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Ing. Miroslav Mach, starosta města
Vážení návštěvníci města Domažlice,
milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět se scházíme
v našem městě, abychom společně prožili
Chodské slavnosti - Vavřineckou pouť. Tentokráte je to po šedesáté čtvrté. Hosté k nám na
slavnosti přijíždějí z různých koutů republiky
i z různých koutů světa. Město je připraveno
ukázat svým návštěvníkům tu nejpříjemnější
tvář. Největší zátěží bude jako vždy doprava. Máme připravena
záchytná parkoviště s bezplatnou kyvadlovou dopravou do centra,
parkoviště bude otevřené i v areálu firmy CAR POINT Domažlice. Přesto víme, že budeme muset řešit mnoho nevhodně zaparkovaných aut. Někdy se dá přimhouřit oko, ale v situaci, kdy ulicí
neprojedu vozy záchranářských složek budeme překážející auta
odtahovat. Jde o bezpečnost nás všech. Mým přáním je, aby takto
neukázněných řidičů bylo co nejméně a aby si každý mohl vychutnat připravený bohatý kulturní program, letos věnovaný výročí „100
let republiky“. Jako vždy představíme návštěvníkům tradice města
i celého Chodska.
Při této příležitosti bych rád ocenil práci všech zaměstnanců města
a jeho organizací, kteří zajišťují průběh slavností. Stejně tak i řady
dalších občanů, kteří svými aktivitami přidávají k hlavnímu programu další společenské akce.
Závěrem mi tedy dovolte, abych vám popřál příjemné prožití svátečních dnů našeho města, abychom se spolu setkali při sledování nejrůznějších pořadů, a tak načerpali nové zážitky a síly do dalších dnů.

Domažlický zpravodaj - str. 1

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS v Domažlicích
Vážení návštěvníci Chodských
slavností – Vavřinecké pouti,
v letošním roce si připomínáme 100 let od
vzniku samostatného státu, toto jubileum
provází v Domažlicích celoroční kulturní program a jeho vrcholem budou říjnové oslavy.
Ani letošní ročník Chodských slavností však
tento významný mezník našich dějin neopomene – program jsme
koncipovali tak, abychom si připomenuli naši státnost a historii
a uvědomili si hodnoty, za něž naši předci dlouhá staletí bojovali.
Mezi jednu z nich bezesporu patří bohatá a svébytná kulturní tradice, jejíž kořeny i zdroje inspirace byly spjaty s lidovou kulturou
a uměním.
Všichni účinkující, kteří jsou letos výlučně z České republiky, mají
ve svých programech jistě co nabídnout. Tak jako v minulých letech i letos věřím, že si všichni příznivci této hudby a tance přijdou
na své a budou z našeho města odjíždět s pocitem, že se sem
kdykoliv rádi vrátí.

Kompletní informace na
www.chodskeslavnosti.cz

CO SI NENECHAT UJÍT Z CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ
Chodské slavnosti a Svatovavřinecká
pouť je jedna z největších a nejstarších
slavností u nás. Na pěti scénách se během víkendu představí více než šest stovek účinkujících. Letos budou Domažlice
hostit již 64. ročník.
Po letošním pátečním zahájení 10. srpna vystoupí trojice zajímavých kapel.
Od 18:10 hodin to bude plzeňská skupina hrající irskou tradiční hudbu Poitín,
od 19:40 hodin Tabasker hrající lidovou
hudbu a od 21:30 hodin zazní na náměs-

tí kubánská a latinsko - americká hudba
v podání Caribe.
V sobotu program začíná v 10 hodin. Na
pódiu u brány na náměstí nebude chybět
například hodinový živý přenos Českého
rozhlasu Plzeň (od 11 hodin) a vyvrcholením tam bude ve 23 hodin DUDÁCKÉ
ŠTANDRLE Konrádyho dudácké muziky
- letos s názvem Teče voda vod Čerchova.
Letní kino zase v neděli nabídne od 14:30
hodin pořad naplněný veselými písnička-

mi a povídáním, který navíc připomene
i 100 let od vzniku Československa.
K pouti samozřejmě patří i poutní mše
svatá na Vavřinečku (sobota 10 hodin - celebruje kardinál Dominik Duka, arcibiskup
pražský, neděle 10 hodin celebruje Mons.
Tomáš Holub, biskup plzeňský).
Samozřejmostí jsou pouťové atrakce,
Staročeský jarmark a řada dalších akcí.
Kompletní program najdete v Domažlickém zpravodaji i na webových stránkách
www.chodskeslavnosti.cz. 
(bub)

Zprávy z radnice

zvláštní číslo
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PRODEJ POZEMKŮ VE VRBOVĚ ULICI

Prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. formou
výběrového řízení s aukcí.

Město Domažlice vyhlásilo dne 3. 7.
2018 výběrová řízení s aukcí na prodej
pozemků nacházejících se v lokalitě nové
obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích
a zřízení práva stavby k těmto pozemkům. Jedná se o výběrové řízení na
prodej celkem 9 pozemků o výměrách
688 m2–832 m2 za cenu 1.800 Kč/m2 výměry pozemku, tato cena již zahrnuje daň
z přidané hodnoty a hodnotu přípojek inženýrských sítí.
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 14:00 hodin
dne 7. 9. 2018. Přihlášky budou doručovány na adresu Město Domažlice, Městský úřad Domažlice - podatelna, náměstí
Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, součástí
přihlášky musí být doklad o úhradě kauce, ta je stanovena ve výši 50.000 Kč.
Aukce pro všechna výběrová řízení se
uskuteční v pondělí dne 10. 9. 2018
v zasedací místnosti budovy Městského
úřadu, náměstí Míru 1, Domažlice. Aukce

Stavební parcely k prodeji v obytné zóně ve Vrbově ulici. 
bude zahájena v 16:00 hodin, prezence
účastníků začíná v 15:00 hodin a končí
v 16:00 hodin.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města

Návštěva partnerského města Two Rivers
Delegace složená ze zástupců vedení města, zastupitelů a členů Výboru pro spolupráci
s partnerskými městy navštívila ve dnech
29. června – 5. července město Two Rivers
ve Wisconsinu, USA. Jednalo se o první oficiální návštěvu nového partnerského města,
s nímž byla podepsána deklarace o partnerství v květnu 2017 u příležitosti Oslav osvobození. Hlavním podnětem navázání tohoto vztahu byla skutečnost, že osvoboditel
našeho města Matt Konop žil v Two Rivers
a v minulém roce Domažlice přijali od americké strany nabídku navázání partnerství.

lečenských akcí bylo odhalení pamětní desky Matta Konopa, při němž město Domažlice předalo partnerskému městu Two Rivers
chodské dudy s věnováním. Této události
byl přítomen i generální konzul České republiky Bořek Lizec, který ocenil iniciativu obou měst jako mimořádně příkladnou
a významnou pro česko-americké vztahy,
zároveň nabídl své angažmá v dalším rozvoji spolupráce. Mezi velmi silné momenty
patřilo i setkání u hrobu M. Konopa, kde členové delegace zpěvem české státní hymny
vzdali hold našemu osvoboditeli.

Členové delegace se během své návštěvy
setkali se zástupci vedení města Two Rivers
a navštívili zde několik institucí. Jedním
z hlavních témat setkání bylo projednání možností hlubší spolupráce mezi občany a zájmovými skupinami, jako velmi reálné se nabídly
možnosti výměnných pobytů mezi studenty.

Výbor pro spolupráci s partnerskými městy
je připraven nadále rozvíjet nabídnuté možnosti spolupráce a jedním z úkolů pro příští
rok je příprava programu návštěvy delegace složené ze zástupců vedení Two Rivers
v našem městě.

Vrcholem několika oficiálních setkání a spo-

Fotografie najdete v Domažlickém zpravodaji
na straně 10. 
Mgr. Kamil Jindřich

Foto: MěÚ Domažlice

v podsekci městský úřad - úřední deska
v oznámení záměru města prodat nemovitý majetek a zřídit k němu právo stavby
č. 33/2018 a v podsekci rozvoj města.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice
Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o
úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa

úředník – správní referent/ka
pro úsek územního plánování
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká,
ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 184,
Přihlášku zaslat nejpozději do 20. 9. 2018
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.

Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu města Domažlice 2018
- 2023 je ke stažení v pdf formátu na webových stránkách města v sekci Samospráva
- Vyhlášky a nařízení - Ostatní dokumenty.
Najdete v něm mimo jiné i informace o plánované výstavbě nové sportovní haly a také
víceúčelového travnatého hřiště, se kterým
se v budoucnu také počítá. 
(bub)

Periodický tisk územního samosprávního celku, vychází 12x ročně. Vydává město Domažlice, nám. Míru 1, 344
01 Domažlice, IČO 00253316, nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884.
Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz. Materiály je možné
ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

Chodské slavnosti - partneři
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Chodské slavnosti / pozvánka
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NOVINKOU JE ABSOLVENTSKÁ TURISTICKÁ VIZITKA
Novinkou letošních
Chodských
slavností je absolventská vizitka, která
bude k dostání
v Městském informačním centru
v Domažlicích stejně jako pamětní
medaile pro letošní
rok. (náhled medaile
na snímku vpravo).

Foto: MIC Domažlice
Nejen sběratelé pamětních medailí, ale
také sběratelé turistických vizitek si letos přijdou na své. Stejně jako v uplynulých devíti letech vychází i letos unikátní
pamětní medaile věnovaná Chodským
slavnostem. Novinkou je navíc i absolventská turistická vizitka. Náhledy vidíte
na snímcích nahoře.
Oba pamětní předměty budou k zakoupení v domažlickém Městském informačním centru.

Kdo by měl zájem o medaile z předešlých let, může se obrátit na pracovnice Městského informačního centra
v Domažlicích. K zakoupení jsou ještě
medaile z let 2010, 2012, 2015, 2016
a 2017.
A jaká byla vyobrazení již vydaných medailí? V roce 2009 byl na minci zpodobněn dudák před kostelem sv. Vavřince
na Veselé hoře, v roce 2010 to byl tančící krojovaný pár před městskou branou,

v roce 2011 se na medaili objevil ponocný před věží arciděkanského kostela,
v roce 2012 to byla krojovaná dívka na
pozadí Chodského hradu, v roce 2013
chodský koláč, v roce 2014 číslice 60
a chodské dudy, v roce 2015 kamenný
kalich na počest stavby pomníku na Baldově, v roce 2016 postava ponocného
u kašny na náměstí a v loňském roce
postava muže v kroji s vozembouchem
a v pozadí s Chodským hradem. (bub)

Městské kulturní středisko v Domažlicích

zvláštní číslo
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KULTURNÍ AKCE
Pátek 3. srpna 2018
od 18:00 hodin
koupaliště Babylon

VODNÍ
KONCERT

komorní skladby pro klarinety
zazní z lodiček na hladině
rybníku Babylon
VSTUP ZDARMA!

Čtvrtek 16. srpna 2018
od 20:00 hodin
rajská zahrada (v případě
nepřízně počasí koncert
v refektáři kláštera)
HUDBA V KLÁŠTEŘE

Středa 31. října 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

MARTIN LOEW
- MADAGASKAR

CO ODNESL
ČAS

Středa 12. listopadu 2018
od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Swing Trio Avalon
Sobota 4. srpna 2018
Dášu Zázvůrkovou, Petra Maod 20:00 hodin
cháčka a Swing Trio Avalon,
Veselá Hora - Vavřineček
jehož lídrem je skvělý pianista
Slavnosti
Jakub Šafr, pojí nejenom přátelství, ale především láska
k dobré muzice. Členové divadla SeMaFor pro vás připravili
večer plný nestárnoucích hitů,
které ani čas neodvál. Opět
Program:
se můžete těšit na pohodový
Klarinetové soubory pod vedeswingový koncert plný znáním Ludmily Peterkové
mých písní v podání mladých
Skupina barokního historicképrofesionálních hudebníků.
ho tance a šermu En Garde
Předplatitelé koncertní a divadelní
Barokní ohňostroj

LETNÍ
BAROKNÍ
FESTIVAL 2018

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Neděle 5. srpna 2018
od 18:00 do 20:00 hodin
u kašny na náměstí

basák Andy Budka a bubeník
Ondra Timpl, si dovolují oznámit, že skupina Katapult prožije mimořádný rok. Oldřich
Říha, zakládající člen legendární skupiny Katapult, oslaví
ve skvělé formě neuvěřitelné
sedmdesáté narozeniny a
navíc si připomeneme 40.
výročí vydání stříbrného
alba, které v roce 1978
přivedlo
k českému rocku
sezony 20,- Kč sleva po předložení
několik generací posluchačů
abonentní vstupenky. Předprodej
vstupenek v Městském informačním a fanoušků z celého Československa.
centru v Domažlicích.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

HUDBA
NA NÁMĚSTÍ

Úterý 25. září 2018 od 20:00
velký sál MKS
Klubová scéna

Promenádní koncert
dechové hudby
STAVOVANKA pod vedením
Jana Votruby

CHRIS
BERGSON TRIO

VSTUP ZDARMA!

Neděle 5. srpna 2018
od 19:00 hodin
velký sál MKS

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT

11. letních
mezinárodních
klarinetových kurzů
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony 20,- Kč sleva po předložení
abonentní vstupenky. Předprodej
vstupenek v Městském informačním
centru v Domažlicích.

JIŘÍ KOLBABA - NEPÁL
- HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Sobota 1. září 2018
od 20:00
letní kino
Koncert

KATAPULT

- TURNÉ 2018 ŠŤASTNÉ
NAROZENINY!
OLDA ŘÍHA - 70 let života
vzhůru nohama.
Katapult - 40 let od vydání
Stříbrného alba.
Olda Říha a jeho parťáci,

Úterý 9. října 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

PAVEL SVOBODA ISLAND SEVERSKÁ TRILOGIE
.

Pátek 12. října 2018
od 19:30
velký sál MKS
Koncert

MANDRAGE
- TOUR 2018 PART II

Čtvrtek 15. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS
Koncert

JAKUB SMOLÍK

Pondělí 19. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS
Koncert

RADŮZA

Čtvrtek 22. listopadu 2018
od 19:00
velký sál MKS
Koncert

SLZA - HOLOMRÁZ
TOUR 2018
Pořadatel: Universal Music
Czech Republic, s.r.o.
Pondělí 3. prosince 2018
od 19:30
kino Čakan
Vánoční koncert

NEZMAŘI
- 40 LET NA CESTĚ

Úterý 4. prosince 2018
od 19:30
velký sál MKS
Vánoční akustický koncert

PETR KOLÁŘ
- DARUJ MI CHVÍLI
PŘEDPRODEJ NA VŠECHNY
AKCE V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU V DOMAŽLICÍCH.

Letní kino / Pozvánky

V srpnu dvakrát
na veterány
Hned dvakrát si díky pořadatelům z Veteran car clubu Domažlice přijdou na své naši zájemci o motoristickou historii.
V době Chodských slavností, tedy o víkendu 11. a 12. srpna, se mohou vypravit na výstavu historických automobilů
a motocyklů. Bude se konat na dohled od městské brány, ve
firemním areálu přímo naproti hlavnímu vjezdu na parkoviště u „spodního“ supermarketu Penny. K vidění tam budou
stroje vyrobené od 20. až do 80. let 20. století, od mopedů
až po sportovní vozy světoznámých značek.
Již o týden později se ve velké automobilové a motocyklové
muzeum promění samotné domažlické náměstí, kde bude
v sobotu 18. srpna zahájen již 44. ročník mezinárodní Jízdy
spolehlivosti historických vozidel. Je určena pouze strojům
do roku výroby 1955, což je zárukou velmi zajímavého startovního pole. Přibližně od 10 hodin budou všechny zúčastněné stroje vystaveny v horní části náměstí, od 11 hodin se
pak budou postupně vydávat na trať samotné jízdy, která
bude mít přestávku v obci Rybník. Cíl bude jako obvykle
v babylonském autokempu, kde jsou první jezdci očekáváni
krátce po 14. hodině. 
Jan Pek
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Akce turistů
Klub Českých turistů - odbor Domažlice pořádá ve středu 1. 8. výlet na
Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v 6:12 do Železné Rudy. Autobusem do
Modravy. Trasa: Modrava, Rybárna, Tříjezerní slať, Srní (11 km). Vede
M. Senohrábková. Od pátku 10. do pondělí 13. 8. se koná výstava „Na
počátku byl Čerchov“ věnovaná 125. výročí založení KČT Domažlice
a bohaté historii odboru. Výstava se koná v Gymnáziu J. Š. Baara v Pivovarské ulici. Otevřeno bude v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a v neděli
od 10 do 18 hodin a v pondělí od 10 do 12 hodin. Vstupné dobrovolné.
Dále se připravuje na 1. září turistická vycházka, na středu 5. září výlet
na Šumavu, na sobotu 8. září zájezd na Rakovnicko a Berounsko a na
čtvrtek 20. září výlet do Kladrub a Stříbra pro seniory. 
(bub)

Úspěch sportovců - seniorů
Skvělá zpráva přišla od Městské rady seniorů v Domažlicích. Družstvo,
které reprezentovalo Plzeňský kraj a bylo složeno převážně z domažlických sportovců, uspělo na celostátních sportovních hrách. Ty se konaly
od 16. do 19. 7. v Olomouci. Z Domažlic tam Krajskou radu seniorů Plzeň
reprezentovalo pět závodníků, čtyři muži a jedna žena. Družstvo ještě doplnili tři závodníci z Plzně. Podrobnosti připravujeme do zářijového Domažlického zpravodaje. 
(bub)

Chodské slavnosti - zahájení

zvláštní číslo
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Panorama

zvláštní číslo

Dvoustránkový program najdete na
www.chodskeslavnosti.cz
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Panorama

zvláštní číslo
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Fotogalerie USA - Two Rivers
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Zástupci z Domažlic odcestovali do Two Rivers 29. června a vrátili se 5. července. Snímek je ze společného setkání na tamní
radnici. 
Foto: Two Rivers

Před radnicí města Two Rivers se konalo společné setkání a odhalení pamětní desky. Nechyběly ani naše dudy, které dostalo partnerské město. Foto 2x: Two Rivers

Krojovaná hudba v podání obyvatel Two
Rivers (horní snímek). Dole starosta Domažlic Miroslav Mach při odhalení pamětní desky. Stejné, jakou najdeme na domažlickém náměstí (č.p 125). Foto 2x: TR

Chodské slavnosti - jízdní řády
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Parní lokomotiva
nebude chybět

Jízda historickým vlakem taženým parní
lokomotivou se už
stala tradiční součástí
Chodských slavností Vavřinecké pouti. Poprvé parní vlaky vyjely
již v roce 1996. Letos
má souprava název
parní expres Chodský
drak.
Stejně tak jako v předchozích letech bude
zajištěna jízda vlaku
mezi
Domažlicemi
a Furth im Wald, kde
se koná tradiční akce
Skolení draka.
Jízdní řád je k dispozici na webových stránkách www.imcplzen.
cz, kde je možné sledovat také případné
změny.
Parní vlak bude spojovat Domažlice a
Furth im Wald v sobotu
11. srpna. Do Domažlic přijede z Plzně
před 9. hodinou ráno.
Zpět do Plzně potom
bude odjíždět v neděli
12. srpna v 16:10 hodin. Jízdenky je možné zakoupit pouze ve
vlaku. Pro výstup na
Chodské slavnosti je
výhodné použít zastávku Domažlice - město.
Jízdu zajišťuje Iron
monument club Plzeň.

(bub)

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

Fotogalerie / Městská policie Domažlice
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SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM A HUDBA POD HRADEM

Začátkem července se v Domažlicích konalo sklářské sympozium Tusta vitrea. Skláři předvedli své umění před Chodským hradem.
K vidění byly i repliky historického skla. V pátek 6. července se konala ohnivá sklářská noc. Akce byla letos finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. V rámci sympozia proběhl také multižánrový festival Hudba pod hradem.  Foto: MKS v Domažlicích

BOHEMIA JAZZ FEST 2018

Největší jazzový festival v České republice zavítal opět také do Domažlic. Na náměstí míru vystoupily v sobotu 14. července
špičky světového jazzu. Kompletní fotogalerii najdete na www.idomazlice.cz. 
Foto: MKS v Domažlicích

CHODSKÉ SLAVNOSTI Z POHLEDU STRÁŽNÍKŮ

Na Chodské slavnosti a Vavřineckou
pouť se každoročně kromě organizátorů
a účinkujících připravují také strážníci
Městské policie Domažlice. Ti dohlížejí
na hladký průběh akce zejména v oblasti veřejného pořádku a dopravy. Ihned
po příjezdu totiž řada návštěvníků řeší
problém, kam zaparkovat své vozidlo,
a jejich rozhodnutí bohužel často končí
v rozporu se zákonem – vozidla se stávají překážkou silničního provozu nebo
tvoří neoprávněný zábor veřejného prostranství, čímž nejčastěji trpí především
veřejná zeleň. Zvláštní důraz při dohledu
na dopravu strážníci kladou na průjezdnost ulic Břetislavova a Havlíčkova, kde
je nutné zachovat dostatečný prostor pro

případný výjezd hasičských vozů. V případě, že vozidlo tvoří překážku silničního
provozu, musí strážníci nařídit odtah takto nevhodně zaparkovaného vozidla.

Během Chodských slavností je však doba
nočního klidu Obecně závaznou vyhláškou
města Domažlice č. 4/2016 posunuta – od
2:00 do 6:00 hod.

V oblasti veřejného pořádku strážníci řeší
převážně přestupky spáchané pod vlivem
alkoholu, kdy osoby posilněné alkoholem
svým zjevem či chováním často vzbuzují
veřejné pohoršení, chovají se vůči svému
okolí agresivně či vulgárně. V těchto případech strážníci, nejenom během Chodských
slavností, přistupují k nekompromisnímu
transportu těchto osob do Protialkoholní záchytné stanice Plzeň. V nočních hodinách
strážníci na lince 156 často řeší stížnosti na
hluk, kdy se oznamovatelé domáhají dodržování doby nočního klidu od 22:00 hod.

Denní i noční služby domažlických strážníků, včetně operátorů městského dohledového kamerového systému, budou během
Chodských slavností opět posíleny tak,
aby bylo možné zajistit co nejefektivnější
dohled nad průběhem celé akce a bylo
možné reagovat na veškerá oznámení ze
strany občanů.
Informace o dopravních omezeních a záchytných parkovištích, vč. mapek, budou
k dispozici na webu MP Domažlice - www.
mpdomazlice.cz.

Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Inzerce
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Informace
o kulturních
akcích a také
fotografie z nich
najdete na

Řádková inzerce
l Ř
 EZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346

www.idomazlice.cz

INZERUJTE U NÁS

l Celá strana 191*250 mm		
		
6 534 Kč
l 1/2 strany 				
		
3 267 Kč
l 1/4 strany 				
		
1 634 Kč
l libovolný rozměr 		
		
1 cm2 = 16 Kč
l Řádková inzerce 		
		
1 řádek = 39 Kč

Při opakování sleva 10%, uvedené ceny
jsou bez DPH 21%.

Náklad 5 800 ks.
tel.: 777 968 884,
Bc. Kristýna Bublová

Produkty lze zakoupit v prodejně Energy v Domažlicích, Srnova 7.

Inzerce
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Inzerce

zvláštní číslo Domažlický zpravodaj - str. 15

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 14 – 19 týdnů – cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej: 10. srpna 2018
Domažlice – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Informace: PO–PÁ 9.00 – 16.00 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Domažlické městské lesy spol. s r.o.
Uzávěrka
inzerce

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

zářijového
Domažlického
zpravodaje je
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

5. 8. 2018

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

•
•
•
•
•
•

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

VÝUKA ANGLIČTINY

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

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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