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CHODSKÉ SLAVNOSTI
VAVŘINECKÁ POUŤ
2010

Vážení příznivci Chodských slavností,
milí návštěvníci města,

1955–2010 – toto úctyhodné časové rozpětí mnoha desetiletí
najde za několik dní své zrealizované pokračování v podobě
již 56. Chodských slavností – Vavřinecké pouti, kdy po celý
víkend ožijí všechna pódia v centru města zvuky lidové hudby
v podání chodských i hostujících souborů.
Městské kulturní středisko se snaží naplnit každoroční program hodnotnými pořady, které jsou pečlivě připravovány mnoha režiséry i účinkujícími samotnými. Kromě těch tradičních,
jakými jsou v tomto roce např. setkání s lidovými vypravěči,
Dudácké štandrle, setkání přespolních dudáckých muzik, klenotnice v letním kině aj., se představí pořady zcela nové, které
si jistě najdou své příznivce. Na tomto místě bych rád zmínil
alespoň jeden za všechny – chodské oratorium, hudebně scénické představení „O Markétě“, které zazní na pódiu u brány
na náměstí v sobotu 14. 8. od 21.00. Své neodmyslitelné místo
mají ve folklorním hlavním programu i žánrové výlety, jakými
jsou rockové Ozvěny folkloru, historická a pouliční vystoupení
na Jarmareční scéně či nedělní posezení při dechové hudbě.
Přejme tomuto svátku naší tradiční chodské kultury to, aby
byl i tento ročník důstojným setkáním muzikantů, zpěváků
a tanečníků z kraje pod Čerchovem a jejich hostů a zároveň
aby splnil co nejvíce očekávání návštěvníků i z těch nejvzdálenějších koutů naší země a z blízkého i vzdáleného zahraničí.

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS Domažlice

Vážení spoluobčané, návštěvníci Chodských
slavností - Vavřinecké pouti 2010,

buďte vítáni na oslavě největšího svátku Domažlic i celého
podčerchovského kraje. Opět se naše město zaplní desetitisíci
příznivci chodského folkloru i řady dalších hudebních a společenských žánrů. Věřím, že si všichni najdeme řadu hodnotných
kulturních pořadů, které nejen pobaví, ale též každého obohatí
svým obsahem, který má za cíl prezentovat zdejší rázovitý
kraj.
Vím, že není v silách nikoho z nás stihnout návštěvu všech
pořadů z bohatého kulturního programu, proto bych chtěl
připomenout jen některé, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Určitě to je chodské oratorium O Markétě, Dudácké
štandrle, Módní přehlídka aneb Kroje trochu jinak atd. atd.
Závěrem tedy ještě jednou příjemné prožití letošních Chodských slavností-Vavřinecké pouti a na shledanou u podií.
Starosta Domažlic, ing. Miroslav Mach
P. S. Je mojí milou povinností mezi námi všemi přivítat i hosta
nejvzácnějšího, prezidenta republiky Václava Klause, který k nám po roce
opět zavítá. Je to mimořádná událost znásobená tím, že není obvyklé, aby
hlava státu po tak krátké době přijela na stejné místo znovu. Tentokrát se
tak stane v sobotu 14. srpna v 11 hodin, kdy bude Václav Klaus účasten
pořadu „S Plzeňáky za folklorem - živě z Chodska“ přenášeném z podia
u brány Českým rozhlasem v přímém přenosu. Ve 13 hodin se pan
prezident setká s pozvanými hosty na radnici.

Domažlický zpravodaj - str. 2

v

zvláštní číslo

v

srpen 2010

PODĚKOVÁNÍ

Dovoluji si touto cestou poděkovat vedení města Domažlice za skvěle odvedené
řešení a realizaci přístupové komunikace
k domu čp. Kunešova 496 Domažlice.
Jan Hodan.

MUDr. TOMÁŠ BUDKA

oznamuje změnu adresy ORDINACE
od 22. 7. 2010

KOZINOVA 45, DOMAŽLICE
tel. 379 722 236

MUDr. ŠÁRKA NEJDLOVÁ
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
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VÝSTAVA V GALERII BRATŘÍ ŠPILLARŮ

V Galerii bratří Špillarů můžete navštívit výstavu Varvary Divišové s názvem Krajina.
Výstavní prostory jsou otevřené denně 9-12 a 13-16 hodin.

Slavnostní otevření Městského domova pro seniory

Na sklonku července (24.7.) vyhrávala před novým penzionem pro důchodce v ulici
Prokopa Velikého dechová hudba a do objektu proudily davy lidí. Tak byla slavnostně
představena investičně nejnákladnější stavba v dějinách města - 100 milionů korun - veřejnosti.
Slavnost zahájily projevy představitelů města - starosty Miroslava Macha, ředitelky
penzionu Venuše Klimentové, řady hostů, mezi nimiž byli zákonodárci Jiří Pospíšil, Vladislav Vilímec, či zástupce DSP, který stavbu - slovy starosty - realizoval ve vynikající
kvalitě. Celou stavbu včetně v ní umístěné kaple vysvětil sám biskup plzeňský František
Radkovský.
Veřejnost pak tato slova mohla ocenit při prohlídce penzionu, který poskytne domov
nejen soběstačným seniorům, ale i těm, kterým nemoc a věk neumožňují se o sebe plně
postarat. Celkem je zde na šedesát lůžek. Navíc ještě dalších deset míst pro denní stacionář.
Stanislav Antoš

DŘEVOVÝROBA M.P.
s bohatým příslušenstvím

l relaxační houpačky pro dospělé

- dvou až třímístné

po obvodě
l dětské domky s vybavením
l ploty, zahradní lavice,
stoly, palisády, kůly

Nová zubní ordinace

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 777 131 106,
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odpovědný redaktor Stanislav Antoš.
Uzávěrka inzerce do 10. dne, ostatní do
15. dne v předchozím měsíci. Grafické
zpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice – zdarma. Registrační číslo MK
ČR E 11540.
Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb
a zboží nabízeného inzercí.

www.vaskovodrevo.ic.cz
http://www.vaskovodrevo.ic.cz

HOBLOVANÉ TRÁMKY
NA PERGOLY
TRÁMY NA KROV OD 400,– / m3
STŘEŠNÍ LATĚ 6x4 cm 9,– Kč / BM
Tel. 604 686 981

tel. 379 423 494
Nabízíme i možnost ošetření
imobilních pacientů v domovech
seniorů či domácím prostředí.

KAVÁRNA
U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178
vás zve na

ESPRESSO SPECIALITY
NOVĚ PRODEJ KÁVY

DO DOMÁCÍCH KÁVOVARŮ

COFFEE PORTIOLI

PRO RŮZNÉ OSLAVY
K DISPOZICI SALONEK

Pitné vody - od 718,– Kč
Odpadní vody - od 588,– Kč
Bazénové vody, koupaliště,
průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.
In vino veritas, in aqua sanitas.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Známý autor knih mapujících historii
našeho města i regionu Zdeněk Procházka
vydal za podpory města Domažlice další
publikaci. Její název - Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha podrobně
mapuje toto dění v Domažlicích. Kniha
bude od 9. srpna k dispozici v Městském
informačním centru Domažlice.

M. Macháček, tel. 728 081 735,
machacek.m@iol.cz
www.drevo.servispc.com

(bývalý OÚNZ)

ROZBORY VOD

DOMAŽLICKÉ MLÝNY

l pískoviště se sedací plochou

l Prodám štěňata bavorský barvář s PP
odběr koncem srpna. Tel. 739 475 172
l Čalounictví - zahradní keramika
Semošice 32, tel. 737 939 378
- čalounění, opravy nábytku
- výroba a prodej matrací, výroba
taburetek, prodej bytových doplňků,
květináčů.
www. calounictviblazkova.wz.cz

srpen 2010

Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod

l dětské venkovní houpačky

MUDr. MARKA PATÁKA
Msgre B. Staška 2

v

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE

Slavnostní přestřižení pásky korunovalo výstavbu nového domova pro seniory. Na snímku
zprava ministr Jiří Pospíšil, starosta Miroslav Mach, ředitelka penzionu Vendula Klimentová, poslanec Vladislav Vilímec a architekt Pavel Lejsek.
Foto MKS

NOVÉ KURTY V PROVOZU

V polovině července byly slavnostně zprovozněny nové tenisové kurty na domažlické
Střelnici. Příznivci bílého sportu se dočkali také hrací plochy, která neztratí regulérnost
ani po dlouhotrvajících deštích. Na slavnosti byli přítomni představitelé radnice v čele
se starostou Miroslavem Machem, zástupci místního tenisového oddílu i republikového
ústředí, současní i bývalí hráči, mezi nimi i vynikající reprezentant Tomáš Šmíd, a další.
Rekonstrukce začala dvěma centrálními kurty na podzim loňského roku, v letošním
pak staré nahradily další čtyři kurty. Akce byla financována z prostředků ministerstva
školství a města Domažlice.
S. Antoš

EVROPAN Z DOMAŽLIC

Kniha Evropan z Domažlic od Marie Majtánové-Korandové, vydaná díky finančnímu
přispění města Domažlice i Muzeu Chodska, České lékařské komoře a soukromých dárců, již spatřila světlo světa. Román popisující strhující životní dráhu MUDr. Antonína
Steidla - osobního lékaře následníka carského trůnu, říšského poslance, dlouholetého
okresního starosty atd. bude slavnostně pokřtěn při autogramiádě 22. září od 16 hodin
v obřadní síni na radnici.
Pokud by někdo chtěl knihu získat s předstihem, může si ji zakoupit již nyní v Městském informačním centru Domažlice za 270,– korun.

Městské informační centrum Domažlice najdete na náměstí Míru čp. 51 (vedle
radnice). Jeho pracovníci budou zajišťovat
rozšířené služby o Chodských slavnostech
– Vavřinecké pouti v tomto čase:
v pátek 13. srpna
od 7.30 hodin do 21 hodin
v sobotu 14. srpna
od 8 hodin do 22 hodin
v neděli 15. srpna
od 8 hodin do 18 hodin

O Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti

PONOCNÝ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
14. srpna ve 20, 21, 22, 23 a 24 hodin
15. srpna 20 a 21 hodin

DOMAŽLICKÁ VĚŽ OTEVŘENA
14. srpna 9–12 a 13–01 hodin
15. srpna 9–01 hodin
16. srpna 9–16 hodin

v

Domažlický zpravodaj - str. 4

WRV farmářské trhy
na domažlickém náměstí
Zajímavou akci mající za cíl nabídnout
veřejnosti zdravé zemědělské produkty
a zároveň propagovat zdejší farmáře,
připravilo občanské sdružení WRV envi
o.s. spolu s městem Domažlice. V samém středu města vedle kašny vyrostou
v sobotu 21. srpna zhruba dvě desítky
stánků, kde si od 12 do 17 hodin budete
moci koupit řadu zemědělských produktů. Například zeleninu, ovoce, maso, kozí
sýry, chodské koláče, med, mošt, bylinky,
pekařské výrobky atd.
Akce vychází ze zaměření zmíněného
občanského sdružení, které podporuje
agrární sektor vzděláváním, osvětou, poradenskou a vzdělávací činností formou
seminářů, přednášek a podobně. V současnosti k této činnosti přibylo i pořádání
farmářských trhů, které se v České republice slibně rozvíjejí a tato iniciativa má za
cíl neponechat náš region pozadu. (toš)

zvláštní číslo

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0, s.r.o, individuální výuka!
www.vip-relax.cz

tel. 602 478 448, 604 238 911

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Městské kulturní středisko Domažlice připravilo taneční kurz pro dospělé. První z pěti lekcí bude
zahájena 16. září. Ti, kteří se v párech přihlásí,
v tanci zdokonalí manželé Brettschneiderovi. Kontakt: Dáša Konrádyová, tel 379 722 631.

JAZYKOVÉ KURZY V MKS

V nadcházejícím školním roce otevírá MKS
jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé
v jazycích německém a anglickém. Vyučuje se
podle učebnic pro jazykové školy. Lekce budou
zahájeny podle zájmu veřejnosti. Přihlášky v MKS,
tel. 379 722 631, nebo též elektronicky dasa.konradyova@mks.mesto-domazlice.cz
(MKS)

JAZYKOVÁ ŠKOLA EN-GE
KOMENSKÉHO 4, DOMAŽLICE

(zápis do výuky angličtiny, němčiny a španělštiny pro veřejnost a češtiny pro cizince)
- zahájení výuky v září 2010
- kvalifikovaní lektoři, možnost různých typů zkoušek EU
- centrum města
- zápis a platba za výuku 16. a 17. srpna od 16.30 do 17.00 hod na shora uvedené adrese,
II. patro - budova autoškoly Hrabík

Inf. tel.: 733 254 811 nebo 776 680 344.

v

l AKCE PŮJČKY 724 528 636
www.rychle-penize.cz
l Prodám RD u Stoda, terasa, garáž,
dílna, zahrada, 790 000,– Kč,
tel. 606 441 831
Prodám RD 3+1 u Domažlic, WC,
koupelna, garáž, 650000 Kč,–
tel. 722 070 577
RD 4+1 se zahradou v Dobřanech,
10 km od Plzně, 920 000,– Kč,
tel. 721 004 299
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí“
tel.: 722 690 245

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK
TISK PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358
(za poliklinikou)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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a jejich dopravu speciálními vozidly
sahem až do výšky 22 m

l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy

l vysekávání příkopů, průřez a kácení

letáky
l vizitky
l parte
l dopisní papíry
l kancelářské a hospodářské
tiskopisy
l paragony, účtenky
l plakáty
l pozvánky, novoročenky
l diplomy
l kalendáře, pohlednice
l propagační materiály
l bloky
l složky
l brožury
l knihy
l zpravodaje
l noviny
l

a další

v

srpen 2010

Vojtěška v Milavčích

l dopravu vozidly traktor, MULTICAR
l pronájem montážních plošin, a to s do-

Vytiskneme Vám:

zvláštní číslo

Množství návštěvníků Chodských slavností dokáže unavit, ba někdy člověka až otrávit. Každý z nás tuto situaci někdy zažil... Kdo
nevyhledává přílišný ruch Domažlic o slavnostech nebo se jej právě nabažil, má možnost v nedalekém okolí se nejen osvěžit, ale není-li zcela zdráv i uzdravit. Málokterý region se může chlubit takovým počtem studánek, jimž jsou přičítány magické vlastnosti, jako
Chodsko. Opusťme tedy rušné domažlické náměstí či doslova hlučné sokoliště a pojďme si je prohlédnout, abychom načerpali síly na
další programy slavností:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

stromů, odstranění pařezů speciální
frézou
l úklid vozovek a prostranství zametacím
vozem PRAGA
l kopání a vrtání děr strojem UNC 750,
frézování drážek v zemi do 30 cm
l pronájem mobilních WC, odpadkových
košů, dopravních značek a zábran
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

v

STUDÁNKY NA DOMAŽLICKU

Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

srpen 2010

Dobrá voda u Draženova

Podle legendy, kterou v Milavčích zapsala Božena
Němcová při svém pobytu na Chodsku koncem čtyřicátých let 19. století, procházel Chodskem sv. Vojtěch
při návratu z Říma do Prahy. Prý se v těchto místech
dozvěděl o vyvraždění svého rodu (Slavníkovců) na Libici (r. 995). Vysílený se osvěžil u milavečské studánky
a znaven dlouhou cestou ulehl ke spánku. Kolemjdoucí
pastýř – snad ze šprýmu – zatroubil sv. Vojtěchovi
pastýřskou troubou přímo u ucha. Vojtěch se nemírně
vylekal a pastýře potrestal doživotní hluchotou. Traduje
se, že od té doby pastýři na dobytek netroubí, ale práskají bičem. Nikdo nikdy neví, koho by troubením mohl
vylekat. Tuto legendu zobrazuje na jedné ze svých fresek
F. J. Lux, jimiž v polovině 19. století vyzdobil milavečský kostel sv. Vojtěcha.
Studánka dodnes nese název Vojtěška a je chována
obyvateli Milaveč v patřičné úctě, neboť její voda je prý
snad velmi léčivá, ale v každém případě chutná a dodnes
hojně využívaná. Nad studánkou se klene zděná kaplička
datovaná do roku 1677.

U frekventované křižovatky významných dopravních tepen spojujících Domažlice a Klenčí a Folmavu s Plzní se nachází rozsáhlý
areál čerpací stanice s restaurací. Málokoho (snad jen místní) napadne, že občerstvit se lze také několik set metrů odsud, v klidném
prostředí a lesy obklopeném místě zvaném Dobrá voda. Jak sám název napovídá, voda ze zdejší studánky je velmi chutná, dokonce i ona
dokáže vyléčit mnoho zdravotních neduhů. Prvním uzdraveným byl podle vyprávění jistý cestář jménem Otilinger z nedalekého Ždánova, který nechal jako výraz díků vystavět u kapličky dřevěný kříž. První dřevěná kaplička stála u studánky již kolem roku 1800, kterou
o 80 let později nahradila první zděná stavba. Současná stavba pochází z roku 1900 a po roce 1990 se v opět konají tradiční poutní mše.
Oltářní obraz Matky Boží Pomocné namaloval Jaroslav Špillar, který ji údajně vtiskl podobu své manželky. Obraz „Chodské madony“
se stal posléze vyhledávaným motivem barvotiskových obrázků. Od studánky samotné k poutní kapli vede křížová cesta.
Toto velmi oblíbené poutní místo se stalo častým námětem regionálních umělců. Asi nejznámější je plátno malíře Václava Malého
„Pouť u Dobré vody“ (na snímku), který je možné zhlédnout v muzejní expozici Chodského hradu v Domažlicích. Dobrá voda u Draženova patří k velmi mladým poutním místům, která vznikla až konce 19. století v době silného vlasteneckého cítění.

Česká studánka

Vydatný pramen průzračné vody vytéká z východního svahu mystického Čerchova v jeho hlubokých lesích. Na kamenné skruži
kolem pramene je dodnes dobře čitelný nápis REN. A. 1870 CONS. JOS. LUDVIK. Od studánky vede na vrchol Čerchova jedna z nejvýznamnějších a nejstarších turistických tras Českého lesa tzv. Hanova stezka (podle domažlického starosty Petra Hany, *1836 †1908),
která byla po roce 1990 stejně jako altánek nad studánkou obnovena. U studánky se pravidelně konají setkání, která zahajují, respektive
uzavírají letní turistickou sezonu – odemykání a zamykání studánky.

Dobrá voda u Pocinovic

V lesích nedaleko nejjižnější chodské privilegovaní vsi leží uprostřed lesa významné poutní místo. Legenda hovoří o místě se svatým
obrázkem s mariánským motivem, k němuž zabloudila z pastvy stará slepá kobyla. Ta sklouzla přední nohou do studánky a prýštící
voda jí zpět navrátila zrak. Stalo se tak právě v okamžiku, kdy
ke kobyle přispěchali pastýři. Zpráva se brzy roznesla po celém
kraji a ke studánce začaly putovat zástupy lidí, aby opět nalezly
ztracené zdraví. Ti, kterým zázračná voda pomohla, zanechávali
na památku svého uzdravení votivní obrázky, cedulky nebo jiné
předměty.
Poutním místem je Dobrá voda u Pocinovic od konce 17. století
(jako většina poutních míst v Čechách). Od této doby stála v místech studánky malá dřevěná kaplička. Současná rozměrná kaple
byla vybudována v sedmdesátých letech 19. století a je dodnes neodmyslitelnou dominantou poutního místa. Je zajímavé, že poutní
místo bylo hojně navštěvováno i v dobách reálného socializmu.
Josef Nejdl, Muzeum Chodska v Domažlicích

v
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

SRPEN 2010

Tolik čerstvého vzduchu a takovou uhlopříčku obrazu doma nemáte.
Deštníky nepotřebujete, máme střechu, vezměte si jen deku.

PRODEJ VSTUPENEK 1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM V POKLADNĚ LETNÍHO KINA

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ KRÁTCE PO SETMĚNÍ - cca 21.15

BLIŽŠÍ INFORMACE: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ MÍRU 51, TEL. 379 725 852
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz
www.idomazlice.cz
Americká komedie s titulky

Zač. 21:30 hod.

VRAHOUNI
m Vstupné 70,- Kč 100 min.

Spencer (Ashton Kutcher) je takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro vládu. Jen (Katherine
Heigl) je krásná počítačová expertka a právě se vzpamatovává z bolestného rozchodu.

Úterý–středa 3.–4.

Americká komedie s titulky

Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví
si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění.
Hlavní devízou Iron Mana 2 je ale jeho příběh. Zatímco většina maskovaných reků neúnavně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a zbrojař Tony Stark (Downey) v přímém přenosu do celého světa vyzvonil, že pod kovovým oplechováním se skrývá on. Bezprecedentní odhalení samozřejmě nese následky.

Neděle–pondělí 1.–2.

Zač. 21:30 hod.

ZÁLOŽNÍ PLÁN
m Vstupné 75,- Kč 106 min.

Čtvrtek–pátek 5.–6.

Americký akční film v českém znění

Zač. 21:30 hod.

IRON MAN 2
m Vstupné 80,- Kč 125 min.

Sobota 7.

Letní filmový festival LETŇÁK 2010 - 50. léta

Zač. 21:00 hod.
Neděle 8.

CESTA DO PRAVĚKU
r Vstupné polovina manipulačního poplatku
KONCERT V RÁMCI FESTIVALU

Díky originálně řešeným trikovým scénám a výtvarnému zpracování i dnes působivé a strhující dílo.

Zač. 20:00 hod.

KATAPULT 2010 - RADOSTI ŽIVOTA

Pondělí 9.

Letní filmový festival LETŇÁK 2010 - 60. léta

LETŇÁK 2010

Jednotné vstupné: 220,- Kč

Zač. 21:00 hod.

HOŘÍ, MÁ PANENKO
m Vstupné polovina manipulačního poplatku

Úterý 10.

Letní filmový festival LETŇÁK 2010 - 70. léta

Třetí celovečerní hraný film Miloše Formana.

Zač. 21:00 hod.

HVĚZDA PADÁ VZHŮRU
r Vstupné polovina manipulačního poplatku

Moderní muzikálová parafráze na motivy klasické hry J. K. Tyla Strakonický dudák.

Středa 11.

Letní filmový festival LETŇÁK 2010 - 80. léta

Film dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, přinášejí většinou zcela nový pohled na dosud neznámé
aspekty Mistrova života a díla.

Zač. 21:00 hod.

JÁRA CIMRMAN, LEŽÍCÍ, SPÍCÍ
r Vstupné polovina manipulačního poplatku

Čtvrtek 12.

Letní filmový festival LETŇÁK 2010 - 90. léta

Zač. 21:00 hod.

TANKOVÝ PRAPOR
l Vstupné polovina manipulačního poplatku

Dany Smiřický (s autobiografickými rysy J. Škvoreckého)

Česká komedie

Komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho
dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je
přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.
Česká komedie Zdeňka Trošky natočená podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její
Sobota 14.
matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým bezDOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Zač. 21:00 hod.
konkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová.
r Vstupné 75,- Kč 118 min.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější
Sobota 14. KINO ČAKAN 17 Kino nejen pro děti v českém znění
Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa
Neděle 15. KINO ČAKAN 17 SHREK - ZVONEC A KONEC
jedno velmi nerozumné přání.
LETNÍ KINO 21 r Vstupné 80,- Kč 92 min.
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha
Český kriminální thriller
Pondělí–úterý 16.–17.
v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější
KAJÍNEK
Zač. 21:00 hod.
člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím.
l Vstupné 75,- Kč 118 min.
Koprodukční film Velká Británie, USA, Německa a Francie s titulky Thriller z pera mistra historických románů Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat
Středa–čtvrtek 18.–19.
na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co na
MUŽ VE STÍNU
Zač. 21:00 hod.
opuštěnou zimní pláž známého amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce.
m Vstupné 75,- Kč 128 min.
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji
Americký film s titulky
Pátek–neděle 20.–22.
zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Zač. 21:00 hod.
s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň.
m Vstupné 75,- Kč 135 min.
Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick-Ass! Teenager Dave, mezi vrstevníky outsider, se pod
Americký akční film s titulky
Pondělí–úterý 23.–24.
dojmem komiksu rozhodne stát novým superhrdinou. Bohužel mu k tomu ale chybí důležitý předpoklad
KICK-ASS
Zač. 21:00 hod.
- nadpřirozené schopnosti. Film bude uveden 6. května 2010.
l Vstupné 70,- Kč 106 min.
Americké sci-fi s titulky
Nová kapitola v dějinách Predátorů. Elitní žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen na neznámé místo, stejně
Středa–čtvrtek 25.–26.
jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná o nejnePREDÁTOŘI
Zač. 21:00 hod.
l Vstupné 80,- Kč 95 min.
bezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance.
Pátek 13. Zač. 21:00 hod.
Sobota 14. Zač. ve 23:55

Pátek 27.
Zač. 21:00 hod.
Sobota 28.

ŽENY V POKUŠENÍ
r Vstupné 75,- Kč 115 min.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI aneb

PŘIVÍTÁNÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Letní kino pro děti

Zač. 21:00 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA
r Vstupné 80,- Kč 98 min.

Neděle 29.

Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách

Zač. 21:00 hod.

ČESKÝ MÍR
m Vstupné 75,- Kč 102 min.

Pondělí–úterý 30.–31.

Švédský film s titulky

Zač. 21:00 hod.

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
l Vstupné 75,- Kč 155 min.

VSTUP ZDARMA

Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak
vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se
tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější.
Před šesti let nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket a natočili provokativní dokument Český sen,
který vzbudil velké ohlasy a získal řadu ocenění po celém světě. Nyní přicházejí s výbušnou dokumentární
komedií o americkém radaru v Čechách. Režiséři Vít Klusák a Filip Remunda a jejich Český mír!
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti! Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného
setkání konaného na ostrově, který vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože nebylo Harrietino tělo
nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny.

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI
Legenda: r mládeži přístupno m doporučená přístupnost 12 let l doporučená přístupnost 15 let ll doporučená přístupnost 18 let
Pro nahodilé překážky změna programu vyhrazena. Možnost zakoupení občerstvení. ( 379 722 002, e-mail: e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz,
http>//www.idomazlice.cz. Výši vstupného neurčuje provozovatel kina, nýbrž distributor a majitel filmové kopie. Parkování zdarma vedle kina.

Účastník veřejné produkce kinematografického díla zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1,– Kč – viz zákon ČNR 241 § 8 o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

PROGRAM KINA ČAKAN NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2010

Od 1.–14. Filmové prázdniny, ČESKÝ MÍR, Sexy 40, Proměna, UŽÍVEJ SI, CO TO JDE.
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SVATAVA LUHANOVÁ–JIROUŠKOVÁ – soprán,
JITKA SMETANOVÁ–NAVRÁTILOVÁ – cemballo

Svatava Luhanová-Jiroušková je absolventkou AMU v Praze obor zpěv a pěvecké studijní stáže na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži (stipendium francouzské vlády) u slavné
pěvkyně A. Guiot. Vystupuje v sólových recitálech s význačnými českými i zahraničními umělci. V roce 1991 se habilitovala na AMU v Praze jako docentka zpěvu, vede pěvecké oddělení na Katedře
hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni a na Konzervatoři v Plzni.
Jitka Smetanová-Navrátilová je absolventkou plzeňské konzervatoře, pražské AMU u prof. Zuzany Růžičkové a mistrovských kurzů v Curychu a Stuttgartu. Její repertoár obsahuje cembalová díla
od baroka až po současnost, včetně skladeb komponovaných přímo pro ni. Sólově vystupuje se symfonickými a komorními orchestry, spolupracuje s instrumentalisty i pěvci.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
sobota 7.– pátek 13. srpna 2010 od 21.00 hodin – letní kino

FILMOVÝ FESTIVAL „LETŇÁK 2010“
neděle 8. srpna 2010 od 20.00 hodin – letní kino
KONCERT V LETNÍM KINĚ

KATAPULT 2010 – RADOSTI ŽIVOTA

Nový Katapult začíná „v roce nula.“ Tour 2010! Jednašedesátiletý lídr kapely Olda Říha, jediný z původní sestavy, na něm představí nové spoluhráče, jimiž se
stali pětadvacetiletý baskytarista Andy Budka a o pět let starší bubeník Ondřej Timpl.
„Letos by sice původní Katapult slavil 35 let své činnosti, ale my to nechceme zneužívat. Je tady Katapult 2010, noví hráči a nová deska, začínáme od roku nula
a teď se pokusíme znovu se prosadit,“ říká Říha a dodává, že by si přál oddělit éru „Katapult klasik“ (1775–2008) od éry „Katapult 2010“. Kapela v nové
sestavě natočila album Radosti života, jenž nese jméno podle sbírky Říhova oblíbeného básníka Františka Gellnera. Autor hudby Říha ji označuje za dekadentně
optimistickou nahrávku. Album v pražském klubu Futurum pokřtil Martin „Ozzák“ Dejdar.
Skupina Katapult vznikla v roce 1975. Po celou svou více než třicetiletou kariéru kapela neopustila jednoduchý rockový styl, který jí přinesl mnoho příznivců i kritiků. Má za sebou více než 7000
koncertů, získala sedm zlatých desek a jednu platinovou a dva Zlaté slavíky. Více informací: www.katapult.cz. Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Domažlice, tel. 379725852,
e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz www.ticketportal.cz. Jednotné vstupné: 220,– Kč.
pátek 13.– neděle 15. srpna 2010

56. CHODSKÉ SLAVNOSTI – VAVŘINECKÁ POUŤ
jedny z největších a nejstarších národopisných slavností v ČR.

www.chodskeslavnosti.cz

pátek 27. srpna 2010 od 17.00 hodin – letní kino

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI aneb PŘIVÍTÁNÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM S DOMAŽLICKÝM ROCKEM
Koncert rockových kapel

DIAGNOZA EXITUS www.bandzone.cz/diagnozaexitus
KILL THE PAIN www.bandzone.cz/killthepain
MILLION DOLLARS www.bandzone.cz/milliondollars
MOBY DICK www.mobydick.estranky.cz
SEPTIC PEOPLE
(Změna programu vyhrazena, pořadí kapel bude upřesněno)
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čtvrtek 5. srpna 2010 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera
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SO 14. 8. 6.00 hod – neděle 15. 8. 24.00 hod
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Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace
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VSTUP ZDARMA!

UPOZORNĚNÍ – od 1. 9. 2010 bude zahájen v Městském informačním centru Domažlice předprodej vstupenek
na hudební událost roku – dvouhodinová show

4TET Jiøího Korna

koncert se uskuteční v pondělí 20. 12. 2010 v 19.30 hodin ve velkém sále MKS Domažlice. Zamluvené vstupenky budou
rezervovány pouze do 1. 10. 2010, pak budou přenechány ostatním zájemcům.

Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském
informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz,
www.chodskeslavnosti.cz
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JÍZDNÍ ŘÁD mimořádné linky o Chodských slavnostech
pátek 3. září 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert mimo předplatné

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

Dirigent: Koji Kawamoto – šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Sólo klarinet: Kateřina Soukalová–Váchová
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky
pátek 10. září 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
Divadelní představení mimo předplatné
Divadelní soubor MKIS Poběžovice uvádí hru Jaromíra Břehovského

REJŽÁK Z PRAHY

Hrají: Jan Doktor, Hana Teplá, Michal Mráz, Zdeňka Teplá, Nikola Böhmová, Markéta Martínková, Pavlína Vejvančická, Hana Pelikánová, Zdeněk Doktor, Jiří Teplý. Režie a textová úprava: Věra Táborská.
Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky.
úterý 21. září 2010 v dopoledních hodinách ve velkém sále MKS
2 divadelní představení PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ děti z MŠ a žáky ZŠ v nastudování herců divadla KRAPET
úterý 21. září 2010 ve velkém sále MKS

KONCERT – RADŮZA

Předplatitelé divadelní a koncertní sezony mohou uplatnit 10 % slevu po předložení abonentní vstupenky
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru od 16. 8. 2010.
Zamluvené vstupenky budou rezervovány do 13. 9. 2010, pak budou přenechány ostatním zájemcům.
pátek 24. září 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
divadelní představení v rámci předplatného
AGENTURA AP PROSPER PRAHA

Lawrence Roman DOHAZOVAČ

Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka, Miloslav Mejzlík/ Jaromír Meduna, Richard Trsťan. Režie: Petr Hruška.
Úspěšná hra amerického autora Lawrence Romana se odehrává v luxusním bytě, kde žije Stephanie Millsová se svou matkou Grace. Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá Stephanie či
Stevie (používá totiž mužskou podobu svého jména), úspěšná manažerka, odejde od firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomila, že jí pro samou práci a kariéru nezbyl čas na
soukromý život, že si nestačila najít partnera, natož vdát se a mít děti, na které se už dlouho těší její čiperná matka Grace. Stevie se proto rozhodne jednat rázně, jak má ve zvyku: Její bývalý
šéf jí doporučil Robina McFee, který pomáhá zámožným klientům při výběru vhodného partnera a který i jemu pomohl najít manželku. Suverénně se chovající Robin, zjevně úspěšný muž,
očividně není sebevědomé Stevie sympatický a po chuti jí není ani tento způsob seznamování. Musí však Robinovi odpovědět i na intimní dotazy, jak si svého partnera představuje, jaké má na
něj požadavky. Stejně jako Robin Stevie nijak neokouzlí ani první dva nápadníci, které za ní ze své stáje pošle. Avšak k všeobecnému překvapení po několika nečekaných zvratech všechno dobře
dopadne – a na své si přijde i matka Grace.
čtvrtek 30. září 2010 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS
koncert v rámci předplatného

BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Michal Hrubý – kytara, Michal Hutyra – kytara, Martin Lindtner – kytara, Martin Wiesner – kytara
Brněnské kytarové kvarteto vzniklo v roce 2005 na brněnské konzervatoři. V roce 2007 soubor uvedl v premiéře skladbu slovenského skladatele Mateje Háasze „Údolia srdc“ s moravskou
filharmonií Olomouc v Besedním domě v Brně, v témže roce získal 1. cenu v soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce 2008 3. cenu na mezinárodní kytarové
soutěži Maura Giulianiho v italské Gorizii.
Michal Hrubý se narodil v roce 1988, od sedmi let hrál na housle, v osmi letech se začal učit hrát i na kytaru. V roce 2004 byl přijat na brněnskou konzervatoř, obor hra na kytaru, kterou
studoval pod vedením prof. Vladislava Bláhy.
V roce 2008 byl přijat na JAMU, kde studuje u významných pedagogů, Martina Myslivečka a Vladislava Bláhy.
Michal Hutyra se narodil v roce 1984, na kytaru hraje od svých dvanácti let. Základy získal na ZUŠ ve Zlíně, od roku 2003 byl posluchačem brněnské konzervatoře ve třídě prof. Marie
Hovorkové. Roku 2007 byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění, kde studuje u prof. Vladislava Bláhy.
Martin Lindtner se narodil v roce 1984 a je absolventem konzervatoře Brno. V současné době studuje Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Vladislava Bláhy.
Martin Wiesner se narodil v roce 1985 a hře na kytaru se začal věnovat na ZUŠ v Brně pod vedením Aleny Blažíčkové. Od roku 2005 studuje na konzervatoři Brno ve třídě prof. Vladislava
Bláhy hru na kytaru a od roku 2007 skladbu pod vedením prof. Pavla Nováka – Zemka.
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek v rámci předplatného v Městském informačním centru
MKS Domažlice, tel. 379725852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz
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Přeprava je zajišťována na objednávku MěÚ Domažlice - BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA
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Inzerujte u nás

Rada města v Domažlicích se na svém 126. jednaní konaném dne 21. 6. t. r. zabývala stávající situací ohledně umisťování reklamních poutačů typu „A“ na území městské
v Domažlickém zpravodaji
památkové rezervace, zejména pak v podloubí měšťanských domů na náměstí. Rada
l Celá strana 18 x 25 cm
města svým rozhodnutím jednostranně zrušila platnost povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosných reklamních zařízení (reklamních
(450 cm2) 5 940 Kč
poutačů typu „A“) vydaných městem před 1. 1. 2010, a to ke dni 31. 8. 2010. Pokud ti,
l Polovina strany 18 x 12,5 cm
kterým bylo povolení takto zrušeno, budou mít zájem o umístění přenosných reklam(225 cm2) 2 970 Kč
ních zařízení i po tomto datu, musí o vydání souhlasu nově požádat.
Rada města zároveň zrušila zákaz povolování reklamních poutačů na území městské
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm
památkové rezervace. O zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění
1485 Kč
přenosného reklamního zařízení na území městské památkové rezervace je tedy možné
2
1 cm = 14 Kč
požádat odbor správy majetku. Souhlas města se zvláštním užíváním bude vydán na
l Řádková inzerce:
základě žádosti na dobu maximálně jednoho kalendářního roku při splnění následujících podmínek:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
1. V podloubí na náměstí Míru a v podloubí v Kostelní ulici bude povoleno pouze
Tučně + 50%
1 přenosné reklamní zařízení na provozovnu. Přenosným reklamním zařízení se
V rámečku + 100%
rozumí nosič informací o provozovně, osobě ji provozující, činnosti v provozovně
l Při opakování sleva – 10%
vykonávané, výrobcích či službách v provozovně nabízených, který není pevně
spojen s provozovnou či pozemkem, na němž se nachází.
Upozornění pro inzerenty:
2. Uživatel veřejného prostranství umístí zařízení v podloubí pouze u zdi domu. Není
K cenám bude připočítána 20% DPH!
přípustné, aby přenosná reklamní zařízení byla umisťována v arkádách (obloucích
loubí) měšťanských domů ani na místních komunikací - chodnících přiléhajících k loubí domů.
Město Domažlice nabízí k prodeji volné bytové jednotky (včetně příslušných spo3. Přenosné reklamní zařízení bude
luvlastnických
podílů na společných částech budovy a pozemku). Jedná se o tzv. „volné“
umístěno na pevném stojanu, přičemž
bytové jednotky, tedy jednotky, které nejsou obsazeny nájemníky. Konkrétní podmínky
musí zůstat zachovaný volný prostor
prodeje včetně návrhů kupních smluv jsou uvedeny na www. domazlice.info, na úvodní
pro průchod chodců v šíři minimálně straně (zelený baner), nebo v podsekci Úřední deska - Prodeje a pronájmy. V každém
1,50 m.
jednotlivém případě je stanovena minimální kupní cena a termín pro podání nabídek.
4. Zábor veřejného prostranství bude pro- V rámci tohoto prodeje je Městem Domažlice umožněno uzavření zástavní smlouvy na
bíhat v době mezi 8.00–18.00 hod.
předmětné nemovitosti z důvodu získání úvěru na jejich koupi. Nabídka musí obsahovat
5. Na přenosné reklamní zařízení nesmí způsob úhrady kupní ceny (možnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy).
V současné době město nabízí k prodeji tyto bytové jednotky:
být umisťovány žádné předměty, zeBytovou jednotku č. 448/4 v budově č. p. 448 v Doubově ul., včetně spoluvlastnickéjména pak ne nabízené zboží.
Žádosti o vydání souhlasu se zvláštním ho podílu na nebytové jednotce č. 448/7 – garáži v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
2
užíváním veřejného prostranství podávej- nacházející se ve 2. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová plocha bytu činí 56,6 m ,
te na Odbor správy majetku MěÚ, nám. minimální kupní cena je stanovena ve výši 739 469,– Kč.
Bytovou jednotku č. 439/8 v budově č. p. 439, 440 a 441 v Dvořákově ul., v DoMíru 1, dveře 102. Přílohou žádosti musí
mažlicích, Bezděkovské Předměstí, nacházející se ve 3. podlaží domu o velikosti 1 +
být plánek se zákresem umístění přenos1, podlahová plocha bytu činí 38,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
ného reklamního zařízení a šířkou loubí 450 000,– Kč.
a souhlas vlastníka nemovitosti - pozemBytovou jednotku č. 442/3 v budově č. p. 442, 443 v Dvořákově ul. v Domažlicích,
ku, na kterém bude zařízení umístěno Bezděkovské Předměstí nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu o velikosti 2 +
(vlastníka měšťanského domu).
1, podlahová plocha bytu činí 58,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
Souhlas se zvláštním užíváním veřej- 720 000,– Kč.
ného prostranství nenahrazuje rozhodnutí
Bytovou jednotku č. 550/3 v budově č. p. 548, 549, 550 ve Švabinského ul. v Domao zvláštním užívání místní komunikace, žlicích, Týnské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová
které vydává příslušný silniční správní plocha bytu činí 65,2 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 855 000,– Kč.
Bytovou jednotku č. 404/3 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Doorgán - odbor dopravy Městského úřadu,
mažlicích,
Bezděkovské Předměstí nacházející se v 2. podlaží domu o velikosti 2 +
pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice.
1,
podlahová
plocha bytu činí 73,43 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
Toto rozhodnutí je nutné v případě umís600
000,–
Kč.
tění přenosného reklamního zařízení na
Bytovou jednotku č. 410/4 v budově č. p. 404, 410 a 411 v Masarykově ul. v Domístních komunikacích - tedy i chodnímažlicích, Bezděkovské Předměstí nacházející se v 2. podlaží domu o velikosti 2 +
cích mimo loubí.
1, podlahová plocha bytu činí 74,23 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši
Formulář žádosti Ohlášení - ozna- 600 000,– Kč.
movací povinnost o zvláštním užívání
Bytovou jednotku č. 444/3 v budově č. p. 444 a 445 v Hruškově ul. v Domažlicích,
veřejného prostranství je ke stažení na Bezděkovské Předměstí nacházející se v 1. podlaží domu o velikosti 2 + 1, podlahová
internetových stránkách města www.do- plocha bytu činí 57,6 m2, minimální kupní cena je stanovena ve výši 800 000,– Kč.
mazlice.info v podsekci Městský úřad
Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí domluvě s Domažlickou správou nemo- Formuláře - Odbor správy majetku.
vitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ,
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice tel. č. 379 719 157 nebo 379 719 174.
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ

l Sháním rodinný dům nebo chalupu
k rekreaci i trvalému bydlení na Domažlicku. Prosím nabídněte.
Mob. 731 014 334,
email: panekdavidcze@seznam.cz
l Pronajmu elektrifikovanou garáž
na Týnském předměstí, v obydlené
oblasti. Tel: 724 105 081.
l Pronajmu byt 2+1 v Domažlicích.
IHNED VOLNÝ. ( 723 541 958

Domažlické náměstí se v sobotu 21. srpna dopoledne promění v automobilové a motocyklové muzeum pod širým nebem. Foto Jan Pek

V srpnu dvakrát na veterány

Dvě zajímavé akce na zpestření letní sezony připravil Veteran car club Domažlice. Obě
se uskuteční v srpnu. V sobotu a v neděli o Chodských slavnostech se bude naproti parkovišti supermarketu Penny (v místě bývalé Desty), za budovou, v níž dříve sídlila VZP,
konat výstava automobilových a motocyklových veteránů.
Pořadatelé myslí i na ty, kdo tuto výstavu navštívili již loni či předloni, a proto také
letos bude část exponátů obměněna. Návštěvníci se mohou těšit nejen na předválečné
stroje, z nichž ty nejstarší pocházejí z 20. let minulého století, ale také na luxusní limuzíny a sportovní automobily věhlasných značek vyrobené v 70. letech a počátkem let
osmdesátých.
Hned o týden později, v sobotu 21. srpna, se koná již 36. ročník mezinárodní Jízdy
spolehlivosti historických vozidel. Ta je určena pouze strojům vyrobeným do roku 1955
a pořadatelé očekávají opět kolem 120 soutěžících z naší republiky i z Německa. Ve startovním poli by ani letos nemělo chybět několik vozů vyrobených do roku 1920.
Všichni účastníci mají sraz v autokempu v Babylonu, odkud se kolem půl desáté dopoledne vydají na domažlické náměstí. Zde zůstanou všechny zúčastněné stroje vystaveny
až do startu první etapy, který nastane v úderem 11. hodiny. Cíl této etapy bude na náměstí
v Horšovském Týně, kde účastníci budou mít přestávku. Od půl druhé budou vyrážet na
trať druhé etapy, která je zavede opět do babylonského autokempu, kde bude cíl celé jízdy.
První jezdci tam jsou očekáváni již kolem půl třetí.
Domažlice se tedy i toto léto stanou nejen cílem milovníků tradičního chodského folkloru, ale také zájemců o motoristickou historii.
Jan Pek

Purkmistr opět doma

Příznivci
domažlického piva mohou o Chods k ý c h
slavnostech-Vavřinecké
pouti opět navštívit nádvoří ve Spálené
ulici, pár kroků od náměstí mezi domy 138
a 139, kde se bude točit Purkmistr. Jak známo, kolébkou tohoto piva jsou Domažlice,
podle původní receptury ho v současnosti
vyrábí pivovar v Plzni Černicích.
(PI)

Turistické akce
Připravujeme
Autobusový zájezd do západních Čech.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici 11. 9. v 6.00 hod. Zastávky:
Františkovy Lázně, přírodní rezervace
SOOS, Luby u Chebu – rozhledna,
(oběd), Kostelní – Vysoký kámen (773 m
n.m.). Pěšky 5 km. Návrat mezi 19 a 20
hod. Cena 250,– Kč pro členy KČT,
300,– Kč pro ostatní. Přihlášky a peníze
do 31. srpna u paní Marie Senohrábkové,
tel. 379 724 113 nebo 723 331 714.

Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ
Rohova 124, Domažlice
provádí
- veškeré sklenářské práce
- zasklívání u zákazníka včetně dopravy
- řezání skla
- rámování obrazů
- broušení
- vrtání
- zasklívání bezpečnostním sklem
- (traktory, zemědělské stroje)
- keramické sklo do krbů a kamen
- skla do nábytku
- lepení akvárií, terárií
- autozrcátka parabolická
- řezání polykarbonátu a plexiskla
na zasklívání přístřešků a skleníků
- BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
- jsme plátci DPH
- parkování na vlastním pozemku
- havarijní případy na tel.: 608 948 645
774 648 402
Provozní doba:
po–pá 8.00–11.00 12.00–16.00
tel.: 379 778 402
774 648 402, 608 948 645
Těšíme se na vaši návštěvu

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021

DROGERIE-PARFUMERIE
nám. Míru 56, ( 379 722 290

Nabízíme:
Postřiky
- na savé
žravé škůdce
a houbovité postřiky
Přípravky na mravence, klíšťata
a jiný obtížný hmyz
Totální likvidace plevele
ROUNDUP
Bazénová
chemie,
příslušenství
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

