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CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ

Sobotní program na pódiu u brány zpestřil například program S dětmi na Chodsku.
Domažlice mají za sebou 63. Chodské
slavnosti – Vavřineckou pouť. Město
během druhého srpnového víkendu navštívily desetitisíce lidí.
Chodské slavnosti byly zahájeny v pátek
11. srpna, kdy na scéně u brány na náměstí vystoupila v rámci pořadu Ozvěny
folkloru skupina Čechomor. Náměstí zaplnily tisíce lidí, aby si vychutnaly báječný
a energický dvouhodinový koncert.

Sobota nabídla v centru města, které se
hned od rána plnilo návštěvníky, pestrý
program. Ten začínal již v 10 hodin ráno
a trval až do nočních hodin, kdy Národopisný soubor Postřekov předvedl tradiční
Dudácké štandrle. Hrálo a zpívalo se na
pěti scénách. Nechyběl hodinový živý
přenos Českého rozhlasu, Okénko zahraničních hostů nebo pořad věnovaný
50. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha.

Foto: (kol)
Na Vavřinečku se v sobotu a v neděli konala Mše svatá, a to tradičně pod širým
nebem.
Pokračování na straně 10
Osobní diskuse občanů s vedením
města Domažlice se uskuteční
25. září od 14 hodin v kanceláři
starosty. Zasedání zastupitelstva
města se koná ve středu 20. září
od 16.00 hodin v malém sále MKS.

www.domazlice.eu
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CÍLEM JE ZRYCHLENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
MEZI PRAHOU A MNICHOVEM

V červenci se ve Furth im Wald konal první bavorsko-český železniční summit, jehož
hlavním tématem bylo zrychlení spojení mezi Prahou a Mnichovem. Na konferenci byli
přítomni přední němečtí i čeští politici a zástupci řady institucí. Za město Domažlice se
této akce zúčastnil místostarosta Stanislav Antoš. V současné době jezdí vlaky trasu
mezi Mnichovem a Prahou za 6 hodin. Cílem je železničtní trať modernizovat tak, aby
cestující z Prahy dojeli do Mnichova za 4.15 hodiny. Pro občany Domažlic by takové
zrychlení dopravy mělo zcela jistě velkou výhodu. K výstavbě se zavázal ministr dopravy
České republiky Daniel Ťok, bavorský ministr dopravy Joachim Herrmann a Spolkový
ministr dopravy Alexander Dobrindt.
Foto: Petra Riedmeier
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KRÁTCE:

Budova domažlické radnice byla 1. srpna 2017 oficiálně prohlášena za kulturní
památku. Rozhodl o tom Národní památkový ústav.
Město Domažlice bude opět žádat o dotaci z Evropské unie v rámci přeshraniční
spolupráce na rekonstrukci západního
křídla pivovaru, kde by měla vzniknout
společná expozice české a německé
historie.
Také v letošním roce chystají domažličtí
zahrádkáři tradiční moštování. Radní již
schválili zábor chodníku před budovou
zahrádkářů, kde bude moštování probíhat
od 6 do 14 hodin v termínech 16., 23. a 30.
září 2017 a dále 7., 14. a 21. října 2017.
Nový bytový dům chce postavit město
Domažlice v proluce v Husově ulici. Tento
pozemek je dlouhá léta volný a přesto,
že byl zájem o využití prostoru, nikdy se
zájemcům nepodařilo dotáhnout projekt
do zdárného konce. Prvním krokem ze
strany radnice pro zastavění plochy bude
zpracování projektové dokumentace.
Zatepletní sportovní haly ve Fügnerově
ulici provede společnost VZL - STC, hala
Domažlice. Jedná se o zakázku ve výši
6 300 000 korun.
(kol)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

DOTAČNÍ PROGRAM NA OBNOVU OBJEKTŮ PROHLÁŠENÝCH
ZA KULTURNÍ PAMÁTKU NA ÚZEMÍ MPR DOMAŽLICE
Město Domažlice oznamuje vlastníkům
nemovitých kulturních památek, které se
nacházejí na území Městské památkové
rezervace (MPR) Domažlice, že mají
možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro
rok 2018 a výhledově na další 4 roky (tj.
do roku 2022).
Dotaci z tohoto programu je možné získat
na zvýšené památkové náklady spojené
se zachováním a obnovou autentických
prvků a konstrukcí nemovité kulturní
památky: obnova fasády, obnova střešní

krytiny, oprava krovů, statické zajištění
památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava - repase - repliky
- oken a dveří. Dle zásad programu je
možné přidělit dotaci jen na větší rozsah
prací s celkovými uznatelnými náklady
nad 100.000 Kč.
Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov, výměny oken a dveří
(pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství

(terénní úpravy, úpravy komunikací)
a zhotovení projektových dokumentací
a průzkůmů.
Žádosti se přijímají u MěÚ Domažlice,
odboru kancelář starosty - úsek památkové péče, do 29. 9. 2017 na předepsaném
tiskopisu, který je k dispozici na tomto
odboru (nám. Míru čp. 1, 1. patro, č. dveří 104, Ing. Weberová, tel. 379 719 123)
nebo na webových stránkách města Domažlice www.domazlice.eu.
Ing. Dagmar Murínová,
vedoucí odboru kancelář starosty

PARKOVACÍ AUTOMATY PŘIJÍMAJÍ PLATEBNÍ KARTY
Již od poloviny dubna tohoto roku je
možné provádět platby na parkovacích
automatech v Domažlicích pomocí platební karty, a to i bezkontaktně. Tato
volba je velmi jednoduchá, stačí nastavit

tlačítky + nebo - požadovanou dobu parkování a pak už se jen řídit jednoduchými pokyny na displeji automatu.
Od května je také v provozu nový parkovací automat na náměstí s označením

č.10 (tedy šestý na náměstí, na území
města desátý). Tento je umístěn před
drogerií Podskalská, tedy na rohu od
ČSOB.
Odbor kancelář starosty, (kol)

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.
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UKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE NOVĚ
PRO OBČANY MĚSTA ZPOPLATNĚNO
Od 16. srpna 2017 je občanům města
Domažlice nově zpoplatněno ukládání
pneumatik a stavebního odpadu obsahujícího azbest. Vedení radnice přistoupilo
k tomuto kroku z důvodu velmi výrazného navýšení ukládání výše zmíněného
odpadu, což znamenalo pro město vysoké náklady.

ské ulici 165 zajišťuje pro občany města
sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a elektroodpadu. V současné
době měli občané možnost ukládat tam
zcela zdarma stavební odpad obsahující
azbest a také pneumatiky. Radní města
ale nyní rozhodli, že tuto službu občanům
města zpoplatní.

Město Domažlice dlouhodobě spolupracuje s firmou ADEVI s.r.o., která v Cihlář-

„Za posledních několik měsíců došlo k výraznému navýšení ukládání těchto odpa-

Město nabízí v Havlovicích
deset stavebních parcel
Deset kompletně zasíťovaných stavebních parcel v Havlovicích bude nově nabízet město Domažlice k prodeji. Radní
města stanovili cenu za jeden m2 na 1 100,- včetně DPH.
Nejmenší pozemek má rozlohu 760 m2 a největší 1 581 m2.
Záměr prodeje a také cenu musí ještě odsouhlasit zastupitelé města. Do uzávěrky zpravodaje nebyl výsledek jednání
znám. Občané najdou usnesení ze srpnového jednání na
www.domazlice.eu v sekci Samospráva - Zastupitelstvo
města.
(kol)

dů a městu byla vyúčtována za uplynulý
měsíc částka stejně vysoká, jako za celý
loňský rok. Lidé se sice musí prokázat občanským průkazem, ale máme podezření,
že bylo této služby ve velkém zneužíváno,“
vysvětlil důvod zrušení bezplatné služby
místostarosta města Zdeněk Novák.
Ukládání ostatních nebezpečných složek
komunálního odpadu zůstává beze změny.
(kol)

Aktuality z Domažlic najdete na
www.domazlice.eu
Nový chodník do centra města
Nový chodník, který vznikl v Císlerově ulici v Domažlicích, výrazně zlepší cestu ze sídliště Šumava do centra města. Tato trasa
byla dosud pro chodce nepříjemná a v zimě často i nebezpečná.
Lidé museli využívat chodník přes nepoužívaný hřbitov svatého
Jána a dostat se s kočárkem nebo invalidním vozíkem ze sídliště
Šumava do centra města, bylo opravdu komplikované. Nyní se
tato desetiletí trvající situace vyřešila. V minulosti výstavbu chodníku brzdilo například nesouhlasné vyjádření památkářů a další
komplikace spojené se získáním povolení ke stavbě.
(kol)

Robert Gilbert
* 20. června 1915
† 11. srpna 2017
V pátek 11. srpna zemřel ve
věku 102 let Robert Irvine Gilbert. Americký veterán, který se
v roce 1945 aktivně podílel na
osvobození Domažlic. Robertu
Gilbertovi bylo v roce 2016 uděleno čestné občanství města Domažlice.
– Robert Irvine Gilbert se narodil 20. června 1915,
jako absolvent Floridské univerzity pro důstojníky v
záloze byl povolán do služby v květnu 1942
- z poručíka byl během války povýšen na nadporučíka a ke konci války na kapitána, v roce 1950 byl
povolán zpět do služby a nasazen do války v Koreji,
po válce získal titul PhD., v roce 1954 začal působit
na Mississippské univerzitě pro ženy jako profesor
pro sociální vědy, byl stále aktivní jako záložní armádní důstojník, posléze promoval na Armádní válečné
akademii pro posádky a velitele, do důchodu odešel
jako podplukovník
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro širokou
veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Neděle 3. 9. Turistická vycházka. Odjezd
z nádraží ČD v 11.27 hod. do Stodu. Trasa:
Stod, Holýšov (10 km). Vede M. Ryšánek.
Sobota 9. 9. Účast na Dni s městskými
lesy v Zelenovském údolí. Zahájení v 10
hodin u Výukového a rekreačního centra
Zelenov. V 10.15 hod. ukázka tažných
koní, projížďky v kočáře po Zelenovském
údolí. 10.15 – 12 hod. seznámení s lesem,
a zvířaty zábavnou formou, soutěže o ceny, táborák, opékání uzenin. Pořádají Domažlické městské lesy, město Domažlice,
CHKO Český les, MAS Český les a Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů. Info na tel. 379 722 389.
Neděle 10. 9. Autobusový zájezd do SRN
v okolí Chebu. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici v 7 hod. Zastávky:
Poutní kostel Kapelle, Waldsassen (procházka), Neualbenreuth (lázně a rozhledna – vstupenka 1 euro), Bärnau (skansen
- vstup.7 euro, skupina nad 15 osob 6 eur
a muzeum knoflíků – vstup. 4 eura, skupina
nad 15 osob 2,5 eur). Cena pro členy KČT
a Sokola 350 Kč, ostatní 400 Kč. Přihlášky

MĚSTSKÁ

KNIHOVNA

B. Němcové

INFORMUJE
Školení internetové studovny:
v úterý 12. září 2017 8.00 hodin

NEBOJTE SE
INTERNETU
Samostatné tříhodinové školení

je určeno začátečníkům i mírně
pokročilým. Přihlášky na tel. 379 723 041
nebo 379 723 042.
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a peníze přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714 nebo
379 724 113. Termín přihlášek
je do 1. 9. Vede K. Bílek.
Sobota 16. 9. Vzpomínková pěší pouť
Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald,
25. ročník. Odjezd z autobusového nádraží ve 13 hod. do Klenčí p. Č. Jízdné 20
Kč. Trasa: Klenčí, Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení, Ovčí vrch,
Furth im Wald (18 km). V 19 hod. mše ve
hřbitovním kostelíku. Ve 20 hod. společné
posezení. Návrat ve 22 hod. Zpáteční jízdné 20 Kč. Vede P. Matějka.
Sobota 23. 9. Účast na Dni Českého lesa
v Halži – vesnické muzeum. Zahájení v 10
hod. Bohatý program. Pro rodiny s dětmi hry
a soutěže, živá zvířata, občerstvení. Info:
Mařáková tel. č. 725 141 686. Pořádá Dům
přírody Českého lesa. Doprava individuální.
Neděle 24. 9. Turistická vycházka. Odjezd
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 11.30 hod. do Dobříkova. Trasa:
Dobříkov, Koráb, Kdyně (10 km). Vede
M. Janutková.
Sobota 30. 9. Se Sokolem na rozhledny
za krásami Chudenické vrchoviny. Výstup na vrch a rozhlednu Koráb. Odjezd
v 9 hod. do Kdyně. Jízdné hradí TJ Sokol
Domažlice. Prezentace účastníků v restauraci Hájovna. Po zahájení výstup na

Koráb. Trasy: 13 km Hájovna, Rýzmberk,
Podzámčí, Příkopy, Nový Herštejn, Koráb.
6 km: Hájovna, Koráb. 2,4 km : parkoviště
pod Korábem, rozhledna Koráb. Ukončení
v horské chatě na Korábu, oběd. Pořádá
Sokolská župa šumavská a TJ Sokol Domažlice. Informace: tel. 379 724 421 nebo
607 149 387 (starosta Váchal).
Neděle 1. 10. Pochod pro rodiče a děti
Toulky zlatem podzimu, 29. ročník. Start od
13.30 do 14.30 hod. ze ZŠ Msgre B. Staška.
Trasa: ZŠ, sv. Anna, rozcestí pod Vavřincem,
bývalý skokanský můstek pod Dmoutem,
vodárna pod Dmoutem, hřiště baseballového
oddílu na bývalém vojenském cvičišti. V cíli
občerstvení, pamětní list a možnost opékání
donesených uzenin. Na trase zastávky s poznáváním přírodnin (listy, plody, ptáci, houby,
savci). Délka trasy 5 km.
-------------------------------------------------------Připravujeme:
Neděle 7. 10. Zájezd Okolo hranic – západ.
Odjezd z Poděbradovy ulice v 7.30 hod. Zastávky: Křížová huť, bývalý Mostek, bývalá
Pleš, Železná, bývalý Vraněčský rybník,
Altenschneeberg, Stříbrné jezero. Pěšky do
2 km. Oběd zajištěn v Železné. Návrat okolo
18. hodiny. Cena pro členy KČT a Sokola
200 Kč, ostatní 250 Kč. Přihlášky a peníze
přijímá p. Senohrábková, tel. 723 331 714
nebo 379 724 113 do 30. 9. Vede K. Bílek.

Výstava:

ČČK DOMAŽLICE

Ladislav Lešický
– INDIE

Na
fotografiích
jsou
zachycena
streetfota ze života obyvatel, historické
památky, malebná zákoutí měst s jejich
neopakovatelnou atmosférou. Nechybějí
ani snímky přírody a výjevy ze života
venkovského obyvatelstva.
To vše můžete zhlédnout na výstavě ve
vestibulu knihovny od 4. do 29. září v
provozní době.

Přednáška:

Česká křesťanská akademie a Městská
knihovna Boženy Němcové v Domažlicích
si vás dovoluje pozvat na přednášku

Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský
Mír v Evropě

Máme se bát o bezpečnost Evropy?
14. září 2017 v 19h, v refektáři
augustiniánského kláštera v Domažlicích

NOVÁ SLUŽBA - PŮJČENÍ TEMATICKÝCH KUFŘÍKŮ

Jde o kufřík, který je určen dětem, jejich rodičům a prarodičům. Každý je zaměřen na
jedno téma – princezny, dinosauři, Krteček,…Obsahuje kromě knih i různé hry a didaktické
pomůcky. Kufřík je přizpůsoben věku dítěte a práci s aktuální tematikou. Děti získají nové
poznatky, rozvíjí fantazii a tvořivost a rodičům nabízí spoustu podnětů pro práci a společné
chvíle. Dále nabízíme půjčení deskových her. Bližší informace na mekbn.cz.

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční
odběry
krve v pondělí 25. září. 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

1. 9. Charitativní koncert, 4. - 6. 9. Prezentační akce, 7. 9. Seniorské odpoledne, 14.
9. V. abonentní koncert MAURICE ENSEMBLE, 16. 9. Charitativní koncert, 19. 9. Školení, 19. 9. Kurz společenské výchovy a tance, 20. 9. Zasedání zastupitelstva města, 22.
9. Veřejná diskuse, 27. 9. Kurz společenské
výchovy a tance, 28. 9. Divadlo v rámci
předplatného „S NEBO BEZ“, 30. 9. Koncert
MONKEY BUSINESS.
(mks)

MěÚ / Organizace a spolky
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Upozorňujeme všechny chovatele psů,
že na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o trvalém označování psů,
měli chovatelé dosud neoznačených psů
povinnost, od 16. 2. 2017 do 16. 8. 2017,
nechat u veterináře označit psa mikročipem a zavést údaje do registru majitelů
zvířat. Ty, kteří tak neučinili, vyzýváme,
aby povinnost splnili, nechali psa označit mikročipem a nahlásili se na odboru
finančním města Domažlice do evidence
označených psů.
Chovatel psa, který si pořídí štěně, by tak
měl učinit od 3 do 7 měsíců jeho stáří.
V případě, že si chovatel pořídí psa staršího
7 měsíců, který není trvale označen, je povinen jej nechat označit mikročipem do 6 měsíců ode dne, kdy se stal jeho chovatelem.
Město Domažlice za označení psa mi-

kročipem, od účinnosti vyhlášky (16.
2. 2017), poskytuje příspěvek do výše
600 Kč. Příspěvek je vyřizován odborem
finančním MěÚ Domažlice na základě
žádosti o proplacení nákladů, za splnění těchto podmínek: předložení dokladu
o úhradě od veterináře, registrační karty
o označení psa mikročipem, názvu registru majitelů zvířat, kde je pes registrován.
Chovatel rovněž není dlužníkem na poplatcích a pokutách.
Chovatel psa, který má již trvale označeného psa mikročipem před účinností
vyhlášky (16. 2. 2017), byl povinen se
přihlásit do 30 dnů od účinnosti vyhlášky
na odboru finančním do evidence označených psů a jejich chovatelů. Předloží „Pas
psa“ nebo „Očkovací průkaz psa“, kde je
zaznamenáno číslo mikročipu, kterým byl

pes označen. Odbor finanční chovateli
psa vydá potvrzení o nahlášení se do evidence označených psů mikročipem.
Starší a nemocní psi, u kterých veterinář
shledá, že nelze trvalé označení mikročipem provést, nemusí být označeni. Chovatel psa, u kterého nelze ze zdravotních
důvodů trvalé označení mikročipem
provést, předloží odboru finančnímu potvrzení od veterináře.
Kontrolu označení psa mikročipem, na
základě obecně závazné vyhlášky č. 2/
2017 o trvalém označování psů, provádí
Městská policie Domažlice.
Bližší informace k označování psů lze
získat na stránkách města Domažlice
- www.domazlice.eu v sekci Samosprávavyhlášky a nařízení.
Odbor finanční MěÚ

ÚSPĚCH NA MEZINÁRODNÍCH HRÁCH SENIORŮ
V červenci se v Plzni konaly Sportovní
hry seniorů. V týmu za Plzeňský kraj
nechyběli ani zástupci domažlických seniorů, kteří svými výkony přispěli k vítězství svého týmu. Hry organizovala Rada
seniorů České republiky.
Ladislav Verner, Bedřich Řechka a Jan Kralovec uspěli nejprve v krajském kole a poté
také v celostátní soutěži. Tyto výkony jim
zajistily účast na mezinárodních závodech,
kde soutěžilo dvacet osmičlenných družstev (vždy čtyři ženy a čtyři muži).
„Našimi soupeři byly týmy z Německa,
Polska, Slovenska a Maďarska,“ zmínili
domažličtí účastníci.

Počasí hrám příliš nepřálo a venkovní disciplíny
musely být zredukovány.
Účastníci přesto poměřily
své síly například v běhu
na krátké tratě, hodu basketbalovým míčem, běhu
s míčkem na tenisové raketě, hodu šipkami, střelbě
hokejkou na malou branku
a další.
Všichni členové, kteří se
her zúčastnili, jsou také
členové Městské rady se- Bedřich Řechka, Jan Kralovec a Ladislav Verner (zleniorů v Domažlicích. (kol) va) s poháry.
Foto: (kol)

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ
POZVÁNKA - ÚTULKÁŘSKÝ ŠIKULA
1. ročník 17. 9. od 13 hodin
(Záchytná stanice psů - Valcha)
Jedná se o zábavné odpoledne pro
všechny milovníky psů. Připraveno bude
několik soutěžních disciplín.
Vstupné je 150 korun
Více na www.domazlice.eu
(Záchytná stanice psů)

Několik pejsků čeká právě nyní v Záchytné stanici psů na Valše
na nové páníčky. Mezi nimi je například i tento milý kříženec Miky.
Více informací na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice
psů nebo na telefonu 774 294 049 (Andrea Ďurišová).
Foto: Záchytná stanice psů

Přijďte ke „Dřeváku“
Dřevák je pionýrská klubovna na Kozinově
poli. Právě tam připravuje pionýrská skupina
Čtyřlístek na úterý 12. září 2017 v odpoledních hodinách „Den otevřené klubovny“. Akce
je organizována pro děti ve věku 3 až 13 let.
Hned na následující sobotu 16. září 2017 je
připravena soutěž „Cesta na Xapatan – memoriál Lucinky Mrvíkové“. Lucinka byla aktivní členkou pionýrské skupiny a v loňském
roce tragicky zahynula. Soutěž je určena pro
pětičlenné hlídky, které soutěží v lesním terénu a plní pro ně připravené neznámé úkoly.
Obě akce jsou pořádány za finanční podpory
města Domažlice. Bližší informace se dozvíte
na telefonu 604 644 135.

Jan Pangrác, vedoucí PS Čtyřlístek

Pozvánky / Furth im Wald
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Pozvání k sousedům do Furth im Wald

Neděle, 17. 09. 2017 09:00 - 18:00
Hammerschmiede
Furth im Wald, Voithenberghütte 26
Ohlédnutí do časů našich prarodičů - zemědělská slavnost s přehlídkou veteránů,
vstup volný

24. 09. – 15. 10. 2017
Umělecká výstava ve staré radnici

Furth im Wald „25 let spolku FREIRAUM - členové vystavují“
V lednu 2018 oslaví kulturní spolek FREIRAUM 25 let existence a jeho členové
se představí při výstavě bez jakéhokoliv
tematického omezení.
Otevírací doba:
úterý, čtvrtek 16:00 - 18:00
sobota, neděle, svátky - 14:00 - 17:00
Vstup volný!

24.09. – 29.10.2017
Max Riedl, výstava „Obrazy k hudbě“
Café Bar Restaurant Mokka, Stadtplatz
20, 93437 Furth im Wald
V klidném prostředí kavárny Mokka představí svá pestrá umělecká díla furtský
občan Max Riedl. Jedná se o akrylové
obrazy vytvořené pomocí sprejů.
Výstava je otevřena každý den od 9:30 do
22:00 hodin, vstup volný
(red)

například na veřejné diskuzi se zastupiteli
města v malém sále MKS či na hlasování
o nejlepší fotografii již probíhající fotosoutěže s tématem: náměstí Míru a automobilová doprava. Zkrátka si však nepřijdou
ani cyklisté a děti. V rámci oslav proběhne
též výstava historických bicyklů, výstava
tematických výtvarných prací dětí ze ZUŠ
a již tradiční cykloprojížďka městem.
Doprovodný program pak zajistí skautský
oddíl a ostatní.
Podrobné informace o programu dne a fotosoutěži získáte na facebooku Chodsko

žije!, nebo na tel: 607 731 346 – místopředseda spolku Radovan Ridel.
Závoreň prosíme o vyplnění ankety a zaslání vašich odpovědí na info@chodskozije.cz.

Mezinárodní den bez aut 22. 9. 2017

Chodsko žije! spolek pro kulturu a rozvoj
zve všechny občany a zájemce o dění ve
veřejném prostoru k účasti na oslavě mezinárodního svátku: Den bez aut. Tento, v
pořadí již třetí ročník, bude opět probíhat
na náměstí Míru v Domažlicích.
Tentokrát bude uzavírka pro automobilovou dopravu tvořit pouze symbolický
předěl horní a dolní poloviny našeho
krásného náměstí (tj. v místech před
MKS a radnicí). Touto cestou tak vyzýváme všechny občany, kterým není jejich
životní prostředí lhostejné, k hojné účasti

1) Jste spokojeni s dopravní situací ve městě?
2) Které místo považujete za problematické
a proč?
3) Jak vnímáte dopravní situaci na náměstí
Míru?
4) Jaké řešení by Vám připadalo nejlepší?

Radovan Ridel, Chodsko žije!

Akce nejen pro seniory

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
13. 9. 2017 14 hodin přednáška - Zajímavosti ze zahraničních
misí - p. Waldemar Janeček
Prokopa Velikého 689
7. 9. 2017 15 hodin - Mše svatá
Břetislavova 84
20. 9. 2017 14 hodin - přednáška - Složení jídelníčků na míru p. Monika Anderlová - nutriční terapeut

Den otevřených dveří

V rámci festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením pořád Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. Den otevřených
dveří. Akce se bude konat 27. září v době od 8:30 - 12:00
a od 13:00 - 16:00 hodin. Zveme všechny osoby se sluchovým
postižením různého druhu a stupně, ale také jejich rodinné
příslušníky a spolupracovníky i širokou veřejnost. Adresa:
Poradenské centrum Domažlice, p.s., Jindřichova 214, 344 01
Domažlice. Bc. Jana Šizlingová Šimáčková, DiS., ředitelka

Pozvánka na Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Okresní organizace Domažlice vás srdečně zve na Seniorské odpoledne konané
7. září od 14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje Malá
česká dechovka Pepi Vinklárka.
OkO STP Domažlice

Kultura / MP Domažlice / DTS Domažlice

„Chodské“ z pohledu strážníků
63. Chodské slavnosti nebyly pro domažlické strážníky nijak neobvyklé - strážníci
během víkendu řešili zejména přestupky na
úseku dopravy a veřejného pořádku. Z důvodu umožnění výjezdu hasičských vozů,
příp. jiné techniky složek integrovaného záchranného systému, bylo důležité zachovat
volný průjezd v ulici Havlíčkova, Břetislavova a Husova, kde bylo umístěno přenosné
dopravní značení zakazující zastavení.
Zvláštní hlídka strážníků byla vyčleněna
na kontroly záborů veřejných prostranství
ze strany stánkařů, kteří mnohdy nedodržují stanovené smluvní podmínky stánkového prodeje a svými stánky, případně
automobily, zabírají větší množství plochy
veřejného prostranství, než která jim byla
přidělena a za kterou zaplatili. Strážníci
se však setkávali rovněž s přestupky proti
veřejnému pořádku, kdy osoby pod vlivem
alkoholu budily veřejné pohoršení či znečišťovaly veřejná prostranství. K tomuto
protiprávnímu jednání docházelo zejména
v městských parcích či v blízkosti nočních

podniků a gastrostanů.
Během sobotní noci strážníci v prostoru
dopravní uzavírky na náměstí Míru zastavili vozidlo, u jehož řidiče měli podezření,
že je pod vlivem alkoholu. Toto se následně potvrdilo a na místo události byla
přivolána hlídka Policie ČR, která si věc
převzala k dalšímu šetření.
V nočních hodinách se na linku 156 během celého víkendu obracela řada občanů s žádostí o dodržování nočního klidu.
Někteří občané si kromě hluku stěžovali
dokonce i na hudební žánr živé produkce,
který se jim nelíbil. Strážníci občanům
trpělivě vysvětlovali, že po dobu Chodských slavností je doba nočního klidu v
souladu s Obecně závaznou vyhláškou
města Domažlice č. 4/2016 uplatňována
až od 02:00 hod. Tuto dobu provozovatelé
podniků i gastrostanů v letošním roce bez
problémů dodržovali a strážníci tak v tomto směru nemuseli přistupovat k žádným
represivním opatřením. Ing. Věra Říhová,
Městská police Domažlice
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Sběr BIOODPADU

Minimálně 15 let probíhá sběr bioodpadu
v našem sběrném dvoře, v areálu technických služeb. Tento sběr byl od roku 2015
rozšířen o pravidelný páteční mobilní svoz
a bioodpad je zpracováván na městské
kompostárně. Tím se zabránilo tomu, aby
tento využitelný druh odpadu nekončil bez
dalšího využití na skládce. Je ale nesmírně
důležité, aby byl do hnědých popelnic ukládán pouze ten odpad, který do nich patří.
Chtěl bych touto formou požádat více jak
550 smluvních partnerů o to, aby přesně
dodržovali to, na co byli výslovně upozorněni a smluvně se k tomu zavázali. Ukládání jakéhokoliv jiného odpadu znamená
totiž znehodnocení naší práce a kvality
výsledného kompostu, který se může vrátit
na plochy ve vlastnictví města.
Co tedy do nádob na bioodpad patří: odpad rostlinného původu např. tráva, listí,
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny a to vše
mimo veškerých dřevin. Nepatří tam jiný
odpad včetně odpadů živočišného původu
a gastroodpadů. Bc. Jaroslav Zavadil,
ředitel DTS Domažlice p.o.

Kino Čakan je v září z důvodu probíhající stavby loutkového divadla UZAVŘENÉ.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 14. září 2017
od 19:30
velký sál MKS
V. abonentní koncert

MAURICE
ENSEMBLE

Michaela Kapustová
- mezzosoprán,
Soňa Vimrová - kytara,
Bledar Zajmi - violoncello
Komorní soubor Maurice byl
založen iniciativou předních
umělců české koncertní scény
s cílem propagovat a interpretovat skladby světových
a českých klasických a soudobých skladatelů. Díky pestrosti
programu, který nabízí, a díky
netradičnímu složení je soubor
Maurice zván na mnoho
koncertů a festivalů a jeho
výkony jsou vysoce oceňovány
uměleckou kritikou.
Členové tohoto souboru jsou
laureáty několika mezinárodních hudebních soutěží a vystupovali na různých zahraničních podiích v Evropě, Americe
a v Asii. Soubor spolupracuje
též s českými a mezinárodními
soudobými skladateli a podílí se na interpretaci jejich
skladeb na koncertních podiích
doma i v zahraničí.
Mezzosopranistka Michaela
Kapustová, sólistka Opery
Národního divadla v Praze,
v Brně a v Plzni, je absolventkou Pražské konzervatoře ze
třídy prof. Yvony Škvárové
a zúčastnila se Mistrovských
kurzů u Petera Dvorského
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Violoncellista Bledar Zajmi,
koncertní mistr orchestru Opery Národního divadla v Praze,
se narodil v hlavním městě
Albanie, v Tiraně, kde se jako
šestiletý začal učit hře na violoncello. Má bohatou koncertní
činnost na třech kontinentech,
ve více než 30 zemích světa,
přes 15 CD jako sólista i komorní hráč a široký repertoár
s hudebními díly od baroka po
soudobou hudbu.

Soňa Vimrová vystudovala
Konzervatoř v Plzni a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze ve třídě
prof. Štěpána Raka. V rámci
studia získala stipendium na
roční stáž do Finska (Jyvaskyla), kde ji vedl Vladimír
Večtomov.

ti současných ostrostřelců
s praktickou ukázkou.
VSTUP ZDARMA!
Úterý 26. září 2017
od 19:30
klášterní kostel

POCTA VARHANÁM

si v ní i práci režisérky a hra
se v jejím vidění mění v grotesku a smršť pohybových
improvizací. Tomu podřídila
i výběr herců. Vojtu Záveského
a Jakuba Žáčka znají diváci
ze sérií vystoupení v pořadu
Na stojáka, nebo ze sitcomu
televize Nova Pan Máma.
Richard Trsťan účinkoval už
v několika komediích divadla
Palace a Lucie Kašiarová byla
vyhlášená Tanečnicí roku 2012.
Tato sestava musí být zárukou
úspěchu.

Martina Morysková - varhaPředprodej zbylých vstupenek
ny, Josef Stočes - klarinet,
od 1. 9. 2017 v Městském
Kamil Jindřich - zpěv
informačním centru v Domažlicích
Martina Morysková, Josef
Stočes a Kamil Jindřich,
Sobota 16. září 2017
učitelé Základní umělecké
od 17:00
školy J. Jindřicha v Domaaleje na náměstí Míru
Předprodej zbylých vstupenek
žlicích, kolegové, kteří spolu
od 1. 9. 2017 v Městském informačrádi hrají, příležitostně sponím centru v Domažlicích
lečně vystupují a zpříjemňují
si tak svoji pedagogickou
BRASS BAND
Sobota 30. září 2017 od 20:00
činnost.
Brass Band Rakovník je
velký sál MKS Domažlice
Předplatitelé koncertní a divadelní
dixielandová kapela s mekoncert
sezony 20% sleva po předložení
zinárodními zkušenostmi.
abonentní vstupenky. Předprodej
Zaměřena je na ortodoxní
vstupenek v Městském informačním
dixieland, nebo-li neworleáncentru v Domažlicích.
ský jazz, jak se hrával ve 20.
- UŽ JSI ZAPLATIL DAŇ
a 30. letech v kolébce jazzu.
Čtvrtek 28. září 2017 od 19.30
Tomu odpovídá i nástrojové
Z PRÁVA NA ŽIVOT?
velký sál MKS Domažlice
obsazení: trumpeta, trombon,
Divadlo v rámci předplatného
klarinet, banjo, tuba a histoDivadlo PALACE
rická bicí souprava. Repertoár
Patrick Haudecoeur, Danielle
tvoří největší dobové šlágry
Navarro - Haudecoeur
hrané po vzoru starých mistrů.
Charakteristickým znakem
Režie: Vanda Hybnerová,
kapely je živé pojetí vystouJakub Čermák
pení, humorně laděné vlastní
Hrají: Vanda Hybnerová,
i převzaté texty, různé typy
Jakub Žáček, Vojtěch Záveskostýmů (od námořnických
ký, Richard Trsťan, Lucie
uniforem až po fraky) a předeKašiarová, Tomáš Grúz
vším dobrá nálada.
Skupina herců zkouší divadelní
VSTUP ZDARMA!
frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika
Pátek 22. září 2017
je flegmatická, režisérka neod 18:00
zvládá krizové situace a mezi
areál střelnice,
Monkey Business na novém
herci vzrůstá napětí. Nadchází klubovém tour 2017. Nový rok,
sraz před letním kinem
nová zpěvačka, nová laserová
DOMAŽLICKÁ ZASTAVENÍ večer premiéry a situace na
jevišti se mění v nezvládnushow, nové zářivé kostýmy,
Domažličtí ostrostřelci a jetelné delirium. Divadlo Palace
nové aranže, nové myšlenky!
jich střelnice
dalo v této skvělé komedii,
Trápí Vás uprchlíci, manžel
Připravena bude expozice
která měla v Paříži mimořádný
(ka) nebo snad berní úřad?
střeleckých terčů, přítomní se
úspěch a stala se tam událostí,
Přijďte
na koncert a dostane
dozví zajímavosti ze života
příležitost jedné z nejobsazovase Vám rozhřešení!
domažlických ostrostřelců
nějších českých hereček.Vanda
a nebude chybět ani zmínka
Hybnerová však v této inscena- Předprodej vstupenek v Městském
o nedalekých kasárnách. A na
ci není jenom představitelkou
informačním centru v Domažlicích.
závěr bude připraven malý
hlavní role, ale vyzkoušela
bonus - exkurz do činnos-

HUDBA
V ALEJÍCH

MONKEY
BUSINESS

S NEBO BEZ?

MKS v Domažlicích
Pondělí 2. října 2017 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Představení
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vé 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“ a 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
9. 2017 v Městském informačním
té doby tvoří nerozlučnou
centru v Domažlicích
uměleckou dvojici. Nejslavnější
Sobota 7. října 2017 od 19:00 je samozřejmě spojení Jonáš
- Melicharová.
velký sál MKS Domažlice
Předprodej vstupenek v Městském
koncert
Pořadatel: Tomáš Klus s.r.o. informačním centru v Domažlicích.

jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (trubka, klávesy),
Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák
(kytara) a Adam Stivín (baskytara). Vznikla roku 1998 a své
první album nazvané Snadné
je žít vydala po třech letech
(2001). Postupně vydala ještě
dalších pět alb na CD a dvě
na DVD. Při svých koncertech
se skupina zaměřuje i na
jejich scénografické ztvárnění.
Vedle veřejného vystupování
nahráli Mig 21 též píseň k filmu Muži v naději.

pro hoboj (orig. flétnu), harfu
a orchestr C-dur KV. 299.
Sólové nahrávky obou umělců
najdeme v produkci hudebJAROSLAV DUŠEK
ních vydavatelství Arco Diva
- ČTYŘI DOHODY
a Supraphon. V roce 2016 pro
Na motivy knihy Dona Miguela
Supraphon nahráli první čistě
Ruize o moudrosti starých
samostatné album s hudbou
toltéků.
M. Ravela, C. Debussyho, reVYPRODÁNO!
spektive českého žijícího klasika,
Luboše Sluky, které reprezentuje
Čtvrtek 5. října 2017 od 19:30 to nejzásadnější z jejich současvelký sál MKS Domažlice
ného repertoáru.
VI. abonentní koncert
Předprodej zbylých vstupenek od 18.

KATEŘINA ENGLICHOVÁ
- harfa

VILÉM VEVERKA - hoboj

Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka na svém prvním společném
koncertě, ukázalo se, že došlo
k jednomu z nejšťastnějších
hudebních spojení na české
scéně. Unikátní kombinace
hoboje a harfy přinesla doposud málo vídané možnosti, a to
na poli komorní i koncertantní
hudby. Interpreti patří ke špičce
svých oborů - pro fenomenální
dvojici je charakteristické, že se
oba dlouhodobě prosazují také
individuálně, jako sólisté. V jejich
repertoáru najdeme nejvýznamnější skladby pro hoboj, harfu
a orchestr předních světových
autorů, jako jsou např. W. Lutoslawski, F. Martin, A. Schnittke,
I. Yun, J. Hanuš; drtivou většinu
z nich provedli v české premiéře. V roce 2009 pro Supraphon
nahráli (spolu s klavíristou Ivo
Kahánkem) album „Risonanza“. Vilém Veverka se v roce
2015, rovněž u Supraphonu,
zásadním způsobem podílel i na
sólovém albu Kateřiny Englichové „Musica per arpa“ .
Společně vystoupují v řadě
evropských zemí, ale také např.
v Kanadě. Komplexnost obou
interpretů podtrhuje rovněž významná činnost na poli současné hudby. V roce 2010 společně
debutovali se skladbami Isanga
Yuna na festivalu Pražské jaro.
O rok později pak provedli od
téhož autora v Berlíně ve světové premiéře „Duo – Kleines
Doppelkonzert“.
Pravděpodobně jako jediní
interpreti současnosti realizovali dvojkoncert W. A. Mozarta

TOMÁŠ KLUS

- RecyKlus TOUR 2017

Pondělí 30. října 2017
od 19:00
kino Čakan
přednáška - diashow

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Neděle 10. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
koncert

INFLAGRANTI &
JOSEF VOJTEK

Tomáš Klus a jeho Cílová
skupina opět navštíví kulturní
- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
domy v České republice- jak MARTIN LOEW - ALJAŠKA
Elektrické smyčcové trio Inmalé, tak velké! Nevynechá
flagranti přijíždí do Domažlic,
DIVOČINA
ZLATÉHO
SEVERU
ani Domažlice.
jako speciální host vystoupí
Předprodej vstupenek v Městském
s hudebnicemi zpěvák kapely
informačním centru
Kabát Josef Vojtek.
a v síti Ticketportal.
Trio Inflagranti tvoří tři krásné
a křekhé muzikantky, které si
Úterý 24. října 2017 od 19:30
na turné přizvaly skutečného
velký sál MKS Domažlice
rockera.
koncert
Předprodej vstupenek v Městském

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 stometro-

informačním centru v Domažlicích.

Po stopách zlatokopů na
legendární Klondike. Lesy, hory
a ledovce. Medvědi, sobi, vlci,
komáři.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Sobota 4. listopadu
- čtvrtek 9. listopadu 2017
kino Čakan

JUNIORFEST

Pátek 10. listopadu 2017
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
koncert

MIG 21 - „SVOBODA
NENÍ LEVNÁ VĚC“
Mig 21 je česká popová hudební skupina, jejímiž členy

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.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Fotogalerie - Chodské slavnosti 2017

číslo 9
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CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ

Dokončení z titulní strany
V sobotu odpoledne byly na domažlické radnici přijati vzácní hosté letošních
Chodských slavností. Do Domažlic přijela
například ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová, opět nechyběl ani místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jan Bartošek nebo kandidát na prezidenta
České republiky profesor Jiří Drahoš.

V neděli program završil pořad Chodské legendy v Letním kině, ve kterém se zavzpomínalo na legendy chodského folkloru.
„Byť páteční deštivé počasí hrozilo, že
záporně poznamená Chodské slavnosti,
večer se umoudřilo a přijatelný chlad po
horkých dnech měl naopak pozitivní vliv
na návštěvnost. Při pátečním koncertu
Čechomoru se ukázalo, že prostorné ná-

městí u brány je vlastně malé a to svým
způsobem platilo o všech hledištích po tři
dny. To nejcennější jistě je, že vynaložené
úsilí všech na zdárném průběhu největšího
svátku města i Chodska bylo plně využito
desetitisíci hostů,“ uvedl místostarosta
města Stanislav Antoš.
Více fotografií na www.idomazlice.cz nebo
www.domazlice.eu.
(kol)

Páteční koncert skupiny Čechomor si nenechaly ujít tisíce lidí. Náměstí doslova praskalo ve švech
a atmosféra byla jedinečná.
Foto: 2x MKS v Domažlicích

Sobotní scény.
Foto: 2x MKS v Domažlicích

Sobotní poutní mše na Vavřinečku, kterou sloužil Bohuslav Švehla, farář České misie v Mnichově (viz. oba snímky). V neděli mši
sloužil P. ThLic. Krzystof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské.
Foto: 2x (kol)

Uvítání hostů na domažlické radnici. Na snímku vpravo (zleva) náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová, starosta
Domažlic Miroslav Mach, prezidentský kandidát Jiří Drahoš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek.
Foto: 3x (kol)

Dům dětí a mládeže DOMINO Domažlice

číslo 9
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018:

V letošním školním roce 2017/2018 připravil DDM Domino pro zájemce o zájímavé, poučné a zábavné prožití volného času pestrou nabídku kroužků, mezi kterými
letos naleznete novinky pro nejmladší děti a předškoláky, ale i dospělé. Věříme, že
si z naší nabídky vyberete, a velmi rádi vás v některém zájmovém útvaru přivítáme. Více informací o jednotlivých kroužcích vám poskytnou pracovníci DDM osobně či na tel. čísle 379 722 811, nebo je naleznete na webové
adrese www.ddmdomazlice.cz. Do jednotlivých kroužků je možno podat přihlášku od 29. 8. 2017 v DDM Domino Domažlice.
Zájmový útvar

Den a čas schůzky
(h.)

1. schůzka a
ukázková hodina

Angličtina pro předškoláky

Určeno především pro předškolní děti (možno i od 4 let). Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Hry, písničky....

Úterý 14:45 - 15:30

12. 9., 15:30

Angličtina 1

Pro žáky 1. tříd. Seznámení s jazykem hravou a zábavnou formou. Zákl. slovní zásoba.

Úterý 14:00 - 14:45

12. 9., 15:30

Angličtina 2

Pro začátečníky i pokročilé do 2. tř. Seznámení se se základy aj a osvojení základní slovní zásoby.

Úterý 13:00 - 14:00

12. 9., 15:00

Angličtina 3

Pro pokročilé žáky 2. - 8. tříd. Rozšíření slovní zásoby, konverzace, hry, kvízy, křížovky...

Pondělí 15:00 - 16:00

12. 9., 15:00

Aj pro mládež do 15 let a pro
dospělé

Výuka anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé.

Podle domluvy

Kdykoliv do
15.9.

Němčina hrou pro předškoláky

Němčina hrou pro předškolní děti.

Středa 15:00 - 16:00

13. 9., 15:00

Německý jazyk 1

Němčina hrou pro prvňáčky.

Středa 15:00- 16:00

13. 9., 15:00

Německý jazyk 2

Německý jazyk pro děti od 2. - 8. třídy.

Středa 14:00 - 15:00

13. 9., 15.30

Předškoláček

Příprava zábavnou formou k zápisu a do 1. třídy. Logopedické básničky, písničky, příprava ke psaní...

Úterý 15:30 - 16:30

12. 9., 16.00

Dovedové

Pro prvňáčky kluky i holky, kteří chtějí mít šikovné ručičky, bystré hlavičky a ve škole uspět na jedničky.

Středa 16:00 - 17:00

11. 9., 16:00

Filípek

Rozumová a pracovní výchova, správná výslovnost, rozvoj motoriky a log. myšlení, komunikace...

Pondělí 15:15 - 16:00

11. 9., 15:30

Šachy

Základy hry pro děti školního věku.

Čtvrtek 16:00-17:30

14. 9., 16:00

Wii - fit

Pro všechny, kteří rádi hrají na x-boxu, spojení hry na počítači s aktivním pohybem. Nové hry!!!

Pátek 13:00 - 15:00

11. 9., 15.00

Počítačový kroužek

Počítač nám slouží nejen k hraní her...

Pondělí - dle domluvy

11. 9., 15:30

Fotografický kroužek

Pro všechny děti, které se chtějí naučit fotografovat a zpracovávat fotky.

Podle domluvy

Kdykoliv do 15. 9..

Plastikový modelář

Výroba modelů aut, letadel a lodí.

Podle domluvy

Kdykoliv do 15. 9.

MaMi klub

Pro maminky s dětmi od 1-3 let. Rytmická cvičení, básničky, drobné, tvoření, volný čas pro hraní...

Přírodovědný kroužek

Kroužek pro zájemce o přírodu e entomologii. Ochrana přírody, zoologie. Od 10 let.

Klub TOM

Pro školáky od 2. do 5. třídy, kteří mají rádi turistiku, výlety, pobyt venku a v přírodě a hry všeho druhu.

Na stopě záhad

Úterý 9:30 - 11:00

12. 9., 9:30

Úterý 15:30 - 17:00

Kdykoliv do 15.9.

Dle domluvy, 2x v měsíci

12. 9., 15:30

Seznámení hravou a zábavnou formou s taji věd jako jsou chemie, fyzika, biologie, od 6 let.

Podle domluvy

11. 9., 16:30

Kynologický kroužek

Pro děti od 10 let se zájmem o psy. Zaměřeno na péči o psa, výcvik poslušnosti, stopování... , hledání
osob a předmětů. Vlastnit psa není podmínkou.

Podle domluvy

Zápis kdykoliv
do 15. 9.

Barvička

Výtvarné tvoření, malování, nenáročné výtvarné techniky, stříhání, lepení, pro děti od 5 - 9 let.

Čtvrtek 15:15 - 16:45

13. 9., 16:00

Dívčí klub

Ruční práce, výtvarné techniky, výzdoba k ročním obdobím, batika, šperky, pletení bužírek...

Čtvrtek 13:15 - 14:45

13. 9., 15:00

Šikovné tlapky

Výtvarná výchova a kreativní tvorba pro předškolní děti. (5 - 7 let). Možno i jiný den.

Čtvrtek 16:00 - 17:00

13. 9., 16:30

Kreativ

Náročnější výtvarné techniky pro děti od 8 let. Batika, malování na sklo, pletení košíků, linoryt, tisk...

Středa dle domluvy

13. 9., 15:00

Keramika

Práce s hlínou, tvoření keram. výrobků, točení na hrnčířském kruhu. Pro děti, mládež i dospělé.

Čtvrtek 15:00 -16:15

13. 9., 16:00

Pastelka

Zábavné výtvarné tvoření pro malé děti (od 3 let), možno i v doprovodu rodičů.

Podle domluvy

13. 9., 16:30

Flétna

Základy hry na flétnu pro začínající školáky + pokročilé.

Podle domluvy

12. 9., 15:00

Kytara začátečníci, pokročilí

Základy hraní na kytaru pro začátečníky od 10 let a pro pokročilé.

Podle domluvy

14.9., zač. 16.00,
pokr. 16:30

Kytara pro dospělé

Doprovody písní lidových, umělých, koled...akordy, základní rytmy.

Podle domluvy

14. 9., 16:30

Klávesy

Individuální výuka na klávesy pro začátečníky + pokračující.

Podle domluvy

12. 9., 15:30

Pěvecký sbor Domináček

Pro děti od 4 - 6 let. Lidové a umělé písně, hudebně pohybové činnosti, hlasová hygiena.

Podle domluvy

14. 9., 15.45

Bowling

Pro školáky od 6 - 15 let, dětská bowlingová liga, 1x měsíčně ocenění nejlepších hráčů.

Úterý 15:30 - 17:00

12. 9., 16:00

Sportovky

Všesportovní pohybová průprava vhodná pro všechny děti, míčové a sportovní hry...

Podle domluvy

Kdykoliv do 15. 9.

Street dance

Určeno pro všechny zájemce o tuto pohybovou aktivitu, začátečníci i pokročilí.

Podle domluvy

Kdykoliv do 15. 9.

Stolní tenis

Pro holky i kluky se zájmem o tuto hru. Při velkém zájmu 2. skupina...

Podle domluvy

12. 9., 15:30

Škatulata

Radost z pohybu, kolektivní hry, cvičení s náčiním, správné držení těla a další pohybové aktivity.

Podle domluvy

14. 9., 15:30

Cvičení pro rodiče a děti

Spolupráce a dobrá nálada při pohybových aktivitách.

Podle domluvy

14. 9., 15:15

Zdravotní cvičení

Zdravotně orientované cvičení, zaměřené na správné držení těla, zpevnění svalstva, zlepšení
koordinace, flexibility, rovnováhy a fyzické kondice. Balanční cvičení, protahovanání, cvičení na
gymballech + doplnění o hry pro děti

Podle domluvy

11. 9., 16:30

Inzerce

číslo 9

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro
seniory přijme tyto pracovníky do pracovního poměru
s okamžitým nástupem:
- pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče
(kvalifikačním kurz není podmínkou – lze jej absolvovat po nástupu)

- vyučený kuchař – kuchařka
Nabízíme: výhodné benefity, dobré platové podmínky, směnný provoz

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 379 725 853

ZŠ a MŠ Česká Kubice Vás zve
na kurzy NĚMECKÉHO JAZYKA
pro DOSPĚLÉ a DOROST
Výuka vždy ve středu večer v ZŠ Č. Kubici, kurzovné
80,- Kč / 60 min, studenti, pracující na směny
a důchodci sleva 50%.

Kontakt: zsamskubice@seznam.cz,
tel.: 725 763 944. Těšíme se na Vás!

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

- instruktorky do kurzů plavání s dětmi,
kojenci a batolaty
- uklízečku
Další informace podá ředitel příspěvkové organizace na tel.:
724 350 477 (p. Houška)
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Informace o kulturních akcích
a také fotografie z nich najdete na
www.idomazlice.cz

Inzerce

číslo 9
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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
Zahrádkář Domažlice opět v provozu.
Zelenina v biokvalitě, pokojové a venkovní rostliny, hnojiva, postřiky. Příjem
a prodej zahrádkářských přebytků.
Telefon 720 627 382.

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

Uzávěrka inzerce
pro říjnový
Domažlický zpravodaj
je
5. 9. 2017

Zpravodaj je ke stažení
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

číslo 9

Masáže Urban
Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

PAVEL MIKULENKA

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 –19 týdnů – cena 149 –180 Kč/ks.
Prodej: 24. září a 22. října 2017
Domažlice – u vlakového nádraží – 17.45 hod.

Případné bližší informace: PO–PÁ 9–16 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Domažlický zpravodaj - str. 14

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

Inzerce

číslo 9

Domažlický zpravodaj - str. 15

Inzerce

číslo 9

Domažlický zpravodaj - str. 16

Přijměte pozvání na přednášku
MUDr.Haltmara

CHRONICKÉ GYNEKOLOGICKÉ
ZÁNĚTY LÉČENÉ PŘÍRODNÍMI
PRODUKTY

KDE?
PENSION VIOLA,
DOMAŽLICE, THOMAYEROVA 170
KDY?

4. 10. 2017 OD 17,00 HOD
PO PŘEDNÁŠCE JE MOŽNOST
OSOBNÍCH DOTAZŮ.

