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Umělci na pódiu u domažlické brány, pouťové stánky na náměstí Míru, Chodském náměstí a v Chodské ulici, mše svaté
v sobotu a v neděli na Vavřinečku. Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2021 se po loňské on-line verzi vrací k tradičnímu
modelu, i když v omezenější formě oproti dřívějším letům. Užijete si je od pátku 13. do neděle 15. srpna. Podrobnosti najdete
uvnitř tohoto vydání Domažlického zpravodaje.
Text a foto: (job)
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Chodské slavnosti 2021
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
Chodské slavnosti a
Vavřinecká pouť klepají na dveře. Loňské
úvodníky Domažlického zpravodaje měly názvy "Čeká nás
rozmarný ročník Chodských slavností"
a "Chodské slavnosti se přesunou na
internet". Doufali a věřili jsme, že to
takto bude naposled, a že letos si obojího užijeme tak, jak jsme byli zvyklí.
Jsem přesvědčen, že užijeme.
Snad nebude vadit, že jak kulturní, tak
i doprovodné akce budou v menší míře
a pouze v centru města. O živý folklor,
hudbu, zpěv a tance nebudeme ošizeni, budou i stánky s tradičními řemesly
a občerstvením. Věřte, že příprava a
rozhodování o formě a rozsahu slavností nebyly lehké, vše vyžaduje poměrně hodně času a podmínky, za
kterých je možné takovouto akci uspořádat se měnily z mého pohledu častěji než je zdrávo, ale to jsme všichni,
byť při jiných příležitostech, zažili.
Nestane-li se nic mimořádného, začneme v pátek večer souborem Ondráš, sobota bude zasvěcena folkloru
a neděle hudbě dechové. Na Vavřinci
proběhnou v sobotu a v neděli dopoledne tradiční bohoslužby. A bude se
čepovat pivo z našeho pivovaru. Tak si
to vše ve zdraví užijte.
Přeji vám krásný a pohodový
zbytek léta.
Zdeněk Novák,
starosta města

Kulturní centrum Pivovar Domažlice
Pivovarská 10, tel : +420 607 142 491
GALERIE HVOZD
Skleněné lávky otevřeny:
Pátek 13. 8. 2021
9 – 12 a 13 – 17
Sobota 14. 8. 2021
9 – 12 a 13 – 22
Neděle 15. 8. 2021
9 – 12 a 13 – 18
MĚSTSKÝ PIVOVAR DOMAŽLICE
PIVNICE DOMAŽLICE
tel.: +420 606 044 688
na čepu: domažlické pivo, vratná záloha:
na sklo 0,5 l 100 Kč, 0,3 l 80 Kč, kelímek
50 Kč, prodej tácků, etiket
Pátek 13. 8. 2021
13 – 24
Sobota 14. 8. 2021
13 – 24
Neděle 15. 8. 2021
13 – 22
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Vítejte na Chodských slavnostech
– Vavřinecké pouti 2021
Vážení návštěvníci Chodských slavností, milí spoluobčané,
dostal jsem tento rok milou příležitost,
pozvat Vás jménem Městského kulturního střediska v Domažlicích na Chodské
slavnosti – Vavřineckou pouť.
Když jsme před rokem připravovali v
důsledku vládních opatření, reagujících
na epidemii covidu-19, takzvané virtuální Chodské slavnosti, nikoho z nás asi
ani nenapadlo, že by se mohlo stát, že
ani další ročník jednoho z největších a
nejstarších folklorních festivalů v České republice nebudeme moci uskutečnit
v tradiční podobě, na kterou jsme zvyklí
a kterou máme všichni rádi. Ale přesto,
stalo se. Také letošní, již 67. Chodské
slavnosti musí být trochu jiné. Do virtuálního světa jsme se už vracet nechtěli,
Chodsko je krajem živých tradic, to nás
dělá výjimečné. A naživo je také chceme prezentovat místním i všem, kteří se
o druhém srpnovém víkendu sjedou do
Domažlic, ať už z blízkého okolí či zdaleka. Pokusíme se zákazy, které nám brání
dělat věci zaběhlými způsoby, spíše než

jako omezení brát jako výzvu k tomu,
abychom program připravili třeba jinak,
třeba s nutnými změnami, ale přesto takový, který v nás všech zachová milou
vzpomínku a ve kterém si každý najde to,
co má rád a co ho láká k tomu, aby tři
dny, kdy se v Domažlicích konají Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť, strávil
s námi, tady hu nás na Chodsku.
Přeji všem příjemně prožitý víkend plný
pestrých krojů, koláčů a chodského folkloru a věřím, že počasí, které už letos
několikrát předvedlo, jak vrtošivé dovede
být, ukáže tentokrát nám všem svou vlídnou tvář.
Ing. Patrik Zuber,
vedoucí programového
oddělení MKS v Domažlicích
S radostí se připojuji k pozvánce svého
kolegy z programového oddělení – těším se s Vámi na viděnou na Chodských
slavnostech – Vavřinecké pouti a věřím,
že budete s programem, který jsme pro
Vás ve spolupráci s folklorními soubory
z Chodska na letošní rok připravili, spokojeni.
Michal Karolyi,
ředitel MKS v Domažlicích

Pozor na dopravní omezení
Stánkový prodej konaný v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě
se bude konat v sobotu a neděli 14.–
15.08.2021. Prodej bude možný od soboty od 08:00 do neděle 16:00. V neděli v 17:00 musí být stánkové místo
vyklizeno. Ulice dotčené stánkovým
prodejem [horní část náměstí Míru (od
křižovatky náměstí Míru, ulice Kostelní
a ulice Branská ke křižovatce náměstí
Míru a ulice Npor. O. Bartoška), horní
část ulice Chodská (z náměstí Míru ke
křižovatce s Hradskou ulicí) a Chodské
náměstí] budou v sobotu 14.08.2021
uzavřeny již od 06:00, a to z důvodu, že
je potřeba připravit prostor pro stánkový prodej (osazení dopravního značení,
odstranění překážek atd.) tak, aby mohli účastníci stánkového prodeje začít
stavět od 08:00 své stánky. K uzavření
brány na dolní části náměstí Míru dojde již ve čtvrtek 12.08.2021 od 06:00
(z důvodu stavění pódia u brány). Dolní
část náměstí Míru (od cca č. p. 45/46 a

č. p. 136/137 k bráně) a část ulice Husova třída (od brány ke křižovatce Husova třída x Poděbradova x Břetislavova) bude uzavřena v pátek 13.08.2021
od 06:00 (z důvodu stavění pódia a
přípravy hlediště). K uzavření celé
dolní části náměstí Míru dojde v pátek
13.08.2021 od 17:00. Uzavírky potrvají
do neděle 15.08.2021 do 20:00.
Od soboty 14.08.2021 od 06:00 do
neděle 15.08.2021 do 20:00 bude u
odbočky z kruhového objezdu do ulice
Chodská (průjezd ulic Hradská a Vodní
s omezením) a u vjezdu do ulice Fastrova z ulice Poděbradova (průjezd ulic
Spálená, Školní a Boženy Němcové s
omezením) umístěno dopravní značení „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Ve stejném termínu bude z důvodu zajištění
plynulého průjezdu městem umístěno
dopravní značení „zákaz zastavení“, a
to zejména v částech ulic Havlíčkova,
Jiráskova, Sadová a Hruškova. (osm)

Setkání se starostou města si občané mohou objednat na tel. 379 719 141.
Zastupitelstvo se sejde ve středu 25. srpna od 16 h. v malém sále MKS.

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.
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MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízených inzercí.
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Moravě pomohlo město,
fotbalisté i městské lesy

Čtyřem obcím v Jihomoravském kraji,
které v červnu postihlo ničivé tornádo,
pomůže město Domažlice finančním příspěvkem v celkové výši 200 tisíc korun.
,,Přímo na účty obcí Mikulčice, Moravská
Nová Ves, Hrušky a Lužice odejde po 50
tisících korunách," uvedl starosta Zdeněk
Novák.
S rychlou nabídkou přišli fotbalisté z TJ
Jiskra Domažlice. Připravili dva pětidenní kempy pro děti z postižené oblasti.
Přijelo na čtyři desítky dětí, klub pro ně
připravil bohatý program, naplánován byl
fotbalový trénink, výlet do Plzně, jedna
skupina se podívala i na zápas Vikto-

rie Plzeň v předkole evropského poháru. ,,Město Domažlice zajistilo hostům
z Moravy ubytování a stravování. To podle odhadů vyjde na 150 tisíc korun," doplnil místostarosta Stanislav Antoš.
Zmíněné návrhy v následné diskuzi i
hlasování jednohlasně podpořili všichni zastupitelé přítomní na mimořádném
zasedání zastupitelstva města, které se
konalo 7. července.
Domažlické městské lesy v rámci akce
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR poskytnou dřevo pro
střešní konstrukce domů v částce 30 tisíc
korun.
(job)

Čerchov je opět přístupný
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KRÁTCE:
l Domažličtí zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na zajištění
provozu všech spojů linky 405611 (místní
autobusová doprava v Domažlicích) v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 ve výši
1.488.963,78 Kč.
l Dřevěnou sochu labutě umístí Babylonští u Labutí studánky v místech, kde bývala dříve kamenná socha labutě. Protože
jde o pozemek ve vlastnictví města Domažlice, musela se k záměru vyjádřit rada
města. ,,Vyslovili jsme souhlas s umístěním tohoto autorského díla řezbáře Radka Pučelíka," informoval místostarosta
Stanislav Antoš. Jde o 1,5 metru vysokou
sochu. Měla by zatraktivnit jedno z turisticky významných míst v obci Babylon.
S instalací se počítá v srpnu.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Uvedení publikace
Václava Fialy
Domažlice umělecké

Více než desetiletá spolupráce mezi zástupci Města Domažlice, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva
obrany ČR v oblasti Čerchova dospěla
do finále. Do konce letošního roku budou
zbourány vojenské budovy na Čerchově,
Bystřici a Malinové hoře.
V červenci probíhaly nejsložitější demoliční práce, které si vynutily uzavření
areálu na vrcholu Čerchova. Turisté jej
opět mohou navštívit od víkendu 31. července a 1.srpna. Opět začne jezdit i sezonní autobusová linka a v provozu bude
i rozhledna.
Kromě Kurzovy a vojenské věže zůstane
stát na Čerchově pouze jedna budova.
Bude přebudována Městem Domažlice
na zázemí pro turisty. V nově zrekonstruovaném objektu se mohou návštěvníci
těšit na restauraci, ubytování pro pěší a
cyklisty a muzeum s expozicí o historii
Čerchova. Dočasně také zůstane stát budova v soukromém vlastnictví Bistro caffe
Čerchov.
„Čerchov je významným turistickým cílem, historie jeho využívání sahá až do

19. století,“ říká starosta Domažlic Zdeněk Novák. „Společně s ochranou přírody
se podařilo nastavit přírodě šetrný způsob využití území. Možnosti rozvoje turistického ruchu jsou deklarovány schválenou územní studií,“ doplňuje starosta.
„Čerchov a jeho okolí je nejcennější a
nejzachovalejší část chráněné krajinné
oblasti Český les. Významné jsou především rozsáhlé a zachovalé bukové lesy
chráněné jako národní přírodní památka Čerchovské hvozdy. Přírodě blízké
lesy jsou útočištěm mnoha chráněných a
vzácných druhů živočichů, rysa ostrovida,
kočky divoké, tetřeva hlušce, jeřábka lesního, datlíka tříprstého či čápa černého,“
říká Tomáš Peckert z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Vzhledem k významu území pro ochranu přírody je možné financovat likvidaci
z Operačního projektu Životní prostředí,
specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně významných
chráněných území.
(chko, job)
Na snímku jsou zachyceny demoliční
práce na Čerchově. Foto: Karl Reitmeier

Slavnostního uvedení se začátkem července dočkala publikace Domažlice umělecké. Připravil ji Václav Fiala, který se
podílí na organizaci letních uměleckých
sympozií v Domažlicích od jejich vzniku
v roce 2005. Představení knihy se konalo
v Chodském hradu. Autor publikaci sestavil už v roce 2015 jako katalog, který
měl shrnovat díla vzniklá na uměleckých
sympoziích v Domažlicích. Postupně byla
obohacována o další snímky a texty až do
výsledné reprezentativní podoby.
Publikaci využije město Domažlice jako
dárek pro své partnery. Kniha obsahuje
překlady textů do němčiny, angličtiny a
francouzštiny, bude proto vhodným darem
i pro partnerská města Domažlic, kterými
jsou bavorský Furth im Wald, americké
Two Rivers, rakouský Furth bei Göttweig
a francouzské Ludres. K dostání je i v infocentru na Chodském náměstí.
(job)

Publikaci představili starosta Zdeněk
Novák (vlevo) a sochař Václav Fiala.

Zpravodajství

Protipovodňové
hráze v rokli
V rokli při cestě od jezdeckého areálu na
Vavřineček panuje stavební ruch. Do konce září zde vzniknou hráze (a ve spodní
části rokle suchá nádrž), které jsou dalším
významným krokem v realizaci projektu
ochrany Domažlic před záplavami.
Na místě vznikají přehrážky, které se chovají jako suchá nádrž a budou se naplňovat vodou pouze při stékání srážkové vody
do rokle a současně zadrží i splaveniny.
Jakmile se jimi přehrážky zaplní, budou
sloužit jako konsolidační nádrž. Voda bude
postupně prosakovat mezerami mezi kameny. Ve spodní části rokle pak vznikne
suchá nádrž, která bude zadržovat srážkovou vodu a sníží její průtok. Počítá se i
s opevněním koryta toku před erozí, což by
umožnilo další zachycení splavenin. Díky
záchytu by se pak neusazovaly v potrubí.
Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství
ČR, které projektu "Protierozní opatření
rokle" přidělilo částku, a to ve výši nákladů
za cenu stavby - 2.962.866 Kč. Na realizaci projektu a hospodárné čerpání finančních prostředků dohlíží Plzeňský kraj.
Cílem díla je bránit vodě při přívalových
deštích zaplavovat Waldhegerovu ulici a
zároveň znemožnit splavování půdy. (job)
Foto: (toš)
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Sklářské sympozium

Po roční přestávce se v Domažlicích opět konalo letní umělecké sympozium.
Tentokrát se představili skláři na akci Tusta vitrea. Jejich umění obdivovali
i nejmenší návštěvníci. Na snímku děti z domažlických školek sledují práci
Zdeňka Kunce.
Text a foto: Josef Babor

Poděkování dárcům krve

V obřadní síni Městského úřadu v Domažlicích proběhlo ve čtvrtek 24. června slavnostní předání medailí prof. MUDr. Jana
Janského a zlatých křížů bezpříspěvkovým dárcům krve. Bylo předáno 15 bronzových medailí, 15 stříbrných medailí, 10
zlatých medailí a 7 zlatých křížů III. třídy.
Všem dárcům jsme poděkovali za všechny lidi, kterým zachránili život, neboť jsme
si vědomi toho, že bez dárců by se nemohli uzdravovat. Poděkovat dárcům přišli i zá-

stupci města.
Neustále platí, že v současné společnosti
hraje krev velmi důležitou roli, neboť se do
dnešního dne nepodařilo vytvořit tekutinu
se stejnými vlastnostmi. Odběry krve jsou
nepostradatelné a dárcovství krve je stále
aktuální.
Slavnostní oceňování dárců bylo realizováno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
Jana Hořeňovská,
ředitelka ÚOS ČČK Domažlice

Domažlické gymnázium slaví

Vážení přátelé Gymnázia Jindřicha Šimona Baara,
ať už jste dávní, nebo nedávní absolventi,
současní studenti, rodiče nebo příbuzní a
známí všech uvedených, podporovatelé i
kritici značky GJŠB, věříme, že si rádi - i
přes zcela nevyzpytatelnou epidemickou
situaci – spolu s námi připomenete výročí
nikterak ledajaké: škole, která nás všechny spojuje, je právě letos sto padesát let!
I když úplně přesně nevíme, co nás v říjnu
čeká, chystáme pro Vás oslavy a dovolujeme si Vás na ně touto cestou pozvat.
Bude pro nás ctí a potěšením současně, pokud v týdnu od 27. září do 3. října
2021 navštívíte naši Nostalgickou kavárnu (přednášková učebna GJŠB, vchod
z Benešovy ulice), kde u kávičky s milou
obsluhou můžete, za dobového hudebního doprovodu, zalistovat kavárenský-

mi novinami se zprávami možná i o Vás,
nebo zajdete do nově zrekonstruovaného
domažlického pivovaru, kde Vás může zaujmout jak samotný unikátní prostor, tak
naše výtvarná výstava Pocta Adolfu Loosovi, nebo se ve stejné době účastníte některého sportovního klání.
Samozřejmě nejvíce se na Vás těšíme
v průběhu víkendu 1. – 3. října, kdy budou oslavy vrcholit. V sobotu určitě přijďte
podpořit svůj absolventský ročník do slavnostního průvodu, který vyrazí v půl třetí
od budovy gymnázia, projde domažlickými
ulicemi a skončí u historické budovy školy
na Chodském náměstí.
Významné mezníky stopadesátileté historie školy pak připomene vzpomínkový pořad, na který jste srdečně zváni do velkého
sálu městského kulturního střediska od 16
hodin.

Oslavy, v jejichž průběhu jsou Vám samozřejmě dveře GJŠB otevřené, završí
v neděli 3. října mše svatá v kostele augustiniánského kláštera a následně setkání
u hrobu patrona školy, Jindřicha Šimona
Baara, na klenečském hřbitově.
Trvalou upomínkou na toto výročí pak
bude Almanach GJŠB, v němž najdete
historické kapitolky, vzpomínky absolventů, autorské práce, ale zejména také úplný
soupis všech absolventů školy. Almanach
i upomínkové předměty s originálně pojatým logem domažlického gymnázia budou
v prodeji v průběhu oslav a potom následně v kanceláři školy. Veškeré aktuální informace – zejména možné změny – sledujte na stránkách školy.
Mgr. Jana Štenglová,
ředitelka školy

Pozvánky
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V srpnu opět veteráni
V sobotu 21. srpna uspořádá Veteran
car club Domažlice již 47. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických
vozidel. Zúčastnit se mohou automobily
a motocykly do roku výroby 1955.
Vzhledem k tomu, že „nejmladší“ zúčastněné stroje budou letos již 66 let
staré, je zajištěno pestré startovní pole
plné zajímavých veteránů světoznámých i dávno zapomenutých značek.
Představí je nejen čeští, ale také němečtí majitelé, kteří na Chodsko nepřijíždějí pouze ze sousedního Bavorska,
ale tradičně i z východoněmeckého
Saska.
Organizačním centrem celé akce bude
již tradičně autokemp Babylon, kam se
první účastníci začnou sjíždět již během pátečního podvečera. Odtud se
v sobotu dopoledne kolem půl desáté
vydají na cestu na domažlické náměstí,
kde budou přibližně od 10 hodin všechny zúčastněné stroje vystaveny. První

motocyklisté odstartují z horní části náměstí v 11 hodin.
Do Domažlic se veteráni již nevrátí, cíl
jízdy je opět v babylonském autokempu, kde jsou první jezdci očekáváni již
kolem 14. hodiny. Trať letošního ročníku měří přibližně 80 km a je zpestřena
několika dovednostními úkoly. Počet
trestných bodů získaných při jejich plnění pak rozhodne, kdo si domů odveze
poháry z chodské keramiky určené těm
nejúspěšnějším.
Text a foto: Jan Pek
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Turnaj ve
slowpitchi
Poslední srpnový víkend (28.- 29. srpna) se uskuteční v baseballovém areálu
Wolfs v Domažlicích další turnaj v rámci České slowpitchové ligy Domažlický
Otvírák. Mnoho let tento turnaj otevíral
ligové slowpitchové turnaje.
Turnaje by se měly zúčastnit špičky
ligy včetně aktuálního vítěze mistrovství
České republiky ve slowpitchi, pardubických Waynes či slovenská Trnava.
Tomuto turnaji bude předcházet ligový
turnaj v Plzni, který se uskuteční během
našich Chodských slavností.
Přijďte se podívat na hru, která přináší
zajímavé momenty a situace. Občerstvení zajištěno.
Více informací o turnaji naleznete na
našich stránkách www.wolfs.cz (wol)

Aktuální zpravodajství najdete na
www.domazlice.eu

Jazzový Baldov 21. srpna
Idea postavení památníku Bitvy u Domažlic vznikla roku 1921, tedy před rovnými sto
lety. Po deseti letech, ve dnech 14.–16. srpna 1931, na celonárodní slavnosti došlo na
Baldově k položení základního kamene a
posléze k vybudování podstavce pomníku.
A od 14. srpna 2015, díky městu Domažlice, na jehož radnici se nově založená
Společnost setkala s podporou, památník
slavného vítězství našich předků dnes na
Baldově opravdu stojí.
V sobotu 21. srpna v 15 hodin u něj bude
další z koncertů Jazzového Baldova.
Všichni si budeme moci připomenout 590.
výročí Bitvy u Domažlic, která poprvé v dějinách přiměla nejvyšší orgány katolické církve z celé Evropy, aby s českými husity začaly jednat jako s rovnocennými partnery.
Což jsou slova, která při odhalení pomníku
pronesl Mgr. Miloš Novotný. Pro uskutečnění záměru svých předchůdců dokázal
získat představitele svého rodného města
a v roce 2015 se radoval, že pomník na
Baldově konečně stojí.
V dalších letech Miloš Novotný ve dnech
výročí bitvy u pomníku dál vztyčoval českou vlajku.
A začal zde pořádat koncerty k připomenutí této dějinné události a jako uskutečnění
představ, které iniciátoři vybudování památníku před sto lety měli.
Totiž, že se zde nebudou konat jen pietní
oslavy, ale pomník na Baldově bude i cílem
procházek obyvatel města a okolí a publikum se zde bude scházet i při kulturních
programech.

Pochvalná slova a spokojenost návštěvníků předchozích ročníků Jazzového Baldova, z nichž mnozí opakovaně na koncert
přijíždějí i ze vzdálených míst, potvrzují,
že koncert si již vytvořil úspěšnou tradici.
A že byla dobře zvolena i hudba, která na
něm zaznívá - totiž ranný jazz. Jako připomenutí let, kdy se myšlenka postavení
pomníku na Baldově zrodila. V Evropě i u
nás v Čechách se stal před sto lety jedním
ze symbolů nového myšlení a dodnes svou
inspirativní sílu ani fanoušky neztratil.
Na letošní koncert a oslavu obou výročí se
Miloš Novotný velice těšil. Vybral i špičkový
orchestr, Pilsner Jazz Band. Ten patří mezi
výtečné interprety klasického swingu nejen
u nás, ale i v evropském měřítku. Hrál proto
i na koncertech v New Yorku a Washingtonu, pořádaných naším zastupitelstvím
v USA při stém výročí vzniku Československé republiky.
Bohužel se ale stalo, s čím nikdo nepočítal
a letos počátkem jara se Miloš Novotný neubránil útoku epidemie, která již druhým rokem řádí. My, kteří jsme mu v předchozích
letech koncerty pořádat pomáhali, jsme se
rozhodli, že jím chystaný koncert letos být
musí. Nejen kvůli připomenutí oněch výročí, ale i k uctění památky tohoto hrdého
Choda, našeho kamaráda.
Pro návštěvníky koncertu bude stejně jako
v letech minulých připraveno gastronomické zázemí včetně parkoviště v sousedství
areálu. V loňském roce bylo nad lavičkami pro diváky postaveno stanové přístřeší
a odpolední dešťové přeháňky tak nijak

nenarušily zdárný průběh koncertu. Bylo
proto rozhodnuto, že toto přístřeší již bude
standardní součástí přírodního hlediště,
aby se návštěvníci nemuseli obávat na
Baldov vydat.
Od publika, stejně jako v letech přechozích, nebude vybíráno vstupné. Dík za to
patří finanční podpoře Města Domažlice a
Plzeňského kraje.
Štěpán Podešt

Servis
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Turistické akce
Klub českých turistů – odbor
Domažlice připravil pro širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce:
Sobota 21. 8.
Setkání turistů na Čerchově (12. ročník) se z důvodů
demoličních prací bývalých
vojenských objektů a následných terénních úprav překládá na příští rok 2022.
Připravujeme:
Čtvrtek 2. 9.
Výroční členská schůze odboru KČT
Domažlice od 18 hodin v hasičské klubovně v Břetislavově ulici (za neuskutečněný lednový termín).
Neděle 12. 9.
Zájezd do kaolínových dolů a na naučnou stezku v Nevřeňi a do zámku Manětín. Odjezd z autobusového nádraží

v Poděbradově ulici v 7.30 hodin.
1. zastávka Nevřeň - kaolinový
důl z konce 19. století. Sestup po
schodišti. Rozlehlé až 12 m vysoké
vyrubané kaverny v bílém kaolínu. Filmovala se tu pohádka Čertí
brko. Prohlídka dolu s průvodcem
trvá cca 1 hodinu. Teplota zde je
okolo 10 stupňů - vhodné teplé oblečení
a pevná obuv.
Po prohlídce odjezd na oběd do Příšova (jednotné jídlo). Po obědě odjezd do
zámku Manětín (prohlídka zámku s průvodcem). Návrat do 19 hodin.
Cena: pro členy KČT - základní 680 Kč,
senioři nad 65 let 600 Kč, mládež 18 - 25
let 580 Kč. děti do 18 let 550 Kč.
Cena pro nečleny KČT - základní 730
Kč, senioři nad 65 let 650 Kč, mládež 18
- 25 let 630 Kč a děti do 18 let 600 Kč. (V
ceně je vstupné do dolu, oběd, vstupné

Výstavy v hradu a galerii
Tři výstavy můžete navštívit v letní sezoně v Muzeu Chodska a Galerii bratří
Špilarů.
CHODSKÝ MARIÁŠ A JINÉ ČERTOVY OBRÁZKY
Na výstavě v Chodském hradu poznáte historii, vývoj kartářského řemesla,
pestrost karetních druhů, velikosti karetních listů, jejich tvary, obsah a grafické zpracování a v neposlední řadě
touhu minulých i současných výtvarníků přinést svůj vlastní pohled, svou
vlastní fantazii a kreativitu při ztvárnění karetních motivů. V nich se odráží
historie i současnost, živá i neživá
příroda, realita i abstrakce. Expozice
ukazuje, jaké druhy karet se u nás
nejčastěji používaly a používají. Třeš-

ničkou na dortu jsou originální kresby
Černého Petra a Chodského mariáše
autorky Slávky Štrbové.
KŘEHKÁ KRÁSA
Výstava představuje výběr ze sbírek skla, kterým disponuje Muzeum
Chodska. Potrvá do 30. září. Muzeum
Chodska v Chodském hradu je otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 17 hodin.
ADAM JÍLEK
Galerie bratří Špillarů v Husově ulici
představuje tvorbu mladého výtvarníka Adama Jílka. Satiricky laděné olejomalby předtavují realisticky zobrazená
zvířata, která mají lidské vlastnosti.
Zájemci mohou expozici navštívit do
5. září, denně od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin.
(job)

do zámku Manětín a jízdné). Přihlášky a
peníze přijímá do neděle 5. září pí. Senohrábková - tel. 723 331 714 nebo 379 724
113. Zájezd vede S. Doubek.
-----------------------------------------------------Městská rada seniorů
pořádá za finanční podpory města Domažlice tyto zájezdy:
Úterý 7. 9.
Hartmanice - Dobrá Voda. Odjezd v 8.00
hodin z autobusového nádraží. Cena:
(vstupy a oběd) je 250 Kč. Přihlášky pí
Matějková: tel. 724 964 739.
Úterý 21. 9.
Husinec - Prachatice. Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží. Cena: (vstupy a oběd) je 300 Kč. Přihlášky pí Matějková: tel. 724 964 739.
Při akcích nutno dodržet platná hygienicko-epidemiologická opatření.
(kčt)

Pamětní mince
k letošní pouti
Námětem pamětní mince k letošnímu
ročníku Chodských slavností – Vavřinecké poutě je opravený městský pivovar, jehož psaná historie sahá až do
roku 1341 (letos si tak připomínáme
680 let). Mince bude k dostání v infocentru na Chodském náměstí.
(job)

Prožijte příjemné odpoledne

S VOLNOČASOVÝMI KLUBY DUHA
Přijďte si s námi zahrát kvízy a hry!
Těšíme se na vás!

19. 8. 2021, 14.00 – 18.00

Odběry krve od dárců
v úterý 24. srpna
Český červený kříž
Domažlice s Transfúzní stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v úterý 24. srpna. 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)

Letní kino Domažlice
1. neděle
1. neděle
4. středa
4. středa
5. čtvrtek
5. čtvrtek
6. pátek
6. pátek
7. sobota
7. sobota
8. neděle
8. neděle
11. středa
11. středa
12. čtvrtek
12. čtvrtek
13. pátek
13. pátek
14. sobota
14. sobota
15. neděle
15. neděle
18. středa
18. středa
19. čtvrtek
19. čtvrtek
20. pátek
20. pátek
21. sobota
21. sobota
22. neděle
22. neděle
25. středa
25. středa
26. čtvrtek
26. čtvrtek
27. pátek
27. pátek
28. sobota
28. sobota
29. neděle
29. neděle

21.30
21.30
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.00
20.00
21.00
21.00
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Prvok, Šampón, Tečka a Karel
český film
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
český film
Ubal a zmiz
akční / horor / sci-fi / titulky
Ubal a zmiz
akční / horor / sci-fi / titulky
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
česká komedie
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
česká komedie
Expedice: Džungle
dobrodružný / komedie / rodinný /dabing
Expedice: Džungle
dobrodružný / komedie / rodinný /dabing
Sebevražedný oddíl
akční / dobrodružný / titulky
Sebevražedný oddíl
akční / dobrodružný / titulky
Jan Werich: Když už člověk jednou je… český dokument
Jan Werich: Když už člověk jednou je… český dokument
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
česká komedie
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
česká komedie
Muž se zaječíma ušima
česko/slovenská komedie
Muž se zaječíma ušima
česko/slovenská komedie
Gump – pes, který naučil lidi žít
český rodinný film
Gump – pes, který naučil lidi žít
český rodinný film
Deníček moderního fotra
česká komedie
Deníček moderního fotra
česká komedie
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
akční / dobrodružný / dabing
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
akční / dobrodružný / dabing
Muž se zaječíma ušima
česko/slovenská komedie
Muž se zaječíma ušima
česko/slovenská komedie
Večírek
česká komedie
Večírek
česká komedie
Králíček Petr bere do zaječích
animovaný / rodinný / komedie / dabing
Králíček Petr bere do zaječích
animovaný / rodinný / komedie / dabing
Deníček moderního fotra
česká komedie
Deníček moderního fotra
česká komedie
Sebevražedný oddíl
akční / dobrodružný / titulky
Sebevražedný oddíl
akční / dobrodružný / titulky
Večírek
česká komedie
Večírek
česká komedie
Zátopek
české životopisné drama
Zátopek
české životopisné drama
Tlapková patrola ve filmu
animovaný film / dabing
Tlapková patrola ve filmu
animovaný film / dabing
koncert
4TET VENKU
koncert
4TET VENKU
Zátopek
české životopisné drama
Zátopek
české životopisné drama
Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
Bližšíneurčuje
informace
o filmech
na www.idomazlice.cz
Výši vstupného
provozovatel
kina, nýbrž
distributor a majitel filmové kopie
Výši
vstupného
neurčuje
provozovatel
kina,
nýbrž
distributor
a majitel
kopie
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena.
Parkování
zdarmafilmové
vedle kina
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Parkování zdarma vedle kina

vstupné 140 Kč, 118 min.
vstupné 140 Kč, 118 min.
vstupné 130 Kč, 99 min.
vstupné 130 Kč, 99 min.
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč, 127 min.
vstupné 130 Kč, 127 min.
vstupné 130 Kč, 132 min.
vstupné 130 Kč, 132 min.
vstupné 100 Kč, 105 min.
vstupné 100 Kč, 105 min.
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč, 104 min.
vstupné 130 Kč, 104 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč, 118 min.
vstupné 130 Kč, 118 min.
vstupné 130 Kč, 104 min.
vstupné 130 Kč, 104 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 120 Kč, 94 min.
vstupné 120 Kč, 94 min.
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč
vstupné 130 Kč, 132 min.
vstupné 130 Kč, 132 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 130 Kč, 90 min.
vstupné 130 Kč, 130 min.
vstupné 130 Kč, 130 min.
vstupné 130/110 Kč, 88 min.
vstupné 130/110 Kč, 88 min.
Předprodej MIC Domažlice
Předprodej MIC Domažlice
Vstupné 130 Kč, 130 min.
Vstupné 130 Kč, 130 min.

12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12

15 15
15 15
12 12
12 12

12 12
12 12

12 12
12 12
12 12
12 12

15 15
15 15
12 12
12 12

LÉTO
LÉTO2021
2021

PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
PONOCNÝ NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
den
den
srpen
srpen
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
pátek
pátek
sobota
sobota

datum
datum

časy vystoupení
časy vystoupení

6. 8. 2021
6.
7. 8.
8. 2021
2021
7. 8.
8. 2021
2021
14.
14. 8.
8. 2021
2021
15.
15.
20. 8.
8. 2021
2021
20.
21. 8.
8. 2021
2021
21. 8. 2021

21.00 | 22.00
21.00 || 22.00
22.00
21.00
21.00
20.00 || 22.00
21.00 | 22.00
20.00
20.00 || 21.00
21.00 | 22.00
20.00
|
21.00 | 21.00
22.00
21.00
21.00 || 22.00
22.00
21.00 | 22.00

NEPŘIŠEL VÁM
DOMAŽLICKÝ
ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
Napište nám na e-mail:
babor@idomazlice.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ
- Předprodej vstupenek na pořady MKS
- Předprodej vstupenek ze sítí Ticketstream, Plzeňská vstupenka a Vstupenkovna
- Prodej regionální literatury
- Prodej místních produktů (perníčky z
Chodska, med, medovina, medové víno)
- Suvenýry s chodskými motivy (mariášové karty, omalovánky pro děti, karty Černý Petr, magnety s otvírákem, placky na

připnutí, zápalky)
- Turistické suvenýry (pohledy, vizitky,
známky, magnetky, deníky)
- Prodej drobné chodské keramiky
- Trika s chodskými motivy
Najdete nás na Chodském náměstí 96.
Provozní doba:
pracovní dny 7.30-17.00 hod.
sobota, neděle 9.00-15.00 hod.

Městské kulturní středisko

číslo 8

Domažlický zpravodaj – str. 8

Městské kulturní středisko

číslo 8

Domažlický zpravodaj – str. 9

Městské kulturní středisko

číslo 8

Domažlický zpravodaj – str. 10

Vážení diváci, představujeme Vám kulturní akce, které plánujeme pro nejbližší období. Do úplného rozvolnění vládních
opatření prosím tento přehled považujte za orientační. Vzhledem k vládním nařízením nemůžeme bohužel dopředu s jistotou
říci, zda se naplánované pořady budou moci uskutečnit. I přes částečné uvolňování opatření v kultuře je možnost konání
akcí ovlivněna tím, jak epidemiologové nastaví detailní podmínky. Prosíme proto, sledujte web www.idomazlice.cz, kde
budou informace postupně upřesňovány, nebo se s dotazy ohledně konání pořadů obraťte na Městské informační centrum
v Domažlicích.
Děkujeme za pochopení.
POZOR, EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!!!
Až do úplného rozvolnění vládních opatření bude vstup na veškeré akce MKS podmíněn dodržením aktuálně
platných epidemiology nařízených opatření.
K ochraně dýchacích cest musí každý návštěvník použít respirátor (dle platných mimořádných opatření). Bude nutné dodržovat rozestupy a vyhýbat se shlukování osob, u vchodu a v prostorách akce budou k dispozici dezinfekční prostředky.
Konkrétní opatření a nařízení se mohou lišit, a to vždy v závislosti na aktuálním vývoji epidemiologické situace.

Drawing: © 2021 ak. mal. Jan Bouška
DTP: © 2021 Pavel Codl
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Jiří Škorpík
baritone 2

Dušan Kollár
bass

Jiří Korn
baritone 1

David Uličník
tenor
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Chodské nám. 96, Domažlice,
tel.: 379 725 852,
e-mail: infocentrum@idomazlice.cz

Původně zakoupené vstupenky na přesunutá představení
zůstávají v platnosti, zbylé v přeprodeji v MIC

aktuální informace k 15. 7. 2021 MKS Domažlice
sledujte nás na www.idomazlice.cz

Městské kulturní středisko
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Dudy u chodské muziky nemohou chybět
Je to již 10 let, co jsem si v domažlické prodejně hudebních nástrojů povídal s bratry Jaromírem a Stanislavem
Konrádyovými, muzikanty a zástupci již
třetí generace výrobců dud. Dnes jsem
vzpomínku oprášil.
Zajímal jsem se hlavně o historii a současně jejich využití. Nadšeně vyprávěli
o svých „Konrádyovkách“ i původních
píšťalách z doby asi před 5000 lety.
Předpokládá se, že v povodí řek Tygridu a Eufratu v nynějším Iráku, tam kde
poušť ponechala horské pastviny, si pasáci koz vyráběli píšťaly tak jako kluci
u nás z bezu. Posléze si udělali z kozí
kůže zásobník vzduchu, který nafoukli,
umístili na prsa a mačkáním ovládali
píšťalku. Tyto dnes již historické dudy
se z místa vzniku rozšířily do světa dvěma směry. Severní cestou přes Rusko,
Ukrajinu a k nám a jižní cestou po moři
přes Itálii, Francii, Španělsko a Anglii.

Dudy se postupně vylepšovaly a Francouzům je v 18. století přisuzováno
doplnění nástroje o vlastní měch, který
úplně nahradil funkci plic a dudy se staly
hudebním nástrojem na „vlastní“ pohon,
v podstatě takové jako známe dnes.
Dudy byly nástrojem prostých lidí. Bavili se hrou na ně při různých oslavách,
v hospodách, na návsi. Prvním nástrojem na Chodsku byly však housle (18.
– 19. stol.), k nim se přidaly dudy a poslední byl v 19. století klarinet.
To byl základ lidové chodské muziky,
která se v dnešní době skládá z houslí, dud, klarinetu a basy. Doplňující
rytmické nástroje jsou vozembouch a
fanfrnoch. Zájem o dudy na Chodsku
stoupal.
Prvním výrobcem se stal Vuk Štefek
z Újezda. V roce 1900 je začal vyrábět
děda bratrů Konrádyových a po jeho
smrti jejich otec Jakub. Bratři Jaromír a

Stanislav získali nejlepší zkušenosti pro
pokračování v otcově dílně.
Princip výroby dud je po staletí stejný,
i materiály, které se osvědčily, se nemění. Vlastní výroba vyžaduje hodně
zkušeností, trpělivosti a znalost „devatera“ řemesel. Na zásobník vzduchu se
používala kůže ze psa. Dřevo musí být
hlavně tvrdé, nejlépe javor, švestka, na
hlavu lípa. Spojovací trubky jsou z mosazi. Zvuk vychází z dud kravským rohem. Sedm dírek píšťaly se dolaďovalo
voskem.
Otec Jakub jako první vymyslel dolaďování šrouby. Nejdůležitější vlastností
dud je jejich zvuk. Je uměním vtisknout
jim tuto vlastnost. Jsem rád, že jsem si
vzpomínku na povídání s bratry Konrádyovými uchoval. Hodně jsem se přiučil.
Až budete sedět u brány na Chodských
slavnostech, poslouchejte dobře, určitě
si dudy zamilujete.
Ing. Karel Frait

Kalendárium významných osobností
PAVLÍČEK, Josef - starosta Domažlic
* 01. 08. 1881 - Nutice (okr. Chrudim)
+ 24. 05. 1941 - Pardubice
Středoškolský profesor na gymnáziích v
Klatovech a Domažlicích, starosta města Domažlice.
140. výr. narození
BÖHM, Vladimír - lékař
* 03. 08. 1906 - Kdyně
+ 15. 12. 1985 - Domažlice
Domažlický lékař, grafik a fotograf. Během 2. světové války vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg.
115. výr. narození
LINDMAJER, Václav - lékárník
* 04. 08. 1921 - Kdyně
+ 20. 07. 2002 - Domažlice
Absolvent lékařství na Univerzitě Karlově v Plzni. Lékárník domažlické městské lékárny U Zlatého jelena, později se
stává okresním lékárníkem.
100. výr. narození
HERKLOC, Jaroslav - odbojář
* 05. 08. 1891 - Stradonice u Zlonic
+ 21. 08. 1943 - Vratislav
Velitel praporu Stráže obrany státu při
okresním úřadě v Domažlicích, člen
protinacistické odbojové organizace
Obrana národa. Zatčen gestapem, zemřel ve vězeňské nemocnici.
130. výr. narození
HANA, Otomar - vlastivědný badatel
* 29. 05. 1927 - Domažlice
+ 08. 08. 2006 - Plzeň
Ekonom, ředitel kůru a člen pěveckého
sboru Čerchovan. Zabýval se regionální
historií se zaměřením na církevní objekty a osobnosti.
15. výr. úmrtí
ZÁVACKÝ, Jan
- sbormistr Čerchovanu

* 16. 08. 1936 - Huta (Ukrajina)
+ 23. 09. 2008 - Domažlice
Mezi roky 1978 až 1992 činný jako sbormistr pěveckého sboru Čerchovan.
85. výr. narození
BERAN, Jan P.
- děkan
* 26. 02. 1750 - Domažlice
+ 19. 08. 1806 - Domažlice
V Domažlicích působil jako administrátor a následně jako děkan.
215. výr. úmrtí
JEŽEK, Ervín - malíř
* 02. 01. 1928 - Chicago (Illinois, USA)
+ 19. 08. 2016 - Domažlice
Malíř a učitel, oblíbil si hlavně motivy z
městských ulic, ale maloval také portréty. Vyučoval například na domažlickém
gymnáziu.
5. výr. úmrtí
KOŤANOVÁ, Ludmila - knihovnice
* 26. 03. 1904 - Blížejov
+ 23. 08. 2001 - Domažlice
Knihovnice domažlické knihovny, dlouholetá členka Klubu českých turistů a
pěveckého spolku Čerchovan.
20. výr. úmrtí
MILOTA, Ludvík - továrník
* 23. 08. 1871 - Domažlice
+ 12. 10. 1936 - Klenčí pod Čerchovem
Působil v Domažlicích. Továrník, majitel kruhové cihelny a předseda obecní
správní komise.
150. výr. narození
TIKAL, Oldřich - lékař
* 25. 08. 1926 - Starý Plzenec
+ 12. 03. 2010 - Domažlice
Působení: Domažlice, Bělá nad Radbuzou. Lékař, radní, politický vězeň a publicista z oboru moderních regionálních
dějin.
95. výr. narození

REČEK, Karel - ředitel gymnázia
* 26. 08. 1891 - Mlečice (Rokycany)
+ 02. 09. 1969 - Domažlice
Středoškolský pedagog, mezi roky
1946-1951 působil jako ředitel domažlického gymnázia.
130. výr. narození
VOLFÍK, Jiří - lyžař
* 29. 08. 1911 - Postřekov
+ 27. 12. 1998
Reprezentant v lyžování a trenér kopané. Vedl fotbalové kluby RH Poběžovice
a RH Domažlice.
110. výr. narození
PUGNAROVÁ, Eliška
- politický vězeň
* 31. 08. 1886 - Domažlice
+ říjen 1944 - Osvětim (Polsko)
Manželka advokáta Jana Pugnara,
umučena v nacistickém koncentračním
táboře Osvětim.
135. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Provozní doba
knihovny v srpnu
Oddělení pro dospělé čtenáře
PO
9:00 -18:00 hodin
ÚT		
zavřeno
ST
9:00 -18:00 hodin
ČT		
zavřeno
PÁ
9:00 -17:00 hodin
Oddělení pro děti a mládež
PO
9:00 -17:00 hodin
ÚT		
zavřeno
ST
9:00-16:00 hodin
ČT		
zavřeno
PÁ
9:00 -16:00 hodin

ZUŠ Jindřicha Jindřicha/Inzerce

Ohlédnutí za školním rokem
v ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Tento školní rok byl pro nás všechny (učitele, žáky i rodiče) skutečně náročný. Vyučovat umění a to jak hudební, výtvarné,
taneční či literárně dramatické distančně,
tedy povětšinou on-line je téměř nemožné. Situace nás však před tento nelehký
úkol postavila a museli jsme se s ní chtě-nechtě vypořádat. Chtěl bych tedy za
tuto mnohdy vysilující práci poděkovat
nejen našim pedagogům, ale také žákům
i jejich rodičům, kteří se často do výuky
museli také aktivně zapojovat. Všem skutečně patří velký dík!
Přesto všechno je tedy vlastně takový
malý zázrak, že se podařilo posbírat i
několik úspěchů. Jak v soutěžích, tak i
v přijetí žáků na střední či vysoké umělecké školy. Dovolte, abych se s vámi o
ně podělil.
Žák paní učitelky Lucie Bínové Patrik
Hradecký byl přijat na pražskou HAMU na
obor zpěv. Tento úspěch je o to pikantnější, že na tuto školu jsou málokdy přijímáni
studenti rovnou ze ZUŠ bez absolvování
konzervatoře. Dále byla na vysokou pedagogickou školu do Českých Budějovic přijata na klavír žákyně paní učitelky
Oksany Vovsíkové Tereza Mentová. V přijetí na umělecké školy nezůstal pozadu

ani výtvarný obor. Na střední umělecké
školy do Plzně, Prahy a Horažďovic byly
přijaty žákyně paní učitelky Jany Šlechtové a to Agáta Becková, Klára Kateřina Kořínková a Daniela Vránová. Žákyně téže
paní učitelky Sabina Štechová a Julie Zahořová úspěšně složily přijímací zkoušky
na vysokou uměleckou školu do Českých
Budějovic. Všem patří velká gratulace!
Naši žáci v době „covidové“ také soutěžili. O úspěších žáků literárně dramatického
oboru se zmiňuji na jiném místě. Skvělým
úspěchem bylo umístění v celostátním
kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kde získala Linda Martincová 1. místo a Lucie Kaiserová 2. místo. Obě jsou
žákyně paní učitelky Lucie Bínové. Velmi
prestižní stipendijní Akademie MenART
se se svojí žačkou Štěpánkou Kroovou
úspěšně zúčastnil pan učitel Jan Šlechta.
Tuto akademii absolvovali pod vedením
mentora, výtvarného umělce Richarda
Loskota.
Jak se říká: děkování není nikdy dost, a
tak bych rád všem jmenovaným ještě jednou poděkoval za úspěchy, ale i nasazení
a práci v této nelehké době.
Josef Kuneš,
ředitel školy
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Literárně dramatický
odbor ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice
V letošním školním roce, v době pandemie a distanční výuky, kdy se vyučovaly kolektivní i individuální předměty více
než šest měsíců on-line, přinesla i tato
výuka svoje ovoce. Na krajské přednesové soutěži postoupily do celostátního
kola rovnou tři žákyně z naší školy Apolena Vondrašová, Amálie Vondrašová a
Veronika Janovcová se svými připravenými přednesy a reprezentovaly tím tento
obor za Plzeňský kraj na národní přehlídce Dětská scéna ve Svitavách.
Nejenom úspěch recitační, ale i postup
na tutéž národní soutěž v oblasti divadelní, potěšil naši školu. S vlastním autorským divadlem pod názvem DĚTI, náš
soubor nejstarších (Vrtule) byl vybrán a
vystoupil také na národní přehlídce Dětská scéna ve Svitavách. Autorské představení bylo původně inspirováno dokumentem o siru N. Wintonovi. Pěkné a
dojemné hodnocení ve Svitavách provázelo posléze i doporučením na Národní
přehlídku Jiráskův Hronov.
„Mám opravdu velikou radost za děti samotné i za naši školu. Vždyť to byl takový
malý zázrak. Děkuji za něj!“ říká vedoucí
literárně dramatického oboru BcA. Dana
Žáková.
Josef Kuneš, ředitel školy

Hledáme zaměstnance
Jsme německo-česká společnost zabývající se prodejem ekologických dřevěných domů se sídlem v Praze a otevíráme malou pobočku v Domažlicích.
Hledáme zájemce na následující pozice:
• 2 asistentky se znalostí německého jazyka
(plný či částečný úvazek příp. i hodinová práce z domova)
• 3 administrativní síly pro vyhledávání na internetu, práce z domova, znalost
němčiny dostačuje částečná
• 2 organizační síly na různé organizační činnosti, v hodinové sazbě
• 1 účetní a 1 síla se znalostí daňové problematiky – cca 4 hodiny týdně
• spolupracující subjekty v oblasti stavebnictví
(realitní makléř/ka, finanční poradenství, projektant/ka, řemeslné práce všech
řemesel, stavební firmy atd.)
Zájemce prosíme o krátkou zprávu spolu s životopisem, fotografií a
telefonním číslem na e-mail: info@oeko-woodhouse.eu
společnost MEED-ÖKO-WOODHOUSE SE

Inzerce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska- 16-20 týdnů, 185-229,- Kč/ ks. Domažlice – u vlak. nádraží – 26.8. 2021
– 17.45 hod. Info: Po-Pá 9.00-16.00
hod., tel.601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
JIŽ NAŠT ÍPA NÉ V DÉLK ÁC H 25 , 3 3, 4 0
NEBO 50C M
DO PR AV A MOŽNÁ

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

NÁŠ TÝM -VAŠE PŘÍLEŽITOST
AKTUÁLNĚ PŘIJMEME:
 SKLADNÍKA/SKLADNICI
 REFERENTA/REFERENTKU ŘÍZENÍ VÝROBY (nutná znalost německého jazyka)
 DĚLNÍKY/DĚLNICE DO DVOUSMĚNNÉHO PROVOZU (ranní/odpolední směna)
KONTAKTUJTE NÁS DENNĚ (PO-PÁ) 7,00-14,30 h.

e-mail: stipkova@roc-galvanik.de

tel.: 379 300 128

www.roc-galvanik.de

ROC-GALVANIK s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice

Inzerce
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INZERUJTE
V DOMAŽLICKÉM ZPRAVODAJI
l Celá strana 6 534 Kč 		
l 1/2 strany 3 267 Kč
l 1/4 strany 1 634,- Kč
l řádková inzerce, 1 řádek 39,- Kč
l 1 cm2 - 16,- Kč
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

191*250 mm

kontakt: babor@idomazlice.cz

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
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Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

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

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce pro zářijový
Domažlický zpravodaj je 13. 8. 2021.
kontakt: babor@idomazlice.cz

Inzerce
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STAŇ SE ČLENEM
NAŠEHO TÝMU!

Servisní technik - pobočka PEKASS Nýřany
Vaším úkolem bude:

- Samostatná i kolektivní práce s nejnovější
diagnostikou
- Řešení oprav a seřízení moderní zemědělské techniky (JCB, HORSCH ...)
- Uvádení strojů do provozu na dílně
i u zákazníka
- Technická pomoc při předvádění techniky
(polní dny, výstavy)
- Technická školení novinek v zahraničí

Očekáváme od Vás:

- Technické znalosti
- Manuální zručnost
- Ochotu učit se novým věcem
v oblasti techniky
- Uživatelskou znalost práce na PC
- Řidičský průkaz sk. B, T

Za dobrý výkon nabízíme:
- Zajímavou práci v perspektivní
společnosti
- Zaměstnanecké benefity
- Smlouva na dobu neurčitou
- Měsíční bonusy až 7 000,- Kč

www.pekass.eu
personal@pekass.eu

