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PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ

Ponocný v historickém kostýmu s halapartnou a lucernou už dnes patří
k Domažlicím stejně jako koláče nebo
chodské kroje.
Setkat se s ním můžete od července do
začátku září na náměstí Míru u věže, kde
zpěvem odpovídá na hlas pověžného,
kterého uslyšíte pět chválu Hospodi-

nu a nabádat před nebezpečím ohně
z ochozu věže.
Poprvé se ponocný v podání Romana
Holuba na domažlickém náměstí ukáže
1. července 2017 v 21 hodin. Kompletní
přehled s časy, kdy bude ponocný na
náměstí vystupovat, najdete v Domažlickém zpravodaji na straně 11.
(kol)

Zasedání zastupitelstva města se
v červenci nekoná,
v srpnu je naplánováno
na 23. srpna od 16.00 hodin.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice

číslo 7-8

KRÁTCE:

BUDOVA RADNICE SE MOŽNÁ
STANE KULTURNÍ PAMÁTKOU
Domažličtí radní obdrželi a vzali na vědomí informaci Ministerstva kultury České republiky o zahájeném řízení ve věci
prohlášení historické budovy radnice na
náměstí Míru za kulturní památku.

kulturní památkou je nyní předmětem
zahájeného řízení, které může trvat i několik měsíců.

Podnět podal Národní památkový ústav
- územní pracoviště Plzeň. Před několika měsíci totiž na radnici proběhla
pasportizace oken a dveří, které se zde
dochovaly od roku 1893, kdy byla radnice dostavěna. Podle pracovníka Národního památkového ústavu jde o unikát.
Radnice navíc dosud neprošla žádnou
zásadní přestavbou.

Samotná stavba radnice, která byla
uprostřed náměstí vybudována již v samotných počátcích historie Domažlic, byla
v minulosti poznamenána celou řadou
ničivých požárů (1481,1492,1592,1683,
1747,1822). V roce 1891 byla nakonec
stavba zbořena, aby uvolnila místo současné novorenesanční budově s věží.
V posledních letech byl v prostorách
radnice vybudován výtah, díky kterému
dostala bezbariérový přístup.

Zda se budova č. p. 1 skutečně stane

(kol)

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

V červnu byla dokončena a uvedena do
provozu pumptracková dráha v Domažlicích, která vznikla na travnaté ploše na
Palackého sídlišti.
Pumptrack je hit posledních bike sezon. Tento netradiční sport probíhá na
malém okruhu se zvlněným povrchem,
kde se jezdec pohybuje a zrychluje jen
„pumpováním“ hliněných boulí a projížděním klopených zatáček. Pumptrack
je bezpečný a velmi zábavný trénink
oblíbený začátečníky, dětmi i pokročilými jezdci.
V Domažlicích je řada sportovců, kteří
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se pumptracku věnují a v současné
době pro tento sport neměli vhodnou
plochu. Často využívali prostory dopravního hřiště, kde jsou skatové rampy, což
je velmi nebezpečné.
Pumptracková dráha vznikla na travnaté
ploše o rozměru 1 600 m2 a vyšla na
245.569 Kč včetně DPH. Městu se na
ni podařilo získat dotaci z Plzeňského
kraje (200 tisíc korun). Přesto, že mělo
být hřiště hotové během jednoho měsíce, práce se nakonec protáhly kvůli
velmi vlhkému podloží, které bylo nutné
zpevnit, na zhruba 2,5 měsíce.
(kol)

V květnu zastupitelé rozhodli o rozdělení
financí v rámci dotačních titulů. Na školství,
mládež a sport uvolnilo město letos ze svého rozpočtu více než 7,5 milionu korun, na
kulturní a sociální oblast potom 1,1 milionu
korun. Oproti minulým letům přitom bylo minimum odmítnutých žadatelů. Celkem bylo
podáno k 20. březnu 2017 107 žádostí.
Zastupitelé v květnu projednávali žádost o odkoupení budovy veřejných toalet v Chodské ulici. „Již 2,5 roku máme
připravený projekt na kompletní rekonstrukci objektu, ovšem stále narážíme na
nesouhlas sousedů a nemůžeme dosáhnout stavebního povolení. Vypadá to, že
tam nebude možné vybudovat bezbariérové wc, toalety ale chceme opravit,“ uvedl starosta města Miroslav Mach. Zastupitelé nakonec prodej budovy neschválili.
Bezbariérové WC v Domažlicích je nově
v prostoru mezi kinem a radnicí a dále
by mělo vzniknout v bývalé restauraci
v Chodském hradu, kam se přestěhuje
domažlické infocentrum.
Radní souhlasili s navýšením počtu
zaměstnanců Městského úřadu Domažlice. Konkrétně půjde o Odbor správy
majetku MěÚ Domažlice, kde přibude
jeden úředník.
Radní schválili nákup nového vozidla
pro Městskou policii Domažlice. Půjde
o vůz Octavia combi na LPG pohon. Jeho
cena je necelých 400 tisíc korun bez DPH.
Vzhledem k tomu, že musí auto projít ještě nutnou speciální úpravou, bude strážníkům k dispozici zřejmě na podzim.
Městu se nepodařilo získat dotaci z Programu přeshraniční spolupráce na pokračování rekonstrukce pivovaru, konkrétně
na opravu části západního křídla, kde
měly vzniknout ve spolupráci s německou
stranou tři expozice. Město nyní zvažuje,
že projekt upraví a zkusí o dotaci požádat
ještě jednou, termín je vypsán do 23. srpna 2017.
V konkurzním řízení na ředitelku Mateřské školy Domažlice, p.o., uspěla
Mgr. Lenka Žáková, kterou radní jmenovali do funkce od 11. srpna 2017.
S uzavírkou silnice u alejí musí počítat řidiči v Domažlicích. V termínech 14. července
2017, 22. července 2017 a 16. září 2017 se
tam totiž koná akce Hudba v alejích a auta
tam neprojedou od 19:30 do 22:00 (v červenci a od 16:30 do 19:00 (v září).
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka 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.

Obrazem

číslo 7-8
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ZAHRÁDKÁŘI DOSTALI OD NĚMECKÝCH
SOUSEDŮ ZAJÍMAVOU JABLOŇ

Setkání českých a německých zahrádkářů se konalo koncem května v obřadní síni domažlické radnice. Český zahrádkářský svaz Domažlice si v letošním roce připomíná významné šedesátileté výročí svého fungování a i to byla vhodná
příležitost, proč pozvat na setkání přátele z Bavorska. Shrnuta byla činnost obou organizací i vzájemná spolupráce. Němečtí sousedé navíc do Domažlic přivezli netradiční dárek. Speciální odrůdu jabloně Korbiniansapfel, kterou vyšlechtil
bavorský farář Aigner Korbinian (1885-1966). Ten byl velký zahrádkář, ale dostal se do konfliktu s nacisty a skončil v koncentračním táboře v Dachau. Právě tam vyšlechtil tuto speciální odrůdu. Strom byl vysazen v zahradě Základní školy
Msgre B. Staška v Domažlicích.
Foto: (kol)

EUROPOSLANEC ZDECHOVSKÝ
NAVŠTÍVIL DOMAŽLICE

Domažlice navštívil poslanec Evropského parlamentu
Tomáš Zdechovský. Mezi tématy jednání na radnici byla
například problematika dopravní infrastruktury, železniční a
silniční sítě, dotací, partnerství mezi Domažlicemi a dalšími
městy nebo samotného rozvoje našeho regionu. Foto: (kol)

SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ
ALOBALOVOU KOULI - VÝSTAVA

V Domažlicích letos proběhl již XXIV. ročník soutěže
O největší alobalovou kouli. Soutěžilo se opět v několika kategoriích a nechyběla ani soutěž o nejkrásnější
výtvory z alobalu. Výstava výrobků (viz fotografie) se
konala v květnu v prostorách Městského úřadu Domažlice (Komerční banka). Vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo 22. června, bohužel již po uzávěrce Domažlického zpravodaje. Kompletní informace jsou ale k dispozici na www.domazlice.eu v sekci Zpravodajství. Fotografie ze slavnostního vyhlašování výsledků zveřejníme
v příštím čísle zpravodaje.
Foto: Petr Sladký, Odbor životního prostředí MěÚ

Různé / Furth im Wald

DOMAŽLICE
V LÉTĚ OŽIJÍ
KULTUROU

Projekt Kulturní léto, které v Domažlicích
každoročně pořádá Městské kulturní
středisko v Domažlicích, zahájila v červnu akce Město dětem. Celkem jsou ale
připraveny více než tři desítky jednorázových či několikadenních akcí a festivalů.
Jejich kompletní přehled je zpracován
v brožuře Kulturní léto. Ta je k dostání
v domažlickém infocentru.
Občané a návštěvníci města se mohou
těšit na festivaly Hudba pod hradem, Přivítejte léto, Bohemia JazzFest a mnoho
tematicky zaměřených cyklů, z nichž nejmladší je Hudba v alejích. Aktuální program najdete v Domažlickém zpravodaji
a také na www.idomazlice.cz.
V polovině srpna se Domažlice opět stanou dějištěm jednoho z nejstarších folkloristických festivalů v Čechách - Chodské
slavnosti - Vavřinecká pouť. Přípravy na
tuto akci probíhají již od ledna. „Chodské
slavnosti letos budou stejně jako mnoho dalších akcí Kulturního léta zdarma,
vstupné se nevybírá. Je to nejen díky podpoře města Domažlice, které na tyto akce
přispívá prostřednictvím rozpočtu MKS,
ale také díky mnoha dotacím, které se
nám podařilo získat. Významné finanční
podpory se nám dostává od Plzeňského
kraje, Ministerstva kultury či státní agentury CzechTourism,“ přiblížil ředitel MKS
v Domažlicích Kamil Jindřich.
Program Chodských slavností najdete na
www.chodskeslavnosti.cz, kde je i řada
dalších důležitých informací. Již počtvrté
je hlavním mediálním partnerem Česká televize a dva týdny před konáním slavností
proběhne na většině kanálů ČT kampaň.
Dalšími tradičními mediálními partnery jsou
Český rozhlas Plzeň, Rádio Proglas a Domažlický deník.
(kol)

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)

číslo 7-8
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Akce ve Furth im Wald
– červenec 2017
V rámci spolupráce s partnerským
městem Domažlic
městem Furth im
Wald, najdou čtenáři
Domažlického zpravodaje na stránkách
tohoto
měsíčníku
také zpravodajství a pozvánky na kulturní akce konané za hranicemi. S tímto
návrhem přišel Výbor pro spolupráci
s partnerskými městy a vřele jej podpořilo
zastupitelstvo Domažlic i Redakční rada
Domažlického zpravodaje. Tady jsou tedy
první pozvánky na zajímavé akce konané
ve městě Furth im Wald, kam jsou srdečně
zváni i Domažličané.
Vstup volný
Úterý, 4. července, 19:00 – 22:00
BÍLÁ NOC
Promenáda – prostranství před Dračím
jezerem, Furth im Wald
- letní večer celý v bílém pod otevřeným
nebem – bílé oblečení, bílé dekorace,
pochodně s ohněm – taková má být Bílá

noc na Dračím jezeře
- v baru je možné zakoupit nápoje, piknik
si přinese každý sám
- o hudební program se postará duo
Pavel Hrubý a Ivan Audes, bubenický
soubor kapely Grenzfähnlein a taneční
oddělení ZUŠ Domažlice
- vstup volný
Sobota, 8. července od 16:00
DLOUHÁ NOC
Festivalová louka a hala
– ul. Eschlkamer Str.
Hudební soubor „Grenzfähnlein“ pořádá
tradiční středověký tábor s historickou
hudbou, hrami, tancem a vydatným
jídlem a pitím
Vstup volný!
Čtvrtek, 27. července, 19:30
Cyklus letních varhanních koncertů
Farní kostel Furth i.W.
Mathias Achatz – trubka
Wolfgang Kraus - varhany
Vstup dobrovolný
Furth im Wald, (red)

Městský úřad nabízí volné pracovní místo
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 – referent/ka odboru životního prostředí (vodoprávní úřad)
Rámcový popis pracovní náplně:
− zajišťování agendy vodoprávního úřadu v obvodu obce s rozšířenou působností
Domažlice (povolování vodních děl ve správním řízení – speciální stavební úřad,
povolování nakládání s vodami ve správním řízení, vodoprávní souhlasy, opatření
obecné povahy, závazná stanoviska, schvalování havarijních plánů při nakládání se
závadnými látkami, řízení prací při odstraňování následků havárií v případě ohrožení
vod, činnost v povodňové komisi, projednávání přestupků atd.)
Zákonné předpoklady, požadavky, náležitosti přihlášky a další informace najdete na
webových stránkách města (úřední deska, volná pracovní místa).
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup: září 2017
Bližší informace : Bc. Petr März, ved. odboru životního prostředí, tel.: 379 719 268
Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 10.07.2017 v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent OŽP/voda“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
(MěÚ)

Organizace a spolky

číslo 7-8
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Středa 12.07.2017 Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6:20 h do Železné Rudy, dále autobusem do Slunečné. Trasa:
Slunečná, Nová Studnice, Pod Jezerním hřbetem, Zelenohorské
chalupy, Plavební kanál, Srní (10 km). Vede M. Senohrábková.
Úterý 25.07.2017 Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v 6:
20 h do Železné Rudy, odtud autobusem do Velkého Boru. Trasa:
Velký Bor, Nová Studnice, Vaňkova cesta, Pod Jezerním hřbetem,
Srní (10 km). Trasa je vedena po jiných stezkách než 12. července. Vede M. Senohrábková.

Uzavření plaveckého bazénu
v Domažlicích
Upozorňujeme návštěvníky, že z technických důvodů a
důvodu výměny vody bude v měsíci červenci celý bazén
UZAVŘEN.
V měsíci srpnu bude pro bazén platit tato prázdninová otevírací doba:
Pondělí – neděle

13:00 - 21:00
Jiří Houška, ředitel organizace

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 Kiro (úplně vlevo), Tramp (horní snímek) nebo Šejla, mladá fenka
křížence, která přišla do stanice s osmi štěňátky. Zatímco štěňata již našla nové
domovy, Šejla na svého pána čeká. 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)

Organizace a spolky

číslo 7-8

Výstavy:

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

B. Němcové

Claudia HARBAUER

Susanne EHRET
Dana MAHA
Výstava maleb

INFORMUJE
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
7. - 18. srpna 2017
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů
bude v této době celá knihovna
pro veřejnost uzavřena. Výpůjční
doba půjčených dokumentů bude
automaticky o tyto dny prodloužena
a od čtenářů nebudou vybírány
sankční poplatky za pozdní vrácení.
Prosíme čtenáře, aby s
tímto
uzavřením počítali a předzásobili se
na své dovolené a chvíle odpočinku
dostatečným
počtem
knížek
i časopisů. Běžný provoz knihovny
bude zahájen v pondělí 21. srpna.
Děkujeme za pochopení.

Zveme vás na společnou výstavu
tří malířek. První dvě malířky jsou z
Herrschingu am Ammersee, kde mají
společný ateliér. Každá má odlišný
styl-Claudia Harbauer používá hodně
výrazné barvy, jako je růžová nebo
zelená, naopak obrazy Susanne
Ehret jsou decentnější, ale jejich díla
se pěkně doplňují. D.Maha představí
obrazy inspirované krásou ženy-jak
meditační duchovní malbu, tak
i abstraktní obrazy.
Výstavu ve vestibulu můžete navštívit
od 1. 7. – 31. 8. v provozní době
knihovny.
Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

Změna půjčovní doby v jednotlivých odděleních
v době letních prázdnin od 3. července
do 1. září 2017
Městská knihovna upozorňuje návštěvníky na každoroční změnu půjčovní
doby v době letních prázdnin. Změny se týkají všech provozů knihovny.
Oddělení pro dospělé čtenáře, Čítárna a Internetová studovna
PO, ST
9 - 12
13 - 18
ÚT, ČT
zavřeno
PÁ
9 - 12
13 - 16
Oddělení pro děti a mládež
PO, ST
9 - 12
13 - 16
ÚT, ČT
zavřeno
PÁ
9 - 12
13 - 16
Oddělení speciálních služeb a regionální oddělení
PO
9 - 11
13 - 18
ÚT, ČT
zavřeno
ST
9 - 11
13 - 16
PÁ
9 - 11
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 24. července
a 28. srpna. 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)

OBSAZENÍ
SÁLU MKS
23. 7. Zahajovací koncert lektorů 10.
mezinárodních
klarinetových
kurzů,
30. 7. Závěrečný koncert účastníků 10.
mezinárodních klarinetových kurzů.
(mks)

BĚŽKAŘSKÉ TRASY
V OKOLÍ ČERCHOVA
BUDOU NOVĚ
PROZNAČENY
Na lepší časy se blýská všem aktivním
fanouškům běžeckého lyžování, jakož
i celoroční pěší turistiky. Díky přeshraničnímu projektu financovanému z EU
(název projektu: Akční spolek Čerchov
plus: „Přeshraniční region Gibacht/
Čerchov – aktivně v přírodě“) provedl
německý lyžařský svaz (DSV) v únoru
zaměření všech stávajících běžeckých
tras mezi Caparticemi, resp. Sádkem
a Gibachtem. DSV na základě provedeného zaměření a průzkumu terénu nyní
navrhuje ve spolupráci s českou stranou
přehledné a moderní proznačení všech
okruhů, které by mělo být osazeno ještě
před příští lyžařskou sezonou. Zmizí tak
vybledlé a neaktuální tabule a současné
nevyhovující značení. Trasy budou vybaveny záchytnými záchrannými body
a celkový komfort informovanosti pro
návštěvníky této lyžařské oblasti by se
měl zvýšit.
Pro ještě větší atraktivitu celého horského hřebene budou pro návštěvníky
vyznačeny (především na německém
území) i trasy pro nordic walking, sněžnice a pro pěší.
Pokračování na straně 7

Kino / různé

číslo 7-8
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BĚŽKAŘSKÉ TRASY V OKOLÍ ČERCHOVA BUDOU NOVĚ PROZNAČENY
Dokončení ze strany 6
Českým partnerem projektu je Svazek
obcí Domažlicko a město Domažlice,
bavorským partnerem projektu jsou obce
sdružené v Akčním spolku Čerchov plus
(města Waldmünchen, Furth im Wald
a další).
Prostřednictvím informačních středisek
v regionu se do rukou návštěvníků
i místních dostane před ukončením projektu nový prospekt s podrobnými informacemi a mapou všech tras.
Přidanou hodnotou projektu je kromě
nového proznačení tras také jejich certi-

fikace, tedy zvýšení standardu na úroveň
srovnatelných certifikovaných tras na
německém území. Německý lyžařský
svaz navíc takto certifikované trasy i sám
propaguje na svých webových stránkách,
takže projekt může být přínosem pro zimní cestovní ruch v našem regionu. Další
aktivitou plánovanou ve zmíněném projektu je zahájení plánování revitalizace

Letní kino Domažlice ČERVENEC 2017

vrcholu Čerchova, zatraktivnění turistického zázemí na Malinové hoře a v neposlední řadě také studie proveditelnosti
dlouho diskutované sjezdovky na Sádku.
Je třeba zmínit, že na realizaci projektu
se aktivně podílí členové domažlického
sdružení Sněhaři, kterým patří za jejich
práci velké poděkování.
Svazek obcí Domažlicko

ww.idomazlice.cz

Možnost zakoupení občerstvení. Parkování zdarma vedle kina.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 2. července 2017
od 18:00 do 20:00
u kašny na domažlickém
náměstí

Pátek 14. července 2017
od 20:00
aleje u náměstí Míru

HUDBA V ALEJÍCH

dou účastníci rockových kurzů
opět v krásném prostředí alejí
u náměstí Míru. V programu
zazní známé i méně známé
písně skladby mnoha žánrů.
VSTUP ZDARMA!

Neděle 6. srpna 2017
od 18:00 do 20:00
u kašny na domažlickém
náměstí

HUDBA NA
ZAHAJOVACÍ KONCERT
21. ročníku Rockových
Promenádní koncert dechové
NÁMĚSTÍ
hudby DUPALKA pod vedením kurzů a Letní umělecké dílny
Promenádní
koncert dechové
Neděle 23. července 2017
TED - pop - rocková kapela,
Michala Jansy.
hudby DOMAŽLIČANKA pod
od 19:30
složená z bývalých účastníků
VSTUP ZDARMA!
vedením Jana Mlezivy
velký sál MKS
těchto kurzů, hrající převážně
VSTUP ZDARMA!
vlastní tvorbu s českými texty ZAHAJOVACÍ KONCERT
5. - 8. července 2017
RK Band
zahrady za klášterem
LEKTORŮ
Pátek 11. srpna 2017
Na zahájení tradičně nebude
a pod Chodským hradem
10. letních mezinárodních
od 20:30
chybět aktuální lektorská seklarinetových kurzů
pódium u brány na náměstí
KERAMICKÉ
stava, letos ve složení: Honza
Předplatitelé koncertní a divadelní
OZVĚNY FOLKLORU
Militký - kytara, Honza LstibůSYMPOZIUM
sezony 20% sleva po předložení
Inspirace folklorem v podání
rek - baskytara, Radek Břicháč
- TUSTA TERRENA - bicí, Kryštof Pobořil - klávesy, abonentní vstupenky. Předprodej
kapel ze světa worldmusic
vstupenek v Městském informačním
Hlavní protagonisté:
20:30 - Zahájení
Helena Kubelková - zpěv
centru v Domažlicích.
Karel Dvořák
CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ
VSTUP ZDARMA!
Pavel Ticháček
20:35 - Koncert ČECHOMOR
Pátek 28. července 2017
Petr Marek
VSTUP ZDARMA
Sobota 15. července 2017
od 18:00
Středa 5. července 2017 od
od 17:30
koupaliště Babylon
17:00 - zahájení sympozia
11. – 13. srpna 2017
náměstí
- vytvoření keramického betléVODNÍ KONCERT 63. CHODSKÉ SLAVNOSTI
BOHEMIA
JAZZFEST
mu pro Domažlice
- komorní skladby pro klarineSvětový jazz
- VAVŘINECKÁ POUŤ
- ukázky japonského způsobu
ty zazní z lodiček na hladině
na českých náměstích.
pálení keramiky „Raku“ - každý
Jedna
z největších a nejstarrybníku Babylon
Jazzové hvězdy z Evropy a USA
den v 16:00
ších národopisných slavností.
VSTUP ZDARMA!
- keramická dílna pro veřejnost 17:30 - Mathias Heise Quadril5 scén a více než 600 účinku- modelování a točení keramiky lon / Dánsko
jících z Čech i ze zahraničí.
Sobota 29. července 2017
19:00 - Mynth / Rakousko
(každý si může udělat svoji
Folklor – tradice – vynikající
od 20:00
20:30 - Nat Osbor Band / USA
figurku do betlému)
chodské koláče – staročeský
Veselá Hora - Vavřineček
VSTUP ZDARMA!
- v pátek a sobotu keramický trh
řemeslný jarmark.
BAROKNÍ SLAVNOST
Práce budou probíhat:
Svatá mše svatá na Vavřineč10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
V KRAJINĚ
ku.
hodin
Program:
Program najdete na
VSTUP ZDARMA!
Klarinetové soubory pod
www.chodskeslavnosti.cz
vedením Ludmily Peterkové
VSTUP ZDARMA!
7. - 8. července 2017 od 18:00
Divadlo Studna / Ptáci
zahrada pod Chodským hradem
Barokní ohňostroj
Čtvrtek 17. srpna 2017
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
od 20:00
HUDBA POD
rajská zahrada
HRADEM
Neděle 30. července 2017
HUDBA
Multižánrový festival v rámci
od 19:00
keramického sympozia
V KLÁŠTEŘE
velký sál MKS
TUSTA TERRENA
SWINGOVÁ
PROCHÁZKA
Sobota 22. července 2017
ZÁVĚREČNÝ
Pátek 7. července 2017
PETR MACHÁČEK, DÁŠA
od 20:00
18:00 ZRCADLA
KONCERT
ZÁZVŮRKOVÁ & JAKUB
aleje u náměstí Míru
19:30 JANANAS
10. letních mezinárodních
ŠAFR TRIO
HUDBA V ALEJÍCH
21:30 MICHAL PROKOP TRIO
klarinetových kurzů
Členové legendárního divadla
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Sobota 8. července 2017
- koncert účastníků
SeMaFor Dáša Zázvůrková
21. ročníku Rockových
18:00 MARIEN
Předplatitelé koncertní a divadelní
a Petr Macháček vás provedou
kurzů a Letní umělecké dílny sezony 20% sleva po předložení
19:45 TONYA GRAVES
hity dvacátého století. SpolečVýsledek své týdenní práce
21:30 - PALICE
abonentní vstupenky. Předprodej
nost jim bude dělat svěží swinpod vedením lektorů předve- vstupenek v Městském informačním
VSTUP DOBROVOLNÝ!
gová kapela Jakub Šafr Trio.
centru v Domažlicích.
Těšit se můžete především
HUDBA NA NÁMĚSTÍ

MKS v Domažlicích

číslo 7-8

na písně George Gershwina,
Jaroslava Ježka, tvorbu divadla Semafor a hudbu 60. - 70.
let. Do Domažlic se pro velký
zájem tato sestava každoročně
vrací a věříme, že i letos vám
kápne do noty!

Brass Band Rakovník je dixielandová kapela s mezinárodními zkušenostmi. Zaměřena
je na ortodoxní dixieland,
nebo-li neworleánský jazz, jak
se hrával ve 20. a 30. letech
v kolébce jazzu. Tomu odpoPředplatitelé koncertní a divadelní
vídá i nástrojové obsazení:
sezony 20% sleva po předložení
trumpeta, trombon, klarinet,
abonentní vstupenky. Předprodej
banjo, tuba a historická bicí
vstupenek v Městském informačním souprava. Repertoár tvoří nejcentru v Domažlicích.
větší dobové šlágry hrané po
vzoru starých mistrů. Charakteristickým znakem kapely je
živé pojetí vystoupení, humorně laděné vlastní i převzaté
texty, různé typy kostýmů (od
námořnických uniforem až
po fraky) a především dobrá
nálada.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 22. září 2017
od 18:00
areál střelnice, sraz před letním kinem

DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ

Čtvrtek 24. srpna od 20 hodin
letní kino

EWA FARNA
- KONCERT

Open - Air koncert populární
zpěvačky s kapelou.
Ewa Farna je po právu považována za jednu z nejtalentovanějších českých zpěvaček.
Až je to neuvěřitelné, tento
rok oslavila 10 let působení na české hudební scéně
velkým koncertem ve Foru
Karlín v Praze. V letním kině
v Domažlicích si společně
můžeme zazpívat hity Měls
mě vůbec rád, Mám boky jako
skříň, Leporelo, Na ostří nože,
Boží mlejny melou...
Zvýhodněné vstupenky pro
návštěvníky do 15 let.
Předprodej vstupenek v MIC
v Domažlicích a v sítích Plzeňská
vstupenka a Ticketstream.

Sobota 16. září 2017
od 17:00
aleje na náměstí Míru

HUDBA
V ALEJÍCH
BRASS BAND

Domažličtí ostrostřelci a jejich střelnice
Připravena bude expozice
střeleckých terčů, přítomní se
dozví zajímavosti ze života
domažlických ostrostřelců
a nebude chybět ani zmínka
o nedalekých kasárnách. A na
závěr bude připraven malý
bonus - exkurz do činnosti současných ostrostřelců
s praktickou ukázkou.
VSTUP ZDARMA!
Úterý 26. září 2017
od 19:30
klášterní kostel

POCTA VARHANÁM

Martina Morysková - varhany, Josef Stočes - klarinet,
Kamil Jindřich - zpěv
Martina Morysková, Josef
Stočes a Kamil Jindřich,
učitelé Základní umělecké
školy J. Jindřicha v Domažlicích, kolegové, kteří spolu
rádi hrají, příležitostně společně vystupují a zpříjemňují si tak svoji pedagogickou
činnost.
Předplatitelé koncertní a divadelní
sezony 20% sleva po předložení
abonentní vstupenky. Předprodej
vstupenek v Městském informačním
centru v Domažlicích.

Úterý 24. října 2017 od 19.30
velký sál MKS Domažlice
koncert

JIŘÍ SUCHÝ,
JITKA MOLAVCOVÁ
A ORCHESTR DIVADLA
SEMAFOR

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, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa zelená, Marnivá sestřenice a další.
Jiří Suchý, polovina z autorské
dvojice Suchý & Šlitr, je znám
především jako zpěvák, textař,
herec. Divadlo, které založil
právě s Jiřím Šlitrem, se stalo
v šedesátých letech kultovní
scénou české kultury a na
vstupenky na představení se
stály stometrové fronty. Většina
písniček napsaná autorskou
dvojicí Suchý & Šlitr zlidověla
a dodnes se mnozí interpreti
české popmusic k jejich 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.
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s hudebnicemi zpěvák kapely
Kabát Josef Vojtek.
Trio Inflagranti tvoří tři krásné
a křehké muzikantky, které si
na 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 rády a které
nás baví hrát,“ říkají o sobě
Inflagranti. Trio dovedně
překračuje hranice mezi žánry
a ve fantastické úpravě hrají
nejeden slavný hit.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Úterý 12. prosince 2017
od 19:30
kino Čakan Domažlice
koncert

KLÍČ - 35 let
(výroční koncert)

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
Předprodej vstupenek v Městském
neotřele nadčasovými texty,
informačním centru v Domažlicích. které často vedou posluchače
i k hlubšímu zamyšlení, to vše
Neděle 10. prosince 2017
navíc umocněno propracood 19:30
vaným aranžmá jednotlivých
velký sál MKS Domažlice
skladeb podpořeným vysokou
koncert
interpretační úrovní všech
muzikantů, to je KLÍČ, jak ho
INFLAGRANTI &
diváci i hudební odborníci po
JOSEF VOJTEK
35 letech jeho působení na
- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017 české hudební scéně znají,
mají rádi a obdivují.
Elektrické smyčcové trio Inflagranti přijíždí do Domažlic, Předprodej vstupenek v Městském
jako speciální host vystoupí informačním centru v Domažlicích.

Organizace a spolky / MP Domažlice

číslo 7-8
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Městská policie opět nabízí značení jízdních kol
Krádeže jízdních kol nejsou v dnešní
době ničím neobvyklým, přestože podle
statistik Policie ČR jejich počet výrazně
klesá, stále se objevují nové případy
této majetkové trestné činnosti. Městská
policie Domažlice proto již od roku 2015
v rámci preventivní činnosti značí jízdní
kola syntetickou DNA, která je pomáhá
chránit.

čili již více než 180 předmětů – jízdních
kol a invalidních vozíků, příp. jiných
kompenzačních pomůcek (např. tzv.
chodítek pro seniory) v celkové hodnotě
téměř 5 milionů Kč. O ochranu jízdních
kol i kompenzačních pomůcek je mezi
veřejností stále velký zájem a domažličtí strážníci se proto rozhodli v realizaci
tohoto projektu i nadále pokračovat, v
letošním roce navíc s finanční podporou
Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2017.

Forenzní identifikační značení však nelze vnímat „všespásně“, jak se mnozí
majitelé jízdních kol domnívají. Značení
jízdních kol rozhodně nenahrazuje vlastní opatrnost a obezřetnost, jen ji doplňuje
a zvyšuje šance na opětovné navrácení
jízdního kola oprávněnému majiteli v případě jeho odcizení.

Zájemci o bezplatné označení jízdního
kola či jakékoliv kompenzační pomůcky
se mohou hlásit přímo na služebně městské policie nebo na telefonním čísle preventistky MP Domažlice: 727 952 703.
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Od roku 2015 domažličtí strážníci ozna-

V Domažlicích funguje Novodobá sanitka
Na jednání domažlického zastupitelstva
byl v loňském roce v diskusi vznesen
námět podpořit či zřídit novou dopravní
službu. Konkrétně zajistit vozidlo, které si
mohou zejména starší občané telefonicky
objednat pro cestu k lékaři. Toto řešení
podpořila některá města, zejména ta
mající své části rozeseté např. po horách,
případně velkoměsta. V našem případě
tuto službu v době diskuse zajišťovala a
zajišťuje městem dotovaná autobusová
doprava a individuálně taxislužba. Tyto
možnosti nově doplnil projekt - Novodobá
sanitka, který tak shodou okolností navazuje na zmíněnou diskusi. O co přesně jde
a komu je služba určená nám řekl zástupce domažlické pobočky Tomáš Sýkora.
Kdo může využít služeb Novodobé sanitky a co přesně nabízíte? Služba slouží

k přepravě do nemocnice, k lékaři, do lázní, vyzvednutí léků, na nákupy, ale také odvoz za přáteli, do divadla a další. Součástí
každé přepravy je doprovod s asistencí,
odnos zavazadel, či pomoc s nějakými
formalitami. Služba je určená zejména důchodcům, nemohoucím, nemocným, ale
také matkám s dětmi a těhotným ženám.
Služba je také velmi výhodná pro lidi, kteří
nemají nárok na sanitku. Podmínky pro
přepravu žádné nejsou, pouze děti musí
mít doprovod dospělé osoby.
Jak je možné službu objednat? Nejlepší
způsob je objednání Novodobé sanitky
pár dní dopředu, kdy klient zavolá, sdělí
své jméno, adresu bydliště, den a čas
kdy ho mám vyzvednout. Samozřejmě
je možné zavolat i v den, kdy klient chce
přepravit, ale není zaručené, že nebude

obsazeno jinými klienty, kteří se objednali.
Klienta vyzvedáváme na místě, které si
určí, většinou u něj doma. Při čekání na
klienta je první půl hodina zdarma, ale
většinou klienta odvezeme a než je připraven (např. u doktora), tak převážíme
další klienty.
Hradí tuto službu zdravotní pojišťovna?
Ne, bohužel na tuto službu pojišťovna
nijak nepřispívá. Podmínky, aby to bylo
možné jsou pro nás nyní nerealné.
Kdo v Domažlicích využívá nejčastěji služeb Novodobé sanitky? Nejčastějšími zákazníky v Domažlicích jsou senioři. Podle
jejich slov jsou velmi spokojeni, taková
služba jim tu chyběla. Nyní vědí, že se na
nás mohou kdykoliv obrátit a bez námahy
se dostanou, kam potřebují.
(kol)

Pravidla:
*zaregistrujte se na stránkách www.svazekdomazlicko.cz nebo po načtení prvního QR kódu mobilním telefonem
*navštivte nejméně 20 turisticky významných míst ze seznamu
*načtěte do Vašeho mobilního telefonu QR kód, který je umístěn na informačních panelech nebo
cedulích
*po načtení nejméně 20 kódů obdržíte výherní e-mail jako potvrzení Vaší účasti
a splnění pravidel hry
*tento e-mail předložte v některém z našich infocenter: Domažlice, Horšovský Týn, Poběžovice, Klenčí pod Čerchovem, Bělá nad Radbuzou, Holýšov, Kdyně a zde získáte malou, ale praktickou odměnu

SOUTĚŽ TRVÁ OD 1. 5. DO 31. 10. 2017
Přejeme šťastnou cestu a zábavu při putování naším regionem...
Více na www.svazekdomazlicko.cz
POZNÁMKA: Kódy lze načíst i v případě, že nejste právě připojeni k internetu (např. uživatelé internetu pouze přes wifi) - doporučujeme aplikaci QR čtečku se záznamem historie např. Seznam.cz qr čtečka, QR Droid... Po návratu z putování do dosahu wifi, prosím v historii aplikace čtečky vyhledejte URL adresu a aktivujte ji. Pokud během svého putování najdete QR kód nefunkční nebo bude poničený, prosíme o sdělení této informace na e-mail:
info@svazekdomazlicko.cz nebo na telefonu: 721 776 962. Děkujeme.

Pozvánky / zajímavosti

číslo 7-8
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PRÁZDNINY V MUZEU CHODSKA

Již v sobotu 8. července můžete od
17:00 zhlédnout představení kočovného
divadla D3 z Karlových Varů, které uvádí
hru na motivy knihy „Dudáci a vlčí hlavy“ a to s názvem „POVĚSTI VAŠEHO
KRAJE“. Představení se bude konat na
prostranství před Chodským hradem.
O prázdninách je v Chodském hradu k
vidění řada 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

Husova památka
v Domažlicích

Srdečně zveme na bohoslužebné shromáždění k upomínce 602. výročí upálení
rektora Karlovy univerzity, kazatele a reformátora církve, Mistra Jana Husa. Shromáždění se uskuteční, jako obvykle, u Husových lip v parčíku u Pomníku svobody
ve čtvrtek 6. července 2017 od 16.00h.
Petr Grendel, farář ČCE v Domažlicích

Otvírací doby, zajímavá
místa v Domažlicích

Suchého „Hot glass and painting“ (která
je instalována kromě výstavních prostor
poněkud netradičně i v prostorách atria
chodského hradu), 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.

A v srpnu nebude chybět filmové „představení“, tentokrát se můžete těšit na
česko-polskou komedii „Polski film“
(Marek Najbrt, 2012), promítat se bude v
atriu Chodského hradu v pátek 18. srpna

až se setmí, tedy 21:30.
V Muzeu Jindřicha Jindřicha je denně
otevřena stálá expozice věnovaná národopisným sbírkám stejnojmenného hudebního skladatele a propagátora Chodska. Ve stejné budově sídlí také Galerie
bratří Špillarů, která zahajuje letní sezonu
výstavou obrazů Jana Samce, nazvanou
„Od exprese ke geometrii“. Jan Samec
je výtvarný umělec z Karlových Varů,
kde zároveň pracuje jako ředitel Galerie
umění.
Mgr. Kristýna Pinkrová,
Muzeum Chodska v Domažlicích

Ponocný na domažlickém náměstí

Červenec 2017

Srpen 2017

1. července - 21:00, 22:00
14. července - 21:00, 22:00
21. a 22. července - 21:00, 22:00
28. a 29. července - 21:00, 22:00

4. a 5. srpna - 21:00, 22:00
18. a 19. srpna - 21:00, 22:00
25. a 26. srpna - 21:00, 22:00

Září 2017

Chodské slavnosti

1. a 2. září - 21:00, 22:00

12. srpna - 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
13. srpna - 20:00, 21:00

STRÁŽNÍCI DOSTALI OCENĚNÍ

Celou řadu turisticky atraktivních míst
nabízí Domažlice. Domažlický zpravodaj
přináší jejich stručný přehled a také jejich
otevírací dobu:
CHODSKÝ HRAD - MUZEUM CHODSKA
Otevírací doba: IV - X po-ne 9-12 a 13-17,
XI - III po-pá 9-12 a 13-16
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.:
+420 379 776 009
MUZEUM JINDŘICHA JINDŘICHA A GALERIE BRATŘÍ ŠPILLARŮ
Otevírací doba: IV - X po-ne 9-12 a 13-17,
XI - III po-pá 9-12 a 13-16
Více: www.muzeum-chodska.com, tel.:
+420 379 722 974, +420 723 745 173
ŠIKMÁ VĚŽ PŘI KOSTELE NAROZENÍ
PANNY MARIE
Více: www.farnostdomazlice.cz, tel.: +420
731 433 009
Otev. doba: V, VI, IX út-so 10-12 a 13-16, ne
13-16, VII, VIII po-so 9-12 a 13-17, ne 13-17
KULTURNÍ CENTRUM - PIVOVAR DOMAŽLICE
Otevírací doba: VII - VIII st 9-12 a 13-17,
so 9-14, Více: www.idomazlice.cz, tel.:
+420 379 725 852
(mic)

Radovan Plšek, Miroslav Kabourek, Jaroslav Hartl, Jiří Voják, Václav Kouřík a
Martin Volfík, to jsou jména strážníků Městské policie Domažlice, kteří dostali
v červnu věrnostní ocenění za 5-25 odpracovaných let. Ocenění jim v obřadní
síni domažlické radnice předal místostarosta města Zdeněk Novák a velitel MP
Domažlice Petr Kubal. „Velmi si vážíme vaší práce a je třeba zmínit, že u vás
máme jeden velký nezplacený dluh, kterým je nová služebna. Ta by měla vzniknout v prostorách současné knihovny a já věřím, že ke stěhování by mohlo dojít
do konce příštího roku,“ uvedl Zdeněk Novák. Nejdéle sloužícím domažlickým
strážníkem je Miroslav Kabourek, který uniformu obléká již 25 let. Více fotografií
najdete na www.domazlice.eu.
Foto: (kol)

Jízdní řády / inzerce

číslo 7-8
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Platnost
od 04.06.2017 do 25.09.2017
PROBO Bus, a.s.,
tel.: +420 379 793 161
Provozní dny:
sobota + neděle
+ svátky
Přeprava jízdních kol je možná
(maximálně 5 jízdních kol).
Skupiny od 5 cestujích prosíme
nahlásit u přpravce.
Ceník:
Klenčí, Capartice - Čerchov 30,-

CYKLOBUS
Capartice - Čerchov
jízdní řád cyklobusu
zastávka
Capartice
10:10
Čerchov
10:25

11:25
11:40

odjezd/příjezd
13:10 15:15
13:22 15:29

16:40
16:55

Čerchov
Capartice

10:35
10:50

12:45
13:00

13:25
13:40

17:15
17:30

dospělý
děti
rodinné jízdné
jízdní kolo

jednosměrné jízdné 30,jednosměrné jízdné 15,jednosměrné jízdné 60,20,-

15:50
16:04

zpáteční 50,zpáteční 20,zpáteční 100,-

Jezdí od 01.06.2017 do 30.09.2017 v sobotu a neděli a také během svátků. V případě špatného počasí autobus nejede.

Furth im Wald - Čerchov

46,-

Domažlice - Čerchov

54,-

Babylon - Čerchov

66,-

Inzerce

číslo 7-8
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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
ČISTOTA ULIC MĚSTA 2017. Kam
s cigaretovými odpady před domy, úřady, gastro vchody? Venkovní designové popelníky, 30 typů ve Fab centrum
Dolina Domažlice.

INZERUJTE U NÁS

Celá strana
191*250 mm
6 534 Kč
1/2 strany
3 267 Kč
1/4 strany
1 634 Kč
libovolný rozměr
1 cm2 = 16 Kč
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 Kolbecková

Masáže Urban
Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Zpravodaj je ke
stažení

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

v pdf na
www.
domazlice.eu

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
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 7-8

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

Uzávěrka inzerce
pro speciál
Domažlického
zpravodaje
k Chodským
slavnostem
je 05.07.2017
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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
pracovní pozici:

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
Další informace podá ředitel příspěvkové organizace na tel.:
724 350 477 (p. Houška)

Inzerce

číslo 7-8
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Inzerce

číslo 7-8
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Tyto produkty lze zakoupit v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

