
Death Magnetic zve
na Asmodeus a další

Domažlice – Tento pátek ve-
čer zahraje v Domažlickém
rockovém klubu Death Mag-
netic česká opět fungující
thrash metalová legenda
ASMODEUS z Klatov,v čele s
jejich stále nestárnoucím
frontmanem Milošem Beštou.
Další kapelou tohoto večera
budou Domažličtí ANIMAL
HATE, kteří produkují death

metal s prvky dalších růz-
ných stylů. Na seznamu účin-
kujících budou též thrash-
death metal hrající CRUSHER
z Jičína. A k této čtveřici se
připojí i ostřílení thrasheři z
Mostecka SIXTH DIMENSI-
ON. Přijďte si užít plný meta-
lem nabitý večer.

Čtenář – reportér
Petr „Hlava“ Hlavenka

Tato stránka patří čtenářům.Můžete ji vytvářet i vy zaslánímSMS,MMS, e–mailu nebo dopisu. Podělte se s ostatními
čtenáři o zajímavou fotografii, názor, poděkování neboo zprávu zdění ve svémokolí. Staňte se čtenářem–reportéremDo-
mažlického deníku, protože náhodní kolemjdoucí jsou nejrychlejšími reportéry. Neváhejte a pište!

Prvňáčci z České Kubice se představují

OPRVŇÁČKYvZákladní škole aMateřské škole ČeskáKubice se stará učitelka a ředitelkaMirkaRandová. Foto: Deník/ MiladaMlezivová

JAK POSLAT PŘÍSPĚVEK
SMS na číslo 602 66 11 75MMS na číslo 605 73 0003

E–mail redakce.domazlicky@denik.cz
PoštouDomažlický deníkMsgre B. Staška 70,

34401Domažlice

Za pravdivost příspěvku odpovídá autor.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané texty.

PŘEDPLATNÉ
Objednávkyna předplatnéDomažlického deníku

můžete posílat i formou SMS zprávy ve tvaru:
JANNOVÁK,KOZINOVA999, 34401DOMAŽLICE, PATEK,

CTVRTLETNE, SLOZENKOU.Na telefon 724 100406.

Akce Od vzdělání k zaměstnání
Domažlice – Řemeslo má zla-
té dno, slýchávali jsme před le-
ty. Rčení se však v součas-
nosti z našeho slovníku nějak
vytratilo.

Změnit pohled na řemesla
si klade za cíl i Okresní hos-
podářská komora Domažlice,
která ve spolupráci s ÚP ČR
kontaktní pracoviště Do-
mažlice a městem Domažlice
připravila v úterý 4. listopa-
du 2014 prezentační akci Od
vzdělání k zaměstnání.

Své expozice zde předsta-
vilo 16 středních odborných
škol a učilišť společně s pěti za-
městnavateli pro téměř 500 žá-
ků z 16 základních škol Pl-
zeňského kraje. Cílem je pře-
svědčit budoucí absolventy
základních škol, že s odbor-
ným vzděláním mají velké
šance získat uplatnění na tr-
hu práce. Velmi diskutova-
nou otázkou je dnes i tech-
nické vzdělání (strojírenské,
elektrotechnické, stavební a

řemesla), jehož absolventi na
trhu citelně schází.

Veletrhy získávají stále na
větší popularitě. Říkáme, že v
jeden den na jednom místě
mohou žáci základních škol
získat informace, které roz-
hodnou o jejich budoucím
profesním životě. Nejdůleži-
tější jsou tyto veletrhy pro žá-
ky osmých a devátých tříd,
kdy se rozhodují o svojí bu-
doucnosti. Zde získají pře-
hled i díky praktickým ukáz-

kám škol a učilišť. Budoucím
žákům se věnují pedagogové
a studenti z těchto škol a uči-
lišť.

Domnívám se, že účast na
veletrhu je prestižní záleži-
tostí i pro studenty středních
škol, protože mohou své do-
vednosti předvést svým mlad-
ším vrstevníkům.

Čtenář – reportér
Olga Votavová, ředitelka Okresní
hospodářské komory Domažlice

Klenčí se chystá na Martinskou pouť
Klenčí pod Čerchovem –
Martinská pouť v Klenčí pod
Čerchovem se koná o tomto
víkendu (15. – 16. 11. 2014).

Pouť se koná na horním a
dolním náměstí. Každoročně
na náměstí bývají atrakce
/střelnice, houpačky, kolotoč
ad./ a kolem 50 stánků.

Součástí poutě je výstava
obrazů Lucie Škardové a his-
torických snímků Klenčí,
která bude probíhat v zase-
dací místnosti hasičské
zbrojnice. V sobotu od 13 do 16
hodin, v neděli od 10 do 12 ho-
din a pak od 13 do 16 hodin.
Otevřeno bude ještě pak na-
posledy 17.11. (o státním svát-
ku a na posvícení) od 14 do 16
hodin.

Na sobotu je ještě napláno-
vané, od 16 hodin v salonku
hotelu Haltrava, nostalgické
setkání členů, příznivců a
sympatizantů neformální or-
ganizace klenečské mládeže
DODNA CLUB k 27.výročí je-
ho založení. Večer, od 20 ho-
din, pak bude na sále KD U
Nádraží pouťová zábava s ka-
pelou To Nic.

Poplatky za atrakce + stán-
ky budou opět vybírány na
místě, a to dle platné vyhláš-
ky: za pouťové atrakce 10
Kč/m2 a za stánky 100 Kč/m2.

Další informace na telefo-
nu: 604 513 923.

Čtenář – reportér
Jiří Anderle, zastupitelměstysu

a předsedaVRMKO

VZKAZY ČTENÁŘŮ

•Vaše vzkazy či poděkování můžete posílat poštou či e-mailem na
adresu: redakce.domazlicky@denik.cz nebo formou SMS či MMS
zpráv na tel. 602 66 11 75. U dveří redakce v ul. Msgre B. Staška 70
(u hotelu Koruna) je pro vaše vzkazy umístěna také schránka redak-
ce Domažlického deníku. (red)

•

Tady jemísto pro váš
vzkaz, připomínku
nebo poděkování

•

Tady jemísto pro váš
vzkaz, připomínku
nebo poděkování

POCHLUBTE SE!
Vážení čtenáři, povedl se vám pěstitelský úspěch? Vytváříte ori-
ginální výrobky? Viděli jste něco zajímavého? Chcete se pochlubit
svými dětmi, vnoučaty, snímkem z tanečních, maturitního plesu ne-
bo zvířecím miláčkem?

Pošlete nám snímek s krátkým komentářem na náš e-mail:
redakce.domazlice@denik.cz.
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Domažlice      608 967 435           www.vestex.cz
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