Ing. Miroslav Mach, starosta města
Vážení hosté a návštěvníci Chodských slavností – Vavřinecké pouti, milí spoluobčané,
naše město již tradičně (letos po třiašedesáté)
otevírá svoji pomyslnou náruč všem přátelům
chodských písní a tanců a dudácké muziky
a nádherných slavnostních chodských krojů.
Odložte na dva dny své všední starosti před
bránou města a vstupte do víru bohatého programu našeho největšího městského svátku
i svátku celého Chodska. Za všechny, kteří se podílejí na přípravě
a zajišťování zdárného průběhu celých slavností si Vám dovoluji
popřát příjemně strávené chvíle „HU NÁS V DOMAŽLICÍCH“.
Největší problém Chodských slavností je určitě parkování a omezení dopravy v těchto dnech. Pochopte prosím, že musíme zajistit bezpečnost provozu i dostupnost celého města pro složky
záchranného systému a proto Vás všechny prosím - parkujte
pouze na místech k tomu určených tak, aby okolo vašeho vozu
mohla projíždět nákladní vozidla (odvoz odpadu) i technika
hasičů a záchranky. Jde o bezpečnost nás všech. Již tradičně
jsou pro motorizované návštěvníky města připravena odstavná
parkoviště a zajištěná bezplatná kyvadlová autobusová doprava.
Využijte prosím této služby a nekomplikujte sobě ani ostatním čas
strávený v Domažlicích.
Přeji Vám všem radostný pobyt v Domažlicích, příjemně strávený
čas v centru našeho historického města a radost ze setkávání
s přáteli, známými, účinkujícími a hlavně radost z chodských písniček, poudaček a tanečních vystoupení.
Stejně jako v uplynulých osmi
letech vychází i letos unikátní
pamětní
medaile
věnovaná
Chodským slavnostem. Těší se
na ni jistě nejen sběratelé, ale
také všichni ti, co si chtějí uchovat
na velkou srpnovou akci v Domažlicích zajímavou památku. A jaká
ta letošní medaile bude? Na rubu
se tradičně objeví znak města
a na líci potom postava muže
Pamětní madaile bude k do- v kroji s vozembouchem a v postání v Městském informač- zadí s Chodským hradem.

ním centru od 7. srpna.
Kdo by měl zájem o medaile
Foto: náhled podoby medaile z předešlých let, může se obrá-

Domažlický zpravodaj - str. 1

Červenec
a srpen

zvláštní číslo

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS v Domažlicích
Tradice bez hranice
„My Chodové jsme po staletí chránili naše
hranice a nyní stejně věrně střežíme naše
tradice. Nebojíme se jít s kůží na trh a našim
ženám se díváme zpříma do očí. Tak to prostě u nás chodí...“ - tento text provází nový
reklamní spot, který vysílá Česká televize
a jehož autorem je režisér, scénárista a filmový producent David Rauch.
Naše hranice jsou dlouho otevřené a my tak můžeme v našem
městě o víkendu 11. - 13. srpna přivítat návštěvníky z blízka
i z daleka. To, že u nás bude o Chodských slavnostech mnohé
k vidění, je hlavně zásluha těch, kteří naše tradice střeží dlouhodobě a neúnavně - chodské lidové soubory. Ty ve svých pořadech dokazují, že se chodský folklor stále vyvíjí. Svými nápady
a tvořivostí posunují pomyslnou hranici lidového umění stále dál,
což je dobře.
Jejich zapálení a neutuchající nadšení je z pódií cítit a já přeji
místním i návštěvníkům, aby na všechny radost z jeviště také
dýchla a užili si tu neopakovatelnou atmosféru, kterou naše město o Chodských slavnostech – Vavřinecké pouti nabízí nejen na
pódiích, ale také ve svých ulicích.

POSTAVA V KROJI ZDOBÍ
LETOŠNÍ MEDAILI
tit na pracovnice Městského informačního centra v Domažlicích.
K zakoupení jsou totiž kromě ročníku 2011, kdy byl na medaili
zpodobněn ponocný před věží arciděkanského kostela, všechny
medaile - dudák před kostelem sv. Vavřince na Veselé hoře (2009),
tančící krojovaný pár před městskou branou (2010), krojovaná
dívka na pozadí Chodského hradu (2012), chodský koláč (2013),
číslice 60 a chodské dudy (2014), kamenný kalich na počest stavby pomníku na Baldově (2015) a postava ponocného u kašny na
náměstí (2016).
Zahájení 63. Chodských slavností - Vavřinecké pouti proběhne
v pátek 11. srpna. Po celý víkend se mohou návštěvníci těšit na
pestrou škálu pěveckých i hereckých vystoupení. Kompletní informace k programu i zajímavostem najdete uvnitř Domažlického
zpravodaje. Nechybí zde ani jízdní řády, mapky uzavírek nebo
program domažlického ponocného.
(kol)

Zprávy z radnice

zvláštní číslo
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DÍLO NA BALDOVĚ JE DOKONČENÉ

Před dvěma lety byl na Baldově u Domažlic slavnostně odhalen pomník ve tvaru
kalichu na počest husitské bitvy z roku
1431. Nyní se tohle místo, které se stalo
hojně navštěvovaným, dočkalo dokončení v podobě žulových laviček, které jsou
součástí celého sochařského díla. Součástí sezení, které opět vytvořil klatovský
sochař Václav Fiala, je i základní kámen
podstavce pro původní pomník z roku
1931. Základní kámen byl nalezen právě
v roce 2015. Až nyní se ale ukázalo, že
ukrýval ještě speciální schránku s historickými dokumenty od našich předků.
Během rekonstrukce původního podstavce v roce 2015, na kterém nyní stojí kalich, objevili dělníci základní kámen, který
váží zhruba 600 kilogramů. Tento kámen
byl dosud uložen v areálu Domažlických
technických služeb. Nyní, s dokončením
terénních úprav a laviček, byl znovu dovezen na Baldov a při jeho instalaci objevil Václav Fiala schránku se vzkazem
našich předků.

podepsaná zakládací listina a také obálka
s vyobrazením pomníku. „Přesto, že byla
schránka zaletovaná, byly dokumenty
velmi navlhlé a ve špatném stavu,“ uvedl
místostarosta města Stanislav Antoš.

Ve schránce z roku 1931 byly dva výtisky
novin Posel od Čerchova, drobné mince,

Schránka, do níž se vrátily kopie dokladů
a přidaly se současné dokumenty, se vráti-

Pro všechny přítomné bylo na Baldově
připraveno malé pohoštění. Fotogalerii
najdete na www.domazlice.eu v sekci
Zpravodajství.
(kol)

Soutěž Kompas
je zpátky

Město získalo dotaci
na komunitní centrum

Rekonstrukce jeslí
se blíží ke konci

Už šestým rokem se může veřejnost zapojit
do letní cestovatelské soutěže s názvem
KOMPAS, tentokrát s podtitulem s ROP
Jihozápad na cestách, kterou pořádá
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad. Smyslem této cestovatelské
soutěže je představit široké veřejnosti zajímavé projekty v Plzeňském a Jihočeském
kraji, které byly podpořeny z Regionálního
operačního programu Jihozápad. Soutěž
probíhá od 1. července do 31. srpna 2017.
Celkem mohou návštěvníci vybírat z 10
soutěžních míst, přičemž 5 míst se nachází
v Plzeňském a 5 v Jihočeském kraji. Mezi
nimi je i domažlický pivovar.

Město Domažlice v červenci obdrželo od
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci v rámci Rozhodnutí poskytovatele dotace o získání finanční
dotace na projekt pod názvem „Komunitní
centrum Domažlice“, které bude umístěno
v budově bývalého pivovaru v Domažlicích,
jejíž celková rekonstrukce se ještě v tomto
roce připravuje.

Rekonstrukce objektu bývalých jestlí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem
se blíží ke konci. Radní nyní schválili veřejnou zakázku a uzavření smlouvy o dílo na
vnitřní vybavení celého objektu. Nejlevnější
nabídku poskytla společnost HOSPIMED,
která domov kompletně vybaví speciálními
potřebami za 3 288 460 Kč (bez DPH). Hotovo by mělo být do konce září.
(kol)

Obecně je smyslem projektu přispět ke
zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit
infrastrukturu pro volnočasové a sociální
aktivity na území města Domažlice a Domažlicka.

Nová parkovací místa
v Mánesově ulici

Srdečně vás zveme k návštěvě pivovaru
a k prohlídce zajímavé expozice. Projekt
můžete podpořit hlasováním na stránkách
www.rr-jihozapad.cz/kompas, pomocí unikátního kódu, který získáte přímo v budově
pivovaru. Hlasováním se zapojíte do soutěže o zajímavé ceny.
(kol)

Dokončené dílo na Baldově od sochaře Václava Fialy.

Celkové náklady projektu jsou 19,98 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice činí necelých 17,99 milionů Kč, což
je 90% celkových nákladů projektu. Město
Domažlice bude z vlastních finančních prostředků rozpočtu města komunitní centrum
financovat 10% výše nákladů projektu, konkrétně 1,99 milionu Kč.
(kol)

Foto: (kol)

la do základního kamene 6. července, kdy
se na Baldově konalo neoficiální setkání
při příležitosti dokončení celého díla.

K rekonstrukci parkovacích stání dojde
v Mánesově ulici v Domažlicích. Radnice na
tyto práce vyčlení 5,7 milionu korun. Stání
budou nově šikmá a díky tomu se navýší jejich počet. Počítá se také například s novým
osvětlením, přechody a celkovou úpravou
prostoru. Práce by měly být hotové koncem
léta nebo začátkem podzimu.
(kol)

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 7 300 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Kolbecková, 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. 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.

Chodské slavnosti - partneři

zvláštní číslo
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Chodské slavnosti - zajímavosti

zvláštní číslo
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CHODSKÉ SLAVNOSTI MAJÍ NOVÝ TELEVIZNÍ SPOT
Česká televize je již počtvrté hlavním mediálním partnerem Chodských slavností
v Domažlicích. „Velmi si toho vážíme, je
skvělé, že i folklor a lidová tradice má
v našem hlavním veřejnoprávním médiu
své místo a získává prostor,“ uvedl ředitel
MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
Kromě natáčení samotných slavností je
na programech České televize několik
týdnů předem k vidění i originální spot
jako pozvánka na Chodsko. Před třemi
lety byla natočena upoutávka v hlavní roli
s Antonínem Konrády, který se stal díky
své originalitě velmi oblíbený. V sobotu
1. července se ale na Chodsku natáčel
zbrusu nový spot, který bude lákat diváky
České televize do Domažlic. Na zajímavosti z natáčení jsme se zeptali právě
ředitele MKS v Domažlicích Kamila Jindřicha.
Kdo v letošním roce spot natáčel?
Oslovil jsem stejného režiséra, který natáčel náš první spot pro Českou televizi
před třemi lety - Davida Raucha. Jsem
si jistý, že to byla dobrá volba a Chodské slavnosti se budou opět nevšedně
a netradičně, ale velmi poutavě prezentovat v našem největším veřejnoprávním
médiu.

Natáčení spotu probíhalo na několika místech.
Jaká je tématika a jak probíhalo natáčení?
Chodsko, tradice, dudy... to je hlavní
téma, smyslem spotu je nalákat lidi nejen
na Chodské slavnosti, ale vlastně i do
Domažlic a na Chodsko. V záběrech
není jen naše město, točilo se i mimo něj
- u Tlumačova, na Vavřinečku a na Baldově. Nebyla to lehká práce, točilo se celý
den a vzniklo množství materiálu, vše se
ale muselo vejít do 20 sekund a obdivuji
tvůrce, že to tak svěle dokázali.

Foto: MKS v Domažlicích

Kdy bude spot poprvé k vidění?
Česká televize jej bude vysílat na svých
programech ČT1, ČT2, ČT24, ČT art, ČT
sport a ČT :D v období od 24. 7. do 13.
8. 2017. Rád bych poděkoval všem účinkujícím, kteří natáčení věnovali svůj volný čas - členům Národopisného souboru
Postřekov, Chodského souboru Mrákov,
dětského souboru ZUŠ J.Jindřicha Domažlice, mnoha chodským dudákům
a zvláště panu Antonínu Konrády, který
se opět zhostil hlavní role.
(kol)

CO SI NENECHAT UJÍT
Z CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ

Ponocný na domažlickém náměstí
Srpen 2017
4. a 5. srpna - 21:00, 22:00
18. a 19. srpna - 21:00, 22:00
25. a 26. srpna - 21:00, 22:00

Chodské slavnosti
12. srpna - 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
13. srpna - 20:00, 21:00

Září 2017
1. a 2. září - 21:00, 22:00

63. Chodské slavnosti a Svatovavřinecká pouť je jedna z největších
a nejstarších slavností u nás. Na pěti scénách se během víkendu
představí více než šest stovek účinkujících z Čech i ze zahraničí.
Po letošním pátečním zahájení 11. srpna vystoupí kapela Čechomor. V sobotu program začíná v 10 hodin. Na pódiu u brány na
náměstí nebude chybět například hodinový živý přenos Českého
rozhlasu Plzeň a vyvrcholením tam bude ve 23 hodin DUDÁCKÉ
ŠTANDRLE Národopisného souboru Postřekov.
Bohatou a pestrou škálu z programu nabídne i pódium pod Chodským hradem. Ujít by jste si tam neměli nechat například od 19 hodin pořad JINDŘICH JINDŘICH A JEHO RODNÉ CHODSKO - pořad k 50. výročí úmrtí Jindřicha Jindřicha bude poděkováním všech
zpěváků, muzikantů a tanečníků za jeho hudební odkaz Chodsku.
V neděli nebude na této scéně chybět OKÉNKO ZAHRANIČNÍCH
HOSTŮ. Představí se například soubory z Makedonie, Taiwanu
i soubor lidových tanců z bavorského města Schönsee.
K pouti samozřejmě patří i poutní mše svatá na Vavřinečku (sobota 10 hodin - celebruje P. Bohuslav Švehla, farář České misie
v Mnichově, neděle 10 hodin celebruje P. ThLic. Krzystof Dędek,
generální vikář Diecéze plzeňské).
Samozřejmostí jsou pouťové atrakce, Staročeský jarmark a řada
dalších akcí. Kompletní program najdete v Domažlickém zpravodaji i na webových stránkách idomazlice.cz.
(kol)

Městské kulturní středisko v Domažlicích

zvláštní číslo
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 6. srpna 2017
od 18:00 do 20:00
u kašny na náměstí

HUDBA NA
NÁMĚSTÍ

Promenádní koncert dechové
hudby DOMAŽLIČANKA pod
vedením Jana Mlezivy
VSTUP ZDARMA!

zpěvačky s kapelou.
Zvýhodněné vstupenky pro
návštěvníky do 15 let.
Předprodej vstupenek v MIC
v Domažlicích a v sítích Plzeňská
vstupenka a Ticketstream.

MONKEY
BUSINESS

Předprodej vstupenek od 1. 8. 2017
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

OZVĚNY FOLKLORU
Inspirace folklorem v podání
kapel ze světa worldmusic
20:30 - Zahájení
CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ
20:35 - Koncert ČECHOMOR
VSTUP ZDARMA

63. CHODSKÉ 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 koláče – staročeský
řemeslný jarmark.
Svatá mše svatá na Vavřinečku.
Program najdete na
www.chodskeslavnosti.cz
VSTUP ZDARMA!
Čtvrtek 17. srpna 2017
od 20:00
rajská zahrada

HUDBA
V KLÁŠTEŘE

SWINGOVÁ PROCHÁZKA
PETR MACHÁČEK, DÁŠA
ZÁZVŮRKOVÁ & JAKUB
ŠAFR TRIO

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Čtvrtek 24. srpna od 20 hodin
letní kino

EWA FARNA
- KONCERT

Open - Air koncert populární

Předprodej vstupenek
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Sobota 30. září 2017
od 20:00
velký sál MKS

Pátek 11. srpna 2017
od 20:30
pódium u brány na náměstí

11. – 13. srpna 2017

Martina Morysková - varhany, Josef Stočes - klarinet,
Kamil Jindřich - zpěv

Pondělí 2. října 2017
od 19:30
velký sál MKS
představení

Sobota 16. září 2017
od 17:00
aleje na náměstí Míru

HUDBA
V ALEJÍCH
BRASS BAND
VSTUP ZDARMA!

Pátek 22. září 2017
od 18:00
areál střelnice,
sraz před letním kinem

DOMAŽLICKÁ
ZASTAVENÍ

Domažličtí ostrostřelci
a jejich střelnice
Připravena bude expozice
střeleckých terčů, přítomní se
dozví zajímavosti ze života
domažlických ostrostřelců
a nebude chybět ani zmínka
o nedalekých kasárnách. A na
závěr bude připraven malý
bonus - exkurz do činnosti současných ostrostřelců
s praktickou ukázkou.
VSTUP ZDARMA!
Úterý 26. září 2017
od 19:30
klášterní kostel

POCTA VARHANÁM

JAROSLAV DUŠEK
- ČTYŘI DOHODY

Na motivy knihy Dona Miguela Ruize o moudrosti starých
toltéků.
Předprodej vstupenek od 1. 8. 2017
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Sobota 7. října 2017
od 19.00
velký sál MKS Domažlice
koncert

TOMÁŠ KLUS

- RecyKlus TOUR 2017

Tomáš Klus a jeho Cílová
skupina opět navštíví kulturní
domy v České republice - jak
malé, tak velké! Nevynechá
ani Domažlice.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru
a v síti Ticketportal.

Úterý 24. října 2017 od 19.30
velký sál MKS Domažlice
koncert

JIŘÍ SUCHÝ,
JITKA MOLAVCOVÁ
A ORCHESTR
DIVADLA SEMAFOR
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Pondělí 30. října 2017
od 19:00
kino Čakan
přednáška - diashow

MARTIN
LOEW
- ALJAŠKA

- DIVOČINA ZLATÉHO
SEVERU

Předprodej vstupenek od 1. 8. 2017
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Sobota 4. listopadu
- čtvrtek 9. listopadu 2017
kino Čakan

JUNIORFEST

Pátek 10. listopadu 2017
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
koncert

MIG 21 - „SVOBODA
NENÍ LEVNÁ VĚC“
Předprodej vstupenek od 1. 8. 2017
v Městském informačním centru
v Domažlicích.

Neděle 10. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
koncert

INFLAGRANTI &
JOSEF VOJTEK

- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Elektrické smyčcové trio Inflagranti přijíždí do Domažlic,
jako speciální host vystoupí
s hudebnicemi zpěvák kapely
Kabát Josef Vojtek.
Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Úterý 12. prosince 2017
od 19:30
kino Čakan Domažlice
koncert

KLÍČ - 35 let
(výroční koncert)

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Letní kino / Pozvánky

V srpnu dvakrát
na veterány
O Chodských slavnostech pořádá Veteran
car club Domažlice na dohled od městské
brány, přímo naproti vjezdu na parkoviště
supermarketu Penny, opět velkou výstavu historických automobilů a motocyklů.
Všichni jste srdečně zváni! Výstava veteránů bude otevřena v sobotu 12. srpna 2017
od 9 do 18 hodin a v neděli 13. srpna 2017
od 9 do 16 hodin.
O týden později, v sobotu 19. srpna, se
koná již 43. ročník domažlické veteránské
jízdy. V 11 hodin odstartuje z domažlického
náměstí více než 130 strojů vyrobených do
roku 1955. Trať jízdy spolehlivosti je dlouhá
cca 85 km a vede po silnicích I. a II. třídy
v okolí Domažlic.
Jan Pek

zvláštní číslo

Akce turistů

Klub Českých turistů - odbor Domažlice pořádá ve středu 23. srpna Výlet na Šumavu.
Odjezd z nádraží ČD v 6.20 hod. do Železné
Rudy. Autobusem do Dobré Vody, pak pěšky.
Trasa: Hamižná, Hartmanice, Peklo, Karlov,
Rovina, Dobrá Voda (9 km). Vede M. Senohrábková. V sobotu 26. srpna turisté zvou
na Setkání turistů na Čerchově, které se
koná při příležitosti 120 let od otevření Pasovského chýše a 90 let od otevření druhé
chaty na Čerchově. Akce se koná pod záštitou starosty Domažlic Ing. Miroslava Macha.
Začátek je ve 12 hodin.
Na neděli 10. září se potom chystá Autobusový zájezd do SRN v okolí Chebu. Přihlášky a peníze přijímá p. Senohrábková,
tel. 723 331 714 nebo 379 724 113. Termín
přihlášek je do 1. září. Vede K. Bílek. (kol)
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Pozvánka
do domova seniorů
V jídelně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v Baldovské ulici 638 se ve čtvrtek 3. srpna od 14.00
koná Vernisáž obrazů p. Zdeňka Martínka.
Výstava potrvá do ledna 2018.
Bohatý program je připraven i těsně před zahájením Chodských slavností za novým penzionem v objektu Prokopa Velikého 689. Ve
středu 9. srpna vystoupí od 17.30 Konrádyho
dudácká muzika - „Písničkou se stále mládne, aneb dudáci nestárnou“ věnované k 70.
narozeninám p. Václava Švíka, ve čtvrtek 10.
srpna od 16.00 vystoupí účastníci Chodské
dudácké dílny a v pátek 11. srpna od 16.00
dětský folklorní soubor Mráček z Mrákova
a od 17.00 Pevěcký sbor Canzonetta. (kol)

Chodské slavnosti - zahájení

zvláštní číslo
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Panorama

zvláštní číslo
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Panorama

zvláštní číslo

Domažlický zpravodaj - str. 9

Chodské slavnosti - mapa uzavírek
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Chodské slavnosti - jízdní řády
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Šlechtična
nebude chybět

Jízda historickým vlakem taženým parní
lokomotivou zvanou
Šlechtična se už stala tradiční součástí
Chodských slavností
- Vavřinecké pouti.
V době uzávěrky Domažlického
zpravodaje však nebyl jízdní
řád ještě znám.
„V tuto chvíli můžeme říci, že parní vlak
v rámci Chodských
slavností bude zajištěn. Stejně tak jako
v předchozích letech
bude zajištěna jízda
vlaku mezi Domažlicemi a Furth im Wald.
Jízdní řád zatím stanoven přesně není,
nicméně z 99% bude
totožný jako v přechozích letech. Tedy co se
týká počtu a frekvence
vlaků,“ uvedl jednatel
Iron Monument Clubu
Plzeň Robert Kučera
a dodal, že jediné, co
by mohlo celou akci
narušit, by bylo sucho a vysoké teploty.
V případě vyhlášení
zvýšeného nebezpečí
požárů by musela
být parní lokomotiva
nahrazena historickou
dieselelektrickou lokomotivou.
Jízdní řád hledejte
na www.imcplzen.cz.
Zveřejněn bude také
na webových stránkách města a na
www.chodskeslavnosti.cz.
(kol)

Fotogalerie / Městská policie Domažlice
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KERAMICKÉ SYMPOZIUM A HUDBA POD HRADEM

Začátkem července se v Domažlicích konalo keramické sympozium Tusta terrena. Své umění předvedli Karel Dvořák, Pavel
Ticháček a Petr Marek. V rámci sympozia proběhl také multižánrový festival Hudba pod hradem, na kterém vystoupila řada zajímavých umělců. V sobotu 8. července to byla například zpěvačka Tonya Graves (snímek vpravo).
Foto: MKS v Domažlicích

BOHEMIA JAZZ FEST

Jazzovou hudbu na česká náměstí přivedl v červenci Bohemia JazzFest, který se pravidelně koná i v Domažlicích. Vystoupily zde jazzové hvězdy z Evropy a USA. Kompletní fotogalerii najdete na www.idomazlice.cz.
Foto: MKS v Domažlicích

„CHODSKÉ“ Z POHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE

Chodské slavnosti jsou bezpochyby největší, nejznámější a nejnavštěvovanější
kulturní akcí v Domažlicích. S posledním
„nej“ však souvisí celá řada možných problémů se kterými se návštěvníci jednoho
z nejstarších folklórních festivalů v Čechách mohou setkat.

Ihned po příjezdu řada návštěvníků řeší
problém, kam zaparkovat své vozidlo a jejich rozhodnutí bohužel často končí v rozporu se zákonem. Zvláštní důraz při kontrolách dopravy domažličtí strážníci kladou na
průjezdnost ulic Břetislavova a Hruškova,
kde je nutné zachovat dostatečný prostor
pro výjezd hasičských vozů.
Kromě řidičů kontrolují strážníci také stánkaře, zejména pak dodržování podmínek
stánkového prodeje určených Tržním řá-

dem města Domažlice, a to včetně dodržování rozměrů povoleného záboru veřejného
prostranství. Během Chodských slavností
nejsou výjimkou ani přestupky spáchané
pod vlivem alkoholu, kdy osoby posilněné
alkoholem svým zjevem či chováním často
vzbuzují veřejné pohoršení, chovají se vůči
svému okolí agresivně či vulgárně.
Strážníci se také často setkávají se znečišťováním veřejného prostranství, kdy
návštěvníci slavností příliš neřeší, zda jimi
vyprodukovaný odpad skončí v koši či na
chodníku nebo na silnici. Každý občan by
měl být v této věci srozuměn především s
tím, že komplexní změnou zákona o přestupcích došlo také ke značnému zvýšení
horních hranic pokut za výše uvedené přestupky proti veřejnému pořádku a strážníci

jsou oprávněni ukládat příkazy na místě až
do výše 10 tisíc korun.
S vyšší koncentrací osob souvisí také
zvýšené riziko kapesních krádeží – lidé by
proto měli mít veškeré doklady, mobilní telefony a cennosti pod neustálou kontrolou v
zapnutých kabelkách či ledvinkách. Vyplatit
se nemusí ani odložení věcí na sedačkách
zaparkovaných automobilů, které jsou pro
zloděje rovněž velkým lákadlem. Denní
i noční služby domažlických strážníků,
včetně operátorů městského dohledového kamerového systému, budou během
Chodských slavností posíleny tak, aby bylo
možné zajistit co nejefektivnější dohled nad
veřejným pořádkem a bezpečností všech
návštěvníků tohoto tradičního folklórního
festivalu. Ing. V. Říhová, MP Domažlice

Inzerce
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INZERUJTE U NÁS

l Celá strana
l 1/2 strany
l 1/4 strany
l libovolný rozměr
l Řádková inzerce

191*250 mm

6 534 Kč
3 267 Kč
1 634 Kč
1 cm2 = 16 Kč
1 řádek = 39 Kč

Při opakování sleva 10%, uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Náklad 5 800 ks.
tel.: 777 968 884, Bc. Kristýna Kolbecková

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

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
l Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
l ČISTOTA ULIC MĚSTA 2017. Kam
s cigaretovými odpady před vchody
restaurací - hotelů - bank - pojišťoven
- úřadů - obchodů. Pro vaše čisté životní prostředí? Domažlické venkovní
designové popelníky, nástěnné a přenosné. Kovovýroba + Fab centrum
Domažlice. Info tel.: 775 975 170 nebo
379 725 897

PAVEL MIKULENKA

nabízí
malířství, lakýrnictví a natěračství,
nátěry lepenkových a plechových střech
Mánesova 531, 344 01 Domažlice,
tel.: 724 501 626

Uzávěrka
inzerce
zářijového
Domažlického

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz
tel. 602 478 448, 604 238 911

zpravodaje
je
5. 8. 2017

Inzerce
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Inzerce
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Zelená pro život
Věděli jste, že se zdravotní stav člověka odvíjí od
poměru zásad a kyselin v těle? Když se totiž (podle
německého přírodovědce Petera Jentschury, který
výzkumu této problematiky zasvětil více jak 30 let)
naše vnitřní tělesné prostředí vyšplhá svou hodnotou
pH nad 7 (směrem k zásaditým hodnotám), máme
celkem vyhráno. Například pH krve si organismus
udržuje okolo 7,3, protože nižší hodnoty nejsou
slučitelné se životem. Krev si tedy drží své optimální pH, ale na úkor našich
kostí, ostatních tkání a orgánů. Ty jsou na tom podstatně hůře vlivem dnešní
průmyslově upravované, kyselinotvorné stravy s nedostatkem vitamínů
a minerálů.
Řešení? Upravte jídelníček ve prospěch zásad: zařaďte více čerstvé zeleniny
a ovoce a pravidelně užívejte zelené potraviny z ověřených, čistých zdrojů.
Zelený ječmen patří mezi ty nejznámější. Sklízí se již při raném růstu, kdy
dosahuje jen 12-18 cm, protože v této fázi koncentruje cenné nutriční složky,
jež později slouží pro růst celé rostliny. Lisováním vzniká vysoce účinná forma
„juice“. Získaná šťáva se pomalu suší tak, aby zachovala všechny blahodárné
látky. Obsahuje bílkoviny, vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, A, kyselinu
listovou, a z minerálů či stopových prvků vápník, hořčík, železo, fosfor, draslík,
zinek, mangan, měď, chróm, křemík, sodík, bór a stříbro. Díky chlorofylu, který
je svou chemickou strukturou podobný hemoglobinu, bývá nápoj z mladého
ječmene také nazýván „zelenou krví“. Podstatnou složkou jsou pak živé
enzymy, bez nichž by nám v těle nefungovaly biochemické procesy. Pozor,
tyto enzymy se ničí při teplotě nad 40°C. Pokud tedy konzumujete jen vařenou
stravu bez dostatku čerstvé zeleniny a ovoce či zelených potravin, vaše tělo je
bude postrádat! Zelené potraviny můžeme tedy považovat za „koncentrovanou
zeleninu“, a proto jejich dávkování závisí na životním stylu každého uživatele.
Organic Barley Juice od Energy je původem z Jižní Kalifornie, kde vyrůstá
v čisté, organické půdě. Používáme jej ve formě nápoje. Působí již od prvního
kontaktu s ústy a následně v celém trávicím traktu. Barley Juice Tabs z
Tibetské náhorní plošiny, země čistého horského vzduchu a křišťálových bystřin,
je díky tabletové formě určen všem, kteří hledají komfortní řešení. Jedná se
o ryze přírodní produkty s více než 20 aktivními enzymy bez přidaných aditiv,
konzervantů a barviv.
S užíváním zelených potravin vám rádi poradíme
v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78.

