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CHODSKÉ SLAVNOSTI
VAVŘINECKÁ POUŤ
2015
Chodské slavnosti 1955 – 2015
– Vavřinecká pouť

Vážení návštěvníci Chodských slavností-Vavřinecké pouti, milí spoluobčané,

90 let od úmrtí Jindřicha Šimona Baara,
60 let Konrádyho dudácké muziky či
šest desetiletí společného zpívání sester
Kuželkových – to jsou některá z témat,
kterými bude protknut hlavní program
Chodských slavností 1955 – 2015. Ale
nejen jimi – naši režiséři připravili opět několik desítek pořadů,
v nichž nebude chybět chodská hudba, tanec, ale i humor.
Pořady jistě nabídnou různorodost – některé budou více
naučné, jiné představí zahraniční hosty a nebudou postrádat
výpravnost, další budou zase určitě „daremnější“ a Chodové
se zde představí jako výborní vypravěči, kteří mají smysl pro
vtip a umí si udělat legraci i sami ze sebe. A to s nimi sdílí
každoročně i početné publikum. Věřím, že tomu tak bude i
letos a přeji všem, domácím i těm „přespolním“, aby si letošní
Chodské slavnosti a Vavřineckou pouť s neodmyslitelnou
sobotní a nedělní mší pod širým nebem na Veselé hoře užili
plnými doušky a vychutnali si tu jedinečnou atmosféru, která
ve dnech 14. - 16. 8. v našem městě zavládne.
Mgr. Kamil Jindřich,
Městského kulturní středisko v Domažlicích

budu velmi rád, když v tyto dny odložíte
všední starosti a užijete si naše město
ve sváteční atmosféře. Někdo z vás
zamíří na „Vavřineček“ pro moudrá
slova duchovních, někdo z vás potěší
ducha chodskou písní a hudbou, někdo
dá přednost staročeskému jarmarku a
někdo stráví chvíli se svými dětmi na
pouťových atrakcích. Chodské slavnosti
jsou opravdu jedinečné, a proto si je všichni, ať místní či
„přespolní“, užijeme. Letos zahájíme slavnosti netradičně
v pátek 14. 8. na vrchu Baldově. Bude odhalen dokončený
pomník bitvy u Domažlic, a to přesně v den výročí této bitvy
(14. 8. 1431). Zároveň si při této příležitosti připomeneme
600. výročí upálení mistra Jana
Husa a jeho odkaz. Těším se
na setkání s Vámi a přeji Vám
všem příjemně strávené sváteční
chvíle v Domažlicích.
Ing. Miroslav Mach,
starosta města Domažlice
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Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na

O Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti

www.domazlice.eu

DOMAŽLICKÁ VĚŽ OTEVŘENA

PONOCNÝ
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
15. srpna ve 20, 21, 22 a 23 hodin
16. srpna 20 a 21 hodin
14. srpna 9–12 a 13–23 hodin
15. srpna 9–24 hodin
16. srpna 9–16 hodin
Poslední návštěvník 30 minut před uzavírací dobou

Měsíčník informací a zajímavostí ze
života města. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Adresa
redakce: Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Domažlice, ( 735 170 484,
e-mail: bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Šéfredaktor Bc. Kristýna Bublová. Korektury Mgr. Jana Štenglová. 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.
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Odbor životního prostředí
má nového vedoucího
Odbor životního prostředí MěÚ Domažlice
má od 4. srpna nového vedoucího. Na základě
výběrového řízení, do kterého se přihlásili dva
uchazeči, rada města Domažlice jmenovala
Bc. Petra Märze, který na odboru ŽP pracuje 12 let. Ve funkci nahradil dlouholetého
vedoucího Mgr. Jiřího Berana, který odchází
do důchodu. Mgr. Beranovi děkujeme za
dlouholetou práci, kterou za město Domažlice
a městský úřad vykonal.
(red)

DOTAČNÍ PROGRAM NA OBNOVU OBJEKTŮ
PROHLÁŠENÝCH ZA KULTURNÍ PAMÁTKU
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE

Město Domažlice oznamuje vlastníkům nemovitých kult. památek, které se nacházejí na území
Městské památkové rezervace (MPR) Domažlice, že mají možnost přihlásit se do dotačního Programu
regenerace MPR Domažlice pro rok 2016 a výhledově na další 4 roky (tj. do roku 2020).
Příspěvěk z tohoto dotačního programu je možné získat na zvýšené památkové náklady
spojedné se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí nemovité kulturní
památky: obnova fasády, obnova střešní krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově
hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava - repase - repliky - oken a dveří.
Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových
jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou
replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy
komunikací) a zhotovení projektových domentací a průzkůmů.
Žádosti se přijímají u MěÚ Domažlice, odboru kancelář starosty - úsek památkové péče,
do 31. 8. 2015 na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na tomto odboru (nám. Míru čp.
1. 1. patro, č. dveří 104, Ing. Weberová, tel. 379 719 123) nebo na webových stránkách města
Domažlice http://domazlice.eu.
Odbor kancelář starosty, úsek památkové péče
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Nenechte si ujít odhalení kalichu na Baldově
V den zahájení Chodských
slavností bude na Baldově
ohalen kalich z dílny
Václava Fialy. Slavnostní
akt začíná v 17 hodin.
Během první poloviny letošního roku
dostál vrch Baldov u Domažlic celé
řady změn. Nejen, že tam byl opraven
podstavec pro obří kalich, který tam
bude slavnostně odhalen v den zahájení
Chodských slavností, ale sochaři, kteří
se zúčastnili letošního Sochařského sympozia TUSTA SCULPTA, vytvořili pro
Sochařskou stezku také nová díla. Sympozium se v Domažlicích konalo na přelomu
června a července. „Jsem rád, že tradice
letních sympozií pokračuje. Loni jsme
měli sklářské a letos sochaři pracují s
kamenem. Rád bych tímto poděkoval našim partnerům za pomoc a také finanční
podporu v rámci dotací a grantů. Na financování se vedle města Domažlice podílel
také Plzeňský kraj či Česko-německý fond
budoucnosti,“ řekl v úvodu slavnostního
zahájení akce ředitel pořádajícího Městského kulturního střediska v Domažlicích
Kamil Jindřich.
Sochaři pracovali týden v zahradě augustiniánského kláštera. Doprovázelo je přitom
velmi horké počasí. Šestice umělců z celého
světa se tím ale nenechala odradit. „Sochařské sympozium v žule, které trvá pět dní, je
téměř nesmysl, a proto sem zveme autory,
o kterých víme, že dokáží pracovat s takto
těžko opracovatelným kamenem. Nakonec
se ukázalo, že někteří jsou takového druhu,
že pět dní je na ně strašně moc, a odjeli již

Na horním snímku sochař John Weidman s
manželkou (USA) s jejich dílem a dole Václav
Fiala, který ukazuje, jak tvořil obří kalich.
v polovině týdne, protože byli hotoví. Asi
budeme sympozium zkracovat pouze na
víkend nebo na jedno odpoledne,“ zavtipkoval během slavnostního ukončení sympozia
sochař Václav Fiala.
Sochařskou stezku na Baldov tak nově
ozdobí sedm nových soch. Reinhard Mader z Německa vytvořil kamenný fragment
připomínající kůru, kterým prostupuje kus
červeného železa symbolizující žílu. Německý sochař Toni Schebeck, který v Domažlicích tvořil potřetí, ovšem jeho loňské

dílo bylo odvezeno do partnerského města
Furth im Wald, letos minimalisticky přetočil čedičový krystal a vytvořil tak zajímavý
kousek do přírodní baldovské galerie.
Sám klatovský autor Václav Fiala pracoval prý z toho, co zbylo, tedy z dlouhých
žulových kamenů, které slepil dohromady.
Prochází jimi dlouhý žlutý slunečný paprsek. Dalším autorem netradičního díla je
Zdeněk Hůla, který si kámen vyhlédl již v
lomu. Jeho socha se jmenuje Mrak a bod.
Dalším významným sochařem, kterého
se letos Václavu Fialovi podařilo do Domažlic pozvat úplnou náhodou, byl americký
autor John Weidman, který za ním přijel na
návštěvu i se svou manželkou. „John je člověk, který je velmi cílevědomý, nepodléhá
tvaru kamene, a chce do toho vložit svoji
myšlenku, takže se ukrutně nadře. Celých
deset let jsem ho sem chtěl pozvat a teď přijel sám. John ve svých 73 letech pracoval 12
hodin denně v tom horku a jeho žena mu pomáhala, až úplně zkolabovala, ztratila hlas,
dostala horečku, ale John své dílo dokončil,
a když byl hotov, udělal to, co já u něj obdivuji. Začal dělat další sochu. Kdybychom
ho dnes nevyhnali, tak pravděpodobně tady
bude dělat další a další, dokud nedojde
materiál, dokud nespálí všechny brusky a
dokud nás zcela nevyčerpá. Johne, thank
you,“ shrnul Weidmanovu práci Fiala.
Posledním autorem byl Tilo Ettl. Figuralista pocházející z Bavorska a žijící již
25 let v Česku, který ze dvoutunového
kamene 1,5 tuny odsekal a vytvořil na něm
muže, jenž utíká před kolem symbolizujícím tak bitevní dění na Baldově.
Velká slavnost se na Baldově uskuteční
14. srpna, kdy bude odhalen monumentální
pomník ve tvaru kalichu, na kterém letos
pracoval právě Václav Fiala. „Kalich je šest
metrů vysoký, široký 3 metry, váží 50 tun a je
ze žuly. Je složený ze zhruba 10 až 12 tunových dílů, které je možné převážet,“ prozradil
o svém monumentálním díle sám autor.
Program slavnostního odhalení kalichu
začíná na Baldově v 17 hodin, kdy zazní státní
hymna České republiky. Následovat budou
projevy představitelů města a také těch, kteří
se na tvorbě kalichu podíleli. Následně zazní
také husitský chorál, který si s Čerchovanem,
Chodským souborem Mrákov a Národopisným souborem Postřekov bude moci zazpívat
i veřejnost. Miloš Novotný poté představí
svoji novou knihu Bitva u Domažlic, která
mapuje právě období husitů, a především potom osudnou V. křížovou výpravu. Na závěr
vystoupí kapela Gnomus. Pozvánku včetně
jízdního řádu kyvadlové dopravy najdete
na www.domazlice.eu.
Text a foto:(bub)
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Turistické akce v SRPNU
Kurzova věž
na Čerchově

Klub českých turistů - odbor Domažlice
- připravil pro širokou veřejnost tyto
tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Pátek 14. 8.
Účast na slavnostním odhalení pomníku bitvy u Domažlic na Baldově.
Zahájení v 17 hodin. Kompletní program
je popsán na straně 3.
Sobota 22. 8.
Setkání turistů na Čerchově při příležitosti 110 let rozhledny Kurzova věž.
Akce se koná pod záštitou starosty Domažlic Ing. Miroslava Macha. Začátek ve 12
hodin. Program: zahájení, pozdravy hostů,
vystoupení folklorních skupin Haltravan
a Národopisný soubor Postřekov. Během
setkání prodej občerstvení a suvenýrů.
Turistická rozhledna bude otevřena od 10
do 17 hodin. Vstupné pro dospělé 25 Kč,
pro děti a seniory 12 Kč. Akci finančně
podpořilo město Domažlice.

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že v době konání Chodských slavností-Vavřinecké pouti
2015, tzn. v sobotu 15. srpna, bude Sběrný
dvůr uzavřen.
(dts)
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ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
24. 8. 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. U mužů se v současné době rovněž
doporučuje 4x do roka.

Řádková inzerce
l Hledám byt nebo dům ke koupi neda-

zve všechny turisty i milovníky
nádherných vyhlídek. V letních
měsících je otevřena denně od 10
do 17 hodin.
(red)

TISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE
GRAFICKÁ PŘÍPRAVA - DTP - TISK

TISK A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST, ÚŘADY, PODNIKY, ORGANIZACE

VŠE OD VIZITKY PO KNIHU...

U NEMOCNICE 358
(ZA POLIKLINIKOU II)
PO–PÁ 7.00–15.30

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

Pozvání na
první utkání
fotbalistů

V sobotu 15. srpna,
shodou okolností v
době konání Chodských slavností v
Domažlicích, sehrají
fotbalisté TJ Jiskra
Domažlice první domácí utkání nového
ročníku
2015/2016
ČFL na stadionu Střelnice. Tímto bych vás
chtěl pozvat, abyste
si přišli zafandit a povzbudit tým, který povede muž, jenž změnil
tisíce životů - Pavel
Horváth. Všichni jste
srdečně zváni. Začátek
utkání mezi Domažlicemi a nováčkem třetí
ligy, vítězem divizní
skupiny B SK Sokol
Brozany vedený bývalým Československým
reprezentantem Přemyslem Bičovským,
je stanoven na 15.00

hodin.
Jiří Pojar,
TJ Jiskra Domažlice

leko Domažlic. Tel: 722 690 245
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 KOUPÍM BYT S BALKONEM (ZAHRÁDKOU) V DOMAŽLICÍCH 3+1
NEBO VĚTŠÍ, PLATÍM HOTOVĚ.
TEL: 603 840 476.

Město vybralo firmu,
která opraví bazén
V červnu zastupitelé města posvětili
uvolnění financí na mnohamilionovou
rekonstrukci plaveckého bazénu v
Domažlicích, v červenci potom radní
vybrali konkrétního dodavatele této
významné zakázky.
Do výběrového řízení na významnou
veřejnou zakázku „Plavecký bazén
Domažlice – stavební úprava, přístavba a
nástavba“ se přihlásilo celkem šest firem.
Do užšího výběru přitom na základě
rozhodnutí hodnotící komise postoupily
tři společnosti. Po vyhodnocení těchto
nabídek doporučila komise radním přidělit
zakázku „Společnosti GG-PSJ, bazén
Domažlice“. „Tento dodavatel splnil
kvalifikační předpoklady a požadavky
stanovené zákonem a zadavatelem a
nabídl nejnižší cenu. Jedná se o korporaci,
kterou tvoří dvě firmy. První je kolínská
akciová společnost GEOSAN GROUP a
druhá jihlavská akciová společnost PSJ,“
upřesnil místostarosta Stanislav Antoš.
Částka, za kterou by měl být domažlický
bazén v následujících třech letech opraven,
činí 186,5 milionu korun. V letošním roce
by se mělo prostavět zhruba 35,5 milionu
korun (bez DPH). Finance půjdou z
rozpočtu města Domažlice. Nyní se čeká
na uzavření smlouvy o dílo.
(bub)
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Zemřel Josef Doubek

V srpnu opět dvakrát na veterány

Dvě možnosti vidět historické automobily a motocykly budou mít v srpnu obyvatelé a návštěvníci Domažlic. V době Chodských slavností - o víkendu 15. a 16. srpna, uspořádá Veteran car club
Domažlice již tradiční výstavu, tentokrát ale v nových prostorách. Vstup na výstavu bude z Husovy
třídy, přímo naproti vjezdu na parkoviště u supermarketu Penny. K vidění budou exponáty vyrobené
od 20. až do počátku 80. let a paleta vystavených strojů pokaždé sahá od mopedů až po sportovní
vozy a luxusní limuzíny. O týden později, v sobotu 22. srpna, se uskuteční již 41. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti hist. vozidel, jež je určena pouze strojům do roku výroby 1955 a řadí se mezi
největší akce svého druhu v ČR. Po 10. hodině budou všechny zúčastněné stroje vystaveny na dom.
náměstí. Odtud se od 11 hodin postupně vydají na asi 80km dlouhou trať, jejíž cíl bude tradičně v
autokempu Babylon, kam začnou první motocyklisté přijíždět již před 15. hodinou.
Jan Pek

Kamenná
svatba
V červnu manželé
Vlasta a Antonín
Potužníkovi
z Domažlic
oslavili se svými
nejbližšími
kamennou svatbu
- 65 let společného
života. Do dalšího
života jim ještě
jednou přejeme
především pevné
zdraví.
Dcery s
manžely, 6 vnoučat
a 10 pravnoučat

V úterý 7. července jsme se v obřadní síni
na hřbitově rozloučili s panem Josefem
Doubkem, jednou z výrazných osobností
domažlického kulturního života druhé
poloviny 20. století. Josef Doubek, malíř
a grafik, se narodil 24. května 1936 v
rodině domažlického učitele. Odborné
vzdělání získával na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Studia však
nedokončil, z rodinných důvodů se v posledním ročníku vrátil do Domažlic, kde
pak pracoval jako výtvarník tehdejšího
okresního kulturního střediska. Patřil ke
skupině prvních organizátorů Chodských
slavností, po dlouhá leta zajišťoval pro
slavnosti jejich výtvarnou a technickou
stránku. Když na jaře 1968 došlo k delimitaci oblastí působení mezi okresním a
městským kulturním střediskem, přešel
do městského kulturního střediska, kde
postupně vybudoval i tiskárnu, nejprve
pouze pro potřeby zařízení, později i pro
veřejnost. Od počátku osmdesátých let až
do odchodu na odpočinek v roce 1996
byl ředitelem MKS. Zemřel ve věku 79
let středu 24. června. Do kulturních dějin
Domažlic se zapsal svojí drobnou neokázalou prací i svými malbami, na kterých
s téměř fotografickou přesností zachytil
tvář našeho města a jeho zajímavá zákoutí.
PhDr. Věra Závacká

Nabízíme rekvalifikační kurzy:
MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, 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

PAVEL MIKULENKA

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

Sedmá pamětní medaile k slavnostem

Pro sběratele a také pro všechny, kteří si chtějí uchovat na Chodské slavnosti
- Vavřineckou pouť památku, máme dobrou zprávu. I v letošním roce vychází
pamětní medaile. V pořadí již sedmá. Na té úplně první byl zpodobněn dudák
před kostelem sv. Vavřince na Veselé hoře. Následoval tančící krojovaný pár
před městskou branou, ponocný před věží arciděkanského kostela, krojovaná
dívka na pozadí Chodského hradu, chodský koláč a loni to byla číslice 60 a
chodské dudy. Letos jsou to na jedné polovině rubu mince hudební nástroje
tvořící obsazení dudácké muziky a v druhé části kamenný kalich. Medaile je
k dispozici v Městském inf. centru v Domažlicích.
(red)

Domažlický zpravodaj - str. 7

v

zvláštní číslo

v

srpen 2015

Parním vlakem na Chodské slavnosti-Vavřineckou pouť
a k sousedům na Skolení draka

15. a 16. srpna 2015
Jízda historickým vlakem taženým parní lokomotivou zvanou Šlechtična se už stala tradiční
součástí Chodských slavností-Vavřinecké pouti.
Tento zvláštní spoj se stal „vyslancem“ mezi
partnerskými městy Domažlice - Furth im Wald.
Výhodou je, že nejen milovníci železnice si přijdou
na své, ale jsou tak po dva dny propojena města,
v nichž probíhají největší oslavy v roce. Kromě
zmíněných slavností v Domažlicích se v Brodě nad
Lesy koná Drachenstich - Skolení draka. Jde o nejstarší lidovou hru v Bavorsku, která připomíná
období husitských válek. Posledních několik let je
hlavní postavou představení nový drak. Jde o obrovského robota, který se pohybuje na čtyřech nohách (předchozí typ měl pod břichem ukryta kola).
Pro informaci jen připomínáme, že představení se
koná na tamním náměstí po čtrnáct dnů.
(toš)

Pouze sobota 15. 8. 2015
Plzeň - Domažlice
Plzeň hl. n.
odj.
7:44
Plzeň Jižní předměstí
7:48
Vejprnice
7:56
Nýřany
8:02
Stod
8:16
Holýšov
8:31
Staňkov
8:38
Blížejov
8:47
Domažlice
příj.
8:58
Jízdné:150,- / 80 Kč, rodinné (2+2) 350,-, úsekové

Pouze neděle 16. 8. 2015
Domažlice - Plzeň
Domažlice
odj.
Blížejov
Staňkov
Holýšov
Stod
Nýřany
Vejprnice
Plzeň Jižní předměstí
Plzeň hl. n.
příj.
Jízdné: 80,- / 40,- Kč úsekové

19:03
19:18
19:34
19:53
20:03
20:20
20:28
20:37
20:40

Sobota 15. 8. 2015 a neděle 16. 8. 2015
Domažlice - Furth im Wald a zpět

9:37 12:40 17:30 odj. Domažlice
příj. 11:44 15:35 19:00
9:41 12:46 17:36 Domažlice město
11:41 15:32 18:57
9:50 12:55 17:45
Babylon
11:30 15:20 18:46
9:57 13:01 17:51
Česká Kubice
11:25 15:15 18:41
10:08 13:12 18:02 příj. Furth im Wald odj. 11:10 15:00 18:26
Zpáteční jízdné: 220,- / 120,- Kč, rodinné (2+2) 500 Kč.
Jednosměrné jízdné 120,- / 70,- Kč.
Při nástupu ve stanici Furth im Wald platba pouze v eurech dle německého ceníku.

JÍZDNÍ ŘÁD mimořádné linky o Chodských slavnostech
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Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace
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ò PÓDIUM LETNÍ KINO
ö JARMAREČNÍ SCÉNA
Ø CHODSKÝ VELETRH

î

ö

î

ü

v

ò

ç

Hala TJ

TJ SOKOL

Ø

MAPA MĚSTA

Doporučujeme využít záchytná parkoviště
(následně kyvadlovou dopravu - viz str. 7)
U Svatých a v Petrovické ul.
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Neděle 2. srpna 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Zahajovací koncert 9. letních mezinárodních klarinetových kurzů
Ludmila Peterková, Joseph Eller - klarinety, Daniel Wiesner - klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
Čtvrtek 6. srpna od 18.00 hodin na babylonském rybníku

VODNÍ KONCERT

Komorní skladby pro klarinety zazní z lodiček na hladině rybníku Babylon, kde se zvuk překráně nese a je slyšet i na nejvzdálenějším
břehu.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 7. srpna 2015 od 20.00 hodin v arciděkanském kostele v Domažlicích
9 TÝDNŮ BAROKA
POCTA STARÝM MISTRŮM

JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
Sobota 8. srpna 2015 od 17.30 hodin v kostele sv. Vavřince na vrchu Vavřineček u Domažlic
9 TÝDNŮ BAROKA

BAROKNÍ SLAVNOST V KRAJINĚ

Komponovaný program barokních zábav u kaple sv. Vavřince. Tanec, hudba, barokní občerstvení a dobový ohňostroj.
Vydejte se na pouť ke kapli sv. Vavřince, kde vás v hlavním festivalovém programu čeká Barokní slavnost v krajině. Již od 19.00 hodin začne pestrá mozaika divadelních, tanečních i hudebních produkcí. Na místě bude se svým programem také Autobus linky 2015 s
nafukovacím stanem pro případ nepříznivého počasí. Pro občerstvení bude připraveno barokní menu. Program bude korunovat barokní
ohňostroj.
Program: 17:00 - 17:30 - Klarinetový soubor pod vedením Ludmily Peterkové, 17:30 - 18:30 - Mše svatá - svěcení skleněného oltáře
z dílny Vladimíry Tesařové, 18:30 - 19:00 - Domažlická zastavení - Zdeněk Procházka o Vavřinečku a barokní krajině, 19:00 - 19:30
- Divadlo Studna - Animace na chůdách, 19:30 - 20:00 - Ensemble Fiorello, 20:00 - 20:30 - Divadlo Studna - Animace na chůdách, 20:
30 - 21:00 - Klarinetový soubor pod vedením Ludmily Peterkové, 21:30 - 22:00 - Divadlo Studna - Chůdové představení „Ptáci“, 22:
00 - Barokní ohňostroj, 22:15 - Klarinetový soubor pod vedením Ludmily Peterkové + Divadlo Studna - Animace na chůdách.
Držitelé vstupenky na koncert J. Stivína ze 7. 8. mají vstup na tuto akci zdarma.
Předprodej vstupenek na obě akce: www.plzenskavstupenka.cz nebo Městské informační centrum Domažlice.
Neděle 9. srpna 2015 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Závěrečný koncert 9. letních mezinárodních klarinetových kurzů - koncert účastníků
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstpenek v MIC v Domažlicích.
Pátek 14. srpna 2015 od 17.00 hodin na Baldově

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU BITVY U DOMAŽLIC

Prostor konání akce vč. příjezdové komunikace nebude přístupný automobilové dopravě. Záchytné parkoviště bude zajištěno na „letišti“ - návrší před obcí Luženičky. Kompletní program najdete na straně 3.
VSTUP ZDARMA!
Pátek 14. srpna 2015 od 20.00 hodin podium u brány na náměstí v Domažlicích
Festival v rámci Chodských slavností

OZVĚNY FOLKLORU

Inspirace folklorem v podání kapel ze světa worldmusic.
Program: 20.00 CIMBAL CLASSIC, 21.30 MARIACHI ESQUELAS, 23.00 UNITED FLAVOUR.

VSTUP ZDARMA!

Pátek 14. srpna - neděle 16. srpna 2015

CHODSKÉ SLAVNOSTI - VAVŘINECKÁ POUŤ
Kompletní program najdete na stranách 8 a 9.

VSTUP ZDARMA!
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Čtvrtek 20. srpna 2015 od 20.00 hodin v Rajské zahradě kláštera augustiniánů v Domažlicích
HUDBA V KLÁŠTEŘE

KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU SE VRACÍ
Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio

Herci divadla SeMaFor Petr Macháček a Dáša Zázvůrková v doprovodu svěží swingové kapely Jakub Šafr Trio míří do Domažlic již
popáté! Přijďte si užít večer nabitý energií a oblíbenými melodiemi, které v Rajské zahradě ještě nezazněly. Letos jsou na programu
nestárnoucí hity legendárního divadla SeMaFor ve swingovém podání a také milé překvapení.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej v MIC v Domažlicích.
Neděle 23. srpna 2015 od 20.00 hodin v letním kině v Domažlicích
Koncert

FRANTIŠEK NEDVĚD ZPÍVÁ ZLATÉ NEDVĚDOVKY
Koncert známého zpěváka s doprovodnou skupinou. Zazní největší hity od bratrů Nedvědů. Předprodej v MIC v Domažlicích.
Úterý 25. srpna 2015 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích
POCTA VARHANŮM

Michal Novenko - varhany
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předložení abonentní vstupenky. Předprodej vstupenek v MIC v Domažlicích.
Pátek 28. srpna 2015 od 16.00 hodin na náměstí v Domažlicích
Festival

ČESKO - BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST

Od 16.00 hodin vystoupí postupně dvě skupiny z Čech a dvě skupiny z Bavorska: BLIND - DATE, 404 WHIZZKIDS, ZASTODESET,
Y? Jako host večera zahraje cca od 21.00 hodin skupina DOGA.
VSTUP ZDARMA!
Neděle 30. srpna 2015 od 18.00 do 20.00 hodin - u kašny na domažlickém náměstí
HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudby HÁJENKA pod vedením Miroslava Palečka.

VSTUP ZDARMA!

Čtvrtek 17. září 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ŽENA NA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI

Divadlo v rámci předplatného, divadlo Kalich.
Režie: David Drábek. Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích.
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se
řeknou čínsky rohlíky a vlašáky, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s Východem. Číňané
nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem
Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale
není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu...?
Předprodej vstupenek od 24. 8. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Úterý 22. září 2015 od 19.30 hodin v klšterním kostele

POCTA VARHANŮM
Martina Morysková - varhany, Josef Stočes - klarinet

Martina Morysková a Josef Stočes, učitelé Základní umělecké školy v Domažlicích, kolegové, kteří spolu rádi hrají, příležitostně
společně vystupují a zpříjemňují si tak svoji pedagogickou činnost.
Předplatitelé koncertní a divadelní sezony 20% sleva po předležení abonentní vstupenky. Předprodej v MIC v Domažlicích.
Pondělí 28. září 2015 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

V. abonentní koncert - PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
VODNÍ HUDBA A BAROKNÍ MOSTY

Předprodej zbylých vstupenek od 1. 9. 2015 v Městském informačním centru v Domažlicích.
Od 1. 9. 2015 budou v předprodeji vstupenky na akce pořádané MKS v Domažlicích:
JOSEF FOUSEK - RECITÁL - úterý 29. 9. 2015 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice
HRDÝ BUDŽES - divadelní představení mimo předplatné - čtvrtek 19. 11. 2015 od 19.30 hodin velký sál MKS Domažlice.
Předprodej zajišťuje Městské informační centrum v Domažlicích
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

SRPEN 2015

Spolupráce s Českou televizí

Česká televize je i v letošním roce hlavním
mediálním partnerem Chodských slavností.
Je tomu tak již podruhé, co byla ze strany největšího veřejnoprávního média v ČR posuzována a poté schválena žádost o mediální partnerství, kterou na jaře letošního roku podalo
Městské kulturní středisko v Domažlicích.
Pro Chodské slavnosti je to jistě dobrá zpráva
a zároveň signál, že je tato akce výjimečná a
zaslouží si mimořádnou pozornost.
Na obrazovkách ČT bude v rámci spolupráce vysílán propagační spot, který byl vysílán
i v loňském roce, pouze bylo aktualizováno
datum a ročník Chodských slavností. Scénář a
režii vytvořil pan David Rauch a za kamerou
stál F. A. Brabec (například filmy: Máj, Aku-

mulátor 1, Bathory, Král Ubu aj.). Kromě toho
bude věnována zvláštní pozornost Chodským
slavnostem také ve zpravodajských pořadech
a kulturních rubrikách. Česká televize bude
ale přítomna i v Domažlicích, o Chodských
slavnostech bude možné potkat na náměstí
v centru města postavičky Večerníčka, který
letos slaví úžasných 50 let. Toho si pak můžou
rodiny s dětmi užít i během speciální projekce
„Dětské kino s Českou televizí“ v letním kině
dne 28. srpna, kdy budeme promítat výběr z
nejznámějších a nejúspěšnějších Večerníčků,
které nám Česká televize za tímto účelem poskytne.
Mgr. Kamil Jindřich, MKS v Domažlicích

20 let klubu WOLFS
V sobotu 29. srpna 2015 od 14 hodin pořádá baseballový klub WOLFS
k 20. výročí založení klubu sportovní
odpoledne. Připraveny budou soutěže
pro děti s baseballovou tématikou,
skluzavka, trampolíny.
Vrcholem odpoledne bude zápas
zakládajících členů proti mladým
hráčům a fotbal v zorbingových
koulích.
Pozvánku a více informací najdete
na webových stránkách klubu na
www.wolfs.cz. Občerstvení bude po
celý den zajištěno.
Wolfs Domažlice
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Kulturní centrum pivovar Domažlice
V dohledné době se veřejnosti úplně
poprvé otevře zrekonstruovaný Hvozd
domažlického pivovaru, ve kterém vzniklo
nové Kulturní centrum pivovar Domažlice.
Kulturní centrum nabídne nejen pohled na
netradiční zpracování opravené části pivovaru, které dominují unikátní prosklené
podlahy, ale prostřednictvím své expozice
nabídne také celou řadu zajímavostí a informací o pivovarnictví na Domažlicku.

Z historie pivovaru
Město Domažlice po svém založení
v 60. letech 13. století získalo od panovníka množství privilegií. Právo várečné má
však chodská metropole historickými prameny potvrzené až v roce 1288. Nejstarší
právovárečné domy stály, ostatně jako
ve všech ostatních královských městech,
uvnitř městských hradeb. Až v druhé
polovině 19. století byl postaven tehdy
moderní pivovar, kde se poslední várka
piva uvařila v roce 1996. Pak byl provoz
uzavřen a část areálu ze 70. let 20. století
byla zbořena.

Architektonická soutěž
Město Domažlice rozhodlo v roce 2012
o vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci historického komplexu domažlického pivovaru. Architekti dostali za
úkol navrhnout řešení pro oživení objektu

Pohled na opravený Hvozd domažlického pivovaru.
Foto: Kristýna Bublová
postaveného mezi lety 1870 až 1898, v něRekonstrukce pivovaru
mž by se snoubila historie se současností.
I. etapa oprav byla zahájena v listopadu
V zadání byl záměr získat zázemí pro minipivovar, pivovarské muzeum, expozici 2014 podle návrhu týmu MEPRO s.r.o., a
věnovanou sklářství, galerii, knihovnu, to díky tomu, že se městu Domažlice podařilo získat finanční podporu Evropské
restauraci a malý společenský sál.
Odborná porota obdržela 23 návrhů od unie ve výši 85 % z uznatelných nákladů
architektů z České republiky, Bulharska, (maximálně však do výše financí určených
Španělska, Francie, Rakouska a Sloven- v žádosti o dotaci, tedy do 14,8 milionů
ska. Vítězem soutěže, kterou ocenila i korun). Stavební práce provedla na základě
Česká komora architektů ve své výroční výběrového řízení společnost BIS a.s. Více
(bub)
zprávě za rok 2012, se staly dva návrhy fotografií na www.domazlice.eu.
od architektonických
týmů MEPRO s.r.o. a
R2W ateliér.

Sladovnický znak, který zdobí interiér Hvozdu, vyrobili studenti
SOU Domažlice.
Foto: SOU Domažlice
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Výstava EKO PLUS produkty
- ze Šumavy pro cigaretové odpady
l čistotu obce, města
= lepší životní prostředí
náměstí Míru 43, Domažlice
l

Inzerujte u nás
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 - 1 cm2 = 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 připočítána 21% DPH!

Sklenářství pod Škarmanem, a.s.

Zasklívání u zákazníka včetně dopravy
l
l
l
l
l
l
l

veškeré sklenářské práce
rámování, vrtání broušení
zasklívání bezpečnostním sklem
akvária, terária; polykarbonáty, plexi
keramické sklo do krbů a kamen
autozrcátka parabolická
prodej skleníků a pařníků

Rohova 124, Domažlice,
tel. 379 778 402, mobil: 774 648 402
Jsme plátci DPH

DOZAPO s.r.o.
ZAHRADNÍ SERVIS
zakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezírka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
Přijmeme zahradníka nebo zahradního pomocníka

( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz

Uvedené produkty lze zakoupit v prodejně Energy v Domažlicích nebo v Klubu Energy v Blížejově.
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Sleva na vše!!!
Od 1.7. do 31.8.2015 na veškerý sortiment sleva
5% (okapové systémy, doplňky střech, střešní okna a
spojovací materiál)

ZDARMA zaměříme a zpracujeme nezávaznou nabídku
SLEVA 10% pro novostavby na celou nabídku
INDIVIDUÁLNÍ SLEVY pro rekonstrukce střech
Domažlice – Plzeň – Klatovy - Tachov - Stříbro

Nabízíme:
ü
ü
ü
ü

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce
Dodávka a montáž hromosvodů
Zateplení fasád suchou cestou a prodej
materiálu na prodejnách v Domažlicích
a ve Staňkově
Záruka na provedené práce 7 let

Masarykova 124
Domažlice

info@ans-strecha.cz
tel.: 379 724 575

Nádražní 64
Staňkov

