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INVESTIČNÍ AKCE V DOMAŽLICÍCH

Dokončení rekonstrukce pivovaru, renovace a přístavba plaveckého bazénu nebo
oprava školní kuchyně. To jsou jen některé
akce, které probíhají nebo budou v nejbližší době zahájeny v Domažlicích. Jedná se
o investiční akce za desítky milionů korun.

Na květnovém zasedání schvalovali domažličtí zastupitelé hned několik rozpočtových opatření, aby se mohly co nejdříve
rozběhnout stavební práce na plánovaných projektech.
Jednalo se například o rozpočtovém opatření k veřejné zakázce „Domažlice, ZŠ
Komenského 17, oprava fasády, bývalá
dívčí škola – JV průčelí“. Jedná se o opravy za více než 4 miliony korun bez DPH.
Budova z roku 1909 v ochranném pásmu
městské památkové rezervace byla naposledy opravována zhruba před 25 lety
a členitá fasáda si již rekonstrukci skutečně zaslouží. Práce budou probíhat od
června do září 2018.
Další rozpočtové opatření, které zastupitelé odsouhlasili, bylo k veřejné zakázce
„Plavecký bazén Domažlice – stavební
úpravy, přístavba a nástavba“. Mnohamilionový projekt se připravuje již řadu let.
Původně měly práce probíhat bez uzavření areálu během plánovaných odstávek,
ovšem vítězná firma, která zakázku získala, nakonec práce ukončila a domluvená
zakázka se změnila v soudní spor. Nově
byla tato akce vysoutěžena firmou OHL
ŽS Brno střed Veveří za celkovou částku 291 milionů 880 tisíc korun bez DPH.
Práce budou zahájeny v červenci. Hotovo má být v srpnu 2019 s tím, že bazén
bude během prací kompletně uzavřený.

Vizualizace budoucí podoby domažlického pivovaru. Rekonstrukce je v plném
proudu. 
Foto: MěÚ Domažlice - vizualizace projektu
V letošním roce je plánováno proinvestovat 68 868 693,- korun (bez DPH).
18. června byla zahájena také další etapa
práce na opravě části školní kuchyně ZŠ
Komenského 17. Město do rekonstrukce
letos investuje přes 4 miliony korun. Během letních měsíců by mělo být hotovo.
Kvůli renovaci kuchyně se v posledních
dvou týdnech školního roku nevařilo
a školáci na obou základních školách měli
kratší vyučování.
A nezahálí se ani na pokračující rekon-

Zasedání zastupitelstva města se v červenci nekoná.
V srpnu se uskuteční ve středu 29. srpna od 16:00 hodin v malém
sále MKS. Osobní diskuse občanů s vedením města Domažlice se
koná 20. srpna od 14:00 v kanceláři starosty.

strukci domažlického pivovaru. Na projekt
„Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum
Domažlice“ bude město Domažlice čerpat
dotace ze dvou dotačních titulů Evropské
unie. Součástí celkového projektu revitalizace a rekonstrukce objektu je projekt
„Vzdělávací centrum knihovna“ (IROP,
dotace je ve výši 10,3 mil. Kč, tedy 90%
z uznatelných nákladů) a rekonstrukce
jižního křídla budovy na nové Komunitní
centrum v Domažlicích (IROP, dotace je
ve výši 17,9 mil. Kč, tedy 90% z uznatelných nákladů). Pokračování na straně 3

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice

číslo 7,8

ZASTUPITELÉ ŘEŠILI PROBLEMATIKU
PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL
V posledních letech přibývá cyklistů,
kteří za kulturními památkami vyráží do
Domažlic. Potýkají se ovšem s problémy, kam zaparkovat svá kola, když si ve
městě chtějí zajít do restaurace nebo se
podívat na nějakou zajímavost. Tyto potíže na květnovém zasedání zastupitelstva
připomněl zastupitel Vlastimil Konrády.
Do diskuse na závěr jednání se postupně zapojili i ostatní zastupitelé. Své
názory přidal zastupitel Miroslav Vokáč, Stanislav Antoš a k problémům
se vyjádřil i starosta Domažlic Miroslav
Mach. „Možnost, kam odložit jízdní kolo
cyklisté v Domažlicích mají, například
u základní umělecké školy. Bohužel právě o tuto lokalitu není příliš velký zájem,

protože majitelé by chtěli mít svá kola
lépe pod dohledem a uschovat si je ideálně přímo na náměstí,“ uvedl Mach.
To je ale problém z pohledu památkářů
a také dopravní policie.
„Měli jsme již v minulosti vytipované asi
tři lokality, ovšem narazili jsme na nesouhlas úředníků,“ vysvětlil místostarosta města Stanislav Antoš. Památkářům
nebo policii se nelíbila vzdálenost cyklistického stojanu od vozovky a také to, že
stojany ruší historický ráz náměstí.
Vedení města se přesto bude snažit najít vhodnou alternativu a cyklistům pobyt
v Domažlicích co nejvíce zpříjemnit.
(bub)


Kulturou nabité léto v Domažlicích
Už 1. června byl v Domažlicích zahájen
tradiční projekt Kulturní léto, který pořádá Městské kulturní středisko v Domažlicích. Celkem jsou připraveny více než
tři desítky jednorázových či několikadenních akcí a festivalů. Jejich kompletní
přehled je zpracován v brožuře Kulturní
léto, která je k dostání v domažlickém
infocentru.
Tradičně jsou připraveny festivaly Hudba pod hradem, Bohemia JazzFest nebo
Hudba v alejích. Kompletní program

najdete ve zpravodaji na stranách 8 a 9
a také na webových stránkách www.idomazlice.cz.
V polovině srpna se Domažlice opět
stanou dějištěm jednoho z nejstarších
folkloristických festivalů v Čechách Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť.
Přípravy probíhají již od ledna. Letos by
měly scény slavností nabídnout více vystoupení tuzemských souborů. Program
a další důležité informace najdete na
(bub)
www.chodskeslavnosti.cz. 
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KRÁTCE:
Dne 28. září se bude v Domažlicích
opět konat tradiční Svatováclavská jízda. Do Domažlic tentokrát koně se svými jezdci vyrazí ze Zahořan. Řidiči musí
v tento den počítat s dopravním omezením na náměstí. Více informací o akci
najdete na straně 5.
Zastupitelé schválili dle přeloženého
návrhu Výboru pro kulturu a cestovní
ruch dotace z programu Oblast kultury
a ostatní zájmová činnost, oblast sociální.
Zastupitelé na svém květnovém zasedání stanovili počet zastupitelů pro další
volební období 2018 - 2022 na 21. Protinávrh zastupitele Miroslava Vokáče, který z úsporných důvodů na administrativu
navrhoval schválit 19 zastupitelů, neprošel.
Radní schválili pronájem veřejných záchodů v Chodské ulici novému provozovateli. Otevřeno bude do 30. září v týdnu
od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 13
hodin a v neděli od 10 do 15 hodin. Během konání Chodských slavností potom
non stop.
Dotaci ve výši 55 tisíc korun obdrželo město Domažlice na pořádání akcí
k Oslavám 100 let od vzniku Československa. Prostředky městu poskytl Plzeňský kraj. Celkový rozpočet pořádání
přednášek k tomuto výročí je 300 tisíc
korun. 
(bub)

Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

OPRAVA PRŮTAHU MĚSTEM BY MĚLA ZAČÍT V ČERVENCI
Výběrové řízení na akci I/26 průtah městem Domažlice – II.etapa ještě stále probíhá. Předpokládaný termín realizace se
bude odvíjet od termínu jeho dokončení.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem této akce, předpokládá, že by
se v Domažlicích mělo pracovat od července do října 2018.
„Práce by byly prováděny za provozu
s jeho omezením v přilehlém jízdním
pruhu, po ucelených úsecích. Překopy
vozovky pro přípojky by byly prováděny
po polovinách. Je zpracováno vzorové

dopravně inženýrské opatření, které obsahuje i možnost řízení provozu semafory. V případě potřeby by byl provoz na
staveništi řízen pověřenými a řádně proškolenými pracovníky stavby,“ upřesnila
tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.
ŘSD se zavázalo, že během konání
Chodských slavností by byl průtah bez
dopravních komplikací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle projektové dokumentace je stanovena na 47 202 135,- Kč vč. DPH. Město

Domažlice se bude podílet dalšími 4 miliony korun na opravách chodníků, budování ostrůvků a přechodů.
Doporučení vedení nákladní dopravy
přes sil. I/22 kvůli realizaci akce I/26
průtah Stod před okružní křižovatkou
u Draženova by zůstal platné.
Pokud by nebyl vybrán vhodný dodavatel stavby, je možné, že se realizace
opravy průtahu městem přesune až na
příští rok.


(bub)

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

MěÚ Domažlice
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INVESTIČNÍ AKCE V DOMAŽLICÍCH

Dokončení z titulní strany
Práce na rekonstrukci pivovaru provádí
společnost Metrostav. V letošním roce je
plánováno prostavět asi 58 milionů korun,
v příštím roce potom zhruba 55 milionů.

Další finanční podporu z Evropské unie
(IROP, výše dotace je 19,9 mil. Kč, tedy
90% z uznatelných nákladů) se domažlické radnici podařilo získat na revitalizaci bytových domů (ulice Kunešova,

Michlova, 17. listopadu, Kovařovicova
a Kozinova). Práce, které právě probíhají na zateplení objektů, by u posledního
z nich měly být hotové do konce letošního roku. 
(bub)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- DIAKONIE ZÁPAD ROZŠIŘUJE V DOMAŽLICÍCH SVÉ SLUŽBY
V červenci, kdy školy a z části i mateřské
školy zavírají své dveře, naopak své dveře otevírá nové zařízení Diakonie Západ.
Doposud jsou v rámci této organizace
v Domažlicích nabízeny služby Klub Fontána pro děti a mládež, Adite pro náhradní rodiny, Archa pro rodiny s dětmi, Plus
pro lidi krizové situaci a Prevence pro
školy a veřejnost.
Diakonie Západ teď v návaznosti právě
na Klub Fontána pro děti a mládež přichází s novou projektovou aktivitou. Jedná se o nízkoprahovou přípravku s názvem Klubík Kapka, který bude nabízet

celoroční program pro děti ve věku 4 až
10 let, které potřebují pomoc při získávání základních sociálních návyků, s přípravou do školy či jen chtějí smysluplně
trávit volný čas se svými vrstevníky.
Klubík má své sídlo ve druhém patře
budovy hlavní pošty na adrese Msgre.
B. Staška 71, v místnosti číslo 315. Děti
mohou do Kapky přicházet samy nebo je
sem mohou přivést jejich rodiče, a to ve
dnech pondělí až středa v čase od 11:30
do 15:00 hod. Pro děti zde bude připravený zábavný i vzdělávací program, výtvarné aktivity i široká paleta herního

vybavení. Prostor Klubíku má okamžitou
kapacitu až 10 dětí a jeho využívání není
zpoplatněno. Realizace této aktivity je
financována ze sbírky Pomozte dětem
organizované Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti.
Více informací je možno získat na tel.:
734 686 667 nebo na e-mailu klub.fontana@diakoniezapad.cz, brzy již také na
www.diakoniezapad.cz .
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, MěÚ

dotační program na obnovu objektů
prohlášených za kulturní památku na území
městské památkové rezervace 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 2019 a výhledově na další 4 roky
(tj. do roku 2023).
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 ročními 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 pro-

stranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u MěÚ Domažlice,
odboru kancelář starosty – úsek památkové péče, do 20. 8. 2018 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, Bc. Hinterholzinger, tel. 379 719
126) nebo na webových stránkách Města
Domažlice http://www.domazlice.eu/
Odbor kancelář starosty, MěÚ

MěÚ Domažlice

číslo 7,8
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Tajemnice Městského úřadu Domažlice

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

úředník – správní referent/ka
pro úsek územního plánování
Bližší informace: Ing. Ivana Sladká, ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 184,
přihlášku zaslat nejpozději do 4. 7. 2018

úředník – správní referent/ka
na úsek přestupků
Bližší informace: Mgr. Martina Petrovická, ved. odboru projednávání přestupků, tel. 379 719 233, přihlášku zaslat nejpozději do 10. 7. 2018

úředník – správní referent/ka
odboru správy majetku
Bližší informace: Bc. Michal Hájek, ved. odboru správy majetku, tel. 379 719 172, 602 334 228, přihlášku zaslat nejpozději do 10. 7. 2018
Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice:
www.domazlice.eu v sekci volná místa.

Výstavba bytových domů v lokalitě sídliště kozinovo
pole prostřednictvím soukromého investora
Město Domažlice zvažuje možnost realizovat prostřednictvím soukromého investora (developera) výstavbu bytových
domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v
Domažlicích - Týnské Předměstí na pozemcích p. č. 2288/2, 2294/14, 2299/1,
2311/1, 2311/25, 4817/1 a 4865/1, resp.
jejich částí, vše v k. ú. Domažlice.
Dotčené pozemky jsou dle platného
územního plánu zahrnuty do stávajících
stabilizovaných ploch bydlení v bytových
domech (BM) a částečně do rozvojových
ploch P21 a Z9, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci a zpracováním územní studie; v
zadání změny č. 1 územního plánu je navrhováno předmětnou část dotčených pozemků z těchto rozvojových ploch vyjmout
a zahrnout ji do stávajících stabilizovaných.
V dané lokalitě bude nezbytné vybudovat
novou dopravní a technickou infrastrukturu (nové místní obslužné komunikace
včetně chodníků a parkovišť, prodloužení
kanalizačních stok a vodovodních řadů,
veřejného osvětlení a teplovodu). Předpokládá se, že město bude vlastníkem

této nové veřejné infrastruktury (a bude
ji na svůj náklad provozovat) a zároveň
zůstane vlastníkem veškerých pozemků
tvořících veřejná prostranství, předmětem
prodeje soukromému investorovi by tedy
byly pouze zastavěné části pozemků, na
nichž se budou nacházet jednotlivé bytové domy. Předmětem jednání by pak bylo
především stanovení rozsahu nové veřejné infrastruktury, způsob její realizace a
financování, a to včetně administrace veřejné zakázky.
Za tímto účelem rada města schválila koncept memoranda o možné budoucí spolupráci. Text memoranda je k dispozici na
www.domazlice.eu. Město Domažlice očekává, že do konce měsíce července t. r. (tak,
aby s nimi mohlo být seznámeno zastupitelstvo města na svém srpnovém zasedání)
bude mít k dispozici nabídky na spolupráci
těch soukromých investorů, kteří by o tuto
výstavbu měli zájem a pro které by byly podmínky stanovené memorandem akceptovatelné, přičemž součástí nabídky bude studie
zástavby (jsou možná i variantní řešení) s
tímto obsahem:

1. návrh uspořádání bytových domů, koncepci veřejných prostranství včetně dopravního řešení a technické infrastruktury
a veřejné zeleně, případně umístění občanské vybavenosti (dětská hřiště....)
2. návrh umístění a vzhledu bytových domů,
jejich výšku, počet podlaží a počet bytů a návrh jejich napojení na inženýrské sítě
3. návrh umístění obslužných komunikací,
chodníků a odstavných a parkovacích stání (počet parkovacích stání bude navýšen
o 30 míst pro stávající bytový dům č. p.
566, 567, 568 (Švabinského ul., Domažlice - Týnské Předměstí)
4. návrh umístění inženýrských sítí - doplnění stokové sítě, vodovodní sítě, likvidace dešťových vod, veřejného osvětlení a
tepelné sítě - teplovodu.
Nabídky budou evidovány Odborem správy majetku Městského úřadu Domažlice,
který je bude předkládat příslušným orgánům města k projednání.
Více informací na www.domazlice.eu.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJVĚTŠÍ ALOBALOVOU KOULI
Ve středu 20. června byly vyhlášeny výsledky posledního (25. ročníku)
soutěže O největší alobalovou kouli. Slavnostní vyhlášení proběhlo v
obřadní síni domažlické radnice. Celkem bylo v letošním roce sebráno
2 272 kg alobalu. Zúčastnilo se 161 jednotlivců a 38 kolektivů.
Vzhledem k časové náročnosti na organizování soutěže (především
třídění odpadu), jednalo se v letošním roce o poslední ročník.
Nejlepší sběrači: jednotlivci - 1. místo Křížovi Václav a Martin - 155,65
kg, 2. místo Hájková Michaela - 73,45 kg, 3. místo Konopíková Anna
- 33,15 kg, kolektivy - 1. místo MŠ Postřekov - 191,75 kg, 2. místo MŠ
Lštění - 131,35 kg, 3. místo MZŠ Klenčí pod Čerchovem - 116,05 kg.
Fotogalerii najdete na www.domazlice.eu. 
(bub)

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...
30. 6. - 8. 7. Účast na Letním turistickém srazu 2018 v Sokolově. Doprava
individuální.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE

Od 4. do 6. 7. nabídka prohlídky památek, okružní a městské trasy, rozhledny,
vyhlídky, středověké doly, vodáctví, jízda
na kole a kolečkových bruslích, muzea,
lanová centra, labužnicky za pivy a další.
Informace na http:// turisti.turistika.cz/sokolov. E-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz.
Středa 11. 7. Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v 6:12 hod. do Že-

Změna otevírací doby
v jednotlivých odděleních v době
letních prázdnin od 2. 7. do 31. 8.
Městská knihovna upozorňuje návštěvníky na
každoroční změnu otevírací doby v době letních
prázdnin. Změny se týkají všech provozů knihovny.

Oddělení pro dospělé čtenáře, Čítárna
Oddělení speciálních služeb a regionální
a Internetová studovna			
oddělení
PO
9 -12			
13 -18		
PO
9 - 11		
13 - 18
ÚT		
zavřeno				
ÚT 		
zavřeno
ST
9 -12			
13 -18		
ST
9 - 11		
13 - 18
ČT		
zavřeno				
ČT		
zavřeno
PÁ
9 -12			
13 -16 		
PÁ
9 - 11		
zavřeno
			
Oddělení pro děti a mládež
		
PO
9 -12			
13 -16
		
ÚT		
zavřeno
		
ST
9 -12			
13 -16
		
ČT		
zavřeno
		
Pá
9 -12			
13 -16

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 6. AŽ 17. SRPNA

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje, že z provozních důvodů bude
v této době celá knihovna pro veřejnost uzavřena. Prosíme čtenáře, aby s tímto
uzavřením počítali a předzásobili se na své dovolené a chvíle odpočinku dostatečným
počtem knížek i časopisů. Běžný provoz knihovny bude zahájen v pondělí 20. srpna.
Děkujeme za pochopení.

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

Pro období prázdnin a dovolených jsme prodloužili výpůjční dobu zapůjčených
dokumentů tak, aby čtenáři, kteří budou mimo Domažlice, nemuseli řešit komplikace
s včasným vrácením či se obávat sankcí. Knihy a ostatní dokumenty vypůjčené
od 25. 6. do 31. 7. budou moci vrátit až na začátku září. Pro ostatní výpůjčky platí
měsíční výpůjční doba.

Výstavy:
Pohled na Latinskou Ameriku
Jde o souhrn fotografií koordinátora projektů AnD (Adopce na dálku) a SRS
(Středisko rozvojové spolupráce) Diecézní charity v Plzni Pabla Chacón Gila. Záběry
pořídil během své služební cesty v roce 2016. Navštívil tehdy Panamu, Peru, Bolívii
a Paraguay. Výstava představuje osobní pohled fotografa na každodenní život na
těchto místech a na aktivity, které zde DCHP organizuje. Je to pohled na svět, který
jakkoliv se nám může zdát vzdálený, je bližší, než si myslíme. Cílem výstavy je přiblížit
divákovi realitu a význam podpory české solidarity.
Výstavu ve vestibulu můžete navštívit od 3. 7. – 31. 7. v provozní době knihovny,
vernisáž výstavy se koná 3. července.

Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny
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lezné Rudy. Autobusem na Velký Bor.
Trasa: Velký Bor, Křemelná, Stodůlky,
Přední Paště, Paštěcký most, údolí
Otavy (11 km). Vede M. Senohrábková.
Středa 25. 7. Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD v 6:12 hod. Do Železné Rudy. Autobusem na Kvildu. Trasa:
Kvilda, prameny Vltavy, Bučina. Autobusem zpět do Železné Rudy (10 km).
Vede M. Senohrábková.

ČČK DOMAŽLICE
POZOR
ZMĚNA!

Odběr v Domažlicích
dne 23. 7. 2018 byl
z technických důvodů
ZRUŠEN! 
(ččk)

OBSAZENÍ SÁLU MKS
29.
11.
zů,
11.
29.


7. Zahajovací koncert lektorů
mezinárodních klarinetových kur5. 8. Závěrečný koncert účastníků
mezinárodních klarinetových kurzů,
8. Zasedání zastupitelstva města.
(mks)

SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA
Dobrovolné sdružení chovatelů a přátel
koní Domažlicka a Klatovska a obec Zahořany a město Domažlice srdečně zvou na
XVIII. Svatováclavskou jízdu ze Zahořan
do Domažlic, která se uskuteční 28. září.
Sraz bude mezi 9 a 10 hodinou v Zahořanech, slavnostní zahájení proběhne v 10
hodin (státní hymna, položení věnce u pomníku padlých za I. světové války, vzpomínka na 100. výročí založení Československa,
vystoupení trubačů). Do Domažlic se vyjede
v 10:30. Příjezd na domažlické náměstí je
plánován ve 12 hodin, kdy proběhne přivítání svatého Václava, žehnání koní a připraven bude také hudební program.
Na návsi v Zahořanech bude od 9 hodin
k poslechu dechová hudba Domažličanka.
Občerstvení pro majitele koní zajištěno.
Od 19 hodin se bude v kulturním sále
v Zahořanech konat taneční zábava, k
tanci a poslechu bude vyhrávat dechová
hudba Domažličanka.
Informace pro majitele koní u pana Fišera
tel. 728 422 195 (veterinární podmínky dle
nařízení Krajské veterinární správy Plzeň,
oblečení korektní nebo westernové).

(red)

Organizace a spolky
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ZÁCHYTNÁ STANICE PSŮ VALCHA

V Záchytné stanici psů Valcha čekají pejsci na nový domov. Je to například poslední dvojice roztomilých štěňátek
kříženců středního vzrůstu (foto vlevo - zbývá ještě jedna fenka a jeden pejsek) nebo kříženci Bobo (uprostřed) a Terinka (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 ZSP

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2018 V PLZNI
Třetí sportovní hry seniorů zorganizovala Rada seniorů Plzeňského kraje. Organizací byla pověřena organizace - RDC
TOTEM, stejně jako v loňském roce. Díky
profesionální organizaci proběhly 3 SHR
v Plzni dne 15. května na vysoké úrovni.
Záštitu nad akcí převzali Josef Bernard,
hejtman PK, Martin Zrzavecký, primátor
města Plzně, a Miroslav Brabec, starosta
městského obvodu Plzeň 1. Všichni výše
uvedení se zúčastnili zahájení her spolu
s náměstkyní a náměstky pro sociální oblast.
Seniorských her se účastnili také předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes a statutární místopředseda Mila Taraba. Přišel
také senátor Jan Látka. Po úvodních projevech a slibu účastníků zahájil SHS předseda krajské Rady seniorů Leoš Jochec.
Celkem 10 pětičlenných družstev soutěžilo v desetiboji, jehož disciplíny odpovídaly
programu celostátních her, které proběhnou v červenci v Olomouci.
Sportovní hry seniorů nebyly ovlivněny
deštivým počasím, které bylo meteorology
na tento den předpovídáno, pouze čerstvý
nárazový vítr působil negativně při některých disciplínách.
Po skončení soutěží proběhlo náročné
vyhodnocení výsledků v kategoriích žen
a mužů do 70 let a nad 70 let v jednotlivých
disciplínách, celkové pořadí jednotlivců v
desetiboji ve stejných věkových kategoriích a nakonec pořadí družstev. Ve velkém
sále TOTEMu se v době čekání na výsledky soutěžící i rozhodčí posilnili. Program
dětských souborů (pěvecký a taneční)
z 15. ZŠ v Plzni - Skvrňanech mimořádně osvěžil atmosféru a výkony dětí sklidily
zasloužené ocenění. V sále v tu dobu bylo
složení skutečně mezigenerační (jak odpovídá poslání TOTEMu - mezigenerační

centrum), od nějakých 7 let přes středoškoláky (část rozhodčích) po seniory starších osmdesáti let.
Z výsledků uvedeme jen pořadí prvních tří
družstev:
1. Družstvo Rady seniorů města Domažlice
2. Družstvo TOTEMu - Totemáci
3. Družstvo Oddíl turistiky - Aktivní stáří
ROZVOJ Plzeň
ZPRÁVA SPORTOVNÍHO ÚSEKU
I. družstvo - Jan Královec, Bedřich Řechka, Ladislav Verner, Dana Herbriková
a Anežka Karolyiová - ved. Věra Vernerová.
II. družstvo - Svatopluk Doubek, Mgr. Petr
Matějka, Jaroslava Kaucká, MUDr. Irena Paulerová, Alena Konopíková, ved. Hana Karbanová.
Jako rozhodčí Josef Váchal, starosta TJ

a uč. Zdena Hrádková.
Jako fotograf G. Řechková.
Družstvo se scházelo měsíc před závody
pravidelně, vyzkoušeli si všechny sporty,
zvlášť bollobal, šipky, hody na sokolišti.
Pan Verner obstaral a zhotovil nový bollobal, který pak byl na soutěži.
P. Kaucká obstarala zdarma 10 nových
triček a nechala je potisknout logem Městská rada seniorů Domažlice, což byla podmínka k soutěži. Předseda obstaral autobus, který nás dovezl tam i zpět.
Výsledky: I. družstvo potřetí zvítězilo, II.
bylo čtvrté z 10 družstev. Do Oloumouce
se kvalifikovalo celé I. družstvo (bez A.
Karolyiové) a podle počtu bodů i Petr Matějka. Všichni byli zaevidováni v Plzni do
družstva reprezentující KRS Plzeň.

MRS Domažlice

Vítězné domažlické družstvo A na snímku společně s družstvem B a doprovodem
zajišťujícím hladký průběh akce.
Foto: MRS Domažlice

Letní kino Domažlice - červenec 2018
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Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel ﬁlmové kopie. Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena

Tolik čerstvého vzduchu a takovou
uhlopříčku obrazu
Prosinec
2016doma nemáte
www.idomazlice.cz
začátky představení ve 21.30 hodin
Středa 4.

Metallica: Quebec Magnetic

Čtvrtek 5.

Ant-Man a Wasp

Pátek 6.

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema

Sobota 7.

Ant-Man a Wasp

Neděle 8.

Manžel na zkoušku

Rock film festival Vstupné 100,–Kč, 135 min.
Akční / dobrodružný film dabing Vstupné 120,–Kč, 109 min.
Rodinná komedie dabing Vstupné 110,–Kč, 110 min.
Akční / dobrodružný film dabing Vstupné 120,–Kč, 109 min.
Komedie s titulky Vstupné 120,–Kč, 110 min.

Středa 11. Scorpions

Rock film festival Vstupné 100,–Kč

Čtvrtek 12. Jurský svět: Zánik říše
Pátek 13.

Akční/dobrodružný film s titulky Vstupné 120,–Kč, 130 min.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Animovaný film v českém znění Vstupné 120,–Kč, 87 min.

Sobota 14. Mrakodrap

Akční / drama s titulky Vstupné 120,–Kč, 103 min.

Neděle 15. Ant-Man a Wasp

Akční / dobrodružný film dabing Vstupné 120,–Kč, 109 min.

Středa 18. MOTÖRHEAD

Rock film festival Vstupné 100,–Kč

Čtvrtek 19. Mamma Mia! Here We Go Again
Pátek 20.

Králíček Petr

Rodinná komedie dabing Vstupné 100,–Kč, 100 min.

Sobota 21. MICHAL DAVID – OPEN AIR TOUR 2018
Neděle 22. Mrakodrap

KONCERT
Akční / drama s titulky Vstupné 120,–Kč, 103 min.

Středa 25. Sex pistols

Rock film festival Vstupné 100,–Kč

Čtvrtek 26. Chata na prodej
Pátek 27.

Muzikál s titulky Vstupné 130,–Kč, 114 min.

Česká komedie Vstupné 100,–Kč, 112 min.

Pat a Mat znovu v akci

Animovaná rodinná komedie Vstupné 100,–Kč, 88 min.

Sobota 28. Mamma Mia! Here We Go Again
Neděle 29. Plán útěku 2

Muzikál s titulky Vstupné 130,–Kč, 114 min.
Akční / krimi dabing Vstupné 110,–Kč, 96 min.

Bližší informace o filmech na www.idomazlice.cz
Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena Možnost zakoupení občerstvení. Parkování zdarma vedle kina

LETNÍ KINO - INFORMACE
Předprodej vstupenek:
POKLADNA LETNÍHO KINA - 1 hodinu
před představením, sedadla nejsou číslovaná. Jednu hodinu před představením
v pokladně kina je možno koupit vstupenky i na jiný film.
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

Tel.: +420 379 725 852
Program: www.idomazlice.cz
Otvírací doba:
od 1. července do 31. srpna
po – pá 7.30 - 17.00 hod.
so 9.00 - 14.00 hod.
ne 9.00 - 14.00 hod.
st. svátky 9.00 - 14.00 hod.

MOŽNÁ JE TAKÉ REZERVACE PŘES
WEBOVÉ STRÁNKY
- www.idomazlice.cz
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP,
MOŽNOST PARKOVÁNÍ
U LETNÍHO KINA
V kině prosím nekuřte.
Občerstvení zajištěno.

Aktuality z Domažlic najdete na www.domazlice.eu

Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 1. července 2018
od 18:00 do 20:00 hodin
u kašny na náměstí

HUDBA
NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert
dechové hudby
VRCHOVANKA pod vedením
Petra Němce
VSTUP ZDARMA!

Středa 4. až sobota 7. července

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM A HUDBA
POD HRADEM

Pátek 13. července 2018
od 20:00 hodin
aleje u náměstí Míru

Blues Band
RK BAND – rock/fusion kytarista Jan Militký a spol.

Zahajovací koncert
22. ročníku
Rockových kurzů a
Letní umělecké dílny

Sobota 14. července 2018
náměstí Míru v Domažlicích
Festival

DAVE
GOODMAN

kanadský bluesový kytarista
a zpěvák, který má na kontě
spolupráci s hudebními jmény
jako je saxofonista David Sanborn, kytarista Jeff Healey,
Doobie Brothers nebo Ford

VSTUP ZDARMA!

BOHEMIA
JAZZFEST 2018
Největší jazzový festival
v České republice
program:

17.30 – ADAM TVRDÝ TRIO
– trio skvělého českého
kytaristy
19.00 – LEO BETZL TRIO
– kapela německého
pianisty
20.30 – BRYAN CARTER & THE YOUNG
SWANGERS – skvělá
kapela z New Yorku,
USA
VSTUP ZDARMA!

Sobota 21. července
od 20:00
letní kino Domažlice
Koncert
MKS v Domažlicích,
VM ART
production s.r.o.
a Allianz
pojišťovna uvádějí

MICHAL
DAVID

- OPEN AIR TOUR
2018
Speciální host:
Markéta Konvičková
Michal David zavítá
v rámci svého letního
turné do Domažlic.
Vstupenky v Městském
informačním centru
v Domažlicích
a v síti Ticketportal.

Sobota 21. července 2018
od 20:00 hodin
aleje u náměstí
Závěrečný koncert Rockových
kurzů a Letní umělecké dílny

HUDEBNÍ
PŘEDSTAVENÍ
VSTUP ZDARMA!

Neděle 29. července 2018
od 19:30 hodin
velký sál MKS v Domažlicích

ZAHAJOVACÍ
KONCERT
LEKTORŮ

11. letních
mezinárodních
klarinetových kurzů

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

Pátek 3. srpna 2018
od 18:00 hodin
koupaliště Babylon

VODNÍ
KONCERT

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

Sobota 4. srpna 2018
od 20:00 hodin
Veselá Hora - Vavřineček
Slavnosti

LETNÍ
BAROKNÍ
FESTIVAL
2018

Program:
Klarinetové soubory pod vedením Ludmily Peterkové
Skupina barokního historického tance a šermu En Garde
Barokní ohňostroj
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Městské kulturní středisko v Domažlicích
Neděle 5. srpna 2018
od 18:00 do 20:00 hodin
u kašny na náměstí

HUDBA
NA NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert
dechové hudby
STAVOVANKA pod vedením
Jana Votruby!
VSTUP ZDARMA!

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

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT

11. letních
mezinárodních
klarinetových kurzů

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

Pátek 10. srpna 2018
od 18:00 hodin
pódium u brány

OZVĚNY
FOLKLORU

Inspirace folklorem v podání
kapel ze světa worldmusic
Program:
18.00 – Zahájení CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ
18.10 – POITÍN
19.40 – TABASKER
21.30 – CARIBE
23.15 – NAVOSTRO
VSTUP ZDARMA!

Pátek 10. až neděle
12. srpna srpna 2018
letní kino
Koncert

če – staročeský řemeslný
jarmark. Mše svatá na
Vavřinečku.
www.chodskeslavnosti.cz
VSTUP ZDARMA!

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

CO ODNESL
ČAS

Petr Macháček, Dáša
Zázvůrková & Swing Trio
Avalon
Dášu Zázvůrkovou, Petra
Macháčka a Swing Trio
Avalon, jehož lídrem je
skvělý pianista Jakub Šafr
pojí nejenom přátelství, ale
především láska k dobré
muzice. Členové divadla
SeMaFor pro vás připravili
večer plný nestárnoucích
hitů, které ani čas neodvál.
Opět se můžete těšit na
pohodový swingový koncert
plný známých písní v podání mladých profesionálních
hudebníků.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20,- Kč sleva po
předložení abonentní vstupenky.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v
Domažlicích.

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

KATAPULT

- TURNÉ 2018
- ŠŤASTNÉ
64. CHODSKÉ NAROZENINY!
OLDA ŘÍHA - 70 let života

SLAVNOSTI VAVŘINECKÁ
POUŤ

Jedna z největších a nejstarších národopisných slavností.
5 scén a více než 600
účinkujících z Čech i ze
zahraničí. Folklor – tradice
– vynikající chodské kolá-

vzhůru nohama.
Katapult - 40 let od vydání
Stříbrného alba.
Olda Říha a jeho parťáci,
basák Andy Budka a bubeník Ondra Timpl, si dovolují oznámit, že skupina
Katapult prožije mimořádný
rok. Oldřich Říha, zakládající člen legendární skupiny
Katapult, oslaví ve skvělé

číslo 7,8

formě neuvěřitelné sedmdesáté narozeniny a navíc
si připomeneme 40. výročí
vydání stříbrného alba, které
v roce 1978 přivedlo k českému rocku několik generací
posluchačů a fanoušků z
celého Československa.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích

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

CHRIS
BERGSON TRIO

Chris Bergson byl uveden
v roce 2015 do newyorské
bluesové síně slávy (New
York Blues Hall of Fame) jako
„Mistr SuperBlues“. Další
významná ocenění: nejlepší
bluesové album roku 2008 dle
Mojo Magazine (Fall Changes), druhé nejlepší bluesové
album roku 2011 (Imitate the
Sun) a třetí nejlepší bluesové
album roku 2014 (Live at Jazz
Standard). Skvělý newyorský
kytarista a vynikající zpěvák
Chris Bergson se etabloval
na americké bluesové scéně
jako „jeden z nejinvenčnějších
skladatelů v historii moderního blues“ (citace z All Music
Guide). Vytváří vlastní originální směs blues, dřevní roots
music kořenů a soulu. Chris
Bergson doprovázel nebo sdílel pódium s takovými veličinami, jako jsou BB King, Norah
Jones, John Hammond, Etta
James, Bettye Lavette, Hubert
Sumlin, Levon Helm.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.
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Středa 31. října 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

MARTIN LOEW
- MADAGASKAR

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

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

JIŘÍ KOLBABA - NEPÁL
- HIMÁLAJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

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

JAKUB SMOLÍK

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

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

RADŮZA

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

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

SLZA - HOLOMRÁZ
TOUR 2018

Pořadatel: Universal Music
Czech Republic, s.r.o.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích
a v síti Ticketportal.

Úterý 9. října0 2018 od 19:00
kino Čakan
Přednáška - diashow

Pondělí 3. prosince 2018
od 19:30
kino Čakan
Vánoční koncert

Předprodej vstupenek v MIC.

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

PAVEL SVOBODA ISLAND - SEVERSKÁ
TRILOGIE

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

MANDRAGE - TOUR
2018 PART II

Předprodej vstupenek v MIC a v
sítích Ticketstream.

NEZMAŘI
- 40 LET NA CESTĚ

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

PETR KOLÁŘ
- DARUJ MI CHVÍLI

Pozvánky

číslo 7,8
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Prázdniny v domažlickém muzeu
V Chodském hradu můžete navštívit výstavu
„Domažlické osmičky“, která reflektuje přelomové roky 1918 – 1968 a události v regionu v
těchto letech, a je dále věnována stavebním
proměnám města Domažlice do roku 1968.
Přibližuje vývoj města v oblasti služeb, státní
správy, školství, kultury a volného času, obchodu a průmyslu, bytové výstavby. Výstavy se můžete „dotýkat“ – navštívit dobovou
domácnost, převléknout se do retro oblečení
a vyfotit v obýváku…
Další výstava ART CERAMICS 2018 před-

stavuje současnou keramickou plastiku
a design porcelánu z České republiky. Výstava je ke zhlédnutí v galerii „Ochoz“ chodského hradu.
Výstava malířské, grafické i literární tvorby
Vladimíra KOMÁRKA – „Všední zázraky“
v Galerii bratří Špillarů, se koná u příležitosti nedožitých 90. narozenin umělce. Rodina autora zapůjčila na tři desítky obrazů
a grafik.
Ve dnech 10. – 12. srpna, o Chodských slavnostech, uspořádá spolek Chodsko žije! vý-

stavu Chodské kroje v historii a současnosti,
doplněnou o komentované prohlídky.
V pátek 17. srpna si připomeneme osobnost
Ladislava Klímy (1878 – 1928) spisovatele
a filosofa, který pocházel z Domažlic. Po
úvodním slovu a případné diskusi se po setmění bude promítat film „V žáru královské
lásky“, ve kterém se Jan Němec volně inspiroval Klímovým románem „Utrpení knížete
Sternocha“.
Mgr. Kristýna Pinkrová,
Muzeum Chodska v Domažlicích

Baldov u Domažlic ožije jazzem
Proč zrovna jazz a proč na Baldově? Ne proto, že ostatní
hudební styly jsou už rozebrány, že folklor patří Chodským
slavnostem, rock a pop je nabízen domažlickému publiku
při jiných příležitostech a dechovka má jiná uplatnění, ale
proto, že je to hudba, která vznikla v časech, kdy se zároveň rodila myšlenka na postavení pomníku na Baldově
a za Atlantikem se klubal na svět swing – hudba, která
se hrávala v první polovině minulého století ve výletních
restauracích a která se dnes úspěšně vrací a těší se stále většímu zájmu. A proč na Baldově protože hudba na
Baldov neoddělitelně patří, vždyť právě při bitvě 14. srpna
1431 sehrála významnou, ne-li rozhodující roli, když husitská vojska ten den přitáhla Domažlicím na pomoc za
mocného zpěvu chorálu Ktož sú boží bojovníci, který do
řad křižáckých vojsk vnesl patřičný děs a paniku.
A protože chceme, aby pomník na Baldově a významná
událost s ním spojená byl trvale v povědomí nejen obyvatel Domažlic, ale i návštěvníků regionu, je činěn pokus
o založení tradice swingových koncertů pod názvem Jazzový Baldov, pořádaných vždy týden po Chodských slavnostech s cílem, aby tyto každoroční akce nedaly zapomenout na důvod, proč tam vlastně pomník stojí.
Datum konání letos připadá na sobotu 18.srpna od 15
hodin. Zajímavostí bude, že každá kapela, vystupující při
této příležitosti, nastuduje ve vlastním pojetí a aranžmá
husitský chorál, který tak zazní vždy v originální jazzové
úpravě.
Na letošní koncert pozvání přijala kapela novoborských
sklářů, která již leta úspěšně účinkuje na prestižních festivalech. Koncert bude uvádět Štěpán Podešt, který jazzové koncerty, mj. Mezinárodní jazzový festival Karlovy Vary
či Salón tradičního jazzu, uvádí již desítky let.
Tento projekt je realizován za finanční podpory města Domažlice a největšího producenta sektů a vín u nás, společnosti BOHEMIA SEKT Starý Plzenec. Za příspěvky
je třeba poděkovat i drobným anonymním dárcům, kteří
shledali projekt smysluplným.
O účinkování v příštích letech již projevilo zájem několik významných jazzových uskupení, takže si lze
jen přát, aby ten letošní koncert nezhatilo počasí
a aby přesvědčil posluchače, že má smysl se za dobrou muzikou vydat právě na Baldov. Miloš Novotný,

Společnost pro památník bitvy u Domažlic

Pozvánka / fotogalerie / poděkování
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CB klub Domažlice děkuje za spolupráci

CB klub Domažlice, z.s. děkuje všem, kdo pomohli při organizování a hladkém průběhu akce Květen na Baldově. Vznikla jedinečná akce ve spolupráci
tří organizací. Podílely se na ni Římskokatolická farnost, skautský oddíl Bazilišci a CB klub Domažlice. Rádi jsme se spolehli na skauty z oddílu Bazilišci,
kteří si připravili stanoviště pro děti na Sochařské stezce směrem na Baldov
a tak jim zpříjemnili cestu. Velké díky patří panu vikáři Miroslawu Giergovi za
sv. mši na Baldově a v neposlední řadě i všem členům CB klubu, kteří svůj
sobotní čas věnovali dětem a všem příchozím na Otevřený den CB klubu na
Baldově. 
Roman Holub, předseda CB klub Domažlice z.s.

Cyklotour Na kole dětem končila v Domažlicích na Baldově

Stovky dobrých lidí se 9. června sešly na Baldovském návrší. Kromě toho, že se tam konal festival Baldovská pářka, tady
také končila poslední etapa cyklotour Na kole dětem (z Ostravy do Domažlic) na podporu onkologicky nemocných dětí. Více
o této akci na www.nakoledetem.cz, kde je také více fotografií. Za město na Baldově peloton přivítal místostarosta Stanislav
Antoš (snímek dole vlevo).
Foto: www.nakoledetem.cz

ŽUŠ J. Jindřicha / MP Domažlice

číslo 7,8
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Vydání Domažlického zpravodaje je ke stažení
ve formátu pdf na www.domazlice.eu

ÚSPĚCHY ZUŠ JINDŘICHA JINDŘICHA DOMAŽLICE
Dveře augustiniánského kláštera, kde
sídlí Základní umělecká škola Jindřicha
Jindřicha Domažlice, se pro naše žáky
na dva měsíce prázdnin uzavřely, ale já
bych vám chtěl ještě připomenout úspěchy, které naše škola během posledních
dvou měsíců sklidila.
V celostátním kole soutěže v sólovém a
komorním zpěvu, které se konalo na konci dubna v Turnově, získal 1. místo Patrik
Hradecký. Tohle krásné místo obsadilo i
pěvecké trio ve složení Tereza Jurníková, Klára Kaiserová a Patrik Hradecký.
Soutěže Pražský pěvec se zúčastnil Patrik Hradecký, který vybojoval 3. místo, a
Anna Černá, která si přivezla 1. místo. Ze
zemského kola soutěže v lidovém zpěvu postoupila do celonárodního Markéta
Jurníková, kde skončila v obrovské konkurenci moravských lidových zpěváčků
na 11. místě. Gratulace a velké poděkování patří nejen soutěžícím, ale i jejich
paní učitelce Lucii Bínové.
V Holicích u Pardubic proběhlo v půlce
května taktéž celostátní kolo, tentokrát ve

hře na bicí nástroje. Mathias Westerdijk
obsadil 2. místo a Petr Šerlovský si odvezl Čestné uznání, což je v celostátní
konkurenci krásný výsledek. Soutěže se
zúčastnil ještě bicí ansámbl TEP, který
získal na soutěži 3. místo. K těmto úspěchům všem gratuluji a děkuji především
panu učiteli Kamilu Jindřichovi.
Doslova ojedinělý úspěch v historii naší
školy přivezla z celostátního kola ve hře
na lidové nástroje v Mikulově Chasnická
dudácká kapela pod vedením Vlastimila
Konrádyho a Jitky Svobodové. Kromě
toho, že obsadili 1. místo, se zároveň
stali absolutními vítězi celé soutěže. Návdavkem dostalo pěvecké trio ve složení
Klára Kaiserová, Lucie Kaiserová a Remzie Bejtová zvláštní ocenění poroty. Děkuji všem soutěžícím i učitelům.
Také taneční obor naší školy sklízel
úspěchy. V soutěži Czech Dance Masters si z kola mistrovství Čech přivezli dvě
1. místa, jedno druhé a jedno 4. místo.
Odtud pak jedna choreografie postoupila
ještě na mistrovství České republiky, kde

získala v nejvyšší kategorii extraliga 4.
místo. Tanečníci se ještě zúčastnili soutěže Taneční učitel roku 2018, kde získali
Zvláštní ocenění Nadace tanec a divadlo
a cenu firmy Grishko. Velký dík a gratulace patří nejen tanečníkům, ale především
paní učitelce Václavě Brettschneiderové.
Největším úspěchem naší školy v letošním školním roce bylo bezpochyby
hudebně taneční divadelní představení Kráska a zvíře. Děti odehrály během
dvou dnů šest představení pro školy i
pro veřejnost. Kdo představení zhlédl,
dá mi jistě za pravdu, že to byla skutečně velkolepá podívaná. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se na tomto náročném projektu podíleli. Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny, protože
jich byla dlouhá řada, a tak alespoň za
všechny zmíním jedno jméno, Václava
Brettschneiderová, která měla celé představení na starosti. Všem velký dík!
Josef Kuneš, ředitel
ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice

Inzerce
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Řádková inzerce

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

 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
 Pronajmu byt 1+1 v Domažlicích,
tel: 720 268 454.

MKS V DOMAŽLICÍCH NABÍZÍ K PRONÁJMU PROVOZ DIVÁCKÉ ŠATNY
V PŘEDSÁLÍ MKS, NÁMĚSTÍ MÍRU 51.
PROVOZ JE PLÁNOVÁN OD ZÁŘÍ 2018.

VÍCE INFORMACÍ
NA TEL. 602 105 592

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

Domažlické městské lesy spol. s r.o.
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)

číslo 7,8
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DTS (Domažlické technické služby) hledají
zájemce o činnosti obsluhy WC v době konání
Chodských slavností - Vavřinecké pouti.
DTS také přijmou brigádníky na zajištění průběhu
Chodských slavností - Vavřinecké pouti.
Další podrobnosti na tel. 379 722 394

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

•
•
•
•
•
•

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

Inzerce
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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 (K. Bublová)

Masáže Urban

Uzávěrka inzerce
pro speciál
k Chodským slavnostem

Jiráskova 177
Domažlice
Tel.: 722 105 664

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

je 5. 7. 2018
Hledáme spolupracovníky pro rozšíření
našeho kolektivu!

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

Inzerce
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