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Svátek folkloru je tu... Vážení hosté Chodských
Zatím dosud žádná kulturní akce či událost nepřivedly do Domažlic tolik návštěvníků z blízka i z dalekého slavností, milí spoluobčané,
okolí jako právě Vavřinecká pouť a s ní nerozlučně spjaté
Chodské slavnosti. Můžeme se jen domnívat a odhadovat
či dělat orientační průzkumy, abychom zjistili, co nejvíce
láká návštěvníky, kteří k nám mnohdy se železnou pravidelností přijíždějí. Všechny výsledky dosud učiněných
dotazníků a anket vyzdvihují jen několik slov – folklor,
koláče, poklidný staročeský jarmark na náměstí, pouť.
A možná je dobře, že se tento slovník nijak výrazně
nerozšiřuje. Vždyť co více od jedné z největších a nejstarších národopisných slavností v Čechách požadovat.
Chodské slavnosti jsou právě spojením všech v sobě
skrytých atributů pastvou doslova pro všechny lidské
smysly, stačí se jen trochu zamyslet a mít vůli přijímat.
A tak my, pořadatelé kulturní a programové části, přejeme všem místním i návštěvníkům slavností, aby všechny
jejich smysly byly zasaženy a aby si každý v té třídenní
mozaice našel to své; všem účinkujícím, režisérům, moderátorům, zvukařům a vlastně i nám samotným a našim
kolegům a spolupracovníkům pak shovívavost počasí
a dobrou přípravu. Mgr. Kamil Jindřich, MKS Domažlice

rok se sešel s rokem a největší událost města Chodské
slavnosti-Vavřinecká pouť se k nám opět vrací. Město Domažlice spolu se svými organizacemi pro Vás připravilo
bohatý kulturní a společenský program. Na pěti podiích
se uskuteční řada vystoupení, která jistě zaujmou každého. Pestrá paleta nejrůznějších pořadů má své těžiště ve
folkloru, který je pro naše město i region tolik typický. Ale
i milovníci dalších žánrů si přijdou na své. Zkrátka bohatá
nabídka je připravena pro všechny věkové kategorie. Kromě hudebních a tanečních produkcí se ve městě také koná
i řada doprovodných akcí. Ne všechny najdete v programu,
protože nejen město, ale i soukromé subjekty přispívají
k zábavě v Domažlicích. Při této příležitosti bych chtěl
předem poděkovat všem organizátorům z řad zaměstanců
města a jeho organizací i všem pořadatelům dalších zajímavých společenských setkání. Občany prosím o trpělivost
a pochopení, které jsou někdy ke zvládnutí náporu desetitisíců hostů potřeba. A na samý závěr bych Vám všem rád
popřál krásné prožití slavnosti i pouti, hodně pohody a na
Chodských slavnostech - Vavřinecké pouti na viděnou.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice
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Chodské slavnosti a jejich trhy

Domažlice jako někdejší královské
město disponovalo právem trhu, a to jak
výročního, tzv. veletrhu, tak i trhu týdenního. Trhy o Chodských slavnostech jsou
však odlišného charakteru. Podíváme-li
se zpět do minulosti, zjistíme, že organizované trhy jako součást slavností figurují
v oficiálním programu již v prvním (někdy
označovaném jako nultý) ročníku Chodských slavností roku 1955.
Jak takové trhy ale vypadaly? Byly také
dříve, kdy se slavila pouze Vavřinecká
pouť? Dokumentace je bohužel poskrovnu,
avšak z toho mála co je k dispozici a především ze vzpomínek pamětníků si lze
udělat alespoň rámcově obrázek. Samotná
Vavřinecká pouť v minulosti nijak výrazně
nevybočovala z tehdy běžného zavedeného
„standardu“. Prodej suvenýrů byl koncentrován do samotného místa konání pouti,
tedy na Vavřineček a sortiment obnášel
tradiční pouťové předměty: růžence, obrázky světců, svíčky, svícny atd. Nechyběla
ani lákadla pro děti v podobě cukrovinek.
Zhruba tak vypadaly trhy před zahájením
éry Chodských slavností. Od roku 1955
byly trhy již organizované a přesunuté
na domažlické náměstí. Poplatně době
prakticky vymizely předměty související
s církevními obřady, na druhou stranu na
základě rozvíjejícího se cestovního ruchu
přibývalo výrobků družstva Chodovia,
mnohem více byly zastoupeny stánky
s pivem a nezbytnými opečenými uzeninami. Cukrovinky, které ocenily zejména
nejmenší návštěvníci, svůj sortiment nijak
výrazně nezměnily – perníky, želé, pražené
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arašídy v cukru nebo velmi populární žu-žu. V této podobě a víceméně tímto sortimentem trhy zůstaly na dlouho neměnné.
Krátce se objevila i jedna zajímavost.
Návštěvníkům slavností bývalo umožněno

Nové společenské poměry po roce 1989
přinesly sice nové možnosti, ale počátek
90. let také chaos, zmatek a kupodivu
velký nezájem o folkorní program. Trhy se
o Chodských slavnostech stávají hlavním
lákadlem domácích, ale i cizinců, zejména ze sousedního
Bavorska. Ve stáncích se nabízí
brakové zboží z Asie (oblečení,
elektronika, hračky, repliky vojenských „maskáčů“), které se
sice objevovalo již před rokem
1989, ale pouze na černém trhu.
Nyní bylo vše legální, ačkoli se
jednalo o napodobeniny značkového zboží, takřka nikdo si
nevěděl rady, co s tím. V dobách
největšího rozmachu v letech
1992–1994 stály stánky prakticky po celém centru i v přilehlých ulicích, až k viaduktu
ve Waldhegerově ulici. Zájem
o zboží tohoto druhu byl takový,
že obchodníkům nevadilo, když
stánky s týmž sortimentem nezřídka stály vedle sebe a v hojném počtu. Buřty pečené v oleji
nahradily uzeniny grilované na
Foto archiv MCH
dřevěném uhlí, objevují se kulinářské speciality, pivo se točí do
umělohmotných kelímků (téměř
v Domažlicích nocovat v některé ze zdejších škol (později bylo za tímto účelem výhradně Gambrinus 10o – ostatními, zevystavěno jakési stanové městečko naproti jména regionálními značkami tehdy místní
hřbitovu), kde si mohli pronajmout tzv. pivaři pohrdali).
spartakiádní lehátko. Avšak přikrývku
Postupně došlo k nasycení a koncem
– deku – si již museli zakoupit a k dostání devadesátých let v souvislosti s renesancí
byla právě na trzích.
poptávky pro tradiční kultuře se do centra
Koncem 60. let se nakrátko objevily vrací organizovaný trh, kde se prezentují
stánky cestou na Vavřineček, kde byla do- výrobci suvenýrů souvisejících s lidovou
časně obnovena mše. Několik stánků bylo řemeslnou výrobou, prodejci brakového
rozestavěno na prostranství u kapličky zboží jsou vytlačeni do okrajových částí
sv. Anny. Avšak pouze nakrátko, protože centra. Chodské slavnosti opět získávají
následné období normalizace přesunulo důstojnost.
Josef Nejdl,
hlavní pozornost do centra Domažlic a na
Muzeum Chodska v Domažlicích
zdejší letní kino. Bylo to právě období 70.
a 80. let, kdy trhy sehrávají stále významP.S. Vzhledem k nedostatku dokumennější roli. Zejména hlad po tehdy nedostat- tačního materiálu mohou být v článku
kovém zboží obrací pozornost návštěvníků nepřesnosti. Muzeum uvítá jakékoli inforz řad místních obyvatel především na trhy. mace nebo fotografie (stačí kopie), které by
Zájem je o melouny, rubikovu kostku, se vztahovaly k uvedenému tématu.
trička s populárními postavičkami (myšák Mickey, Sandokan) a s cizojazyčnými
nápisy, jejichž překlad by dnes vyvolával
Chodské náměstí 178
úsměv, avšak s tím si nikdo tehdy hlavu
nelámal. Že se jednalo o různé podomácku
vás zve na
vyrobené a značně nekvalitní zboží často
SPECIALITU LETNÍ SEZONY
pochybného původu z Polska či asijských
zemí, nemusím připomínat. Stálicí zůFRESCA VELLUTATA AL CAFFÉ
stávaly opečené buřty, pivo točené do
kelímků z voskového papíru a točená žlutá
ORIGINÁLNÍ MRAŽENÁ KÁVA
limonáda.

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
VELVET COFFEE

Chodské slavnosti jsou především svátkem krojů a lidové muziky. Foto S. Antoš

Výstava objektů v galerii

V Galerii bratří Špillarů potrvá do konce srpna výstava objektů Jířího Ladochy, který
se narodil v roce 1942 v Praze. Část života prožil na Karlovarsku. Odtud odešel v roce
1968 do emigrace, kde se prosadil. Žije v Torontu a v Obytcích u Klatov. V 60. letech
ho ovlivnil spisovatel a filosof Josef Jedlička. Po příchodu do Toronta začal s grafikou.
V počátcích zvolil figurální náměty, později přistoupila barevná litografie motivovaná
folklorní indiánskou symbolikou. Druhé stádium představuje lyrická abstrakce. Podniká
řadu studijních cest po Evropě, zejména Itálii. Vytvořil soubor objektů Zapomenuté město. Pracuje i s portétem, který se pro něj stal objektem, na němž konfrontoval minulost
a současnost. Hlavu odlévá, vertikálně řeže a štěpí. V nových pracích využívá rovněž i fotografii. Roku 1990 získal mimořádné uznání za nejoriginálnější plastiku na chicagském
veletrhu umění. Uspořádal řadu samostatných výstav v Torontu, Amsterodamu, Mnichově, Paříži, Praze, Plzni. Jeho díla jsou zastoupena v Guggenheim Museum, New York,
Hypodrome Gallery, Long Beach apod.
Výstava v Galerii bratří Špillarů je otevřena od pondělí do soboty 9–12 a 13–16 hodin.
Václav Sika

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE
Městské informační centrum Domažlice najdete na náměstí Míru čp. 51 (vedle
radnice). Jeho pracovníci budou zajišťovat

O Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti

PONOCNÝ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
8. srpna ve 20, 21, 22, 23 a 24 hodin
9. srpna ve 20, 21, 22, 23 a 24 hodin
10. srpna 20, 21, a 22 hodin

DOMAŽLICKÁ VĚŽ OTEVŘENA
8. srpna 9–12 a 13–01 hodin
9. srpna 9–01 hodin
10. srpna 9–16 hodin

rozšířenou služby o Chodských slavnostech – Vavřinecké pouti v tomto čase:
v pátek 8. srpna
od 7.30 hodin do 21 hodin
v sobotu 9. srpna
od 8 hodin do 22 hodin
v neděli 10. srpna
od 8 hodin do 18 hodin

Navštivte koupaliště Babylon
Pokud se chcete v teplých dnech
ochladit ve vodě přírodního koupaliště
Babylon, můžete navštívit jeho pláž do
15. srpna od 9 do 20 hodin, po tomto
datu až do poloviny září od 9 do 19 hodin.
red

Jiří Ladocha

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 670 Kč,–
Bazénové vody - od 192,– Kč
Odpadní vody - od 506,– Kč
Průmyslové vody, aj.
Ke každému rozboru zdarma
odborná konzultace.

Akreditovaná laboratoř
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice
Tel. 379 792 343, 724 025 791
laborator@chvak.cz, www.chvak.cz
Po–Pá 7–15 hod
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Nabízíme rekvalifikační kurzy:

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
4. srpna. Odběr je ve
Střední zdravotnické
škole Domažlice od 14
do 16.30 hodin. K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní
pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy
mohou dávat krev 4x do roka – minimální
doba mezi odběry je 3 měsíce. Muži mohou dávat krev 5x do roka – minimální
doba mezi odběry jsou 2 měsíce.
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MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ

v

MKS Domažlice nabízí podzimní taneční
kurz. Volná místa jsou ještě pro mladé pány.

Zajímavá nabídka zájezdů
a autobusová doprava

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0 s.r.o, individuální výuka!
Dále učíme masáže - reflexní, lymfatická, odblokování, tibetská, lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy a reflexní terapie obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

srpen 2008

Bližší info na

www.turbus.cz
Co nabízí Domažlické technické služby?
Občanům, firmám a obcím nabízíme:

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

a jejich dopravu speciálními vozidly

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

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(přímá obslužná péče, pečovatelská činnost)
pořádá v Domažlicích
IVEX s.r.o. - 2. divize od 22. září 2008.
Určeno jak pro stávající pracovníky, tak pro
nové zájemce o obor. Může hradit ÚP.
Inf.: 603767703 nebo na www.ivex.cz

MODELACE NEHTŮ, MANIKÚRA
TWINKLE TATT2 – třpytivé tetování
dále: zdobení nehtů, parafínové zábaly,
potažení přírodních nehtů gelem, lakování gelem
Jana Fričová, Kadeřnictví TYRKYS,
Branská 54, Domažlice
Tel: 776 114 424

v
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POČÍTAČOVÉ KURZY
v Domažlicích
Individuální výuka pro začátečníky
a mírně pokročilé
Info: Mgr. Martina Přibylová, ( 775 358 402

Realitní kancelář – Týnské nemovitosti
Mgr. Eva Písaříková
nabízí služby spojené s prodejem
či koupí nemovitosti.
Finanční poradenství zdarma.
( 736 202 120, 604 453 891
nemovitosti.sw22.cz

sahem až do výšky 22 m

l obcím opravy a údržbu veřejného

osvětlení

l zakládání zeleně a jejich údržbu
l sekání speciálními výkonnými travními

sekačkami, křovinořezy

l vysekávání příkopů, průřez a kácení

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 prodej popelnic a posypové soli
l odvoz velkoobjemového odpadu,
v obcích pravidelný svoz domovního
odpadu a likvidaci černých skládek
Náš tel.: 379 722 394

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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

Pondělí–pátek 7.00–15.30 hodin

U NEMOCNICE 358

(u marketu Albert za poliklinikou)

( 379 722 522, 723 921 794
e-mail: tiskarna.domazlice@tiscali.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vytiskneme Vám:
letáky
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
l

a další

Již druhým rokem se v Domažlicích uskutečnily Mezinárodní letní klarinetové kurzy pod
vedením naší přední umělkyně Ludmily Peterkové (vlevo). Snímek je ze závěrečného Koncertu účastníků kurzu. Celá akce se uskutečnila díky městu Domažlice, kulturnímu středisku a základní umělecké škole. Veřejnost se mohla s klarinetisty setkat při zahajovacím
koncertu, o malém nocturnu a zmiňovaném koncertu.

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

Město Domažlice se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu:
− jedna nádoba je umístěna od 14. 07. 2008 v budově Městského úřadu na náměstí Míru
čp. 1 v 1. patře
− druhá nádoba bude umístěna od září 2008 v budově Městského úřadu, odloučené pracoviště U Nemocnice 579, ve vstupní hale.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem je vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení také zvýšení
množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela
zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti
o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Městský úřad Domažlice, odbor správy majetku
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Turistické akce
v SRPNU
Sobota 23. a neděle 24. 8.
Dvoudenní dálkový etapový pochod pro
turisty a cykloturisty (28. ročník)
Krajem strážců hranic, memoriál Karla
Holuba, pořádaný v rámci oslav 120 let
Klubu českých turistů
Trasy v sobotu 23. 8.
8 km: Domažlice, Nevolice, Stráž, Vavřinec,
Domažlice, 15 km: Domažlice, Nevolice, Mrákov,
Tlumačov, Pelechy, Pasečnice, Vavřinec, Domažlice, 25 km: Domažlice, Nevolice, Mrákov, Štítovky,
Mlýneček, Filipova Hora, Šnory, Salka, Stará Huť,
Babylon, Zelenovské rybníky, Vavřinec, Domažlice, 35 km: jako „25“ do Staré Huti, dále Česká Kubice, Česká studánka, po červené TZT na rozcestí
s modrou TZT, Pec, Babylon, Zelenovské rybníky,
Vavřinec, Domažlice, 50 km: jako „35“ k České
studánce, dále po červené TZT Capartice, rozcestí
pod Haltravou, Klenčí, Dobrá Voda, Draženov,
Luženice, Baldov, Domažlice.
Trasy v neděli 24. 8.
8 km: Domažlice, Nevolice, Mrákov, Spáňov.
Zpět vlakem, 15 km: Domažlice, Nevolice, Mrákov,
Spáňov, Zahořany, Domažlice, 25 km: Domažlice,
Nevolice, Mrákov, Štítovky, Kout, Rýzmberk, Zahořany, Domažlice, 35 km: jako „25“ na Vítovky,
dále Brůdek, sv. Anna, Kdyně, Koráb, Rýzmberk,
Zahořany, Domažlice. 50 km: jako „35“ na Koráb,
dále Němčice, Úboč, Netřeb, Úlikov, Rýzmberk,
Zahořany, Domažlice.
Ubytování: v pátek 22. srpna od 17.00 hod.
do 1 hod. po půlnoci v sokolovně v Benešově
ulici. Ubytování ve vlastních spacích pytlích na
podlaze tělocvičny za poplatek 15,– Kč za noc.
Pohyb v budově sokolovny pouze v přezůvkách.
Prezentace a start: v sobotu a v neděli od 7,30
do 8,00 hod v sokolovně, Startovné: za každý
den 15,– Kč pro členy KČT, 5,– Kč pro děti do
15 let, 25,– Kč pro ostatní. Stravování: z vlastních
zásob. Cíl: každý den v sokolovně od 16 do 19
hodin. V cíli diplom a občerstvení. Informace: Petr
Matějka, Mánesova 512, 344 01 Domažlice, tel.
379 724 600, e-mail: matejka @gymdom.cz
Pochod je zařazen do akce „Za Toulavým
náprstkem“. Všechny trasy je možno absolvovat
na horském či trekingovém kole. Účast na vlastní
nebezpečí.

Připravujeme
Sobota 6. 9.
Zájezd do východní části Českého středohoří.
Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 6.00 hod. Zastávky: zámek Liběchov, zámek
Ploskovice, městská památková rezervace Úštěk
(oběd nebude zajištěn), Lovečkovice, výstup na
vrch Sedlo (726 m n. m.) – dominantu východní
části Českého středohoří. Pěšky 9 km. Cena zájezdu
pro členy KČT 400.– Kč, pro děti v KČT 300,– Kč,
ostatní 450,– Kč. Přihlášky a peníze za jízdné přijímá
M. Senohrábková, Havlíčkova 225, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Vede K. Bílek.
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

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
ANETA LANGEROVÁ DVOJNÁSOBNÁ ZPĚVAČKA ROKU
(cen APH Anděl Allianz 2007 a čtenářské ankety časopisu REPORT - Žebřík) Předprodej vstupenek informační centrum Domažlice info: www.idomazlice.cz
Letní filmový festival - Týden s českým filmem LETŇÁK 2008

2.

České drama

zač. 21:15 hod

VENKOVSKÝ UČITEL
l Vstupné 75,- Kč 126 min.

Každý někoho potřebuje. Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu osudy tří hlavních hrdinů
- učitele, Marie a chlapce, jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění.

3.

Česko polské drama

Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem
hry, aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy.
Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem
(Josef Somr)… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý
vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu.

zač. 21:15 hod

KARAMAZOVI
r Vstupné 70,- Kč 110 min.

4.

Česká komedie

zač. 21:15 hod

O RODIČÍCH A DĚTECH
r Vstupné 70,- Kč 110 min.

5.

Česko-rumunský dobrodružný film v českém znění

zač. 21:15 hod

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
r Vstupné 75,- Kč 92 min.

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností
v novém filmu Filipa Renče.

6.

Česká komedie

zač. 21:15 hod

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
r Vstupné 75,- Kč 90 min.

Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Celovečerní film Taková normální rodinka vznikl na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých televizních seriálů a knihy Fan Vavřincové.

7.

Česká tragikomedie Jiřího Vejdělka

Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. Přestože
je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v něm (spolu
s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren.
(Aneb Nevinně o víně.) Honza je sympatický inteligentní podvodníček, který se rozhodl splnit životní sen
svému nemocnému dědovi. Zařídí mu cestu do světa. Aniž to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde to, co hledal
a po čem toužil.
Vždycky jsem si vybíral ženy, které za to stály... Bohužel se ty ženy mezi sebou někdy tak trochu kryly...
Příběh Františka Soukenického (Josef Polášek) je ve své podstatě velmi jednoduchý. František je muž v produktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů.

zač. 21:15 hod

VÁCLAV
r Vstupné 75,- Kč 97 min.

8.–9.

Letní česká komedie

zač. 21:00 hod

BOBULE
r Vstupné 70,- Kč 90 min.

9. zač. 23:55 hod

Česká komedie

10. zač. 21:00 hod

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
m Vstupné 75,- Kč 90 min.

11.–12.

Americké krimi s titulky

zač. 21:00 hod

STALO SE
l Vstupné 75,– Kč 90 min.

13.–14.

Americká komedie s titulky

zač. 21:00 hod

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
m Vstupné 75,- Kč 110 min.

15.

Letní kino pro děti v českém znění

zač. 21:00 hod

KUNG FU PANDA
r Vstupné 75,- Kč 92 min.

16.–17.

Americká komedie s titulky

Mohli jsme to vycítit.... Viděli jsme znamení.... A teď se to stalo...
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zpravodajské tajné služby a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta,
který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku.
Připravte se na něco pandastického. Po je bojovým uměním posedlý natolik, že ignoruje vlastní nebetyčnou lenost a vydá se po
pro něj nekonečných schodech do paláce v rodném Údolí klidu, aby na vlastní oči viděl volbu Dračího bojovníka - legendárního
válečníka, který by zemi ochránil před pomstou démonického tygra Tai Lunga.

SEX VE MĚSTĚ
m Vstupné 75,- Kč 145 min.

18.–19.

Akční americká komedie s titulky

zač. 21:00 hod

SUPER HRDINA
m Vstupné 75,- Kč 85 min.

Takový elasťáky neměl ani Spiderman. Rick Riker je školní outsider. Jednou ho však kousne geneticky
upravená vážka a Rick získá nadlidské schopnosti jako neuvěřitelnou sílu a pancéřovou kůži.

20.–21.

Německé drama s titulky

Německo. Současnost. Učitel gymnázia Rainer Wenger se rozhodne během týdenního projektu na téma
„Státní formy“ vyzkoušet jeden pokus, aby přiblížil studentům počátek diktatury. Pedagogický experiment
s ničivými následky.
Na světě jsou hrdinové...superhrdinové...a pak je tu Hancock (Will Smith). S velkou silou přichází velká
zodpovědnost - to všichni vědí - tedy, všichni kromě Hancocka. Znechucený, rozhádaný, sarkastický
a nepochopený.
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé. Horton je celkem normální slon
v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu,
které mluví.
Vyber si svůj osud. Quentin Tarantino přirovnal Noční hlídku ruského režiséra Timura Bekmambetova ke stejně přelomovému snímku, jakým byla trilogie Pán prstenů. I díky tomuto „doporučení“ dostal jeden z nejtalentovanějších režisérů současnosti příležitost
natočit svůj první hollywoodský velkofilm. Hrají: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Common, Thomas Kretschmann.
Peter Bretter (Jason Segel) je sympatický třicátník, který se živí psaním hudby k televizním seriálům a chodí
s hvězdičkou jednoho z nich - blonďatou divou Sarah Marshall (Kristen Bell). Bohužel mu dala kopačky, jen
co skončily úvodní titulky filmu.

zač. 21:00 hod

NÁŠ VŮDCE
m Vstupné 75,- Kč 110 min.

22.

Americká akční komedie v českém znění

zač. 21:00 hod

HANCOCK
m Vstupné 75,- Kč 92 min.

23.

Letní kino pro děti v českém znění

zač. 21:00 hod

HORTON
r Vstupné 70,- Kč 85 min.

24.

Americký akční film s titulky

zač. 21:00 hod

WANTED
m Vstupné 70,- Kč 109 min.

25.–26.

Neskutečně katastrofická romantická komedie s titulky

zač. 21:00 hod

KOPAČKY
l Vstupné 70,- Kč 110 min.

27.–28.

Americký thriller s titulky

zač. 21:00 hod
29. - zač. 20:00 hod
30.–31.
zač. 21:00 hod

TEMNÝ RYTÍŘ
m Vstupné 75,- Kč 152 min.

Film je pokračování úspěšného snímku Betman začíná. Máte se na co těšit.

Koncert

LEADERS! - tak se jmenuje nová kapela Kamila Střihavky, se kterou vyráží na společné, historicky první turné

Americké drama s titulky

DODRŽUJ PRAVIDLA! Slídil je remakem stejnojmenného filmu z roku 1972, který byl ověnčen čtyřmi nominacemi na Oscara a v němž si též zahrál sám Michael Caine. Tentokrát se ve filmu vrací v roli opačné, v roli
milionářského autora detektivních románů.

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS D.O.S. TOUR 2008 po vlastech česko-moravských. Předprodej vstupenek informační centrum Domažlice info: www.idomazlice.cz
SLÍDIL
r Vstupné 60,- Kč 86 min.

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 2008: 1.–16. Filmové prázdniny, Mejdan, Jak ukrást nevěstu, Bathory, Akta X, Neuvěřitelný halk, Nim Island
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Vás spolen s msty Domažlice a Furth im Wald zve na


  
    

Jízdy zvláštních vlak u píležitosti regionálních kulturních slavností

 srpna
 2008

9. a10.


Pouze nedle 10. 8. 2008

Pouze sobota 9. 8. 2008

Domažlice – Plze

Plze – Domažlice

zač. 21:00 hod

v

zvláštní číslo

 

SRPEN 2008

1. - zač. 20:00 hod

v

Domažlický zpravodaj - str. 7

Plze hl. n.
Plze Jižní pedmstí
Vejprnice
Nýany
Stod
Holýšov
Stakov
Blížejov
Domažlice

Domažlice
Blížejov
Stakov
Holýšov
Stod
Nýany
Vejprnice
Plze Jižní pedmstí
Plze hl. n.

7.25
7.29
7.37
7.43
7.55
8.08
8.26
8.35
8.46



Jízdné: 120,- / 60,- K, rodinné 300,- K, úsekové

18.51
19.09
19.31
19.40
19.50
20.05
20.13
20.23
20.27



Jízdné: 120,- / 60,- K, rodinné 300,- K, úsekové

Sobota 9. 8. 2008 a nedle 10. 8. 2008
Domažlice
Domažlice msto
Babylon
eská Kubice
Furth im Wald

8.54
9.00
9.09
9.18
9.31

10.24
10.21
10.09
10.04
9.50

Zpátení jízdné: 140,- / 70,- K, rodinné 350,- K, úsekové

12.10
12.14
12.23
12.29
12.42

13.54
13.51
13.39
13.34
13.20

16.50
16.56
17.05
17.11
17.24

18.14
18.11
17.59
17.54
17.40

Jednosmrné jízdné: 70,- / 30,- K, úsekové

Prodej jízdenek pímo ve zvláštním vlaku. Ve vlacích neplatí jízdenky, slevy ani režijní prkazky D!
Bližší infomace: tel. 604 704 906, 606 291 243, e-mail: info@imcplzen.cz, internet: http://imcplzen.cz
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ANETA LANGEROVÁ

DVOJNÁSOBNÁ ZPĚVAČKA ROKU
(výsledky cen APH Anděl Allianz 2007 a čtenářské ankety časopisu REPORT – Žebřík)
Aneta Langerová zakončila v březnu první část svého úspěšného jarního „klubového“ turné. Během série 10 koncertů definitivně potvrdila, že dospěla v jedinečnou osobnost a velkou naději české
hudební scény. Jako zpěvačka a překvapivě také jako schopná instrumentalistka, která se v rámci koncertu vynikajicím způsobem střídavě doprovází na elektrickou, akustickou i basovou kytaru.
Aneta v živém provedení nebojácně mění verze a aranže i svých největších hitů a připojuje se k těm výrazným osobnostem pop music, které nesázejí pouze na zavedené kolovrátkové jistoty. Její
publikum pak tento přístup vřele přijímá a respektuje. V rámci Anetiných koncertů energickou show střídají klidné pasáže umocněné profesionálně zvládnutým zvukem a světelným parkem, to
vše citlivě podpořeno skvěle sehranou doprovodnou kapelou vedenou Martinem Ledvinou.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky.
2.–10. 8. 2008 v letním kině

Letní filmový festival „LETÒÁK 2008“ – týden s českým filmem
3. 8. 2008 od 18 do 20 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí

Dechová hudba HÁJENKA

pod vedením Miroslava Palečka

Vstup zdarma!

8.–10. 8. 2008 po celém městě

CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVØINECKÁ POU

ü PÓDIUM U PENSIONU

Jedna z největších a nejstarších slavností v ČR.
Vstup zdarma na všechny pódiové pořady v rámci hlavního programu! Informace na www.chodskeslavnosti.cz
17. 8. 2008 od 16 do 18 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

Koncert kapely DRSNÁ DEKA

www.drsnadeka.net

Vstup zdarma!

21. 8. 2008 od 20 hodin v klášteře
Hudba v Rajské zahradě

TEREZA VEČERKOVÁ A MICHALA WALDHAUSEROVÁ
24. 8. 2008 od 16 do 18 hodin u kašny na náměstí
Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

Koncert kapely RELAXIS

www.relaxis.domazlice.cz

Vstup zdarma!

29. 8. 2008 od 20 hodin v letním kině
Hudba na letním kině

KAMIL STØIHAVKA & LEADERS

Å

D.O.S. TOUR 2008
LEADERS! - tak se jmenuje nová kapela Kamila Střihavky, která tohoto interpreta doprovází bezmála jeden rok. Střihavka tak navazuje na předešlé projekty (No Guitars!,WOO-DOO!, B.S.P.) a se
svou novou partou vyráží na společné, historicky první turné po vlastech česko–moravských. Toto seskupení předchází jen samé superlativy a tak se máme snad na co těšit… Na tour se představí
nejen Střihavkovi noví spoluhráči, ale i nové písně z chystané desky. CD by mělo být z Kamilovy strany celé autorské a vyjít by mělo na podzim 2008 u domovské firmy–Sony Music.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony po předložení abonentní vstupenky.
31. 8. 2008 od 16 do 18 hodin

Å

ò PÓDIUM LETNÍ KINO
ë PÓDIUM U BRÁNY

ò

zvláštní číslo

Hudba na letním kině

Å SMĚR VAVŘINEC

ù
ö

ù PÓDIUM POD CHODSKÝM HRADEM ä INFORMAČNÍ CENTRUM

ä

ë
ü

MAPA MĚSTA

v

Domažlický zpravodaj - str. 11

1. 8. 2008 od 20 hodin v letním kině

SO 9. 8. 6.00 hod – neděle 10. 8. 24.00 hod

v

zvláštní číslo

ö JARMAREČNÍ SCÉNA

v

Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace
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Hudba na náměstí
Volná scéna HRC PRC

Koncert kapely GEORGE BAMBINI DI GYMPL

Tato skupina vznikla v září roku 2007. Tvoří ji studenti 1. ročníku čtyřletého studia a hrají folk rock. Obsazení: dvě kytary, klávesy,
flétna, housle, rytmické nástroje, zpěv.
Vstup zdarma!

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

Domažlický zpravodaj - str. 12

v

zvláštní číslo

v

srpen 2008

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na
MAREK SKLENÁŘ

MOBILNÍ TELEFONY

l

www.domazlice.info

Největší výběr mobilních telefonů a příslušenství v regionu za nejlepší ceny

Inzerujte u nás

se zaměřením na NOKIA a SONY ERICSSON

v Domažlickém zpravodaji

prodej GPS navigací značek Garmin, TomTom, Mio, VDO, Nokia
l

aktivační služby T-Mobile, O2, l servis mobilních telefonů
l splátkový prodej, l slevy a výhody pro stálé zákazníky

www.msmobil.cz
náměstí Míru 101, Domažlice (1. patro Hasso)

( 379 720 122, 603 864 528

TISKÁRNA MKS DOMAŽLICE
U Nemocnice 358 (za poliklinikou)
nabízí prodej čistých účtenek za velmi výhodné ceny

l Celá strana 18 x 25 cm

(450 cm2) 5 940 Kč
l Polovina strany 18 x 12,5 cm

(225 cm2) 2 970 Kč
l Čtvrtina strany 9 x 12,5 cm

1485 Kč
2
1 cm = 14 Kč
l Řádková inzerce:
1 řádek = 5,5 cm = 35 Kč
Tučně + 50%
V rámečku + 100%
l Při opakování sleva – 10%

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!
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Jak se dělá článek aneb O sekání trávy v Domažlicích

Ve čtvrtečním (10. 7. 2008) vydání Domažlického deníku jste
si mohli přečíst článek p. Ondřeje Baštáře s názvem: „Domažlické
technické služby spol. s r. o. překvapila tráva v létě stejně jako
sníh v zimě“. Je to klasická ukázka toho, jakým způsobem se
také nechá v tisku zaplnit prostor o formátu A5. Kdekoli ve městě
vyfotografujete vzrostlou trávu a popíšete stížnost blíže neurčené
a možná i imaginární občanky Jany (nebylo by to poprvé). V nadpisu spojíte sníh se sekáním trávy, uvedete starou organizaci, která
se touto činností více jak jeden rok nezabývá a ejhle... článek je na
světě. Co na tom, že je šitý horkou jehlou, hlavně že bude brnkat
na citlivou strunu čtenářů a podsune jim tak informaci o tom, že
ten, kdo má něco dělat, vlastně nedělá nic.
Věřte mi, že ani sníh ani rychle rostoucí tráva v Domažlicích nikoho nepřekvapí. Jsme tu totiž proto, abychom si s takovými věcmi
poradili, ale to ví každý. Např. v sousedním Německu se sníh ze
silnic v noci neodstraňuje, zato v Domažlicích technika v případě
potřeby vyjíždí už od 3 hod. ráno. Jenomže sníh nepadá tak, že by
najednou napadl a pak padat přestal. Proto se stává, že ošetřené
vozovky a chodníky sněhem opět zapadají, ale zimní údržba musí
pokračovat dál podle stanoveného plánu. Nelze se vracet, je třeba
se dostat i do míst, kde zimní údržba ještě neproběhla. Při velikosti
našeho města není možné, aby naši pracovníci a stroje byli všude
a na všech místech najednou.
Stejný princip funguje i v případě zmíněného sekání trávy, které
se řídí podobným plánem. Ve městě je cca 40 ha travnatých ploch
a při sekání trávy tvoří nemalý podíl i ruční práce s křovinořezy.
Za 6 měsíců je tak posekáno kolem 1.000.000 m2. Nelze říct, že
by se kvalita a frekvence sečí snižovaly. Postupně jsme se dopracovali k tomu, že seč je provedena v obytných zónách 3 x do roka
a na exponovaných místech, jako jsou parky a průtahy městem,
6 x. Tuto frekvenci se snažíme udržet jako určitý standard, i když
obhospodařovaných ploch neustále přibývá. Kdysi jsme vystačili
s 8 stálými pracovníky, 3 brigádníky a 2 sekačkami. Jak jsem již
uvedl, obhospodařovaných ploch přibývá a nároky občanů se
zvyšují. Dnes máme kromě 8 stálých pracovníků 10 brigádníků
na letní období a 4 sekačky. Také jsme byli nuceni po dobu první
seče, která trvá téměř 2 měsíce, zavést 10 hodinovou pracovní
dobu. Při současné druhé seči máme zavedenou 10 hodinovou
pracovní dobu jen v případě, že jsou příznivé klimatické podmínky (neprší nebo nejsou extrémně horké dny), což je 2–3 x týdně.
Taková práce pro naše pracovníky není zrovna jednoduchá, naopak je dost namáhavá a já si jí vážím. Také si vážím pracovitých
občanů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí, a sami trávu
sekají před svým domem. Stačí pak jen zavolat na technické služby a my rádi hromádku trávy odvezeme. Tímto jim za jejich snahu
děkuji. Osobně se ztotožňuju se současným trendem, tj. provedení
seče 3 x ročně. Je to standard a další navyšování by znamenalo
další zatěžováním městského, nikoliv bezedného, rozpočtu. Jsem
přesvědčen o tom, že v rámci možností děláme pro sekání trávy
maximum. Jako občan největšího sídliště v Domažlicích chápu to,
že by občané byli rádi, kdyby byla tráva za sezonu posekána třeba
5 x, ale rozpočet by bylo třeba navýšit o další miliony. Ruku na
srdce – stálo by to za to a kde je vzít?
Nyní se vrátím zpět k práci některých rádoby novinářů. Za
9 let své práce ve funkci ředitele a jednatele technických služeb si
mohu dovolit tvrdit, že se jedná o zvláštní druh lidí, kterým často
nejde o to, aby pravdivým a objektivním způsobem popsali stav
věci. Rádi vyvolávají rozbroje a jejich články jsou plné mistrně
upravených polopravd, často naprostých nesmyslů pramenících
z neznalosti věci a neochoty se s popisovanými problémy blíže
seznámit, hlavně co nejrychleji vyplodit jakýkoli článek, nejlépe

s úvodem typu „jedna paní povídala…“. Tak nejlépe pak dotyčný
novinář obhájí své výmysly a ještě vám s úsměvem na tváři vysvětlí, že své zdroje nemusí prozrazovat. Je na každém šéfredaktorovi či vlastníku novin, zda je spokojen s prací svých redaktorů,
a na nás, občanech, zda budeme následně utrácet svoje peníze za
některé tiskoviny. Pokud se stanete terčem jejich zájmu, je téměř
nemožné docílit, aby v takových mediích otiskli vaši reakci, a pokud ano, tak hned s jejich dalším komentářem. Jde o nerovný
boj. Proto volím tuto formu prostřednictvím Zpravodaje města
Domažlice, abych se mohl pokusit objektivně seznámit občany
s problematikou práce technických služeb a uvedl některé věci na
pravou míru.
Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice,
příspěvková organizace

Pražská Slávie na Jiskře

V rámci oslav sto let fotbalu v Domažlicích se na městském stadionu Střelnice uskutečnilo přátelské utkání Jiskra Domažlice SK
Slavia Praha. Zápas se setkal u veřejnosti s mimořádným ohlasem
- navštívilo ho 2300 diváků.
„Obrovsky si vážíme toho, že jsme u příležitosti tak významného výročí mohli přivítat mistra ligy a účastníka Champions league
pražskou Slávii,“ říká manažer Jiskry Jiří Pojar a pokračuje, „toto
utkání jsme zorganizovali proto, abychom se odvděčili našim
věrným fanouškům, kteří nás v průběhu divizní sezony chodili
v hojném počtu povzbuzovat. Měli jsme nejlepší návštěvy z české
fotbalové ligy i ze všech divizí. Toho si velmi vážíme.“
Samotný zápas hodnotí manažer J. Pojar jako velmi vydařený.
Přispěli k tomu sami hráči Slávie, kteří se chovali vstřícně, přátelsky, velmi ochotně udělali po zápase autogramiádu, poskytli
rozhovory pro televizi i tisk a podle jejich slov byli spokojeni
s celkovou organizací a s přátelským posezením při večeři v restauraci Chodský hrad.
(toš)

Slavnostní výkop provedl starosta Miroslav Mach s legendou
domažlického fotbalu Jaromírem Pauerem. Foto J. Pojar

Pouťový mistrovský zápas

V sobotu 9. srpna se na domažlické Střelnici uskuteční první
mistrovské utkání nové sezony mezi divizní Jiskrou Domažlice
a dlouholetým účastníkem této soutěže SK Strakonice. Začátek je
naplánován na 17. hodinu.
Podíváme-li se do minulosti, tak v posledním vzájemném
utkání Jiskra Domažlice doma Strakonice deklasovala 6:0. Obě
mužstva před sezonou posílila, a tak z uvedeného výsledku není
možné vycházet. Z toho plyne, že střetnutí bude jistě napínavé.
Fotbalisté Jiskry tímto zvou širokou veřejnost, aby přišla v co
nejhojnějším počtu povzbudit hráče, aby tři důležité první body
zůstaly na Střelnici.
(toš)
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Sklářské sympozium Tusta vitrea a prázdninový hudební festival Hudba pod hradem

Domažlický zpravodaj - str. 15

v

zvláštní číslo

v

srpen 2008

Bohemia Jazzfest na domažlickém náměstí

Po Italech vystoupilo Andy Manndorff trio z Rakouska.

Šestnáctičlenný Big Band Matúše Jakabčice byl
největším tělesem Bohemia Jazzfestu 2008.

Po dva dny hrálo pod Chodským hradem šest kapel, z nichž největší
pozornost upoutali Luboš Andršt s Blues Bandem a Radim Hladík
Čtvrtému sympoziu v Domažlicích vévodila sklářská pec z Nového (na snímku vpravo) s Blue Effectem unplugged.
Boru, před níž pracovali tamní skláři.

Závěr večera patřil jazzmanům z Brazílie.

Návštěvníci mohli vidět práci se sklem a zakoupit si výrobky.

Švédská temperamentní zpěvačka z dvojice
Wilbirds & Peacedrums si vysloužila neutuchající potlesk.

Při zakončení promluvili ředitel Městského kulturního střediska
Mgr. Kamil Jindřich, za město Domažlice radní Stanislav Antoš,
který převzal dar městu – broušenou vázu, dalším z řečníků byl
Ing. Petr Šámal, který byl odborným vedoucím sympozia a ten
seznámil přítomné s největším výrobkem, který na tomto sympoziu
vznikl – skleněným sluncem, které má ve svém průměru cca 2 metry. S Domažlicemi se rozloučila také Ing. Ilona Jindrová, ředitelka
VOŠ a SŠ Nový Bor odkud byla většina sklářů.

Rudy Linka, přední světový jazzový kytarista a prezident
a moderátor festivalu v jedné osobě.

Rudy Linka v rozhovoru se starostou Domažlic Miroslavem
Machem a radním Pavlem Faschingbauerem.
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BARVY – LAKY PODSKALSKÁ
ul. Elišky Krásnohorské (pod Golemem)
Domažlice, ( 379 722 021
Nabízíme:
l bazénová chemie - chlorová, bezchlorová
l bazénové příslušenství
– teploměry, plováky, síťky dnové a hladinové
tester na PH, chor, OXI, písek do filtru,
náhradní kartušová náplň do filtru,
krycí plachty ∅ 3,00 m
∅ 3,66 m
l hnojiva: Cererit - NPK - Kristalon - superfosfát
- ledek vápenatý - tekutá a granulovaná hnojiva
l postřiky: Kuprikol - Ridomil - Acrobat Mospilan - Calypso - Reldan - Pirimor
l zeminy - na výsev - Pelargonie - pokojové
- palmy - kaktusy - mulčovací kůra - Perlit Keramzit - mramorová drť
l netkané textilie - černá, bílá
l zahradnické nářadí a rozprašovače
l travní semena: hřištní - parková - jetelotravní
l praktické květináče, truhlíky
Přijďte si vybrat z 50 druhů stáčených výrobků za bezkonkurenční ceny!

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

STŘEŠNÍ KRYTINY
KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY A PLECHY

OKNA A DVEŘE

VČ. VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

