrazů, ale
je v tom i druhý plán - to slovo ve mne
evokuje dětství, období rošťáren, nevinnosti a barev… A právě symbolickou barevnou indiánskou čelenku rozprostřel

Václav Sika do svých obrazů a objektů
a název tak naplňuje tímto symbolickým
působením na nás,“ zmínila ve svém
úvodním slově kurátorka výstavy Lucie
Šiklová, která působí jako hlavní kurátorka galerie Benedikta Rejta v Lounech.
Václav Sika je označován jako hyperrealista. ,,Byla bych s tímto označením
opatrnější. Tento směr jeho tvorby postrádá obvyklou temnou linku hyperrealismu
a o to víc je mi tato jeho tvorba milá. Je
lidštější, je to i tím, že maluje štětcem a
nepoužívá odosobněnou techniku airbrushe. Jím zpracovaná témata jsou průzračná, radostná, a ta tajemná záhadnost
a vypíchnutí něčeho neobvyklého v jeho
dílech vlastně není. Je to velký dar, že
takhle umí nazírat svět,“ popsala Šiklová.
Připomněla také, že kvůli omezenému
prostoru nebylo možné vybrat ze Sikovy
geometrické tvorby vše, co by výstavě
slušelo. ,,Sika je řazen mezi konkretisty,
ale jeho geometrie není taková ta černá,
šedá, přísná geometrie jako konkretistických protagonistů, ale opět jsou to hra,
barvy, radost,“ uzavřela kurátorka.
Vernisáž doprovodili mladí kytaristé Milan Pučelík, Eliška Tichá a Marek Císler z
domažlické Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha.
Expozice je v Galerii bratří Špillarů v Husově ulici otevřena do 12. listopadu, do
konce října je přístupná denně od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin, v listopadu pak v
pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 16
hodin.
(job)
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Výstava v Kulturním
centru Pivovar
Návštěvníci Kulturního centra Pivovar
v Domažlicích mohou v přízemí objektu navštívit výstavu produktů ze dřeva,
které vyrobili klienti Sociálně terapeutických Dílen sv. Josefa v Meclově a
Domažlicích.
Vystaveny jsou mj. hračky na kolečkách, dárkové předměty a třeba i praktické domečky pro hmyz.
Pod vedením pracovníků Dílen sv. Josefa v Domažlicích i přímo v truhlářské
dílně v Meclově tak uživatelé dílen vyřezávají, brousí, obrušují i sestavují nápadité výrobky pro radost i pro praktické
využití. Výstava výrobků ze dřeva bude
přístupná veřejnosti až do poloviny října, kdy jí vystřídá expozice výrobků ze
skla.
(bur, job)

Dva úspěchy Fotoklubu MKS
Hned dvěma úspěchy z poslední doby se
může chlubit domažlický fotoklub působící při MKS.
V konkurenci 14 fotoklubů zvítězil v 51.
ročníku Turnovského mapového okruhu.
V pořadí autorů se o první místo dělila Jitka Unverdorbenová s Pavlem Taclíkem
z Jilemnice, Bohumil Vopat skončil třetí
a sedmou příčka patřila Františku Černému.
Stříbrnou pozici obsadili Domažličtí v klání Blatenská růže, což je mapový okruh
celostátní fotografické soutěže fotoklubů
České republiky. Konal se už po devětatřicáté. Mezi jednotlivými soutěžními
snímky porotu nejvíc z domažlických fotografií zaujala ta od Bohumila Vopata s
názvem Na lovu (7. místo).
(job)
Na snímku vpravo: Vedoucí fotoklubu
Václav Hruška drží v rukou diplom za vítězství v turnovském okruhu.
Foto: archiv fotoklubu

Pozvánky / Inzerce
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Juniorfest klepe na dveře
Na začátku listopadu proběhne 14. ročník
MFF Juniorfest, který se zaměřuje na filmovou tvorbu pro děti a mládež. Diváci se do
kinosálů v pěti městech Plzeňského kraje
vrátí po dvou letech – třináctý ročník totiž
musel vzhledem k pandemii proběhnout
online.
Organizátoři však pro velký úspěch loňského festivalu letos chystají hybridní variantu:
týden fyzicky v kinech a k tomu deset dní
online.
Hlavní část se uskuteční od 5. do 11. listopadu 2021. Festivalovým centrem se stanou opět Domažlice, ale promítat se bude
i v Plzni, Přešticích, Horšovském Týně a
Dobřanech. Juniorfest každoročně navštěvují tisíce malých i velkých diváků, kteří
na velkém plátně chtějí vidět nové i starší
snímky.
Festival však není jen o filmech, ale také
o hostech a doprovodném programu. Nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička letos
převezmou Petr Nárožný a Ivana Chýlková,
které diváci mohou znát z řady oblíbených
filmů.
Předání cen tradičně proběhne v Erbovním
sále Státního hradu a zámku Horšovský
Týn. Perličkou letošního festivalu bude také

vydání publikace o filmovém režisérovi a
rodákovi z Dobřan Otu Kovalovi, který během normalizace natočil řadu filmů pro děti
a mládež.
Filmový program festivalu má tři soutěžní
sekce. V kategorii filmů pro děti (5–11 let)
bude uvedena hravá adaptace oblíbené
dánské klasiky Svět podle Bustera, dojemný rodinný film Spaceboy o plnění zdánlivě
nemožného nebo nejnovější film Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa. Pro mládež
(12–16 let) je připravené třeba nizozemské
drama Remy a Juliyat, které moderním
způsobem adaptuje shakespearovskou
klasiku a zasazuje ji do laskavé vánoční
atmosféry.
Z animované tvorby se mohou diváci těšit na kanadský film Felix a poklad Morgäa
nebo české Myši patří do nebe. Ještě před
oficiální premiérou proběhne na Juniorfestu předpremiéra očekávané novinky Juraje
Jakubiska Perinbaba a dva světy nebo prezentace jejího pokračování Tajemství staré
bambitky.
Sledujte www.juniorfest.cz nebo Facebook
MFF Juniorfest, kde se dozvíte nejaktuálnější informace o připravovaných filmech a
doprovodných akcích.
(šám)
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150 let gymnázia
Program oslav pá - ne 1. - 3. 10.:
pá a so: komentované prohlídky školy
pá 10:00 hod., MKS - veřejná generálka
komponovaného pořadu zachycujícího
významné mezníky v historii školy. Tento
pořad je dílem učitelů gymnázia a účinkovat v něm budou současní žáci.
so 13:30 hod., radnice - přijetí učitelů a
hostů oslav
so 14:30 hod. - průvod městem, skončí
u historické budovy na Chodském nám.
so 16:00 hod., MKS - premiéra komponovaného vzpomínkového pořadu
ne 11:00 hod., kostel augustiniánského kláštera - vzpomínková mše svatá
po skončení mše, hřbitov Klenčí - uctění památky patrona školy J. Š. Baara

Prohlídky Hvozdu a
soutěž pro děti

Ve středu 27. října se budou v rámci Týdne informačních center konat prohlídky
hvozdu a sladovny v areálu Kulturního
centra Pivovar v čase mezi 9. a 16. hodinou. Připravena bude i menší soutěž pro
děti, po jejímž absolvování získají drobný
dárek.
(job)

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM a.s.
Rohova 124, Domažlice
tel: 774 648 402

-veškeré sklenářské práce
-keramické sklo do krbů a kamen
(i na počkání)
Jsme plátci DPH

Domažlické městské lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
(V NABÍDCE
I ŠTÍPANÉ DŘEVO)

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)

Inzerce

číslo 10

PALIVOVÉ DŘEVO
JIŽ NA ŠTÍP ANÉ V DÉLK ÁCH 2 5, 33 , 40
N EBO 50 CM
DO PR AVA MOŽ NÁ

BUK, DUB - 1090Kč/prms
LISTNATÁ SMĚS - 940Kč/prms
JEHLIČNATÉ - SMRK, BOROVICE 790Kč/prms nebo 690Kč/prms ve
špalcích

OBJEDNÁVEJTE NA
604 686 981
VÁCLAV VONDRAŠ, ÚJEZD 5,
DOMAŽLICE
PRMS - prostorový sypaný metr

INZERCE V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
* Celá strana 6 534 Kč (191x250 mm)
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Uzávěrka inzerce pro listopadový
Domažlický zpravodaj
je 13. 10. 2021
Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
ON-LINE VÝUKA
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
AJ / NJ / RJ / BG

* 1/2 strany 3 267 Kč
* 1/4 strany 1 634,- Kč
* řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
* 1 cm2 - 16,- Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Kontakt: 721 776 962 , babor@idomazlice.cz

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

