Svaz neslyšícícha nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Základní or ganizace Domažlice, p.s.
Jindřichova 2I4, 344 01 Domažlice

Návštěva Zámku a Kostela sv. Jana Křtitele. Starý
Czerninský zámek je jednou z dominant Chudenic a nejstarším rodovým sídlem
ýznamného Českéhorodu Czernínůz Chudenic ze ].3. století. Gotický řarní kostel
svatého Jana Křtitele - podle nápisu na stěně kostela jej
v roce 1200 založil

Odjezd
11,00,

Drslav, bratr Czernina a Břetislava z Chudenic.
z Domažlic vlakem v B.07,
v Klatovech v 9,00, z Klatov autobusem v
v Chudenicích v II,4g. Z
Chudenic autobusem ve 1,4,25, v Klatovech ve '],4,50, z Klatov vlakem v 15,16, v
Domažlicíchv 16,12.
ČWrtek 18. říina 2018 Rokycany Návštěva muzea Dr. Bohuslava Horáka, Kostela panny
Marie SněŽné, prohlídka historického náměstí T.G.Masaryka, aj. Expozice muzea je o
RokYcansku - minulost, bydlení, příroda, železářská qýioba, á; Děkanský kostei na
náměstí je z roku 1110. Na náměstí Stará radnice, kašna, moroqi iloup, historické
domy,
aj. Odjezd z Domažlic vlakem v
v Plzni v 7,52, z Plzně v B,13, v
RokYcanech v B,33. Odjezd z Rokycan autobusem ve 1,3,07, v plzni na CAN v 13,36, z
Plzně autobusem ve
v Domažlicích v 15,10.
ČWrtek 22. listonadu 2018 Holýšov Návštěva Domu dějin Holýšovska - expozice, jsou
věnovány historii HolýŠovaa historii II. světové války v Hálýšově. Průvodcem" po
historické exPozici je malý chlapec Johann, který v tomto statku Ópravdu v minulosti žil
a zaŽil zde Překotnou historii ].. poloviny 20. století. Poblíž.u".u se nachází secesní
Radnice z roku 1927, moderně přistavěná před několika lety. Nejstarší dochovanou
Památkou v obci je kostel sv. Petra a Pavla. První písemná zmínka o založeníkostela je
z roku 1,352. Odjezd z DomaŽlic vlakem v B,33, v Holýšově v B,5B, odjezd z Holýšova
autobusem ve 12,25, v Domažlicích v 12,50.
ČWrtek 6. Prosince 2018 Kdyně Návštěva Muzea příhraničía židovskésynagogy.
Muzeum nabizi expozici zaměřenou na historii oblasti, textilní prumysl, zemědilstir
á.
SYnagoga ve Kdyni, je podl.e hodnocení odborníků qijimečně dochovaným příkladem
-3.
sYnagogální architektury v Čechách, dokonce údajně
nelzachovalejší v Žápadních
Čechách. Odjezd z DomaŽlic v 9,05, ve Kdyni v 9.2Š,ze Kdyňě ve L2,29,v Domažlicích
ve 1,2,52.

6.48.

13,50,

PřihláŠenímoŽné v poradenském centru pro sluchově postiženév Jindřichově ulici 2I4
(nutno uvést telefonní ČÍslo)nebo předsedkyni Zo Libuši Kubertové osobně
nebo na tel.

737 680 4B4.

