§vaz neslyšícícha nedoslýchaqých osob v ČR z.s.
Základrrí organizac€, p.$. Dornažlice, Jinrlřictrova 214
P.nřádá dqlří_jarní týJpíy pro členrlpečlerly#ktadní pr§a§irace:

DŮm historie Přešťcka * muzeum s expcrzicí obchorlrt, řemesel a živností,předevšírn
z první polrrťrry rlvacátó}ro století. Výstava vojenskó techniky od r:oku 191.8 do roku 1Sg3.
Výstavu vytvořilo Vrljensko-1ristorické sdrtrženíKladruLry a Dťrm historie Přešticka ke 10íJ.
x.

výročívzn iku Ceskoslovenska.
Kostel Nanebevzetí Panny lVíarie ie barokní stavba z let ]"750-1775 nawžená Kiiiánern
Ignácem Bientzenhoferem pro klafuubské benediktiny na místě staršího gotického kostela.

v

v

Přešticích narodil,
parčíkuu kostela
Nanebe\ržetíPanna Marie na rnístě dcmu, kde Jakub Jan Ryba prvních pět let žil. Pomník
nechal po§tavit místnípěvecký sprrlek §kcílo v rť}ce 1935.

Pomnik Jana Jakuba Ryby, leteú §e

Odjezd z Domažlic vlakem v B,21 ltod., do K}atov příjezd v g,14, z Klatnv v §,17,
v Přešticích v 9,38. Náwat z Přeštic v 1,2,1B, v.}anovicích nad Ulrlavou v 12,§9, z Janovic
ve 13,0§, v Dornažlicíchv 13,52, nebo z Přeštic v 13,39, v Klatovech ve ]"4,03, z Klatov ve
14,1,6, v Domažlicíchv 15,22.

Lát.Ll3,červnq, ?fi1.8. Žele?ná Ru"da
Barokní kostel Panna Marie Pomocné z Hvězdy. Originální typ kostela, nezvyklý

především svou formorr. Pochází z první poloviny 1B. stoleť a byl vystavěn na místě kaple
z konce 17, století" Kostel byl vystavěn nákladem hraběte Woifa Jindřicha Nothafta
z Wernbergu.
Muzeum Šrrrnavyumístěno v domě, který pařit slavnémrr sklářskómu rodu Abelů. Základ
expozice Woří nábytek, obrazy a nádobí z jejich rrrdinnóho majetku. §stavenó sklo pochází
v převážné míře z produkce abelovs\ých hutí. Je zde celoročnív;fstava vrtahrrjícíse
k hlstorii města, která byla úzce spjata se sklářstvím.
Pffmo v cenřu města so nachází bývalý lovecký zámeček postavený v roce 16§0, původně
jako letní sídlo hrabat Notlraftů. V této hudově s číslempopisným J" se v roce ]_892 narodil
qýznamný český vědec, pedagog a spisovatel prof. Dr. Julius Miltlš Komárek. V současné
dobč se jedná o nejstarší zachovalou budovu v Železnó Rudě a naclrází se zcle mllueum
historických motocyklů s celou řadou unikátních motoryklů a expozice lorrtek,
Odjezd z Domažlic vlakem v 6112 hod. do Janovic nad Úhlavou, v Janovicích v 6,56,
z Janovic v 6,59, v Želerné Rudě v 7,52. (Dalším spojem bychom tam byli až kolern
poledne.) Ze Želleznó Rudy ve 12,08, v Janovicích ve 13,00, z Janovic ve 13,16,
v Domažlícíchv ].3,52. Nebo ze Železné Rudy ve 14,01,, v Janovicích ve 14,§B, z Janovic
v 15,25, v Domafiicích v 1"6,]_2.

Přihlášení členůi nečlenůZO mořné v Poradenskdm cenťu pro sluchově postižené
Jindřichově ulici 214 (nutno uvést své teleťonní číslo),nebo na tel. 737 680 484
předsedlqyni Z0 Libuši Kubertové.
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Případnézměny budou účastníkumoznámeny.

