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ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE VÝSLEDKŮ VOLEB:
•
•
•

JUDr. Miroslav Vokáč (ANO 2011)
Josef Kříž (ANO 2011)
Ing. Radek Wiesner (ANO 2011)

•
•
•
•
•

Mgr. Kamil Jindřich (SPMD)
Mgr. Václav Kozina (SPMD)
JUDr. Zdeněk Novák (SPMD)
Josef Kuneš (SPMD)
Mgr. Ivan Rybár (SPMD)

•
•

Jan Látka (ČSSD)
Vlastimil Konrády (ČSSD)

•
•

Jan Pangrác (KSČM)
Ing. Jan Benda (KSČM)

•
•

Bc. Stanislav Antoš (KDU-ČSL)
MUDr. Ivo Kadlec (KDU-ČSL)

16,02

3,11

•
•
•
•

Ing. Viktor Krutina (Piráti)
Ing. Roman Kalous, Ph.D. (Piráti)
Jan Pachl (Piráti)
Jan Kincler (Piráti)

•
•
•

Ing. Pavel Faschingbauer (ODS)
Mgr. Libuše Matějková (ODS)
Jaroslava Wollerová (ODS)

13,46

4,41
11,96
10,58

9,38

22,92
8,17

Ustavující zasedání zastupitelstva města se konalo po uzávěrce
listopadového zpravodaje (31. 10. 2018). Podrobnosti na www.domazlice.eu.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice / MěÚ Domažlice

Zastupitelé schválili záměr koupit
pozemek po bývalé nemocnici
Ve středu 26. 9. se konalo poslední zasedání zastupitelstva města ve složení
bývalého volebního období. Na programu byl mimo jiné také bod o záměru
koupit pozemek v centru města po staré
nemocnici. Zastupitelé s touto koupí jednoznačně souhlasili.
Pozemek, kde dříve stála domažlická
nemocnice, patřil původně Plzeňskému
kraji. Od toho jej za 9 milionů korun koupila soukromá společnost. Obratem jej
prodala společnosti Lidl za zhruba 15 milionů. Dalších zhruba 9 milionů stála demolice starých objektů. V současné době
realitní kancelář nabízí volný pozemek
v centru města vedení radnice za 18 milionů korun. „Pozemek je nabízen už dva
roky. Chtěli bychom nechat vypracovat
studii, co přesně na pozemku postavit,
a určitě bychom chtěli pozemek využít také
k možnosti parkování,“ uvedl starosta
města Domažlice Miroslav Mach.
„Je to vysoká částka, ale je to opravdu
lukrativní pozemek,“ konstatovala zastupitelka Jitka Heřmanová s tím, že koupi
pozemku určitě podpoří.
Stejného názoru byl například i zastupitel Jan Látka. „I my koupi podpoříme.
Je třeba vyřešit také dopravní situaci

v křižovatce u bývalé nemocnice, a především to parkování,“ přidal se do diskuse k tomuto bodu jednání také zastupitel
Miroslav Vokáč.
Všech 17 přítomných zastupitelů hlasovalo v tomto bodě kladně a záměr koupě
pozemku po bývalé nemocnici byl tak
schválen.
„Je to zajímavá lokalita poblíž centra.
Navazující pozemky s vhodnými přístupovými plochami jsou navíc v majetku
města. Dalším plusem jsou inženýrské
sítě. Plocha je podle územního plánu
určená pro výstavbu nekomerčních zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury,“ doplnil místostarosta města Zdeněk Novák a přidal také informaci
o tom, že o pozemku se vedla jednání
už v souvislosti s možností stěhování
Kauflandu. „O přemístění prodejny jsme
jednali začátkem loňského roku s tím, že
by se Kaufland přestěhoval na pozemky
k zimnímu stadionu. Předložen byl také
návrh, aby došlo k výměně pozemků tak,
aby se plocha po bývalé nemocnici stala majetkem města. Kaufland nakonec
jednání ukončil a oznámil, že prodejna
zůstane na svém místě,“ uvedl místostarosta.
(bub)
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KRÁTCE:
O volné stavební parcely v obytné zóně
ve Vrbově ulici v Domažlicích byl poměrně velký zájem. Během výběrového řízení s aukcí, které se konalo v září, bylo
prodáno hned pět pozemků a zůstaly
volné dva. Tyto dva pozemky se budou
prodávat stejným způsobem, přihlášky
je možné podávat do 9. listopadu, aukce
proběhne 12. listopadu. Dvě volné stavební parcely ještě zůstávají také v obytné zóně v Havlovicích.
Zastupitelé schválili kronikářský zápis
města za rok 2017, který předložila kronikářka paní Věra Závacká. Zápis bude
k vidění v elektronické podobě na www.
domazlice.eu v sekci O Domažlicích.
PhDr. Závacká bude zpracovávat ještě
kroniku za rok 2018. Město v současné
době vybírá na základě výběrového řízení nového kronikáře nebo kronikářku.
Radní schválili zadání zakázky na rekonstrukci prodejního stánku letního kina
v Domažlicích. Práce vyjdou na necelých
200 tisíc korun.
Rada města schválila stavbu nového
kolumbária na hřbitově. „Bude navazovat na stávající na domažlickém hřbitově.
Kapacita bude 24 míst k uložení uren,“
uvedl místostarosta města Stanislav Antoš. 
(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Sousoší děkana Antonína Příhody
v parku naproti hlavní poště prošlo renovací. 
Foto: DD Petra Kůtová

Novela zákona o místních poplatcích
nově stanovila, že nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku zaniká, jestliže
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tj. do 15 dnů ode dne
vzniku nároku (pro rok 2019 je stanoven
termín do 15. 1. 2019).
Dále připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj. na adrese Městský úřad Domažlice, náměstí
Míru 1, odbor finanční) veškeré změny
související s poplatkovou povinností nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo:
– k vzniku (narození, přistěhování), změ-

ně (přestěhování v rámci Domažlic) či
zániku (odstěhování, úmrtí, ukončení trvalého pobytu na území ČR) pobytu na
území města Domažlice,
– k změně jména nebo příjmení,
– k změně ve vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Domažlice, vyhlášky a nařízení www.domazlice.eu
v sekci Samospráva a Vyhlášky a nařízení města.

Odbor finanční MěÚ Domažlice

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

MěÚ Domažlice
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ředitele škol zajímala
veřejnoprávní ochrana dětí
Dne 18. září se v Domažlicích v prostorách Městského kulturního střediska konalo setkání ředitelů mateřských a základních škol z oblasti ORP Domažlice
a Horšovský Týn. Na setkání přijala pozvání paní Bc. Ilona Jelínková, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Domažlice, a pan Mgr. Petr
Žíla z oddělení sociálních věcí Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Setkání se konalo pod hlavičkou „Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání II (MAP II)“, které realizuje Místní akční skupina Český les, z. s.
Paní Jelínková ve svém vystoupení představila činnost Orgánu sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD) a odboru sociálních věcí a zdravotnictví - činnost OSPOD je výkonem veřejné moci, pohybuje

se v zákonem vytyčených mantinelech
a je součástí systému veřejnoprávní
ochrany dítěte. „Jejím výlučným cílem je
ochrana základních práv a svobod dítěte,
nikoli ochrana kohokoli jiného či ochrana
veřejného zájmu,“ zdůraznila.
Přítomní byli rovněž seznámeni se základním vztahem školy a OSPOD. „Škola, respektive pedagogové, mají v případě podezření na zhoršení sociální situace
dítěte povinnost oznámit to na OSPOD.
Oznámení školy by mělo být vždy písemné,“ upozornila paní Jelínková. OSPOD
má právo vstupu na půdu školy, na pořizování obrazové dokumentace či pohovor s nezletilým bez přítomnosti další
osoby.
Po vystoupení hlavní přednášející přišla

na řadu diskuze a podrobnější vysvětlování. Velmi odborně odpovídal pan Žíla,
který setkání oživil širším pohledem na
problematiku v kontextu krajského úřadu.
A dotazy padaly vskutku zajímavé – přítomní se tak dočkali odpovědí na zajímavé otázky, např. může-li být oznamovatel
konkrétního případu chráněn anonymitou, jaký je důvod likvidace spisů při jejich
vyřešení a následná nutnost opakování
všech šetření, objeví-li se problém znovu,
apod. Přednášející se popasovali i s dotazy, které jsou jim profesně vzdálenější,
a to ohledně záškoláctví, neplacení školného či zanedbávání povinné předškolní
docházky.

Ing. Eliška Heidlerová,

hlavní manažer projektu MAP II

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro
širokou veřejnost tyto tradiční
turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Sobota 3. 11. Zamykání České studánky
(26. ročník). Odjezd: vlakem ze zastávky
ČD Domažlice - město v 9:25 hodin do
České Kubice (mimořádným protažením
vlaku č. 7404 z Plzně do České Kubice).
Trasa: Česká Kubice, Jubilejní hájek,
Zelená chýše, Česká studánka, Pec pod
Čerchovem, Chodov (12 km). Zahájení
u České studánky: v 11:30 hodin. Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan
z Klenčí pod Čerchovem. Prodej suvenýrů, pamětní razítko, turistická známka
a 2 turistické vizitky. Návrat: přes Pec
pod Čerchovem do Chodova (v kulturním domě oběd a společné posezení).
Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic
v 15:39 hodin nebo v 17:31 hodin.

Sobota 10. 11. Účast na Podzimním
setkání turistů Plzeňského kraje v Horažďovicích. Odjezd z autobusového
nádraží v Poděbradově ulici v 7 hodin. Cena pro členy KČT 100 Kč, pro
nečleny 150 Kč. Program: prezentace
v Kulturním domě v Horažďovicích, startovné 30 Kč. Korunová tombola o turistické průvodce nakladatelství Soukup
a David. Trasy: Kulturní dům, Ostrov,
Malé Hydčice, Velké Hydčice, zřícenina
hradu Prácheň, Kulturní dům (11 km),
nebo Kulturní dům, Svatá Anna, Svaté
Pole, Boubín, zřícenina hradu Prácheň,
Kulturní dům (10 km). Oficiální zahájení
ve 13 hodin, hraje skupina Atrio. Pořádá KČT odbor Horažďovice s KČT odbor
Divadlo Plzeň, KČT oblast Plzeňského
kraje a město Horažďovice. Informace:
J. Moserová, tel. 723 892 587. Zájezd je
společný s KČT Kdyně. Přihlášky a peníze přijímá M. Senohrábková, tel. 723
331 714 nebo 379 724 113.
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Neděle 18. 11. Turistická vycházka. Odjezd v 10 hodin z autobusové zastávky
od restaurace U Kocoura. Trasa: Pelechy, Filipova Hora, Podveský mlýn, Domažlice (11 km). Vede M. Janutková.
Čtvrtek 22. 11. Turistická beseda od
18 hodin v Penzionu pro seniory v ulici
Prokopa Velikého. Štěpán Thomayer:
Návštěva partnerského města Domažlic
Two Rivers v USA.
Sobota 24. 11. Turistická vycházka.
Sraz ve 13 hodin na rozcestí turistických tras u kláštera na náměstí Míru
v Domažlicích. Trasa: Nevolice, Smolov,
Spáňov, Kout na Šumavě (8 km). Vede
M. Léblová.
Čtvrtek 29. 11. Zájezd do plzeňského
divadla J. K. Tyla na operetu J. Offenbacha Pařížský život. Odjezd v 17 hodin
z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici. Cena pro členy KČT a Sokol Domažlice 410 Kč, ostatní 460 Kč. Přihlášky a peníze přijímá paní Senohrábková,
tel. 723 331 714.

ČČK DOMAŽLICE

DDM Domino Domažlice pořádá akce pro veřejnost:
sobota 24.11. – Adventní dílna
– výroba keramického adventního věnce, adventní kalendář, ozdobný zápich
sobota 8.12. - Vánoční dílna
– korálkování - ozdoby na stromeček (sněhové vločky, andělíčci),
vánoční přáníčka a jmenovky k dárečkům

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
19. listopadu. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole
Domažlice od 14:00 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

14. září se v Domažlicích konala akce Domažlická zastavení. Jeho účastníci se
v doprovodu Zdeňka Procházky vydali po zbytcích opevnění královského města
Domažlice. Kromě jiného se skupina podívala například do Dolní brány. Foto: MKS

1. 11. Klubová scéna - Michelle Nicolle Quartet, 2. 11. Taneční pro dospělé, 3. 11. Ples Junáka, 4. 11. Okresní konference OVV ČSSD
Domažlice, 5. 11. VII. abonentní koncert
- KALABIS QUINTET, 8. 11. Shromáždění
představitelů SDH okresu Domažlice, 8. 11.
Taneční pro dospělé, 9. 11. Zahájení Juniorfestu, 13. 11. Prezentace OHK „Od vzdělání
k zaměstnání“, 15. 11. Zasedání Klubu zasloužilých hasičů Chodska, 15. 11. Koncert
Jakub Smolík, 16. 11. Školení, 16. 11. Taneční pro dospělé, 17. 11. Maturitní ples, 19. 11.
Koncert Radůza, 20. 11. Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, 21. 11. Školení, 21. 11. Zasedání zastupitelstva města, 22. 11. Členská
schůze MO STP, 22. 11. Koncert SLZA, 23.
11. Členská schůze SPCCH, 24. 11. Maturitní ples, 27. 11. Divadelní představení pro MŠ
a ZŠ, 27. 11. Divadlo v rámci předplatného „Klíče na neděli“, 29. 11. Koncert Babouci. (mks)

Organizace a spolky / MěÚ Domažlice
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - INFORMACE
Novela zákona o místních poplatcích
nově stanovila, že nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká,
pokud poplatník (např. důchodce) neohlásí údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tj.
do 15 dnů ode dne vzniku nároku (pro
rok 2019 je stanoven termín do 15. 1.
2019).
Dále připomínáme, že pokud dojde ke

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

změně uvedených údajů v ohlášení
k místnímu poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala správci poplatku, finančnímu odboru MěÚ Domažlice.
Upozorňujeme chovatele psů na povinné čipování psů na základě obecně
závazné vyhlášky č. 2/2017, o trvalém
označování psů, a přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů na odboru finančním MěÚ Domaž-

lice.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách města Domažlice –
www.domazlice.eu v sekci Samospráva
– vyhlášky a nařízení města.

Odbor finanční MěÚ Domažlice

Aktuality z Domažlic najdete na
www.domazlice.eu

NOVÁ KNIHA MARIE KORANDOVÉ

Známá spisovatelka Marie Korandová vydala další knihu s názvem
Západočeská dramata J. K. Tyla. Na základě faktů, ale zcela neobvyklým
způsobem zpracovala životní příběh dramatika, režiséra, herce
i spisovatele J. K. Tyla.
Román přibližuje „miláčka národa“ z pohledu jeho dvou osudových žen
- manželky Magdaleny - a matky jeho dětí, švagrové Anny. Vyprávění
autorky poodhaluje problémy soužití neobvyklého rodinného trojúhelníku.
Je zmíněno též jeho přátelství s tehdejšími literáty,
divadelní úspěchy i prohry. Kniha je výjimečná i druhou
částí, která obsahuje téměř 130 historických, mnohdy
dosud nepublikovaných rukopisů, dokumentů a fotografií.

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ S NATÁLKOU
Přijďte si vyrobit originální vánoční dekoraci nebo dárek
a načerpat nápady. Vhodné pro děti od 5 let, rodiče
i prarodiče. V pátek 30. listopadu od 16,30 hodin v čítárně
knihovny.

Výstava:
Martinique Le Dutch - Objevy a taje nočního lesa
Zveme vás na výstavu fotografie z nočních cest lesem, doplněné souborem decentních kreseb.
Tento umělec již v minulosti několikrát v Domažlicích vystavoval své olejomalby.
Výstavu je možné zhlédnout ve vestibulu knihovny od 1. do 30. listopadu v provozní době knihovny.


Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA

V Záchytné stanici psů Valcha čekají pejsci na nový domov. Je to například fenka Tara (vlevo), kříženec Rufík (uprostřed), který je v útulku už opravdu hodně dlouho
a smutně vyhlíží nového pána, nebo teprve osmiměsíční Rocky (vpravo). Kompletní informace a všechny další pejsky k adopci najdete na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů nebo na telefonu 774 294 049
(Andrea Ďurišová). 
Foto: 3x Záchytná stanice psů Valcha

Pozvánky
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Listopad v domažlickém muzeu
Výstava „Magičtí Lucemburkové“ nabízí
jedinečnou možnost, jak spatřit panovnické
koruny, které vlastnil císař Karel IV. Vystaveny jsou jejich přesné vědecké kopie, představena je císařská čili říšská koruna, jejíž
originál se nachází v Pokladnici v Hofburgu ve Vídni, česká svatováclavská koruna,
uložená v katedrále sv. Víta na Pražském
hradě, koruna římského krále z Pokladnice
dómu v německých Cáchách a železná koruna langobardských králů, trvale vystavená
v katedrálním pokladu v italské Monze. Dále
jsou k vidění repliky iluminovaných rukopisů
(třeba z knihovny Václava IV.). Středobodem
není „největší Čech“ Karel IV., ale příběh
rodu, který to rychle dotáhl z regionálních
hrabat v Ardenách na české krále a římské
císaře. Vysloveně pro fajnšmekry pak ukazuje srovnávací genealogické tabulky jiných
evropských rodů. Dozvíte se tak, že ke 20.

generaci potomků Karla IV. (a 35. generaci
potomků přemyslovského knížete Bořivoje)
patří britská královna Alžběta, švédský král
Gustav, norský král Harald, dánská královna
Markéta, ale i politik Karel Schwarzenberg.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 2. listopadu 2018 a potrvá do čtvrtka 29. listopadu.
Do 26. listopadu je možné hlasovat o nejlepší práci výtvarné soutěže s tématem „Domažlické osmičky“. Vybraná díla jsou vystavena v chodském hradu, v galerii Ochoz.
„Martinský jarmark“ v Chodském hradu,
v sobotu 24. listopadu od 9 do 16 hodin,
navodí tu správnou adventní atmosféru.
Originální výrobky, s láskou tvořené místními řemeslníky, mohou být milým a cenným
dárkem pro vaše blízké.
V pátek 30. listopadu vás zveme na vernisáž
výstavy věnující se historii poštovnictví „Pří-

běhy pošt“, na které bude pokřtěna i stejnojmenná kniha. Pokud si chcete poslechnout troubení poštovského panáčka, přijďte
v 17 hodin do Chodského hradu.
Ve filmovém klubu 16. listopadu od 20:15
promítáme film B. Fosse Kabaret: Berlín 30.
let 20. století. Kabaret, dekadence a uvolněná morálka v éře nastupujícího nacismu…
Galerie bratří Špillarů ve spolupráci s Galerií sam83 pořádá výstavu tvorby z rezidenčního pobytu umělců - ateliér v České Bříze,
AiC 2017/18, kterou můžete zhlédnout do
14. listopadu 2018. Dále bude uspořádána
výstava klauzurních prací studentů na téma
„Únor 1948“, ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni. Vernisáž se koná ve středu 21. listopadu 2018 od 17 hodin.
Mgr. K. Pinkrová, Muzeum Chodska

Juniorfest se blíží! Do města zavítají filmové osobnosti

Již zanedlouho odstartuje v Domažlicích
a dalších čtyřech městech Plzeňského kraje
11. ročník Mezinárodního filmového festivalu
pro děti a mládež Juniorfest 2018. Od 9. do
15. listopadu se nejen filmoví nadšenci, ale i
další návštěvníci - nejmenší i dospělí - mohou
těšit na filmové projekce a setkání se známými osobnostmi českého a zahraničního filmu.
V rámci vybraných filmových projekcí zprostředkovává Juniorfest příležitosti k setkání
s mnohými umělci a tvůrci, kteří stáli u zrodu
dětských snímků. Na jedno z těchto setkání
se mnohou místní těšit již během slavnostního zahájení festivalu. Jak již bylo uvedeno
v říjnovém zpravodaji - zahájení se v Domažlicích uskuteční v pátek 9. listopadu v sále
Městského kulturního střediska. Součástí
zahájení bude premiéra nové české pohádky Čertí brko s herci Judit Bárdos a Janem
Cinou, projekci doprovodní početná delegace
tvůrců a herců z tohoto filmu. Další významnou osobností, která na festival zavítá již během zahajovacího večera, je John Stevenson, velmi uznávaný režisér a animátor, který
natočil na Oskara nominovaný celosvětový
hit Kung Fu Panda. „Je to velké jméno a pro
nás je čest, že přijal pozvání na náš festival,“
informovala programová ředitelka festivalu
Barbora Kyas. Stevenson během slavnostního zahájení obdrží Zlatou rafičku - nejvyšší
festivalové ocenění.

Další udílení cen Zlaté rafičky se sice odehraje na Státním hradě a zámku v Horšovském Týně, ovšem pořadatelé festivalu
zajistili na akci autobusovou přepravu z
domažlického autobusového nádraží. Zájemci o místo v autobuse se mohou hlásit
na info@juniorfest.cz. Letošní ocenění převezme v sobotu 10. listopadu od 14:00 režisér filmové pohádky Anděl Páně Jiří Strach
a v úterý 13. listopadu od 17:30 herečka Iva
Janžurová. Tato dvě významná jména doplní
účast i dalších známých osobností ze světa
filmu a televize, proto si neváhejte rezervovat
své místo.
Juniorfest je však především o filmech
a dětské kinematografii, divákům ve městě
přinese pestrou nabídku filmových projekcí.
„Pro fanoušky fotbalu jsme připravili projekci
snímku Falkoni, která proběhne v Kině Čakan v sobotu 10. listopadu od 9:30 hodin,
tentýž den se bude v kině od 14:00 promítat film o snech a realitě pod názvem Něco
z Alenky. Nejmenší diváci ocení animovaný
snímek Gordon a Paddy - ten odehrajeme
v neděli od 14:00 a večer od 19:30 pak nabídneme snímek pro starší děti Všechno bude,
vyprávějící příběh o útěku dětí z domova za
svobodou,“ doporučuje Kyas konkrétní snímky z festivalového programu. Další filmy a
termíny projekcí jsou uveřejněny na www.
juniorfest.cz.
Vstupné na jednotlivé filmové projekce činí
60 Kč, zároveň festival nově nabízí všem
filmovým fanouškům diváckou akreditaci za
mimořádnou cenu 240 Kč. Akreditace je platná v rámci veškerých filmových projekcí, bližší informace jsou uveřejněny na webových
stránkách festivalu. Obdobně, jako v loňském
roce, se bude hlavní akreditační centrum na-

cházet v prostorách Muzea Chodska. Zde
bude možné si od 8. listopadu zakoupit nejen
vstupenky na jednotlivé filmové projekce, ale i
festivalovýc merch nebo katalog.
Návštěvníci z Domažlic a okolí však mohou
zavítat i na některou akci z doprovodného
programu. Na neděli 11. listopadu přichystali
od 14:00 hodin pořadatelé festivalu kaskadérskou show na Sokolišti, která bude vedená
nejlepšími českými kaskadéry. Předvedeny
budou ukázky rvaček včetně vysvětlení “rvacích” triků před kamerou, dále na ukázku jízdy
auta se speciálním podvozkem, díky kterému
se chová jako na ledu a na závěr kaskadéři
předvedou trik hořícího člověka.
Další doprovodné akce, podrobný filmový
program a odborný program festivalu jsou
zveřejněny na www.juniorfest.cz.
Radka Šámalová, MFF Juniorfest

Akce nejen
pro seniory
Městské centrum sociálně
rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
7. 11. 2018 14:00 Přednáška - Zpětohledy - p. Jan Novák
Prokopa Velikého 689
6. 11. 2018 15:00 - Mše svatá
22. 11. 2018 15:00 ZUŠ Domažlice
Břetislavova 84
termín bude upřesněn 14:00
Přednáška
- Káva, čaj, byliny - p. Eliška Dolinová

Kino Čakan - listopad 2018

číslo 11
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Městské kulturní středisko v Domažlicích

číslo 11
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KULTURNÍ AKCE
Čtvrtek 1. listopadu 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna

Denisa Beňovská
- fagot, Adéla
Triebeneklová - lesní roh

šlágrů, které mladší část pubve Francii.
lika dnes zná především díky
Tentokrát nám představí se
němu. Koncert nabízí vedle hitů svou kapelou průřez dosavadtohoto umělce, jako jsou Jen
ní tvorbou. Zazní nejen písně
Soubor byl založen studentkami Akademie múzických umění blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí z alba Marathon příběh běžce,
či Ave Maria, i některé starší
ale i písničky z prvních desek a
v Praze v roce 2012 pod pejeho
písničky,
které
pravidelný
také ty, které jsou zbrusu nové
dagogickým vedením Štěpána
návštěvník
třeba
v
posledních
a
na své vydání na nosiči teprKoutníka.
letech trochu postrádal.
ve čekají. Radůza se zvládne
Předprodej zbylých vstupenek
Předprodej vstupenek
doprovodit na několik hudeb(Austrálie/CZ) top vocal jazz od v Městském informačním středisku
v
Městském
informačním
centru
v
ních nástrojů, její zpěv hřmí,
v Domažlicích.
protinožců
Domažlicích
ale i jemně vypráví dojemné
Hudební kritikou i fanoušky
příběhy, jako například v nádvysoce oceněná zpěvačka
Neděle 18. listopadu 2018
herných baladách Madeleine
Michelle Nicolle je známá svou
od 14:00 a 16:00 hodin
nebo Jeannine, které se staly
schopností proniknout do srdce
kino Čakan Domažlice
skvostem jejího repertoáru.
písně stejně jako uměním
Loutkové divadlo Domažlice
Předprodej vstupenek v Městském
improvizace. Spolu se svým
informačním centru
kvartetem průběžně doplňuje a
v Domažlicích
rozvíjí svůj umělecký výraz. Vydala šest řadových alb, procestovala celou Austrálii a podívala
Vstupenky pouze v předprodeji v
Čtvrtek 22. listopadu 2018
se i do zahraničí - v roce 2005
MIC Domažlice
od 19:00
Pondělí
12.
listopadu
2018
vystupovala například na North
Jednotné vstupné 25,- Kč
velký sál MKS
od
19:00
Sea Jazz Festival
Předprodej vstupenek od 15.10.
Pořadatel: Universal Music
kino Čakan
v Holandsku.
2018
v
Městském
informačním
Czech Republic, s.r.o.
Přednáška - diashow
Michelle Nicolle (AUST) - zpěv,

MICHELLE
NICOLLE
QUARTET

O ČERVENÉ
KARKULCE

Libor Šmoldas (CZ), Jakub
Zomer (CZ) - klávesy, Ronny
Ferella (AUST) - bicí

JIŘÍ KOLBABA

- NEPÁL - HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Předprodej vstupenek v Městském
Ještě nedávno putovali Himálainformačním centru v Domažlicích.

jem pouze poutníci a pašeráci.
Nyní je tradiční asijská země
otevřená všem sportovně naladěným srdcařům.

Pondělí 5. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
VII. abonentní koncert

KALABIS
QUINTET

Zuzana Bandúrová flétna, Jarmila Vávrová
- hoboj, Nela
Durníková - klarinet,

centru v Domažlicích

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

RADŮZA

Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové“
Předprodej vstupenek v Městském
životopisy. Na ulici ji v roce
informačním centru v Domažlicích
1993 objevila Zuzana Navarová
a již tři dny na to zpívala
Čtvrtek 15. listopadu 2018
ve
svatyni
českých zpěváků,
od 19:30
v pražské Lucerně. O pár
velký sál MKS
týdnů později zde pak triumKoncert
fovala jako „předskokanka“
JAKUB SMOLÍK
slavné americké písničkářky
Koncert věčného romantika s
Susanne Vega, o šest let
doprovodnou skupinou, opět v
později měla stejnou čest při
Domažlicích.
koncertě Mikea Oldfielda. Od
Tradiční zábavně koncertní
té doby vydala několik velmi
vystoupení současné, uměúspěšných sólových alb, která
lecko-interpretační osobnosti,
bez jakékoliv reklamy lámou
jež svými písněmi oslňuje
rekordy v prodejnosti, získazejména něžnou část publika.
la několik zlatých Andělů a
J. Smolík těží ze své image,
bodovala také v anketě Zlatý
pěkných skladatelských kousslavík. Díky své jedinečnosti
ků Z. Bartáka, F. Kasla nebo
a originálním písním, čerJ. Zmožka, ale i nesmírně
pajících především z české
vytříbeného vkusu pro výběr
tradice, zaujala i publikum v
coververzí starších českých
zahraničí, například Polsku a

SLZA

- HOLOMRÁZ
TOUR 2018

Ahoj všem!
Holomráz Tour 2018 pokračuje i na podzim!
Můžete se těšit na novou
scénu, novou show, zároveň
zahrajeme všechny naše
nové písničky z alba Holomráz, které vyšlo v pátek 3.
listopadu 2017 a které jindy
takto naživo neuslyšíte!
Můžete se ale těšit i na hity
jako Lhůta záruční, Celibát,
Katarze či jiné písničky z
našeho debutového alba
Katarze.
Doražte i se svými přáteli do
jednoho z 8 měst, ve kterém
se turné bude konat, a staňte
se tak součástí nezapomenutelného zážitku!
My už se na vás, naše skvělé
fanoušky, moc těšíme!
Petr a Lukáš, Slza
Vstupenky zakoupíte v Městském
informačním centru v Domažlicích
a v síti Ticketportal.

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Neděle 25. listopadu 2018
od 14:00 a 16:00 hodin
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

O ČERVENÉ
KARKULCE

Vstupenky pouze v předprodeji v
MIC Domažlice
Jednotné vstupné 25,- Kč
Předprodej vstupenek od 15.10.
2018 v MIC v Domažlicích.

Úterý 27. listopadu 2018
od 19:30 hodin
velký sál MKS Domažlice
Divadlo v rámci předplatného

Divadelní společnost
Háta Olgy Želenské

Antonín Procházka

KLÍČE NA
NEDĚLI

domů ke svému zákonitému
partnerovi. Nakonec jsou
šťastni, i když nic nezískali.
Předprodej zbylých vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích

Čtvrtek 29. listopadu 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel: Sapporo My s.r.o
Koncert

BABOUCI

Koncert nejstarší jihočeské
dechovky v Domažlicích
Předprodej vstupenek od 4. 9.
2018 v Městském informačním
centru v Domažlicích.

Neděle 2. prosince 2018 od
19.00 hodin
augustiniánský kostel
MKS v Domažlicích ve
spolupráci se ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice

VÁNOČNÍ
KONCERT
UČITELŮ

číslo 11

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

PETR KOLÁŘ

- DARUJ MI CHVÍLI
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Pondělí 17. prosince
– neděle 23. prosince 2018

HUDBA
U STROMEČKU

v rámci vánočních trhů na
domažlickém náměstí před
radnicí
VSTUP ZDARMA!

Petr Kolář, několikanásobný
stříbrný Slavík, vystoupí
s rozšířenou kapelou v
Čtvrtek 3. ledna 2019 od 19.00
akustickém kabátě (akustické
velký sál MKS Domažlice
kytary, saxofon, bicí).
Tříkrálový koncert
Umělec je znám z muzikáloLENKA NOVÁ &
vých účinkování, ve kterých
PETR MALÁSEK –
patřil k těm, na které se jistě
nezapomíná. Vzpomeňme muVE DVOU TOUR
zikál Drácula, Vlasy, Hamlet,
Krysař nebo Tři mušketýři. Výraznou postavou současného
českého hudebního světa se
stal i díky skladateli a producentovi Karlu Svobodovi, jenž
mu i napsal nezapomenutelné
hity, jako je například „Ještě,
že tě lásko mám“.

Předprodej vstupenek v Městském
Režie: Antonín Procházka
Osobitá zpěvačka s nezainformačním centru v Domažlicích.
Hrají: Jana Šulcová, Zbyměnitelným sametovým
šek Pantůček/Viktor Limr,
altem Lenka Nová, která se
Neděle
9.
prosince
2018
od
Olga „Háta“ Želenská, Libor
v posledních letech nejvíce
19:30 hodin
Hruška/Antonín Procházprezentovala
na koncertech s
velký sál MKS Domažlice
ZUŠ Jindřicha
ka, Mahulena Bočanová,
Michalem Horáčkem, naváJaroslav Dušek,
Marcela Nohýnková /Vlasta
Jindřicha
zala spolupráci s klavíristou
Žehrová/Veronika Jeníková,
Don
Miguel
Ruiz
a
skladatelem Petrem MalásDomažlice
Pavla Vojáčková, Veronika
kem. Hudební spojení těchto
Předprodej vstupenek
Jeníková/Lucie Svobododvou osobností hned po prvv Městském informačním
vá, Martin Sobotka, Jiřina
Pátá dohoda nás zavádí do
ních koncertech zaznamenalo
centru v Domažlicích.
Pachlová/Vlasta Žehrová
velkou pozornost a nadšení
Předplatitelé koncertní a divadelní hlubší roviny našeho sebeuvěKomedie.
domování a navrací nás k našepublika. V písních, které
sezóny mohou uplatnit 20,- Kč
mu vrozenému pravému já.
Dva manželské páry se seLenka prezentuje svým velmi
slevu po předložení abonentní
Hrají: Jaroslav Dušek, Alan
jdou na nepovedeném mejdaosobitým pojetím, se prolínají
vstupenky!
Vitouš, Pjér La Š´éz
nu. Prozradí se, že všichni
příběhy ženy, která vedle
Režie: Jaroslav Dušek.
čtyři nejsou příliš spokojeni
krásného hlasu, profesionality
Pondělí 3. prosince 2018
Předprodej vstupenek od 5.11.2018
s tím, čeho dosáhli, a jejich
a noblesy na pódiu zůstává
od 19:30 hodin
v Městském informačním centru v
manželské soužití trpí stereoduší a srdcem především obykino Čakan
Domažlicích.
typem. V opilosti se partneři
čejnou holkou, která prožívá
Vánoční koncert
prohodí, vymění si klíče od
životní radosti a strasti všedNeděle 16. prosince 2018
bytu a po kratičké radosti z
ních dnů a nepřestává věřit
od 19.00
něčeho nového se z této zá- 40 LET NA CESTĚ
v lásku a životní naplnění.
velký sál MKS Domažlice
měny roztočí kolotoč potíží.
Speciální koncert skupiny
Vynikající Petr Malásek pak
Vánoční koncert
Ze Švýcarska přijede boNEZMAŘI, k jejímu 40. výrovelmi zkušeně a instinktivně
hatá tetička, na oběd přijde
čí. Během vystoupení zazní
na klavír jednotJANEK LEDECKÝ doprovází
nepříjemná tchýně, podvepísničky od počátků skupiny
livé písně. V sálech vzniká
dený manžel přijde potrestat
až po součastnost. Diváci
neopakovatelná atmosféra
– VÁNOČNÍ TURNÉ
nevěru své ženy, manželka
uslyší například písničky
srovnatelná s koncerty, kdy
2018
vlivného funkcionáře přijde
Ráno bylo stejný, Bodláky ve
Petr spolupracoval na jednom
VYPRODÁNO!
zachraňovat svoji propadavlasech, Musím jít dál, Písek,
pódiu s Hanou Hegerovou.
jící dceru. Vrší se trapasy
Růže, samozřejmě nebudou
a nedorozumění. Hrdinové
chybět ani další písně ze
jsou fyzicky i duševně týráni,
Rozsvícení vánočního stromu v Domažlicích
všech 13 CD kapely.
dostávají se do choulostivých
Předprodej vstupenek v Městse uskuteční v sobotu 1. prosince, začátek
situací, a tak brzy zatouží
ském informačním centru v
programu je v 16 hodin.
po jediném - dostat se zase
Domažlicích

PÁTÁ DOHODA

NEZMAŘI

Fotogalerie

číslo 11
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Ocenění seniorů na domažlické radnici

Na začátku října byli v obřadní síni domažlické radnice oceněni někteří domažličtí senioři. Jejich práci ocenil starosta města Miroslav Mach a místostarostové Stanislav Antoš a Zdeněk Novák. Všichni přítomní dostali pamětní list a knihu. Seznam oceněných
seniorů: Marie Nová (za dlouholetou činnost v pěveckém sboru Čerchovan), Vlasta Čejková (in memoriam – za obětavou činnost
v pěveckém sboru Čerchovan), Dáša Heindlová, Petr Plzenský (za dlouholetou činnost ve Svazu postižených civilizačními chorobami), Dana Herbriková, Mgr. Petr Matějka, Jan Kralovec, Bedřich Řechka, Ladislav Verner (za vynikající reprezentaci Plzeňského
kraje a města Domažlice na Mezinárodních sportovních hrách seniorů ČR - na snímku), Anna Léblová, Marie Janutková (za dlouholetou činnost v Klubu českých turistů, odbor Domažlice), Mgr. Václav Hruška (za dlouholetou činnost vedoucího oddílu sportovní
gymnastiky v Tělovýchovné jednotě Sokol Domažlice), Milan Škudla (za dlouholetou činnost v Českém svazu chovatelů, ZO Domažlice), Josef Výchart (za dlouholetou činnost v Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu), Jiří Průcha (za dlouholetou činnost v Klubu seniorů Policie ČR), Karel Paroubek (za dlouholetou činnost ve Svazu dobrovolných hasičů Domažlice), Mgr.
Jarmila Kahlerová (za dlouholetou činnost vedoucí oddílu žen I. sokolské všestrannosti v Tělovýchovné jednotě Sokol Domažlice),
Jarmila Kalíšková (za dlouholetou činnost v Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice).Foto: Archiv radnice

Svatováclavská jízda 2018

V pátek 28. září se domažlické náměstí zaplnilo lidmi a také koňmi. Konala se tady
totiž již 18. Svatováclavská jízda. Družina v čele se sv. Václavem letos vyjela ze
Zahořan. Na náměstí všechny přivítal starosta města Miroslav Mach (na snímku
vpravo dole). Více fotografií na www.domazlice.eu. 
Foto 3x: (bub)

ZUŠ / MP Domažlice / pozvánka
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Pozvánka na Domažlickou senior akademii
Domažlická senior akademie – to je název projektu,
který Městská policie Domažlice realizovala ve spolupráci s Městskou radou
seniorů Domažlice již v loňském roce a letos je již připraveno její pokračování.
Tento preventivní projekt se u veřejnosti
setkal s opravdu velkým ohlasem, na přednáškách se vystřídalo více než 100 seniorů
a návštěvnost každé z přednášek se pohybovala kolem 40 posluchačů. Na konci
uplynulého cyklu vyplňovali účastníci krát-

ký dotazník, kde sami uváděli, o jaká nová
témata by měli zájem, jaká témata chtějí
slyšet znovu a hodnotili i celkový průběh
akce. Na základě těchto poznatků byly na
přání účastníků do letošní akademie zařazeny dvě přednášky s regionální historickou tematikou.
Mezi nejžádanější přednášky patřila bezesporu ukázka práce psovodů Policie ČR,
která proto nebude chybět ani v letošním
ročníku. Účastníci se mohou těšit také na
základy práva, dopravní tematiku z pohledu
řidiče, chodce a cyklisty i povídání o zdra-

Muži přespali v kině
Domažličtí strážníci přijali 18. 10. 2018 oznámení od pracovnice kina Čakan, že se v objektu nachází dva cizí muži s kapucemi na
hlavách, kteří zde nejspíš přenocovali a je
možné, že rovněž něco odcizili. Žena uvedla, že na muže zakřičela, ti však okamžitě
utekli. Na místo události se ihned dostavila
hlídka MP, která oznamovatelku uklidnila,
zjistila potřebné informace a provedla prohlídku objektu.
Díky dobrému pokrytí centra města kamerami MDKS, včetně vchodu do kina Čakan se

na kamerovém záznamu podařilo pachatele
najít a popsat i směr jejich odchodové trasy.
Dvě motorizované hlídky strážníků následně i
s popisem obou mužů vyjely do ulic a během
5 minut došlo k zadržení podezřelých osob
nedaleko OD Kaufland.
Oba cizinci (Němec a Kolumbijec) byli strážníky omezeni na osobní svobodě a poté
převezeni na obvodní oddělení Policie ČR k
provedení dalších potřebných opatření. Na
služebně městské policie mezitím rovněž probíhaly úkony nezbytné k šetření události, a to

vém životním stylu. Mezi oblíbené přednášky již tradičně patří sebeobrana pro seniory
pod vedením zkušeného lektora Waldemara Janečka, která je pro seniory připravená
na začátek ledna, stejně tak jako základy
první pomoci včetně praktických ukázek.
Domažlická senior akademie začíná již 1.
listopadu 2018 od 16:00 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu v Domažlicích
(náměstí Míru 1). Akademie je otevřená
všem seniorům i „neseniorům“, stačí jen
mít chuť dozvědět se něco nového a přijít
mezi nás.  Ing. V. Říhová, MP Domažlice
zejména pomocí kamer MDKS.
Bylo zjištěno, že oba muži do prostor kina
vnikli večer předešlého dne, kdy během promítání nebyly řádně uzavřené vchodové dveře
– jeden z mužů možnost vniknutí do objektu
nejprve vyzkoušel, poté se vrátil pro svého
společníka. Muži si s sebou přinesli deku a v
objektu přenocovali. Během svého pobytu v
prostorách MKS konzumovali jídlo, alkoholické
i nealkoholické nápoje z místního baru a odcizili rovněž menší finanční hotovost.
Celá událost od doby oznámení do doby zadržení pachatelů trvala strážníkům necelých 45
minut. 
Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Dvakrát oceněni hejtmanem
Hned dvou ocenění se dostalo od hejtmana Plzeňského kraje našim nejlepším
žákům a jejich učitelům.
Perla Plzeňského kraje se jmenuje ocenění, které od hejtmana Josefa Bernarda
získal folklorní soubor Chasnická dudácká kapela a dívčí trio, které vedou Vlastimil Konrády a Jitka Svobodová. Nominaci
na tuto cenu proměnil v ocenění samotné
i další žák naší školy Patrik Hradecký,
který je žákem Lucie Bínové. 23. září se
všichni jmenovaní zúčastnili slavnostního
galavečera na Nové scéně Divadla Josef
Kajetána Tyla v Plzni, kde si převzali tato
ocenění.
Jak folklorní soubor, tak Patrik získali na
jaře v ústředním kole soutěže ZUŠ první místa a absolutního vítěze, a tak byli
vybráni jako nejlepší reprezentanti Plzeňského kraje v oblasti umění. Toto ocenění
hejtmana Josefa Bernarda si převzali 3.
října v Domě hudby v Plzni.
Rád bych touto cestou všem oceněným
poděkoval a pogratuloval, avšak nejen
jim, ale i jejich pedagogům, kteří mají na
úspěchu jistě nemalou zásluhu.
Josef Kuneš,
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Patrik Hradecký (uprostřed) při převzetí ocenění na galavečeru na Nové scéně
Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. 
Foto: Plzeňský kraj

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA
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Náročné klání hasičů uzavíral výstup na věž

Slavnostní nástup před domažlickou radnicí na náměstí. 
Domažlické náměstí patřilo v sobotu 6. října 2018 třetímu Mistrovství České republiky v TFA dobrovolných hasičů. Záštitu nad
akcí převzali hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard a starosta města Domažlic
Ing. Miroslav Mach. Na start náročného
závodu simulujícího práci hasičů u zásahu
se postavilo ve dvou věkových kategoriích 66 závodníků z celé republiky. Závod
absolvovali ustrojeni do kompletního zásahového oděvu včetně obuvi, rukavic,
přilby a s dýchacím přístrojem jako zátěží.
Trať byla postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících a byla
rozdělena do čtyř úseků. Na prvním je
čekal běh s požárními hadicemi spočívající v rozvinutí dvou hadicových vedení (6
hadic B) s proudnicemi na určenou vzdálenost a následné sbalení dvou hadic B.
Zdolání druhého úseku představovalo 80
úderů palicí v Hammer boxu, dále v pronesení dvacetikilového závaží překážkou
se sníženým profilem oběma směry. Následovala uchopení osmdesátikilové figuríny, její přemístění na vzdálenost 60 metrů a překonání tři metry vysoké bariéry.
Ve třetí části závodu soutěžící postupně
dopravil 4 žebříky, spojené po 2 kusech,
k lešení, o které je opřel, vystoupal do
určeného místa, pomocí lana vytáhl a

odložil břemeno o hmotnosti 25 kilogramů na plošinu lešení a sestoupil na zem.
Poslední částí byl výstup do věže kostela
po 194 schodech. V ochozu věže byl cíl,
resp. závodník zde zastavil časomíru.
Pořadí jednotlivců v každé kategorii bylo
stanoveno na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů
dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.
V kategorii A se mistrem republiky stal Michal Skřivánek časem 4:40,00 (SDH Rohatec, KSH Jihomoravského kraje) před
stříbrným Markem Zechou (4:41,10, SDH
Vránová Lhota, KSH Pardubického kraje) a bronzovým Jiřím Tkaným (4:43,07,
SDH Babice, Kraj Vysočina).
S náročnou tratí se v kategorii B nejlépe
vypořádal Antonín Rendl časem 4:40.53
(SDH Česká Kubice, KSH Plzeňského
kraje) před Tomášem Mácou (4:49,25,
SDH Brno-Slatina, KSH Jihomoravského kraje) a Josefem Černíčkem (5:14,04,
SDH Jestřabí, KSH Zlínského kraje)
V součtu časů pak bylo pořadí družstev
následující: 1. KSH Plzeňského kraje, 2.
KSH Jihomoravského kraje, 3. KSH Pardubického kraje.
Luboš Mleziva, SDH Domažlice
Zdroj: www.sport.dh.cz

Foto: Petr Dolejš

Vítězná družstva (snímek nahoře). Nejlepší byli hasiči Plzeňského kraje.

Foto 2x: www.pozary.cz

Inzerce / různé
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Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
- domov pro seniory
se sídlem: Baldovská 638, Domažlice 344 01
Ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních
služeb - domov pro seniory Domažlice
oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
PRACOVNÍHO MÍSTA
ÚŘEDNÍK - REFERENT/KA ÚČETNÍHO ÚSEKU
Požadavky a přesné podmínky přijetí najdete na:
www.soc.-sluzbymestadomazlice.cz
nebo na
www.domazlice.eu
Více informací: Marie Pivoňková nebo Petra Vařechová,
tel. 379 725 853
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeči zašlou
nejpozději do 12. 11. 2018 v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - VŘ“ na adresu Městské centrum
sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory,
Baldovská 638, Domažlice 344 01.

VÝUKA ANGLIČTINY

KOSMETIKA „u Schneiderů“
Nabízíme před zimními plískanicemi celkové ošetření pleti
přírodní kosmetikou.
*Klasické kosm. služby, parafínové zábaly rukou, pedikůru.
*Bělení zubů spec. lampou (bez poškození skloviny).
*Služby plast. chirurga (botox,kolagen,mezonitě).
--------------------------------------------------------------------------V kadeřnictví pokytujeme nyní pánské i dámské
služby bez předchozího objednání.
Domažlice, Poděbradova 658

tel.: 379 725 325

- 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 11

Vydání Domažlického zpravodaje je ke stažení
ve formátu pdf na www.domazlice.eu
Masáže Urban
Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346

Farní sbor ČCE v Domažlicích Vás všechny zve na:

PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
KDE:

Kulturní sál v LUŽENIČKÁCH
SOBOTA 17. 11. 2018 OD 9 - 18 HOD.
NEDĚLE 18. 11. 2018 OD 9 - 18 HOD.
PONDĚLÍ 19. 11. 2018 OD 9 - 16 HOD.
Nabízíme oblečení dětské, dámské i pánské, obuv, bytový textil,
hračky, domácí potřeby, bytové doplňky aj.

Uzávěrka inzerce
pro prosincový
Domažlický zpravodaj je 5. 11. 2018
Domažlické městské lesy spol. s r.o.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA - AKČNÍ CENY!
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 6 534 Kč 191*250 mm
1/2 strany 3 267 Kč
1/4 strany 1 634,- Kč
řádková inzerce - 1 řádek 39,- Kč
(ceny uvedeny bez DPH)
Kontakt: 777 968 884
Kristýna Bublová

Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

Inzerce
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Domažlické technické služby (DTS)
přijmou
ELEKTRIKÁŘE

Kontakt:
379 722 394
SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402
nebo 774 648 402
-18%
Annona muricata
-20%
Beauty kosmetika
% SLEVA
Čaje pro zdraví
3+2 ZDARMA
Pentagram mýdel

PRODUKT ZA 1 KČ
Při nákupu nad
1 000 Kč - zubní pasta - výběr ze 3 druhů
2 000 Kč - Biotermal
3 000 Kč - King Kong
4 000 Kč - Organic Beta
5 000 Kč - Vitaflorin + mýdlo Drags Imun
6 000 Kč - Organic Beta + Vitamarin
7 000 Kč - Cistus incanus + Artrin balm
+ mýdlo Drags Imun
8 000 Kč - Peralgin + Organic Beta

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

•
•
•
•
•
•

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

Inzerce
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