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Vážení návštěvníci Chodských slavností,
milí Domažličtí,

po roce mám opět milou úlohu přivítat vás jménem
Městského kulturního střediska Domažlice, zejména pak
na kulturních pořadech v rámci scén, které jsme pro vás
v hlavním programu připravili.
Největší svátek chodského folkloru je tu a za námi
jsou měsíce příprav a hlavně zvažování, jakým způsobem sestavit letošní program, jaké pozvat hosty nebo
co změnit. Jistě mi dá hodně lidí za pravdu, že možnosti
jsou nepřeberné a variant je velké množství. Čím více
však člověk popouští uzdu své představivosti, tím více
se ale nemůže zbavit myšlenky, že se tím vzdaluje původnímu záměru a dosavadnímu historickému 56 letému
vývoji, který mají Chodské slavnosti za sebou. Dejme
tedy hlavní slovo chodským muzikantům a jejich hostům z Čech, Moravy a ze zahraničí, které naši režiséři
pozvali. Pevně věřím, že dudácká hudba pohladí všechny
přítomné po duši, alespoň tak, jak poctivý chodský koláč
zalahodí chuťovým pohárkům těch, kdo jej o víkendu
12. až 14. srpna okusí.
Přeji všem příjemně prožitý víkend a dobré počasí.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS Domažlice

Vážení návštěvníci města Domažlice,
milí spoluobčané,

opět se scházíme v našem městě, abychom společně
prožili Chodské slavnosti-Vavřineckou pouť. Tentokráte
je to po padesáté šesté. Na slavnosti k nám přijíždějí desetitisíce hostů. Loni mezi nimi byl i prezident republiky
Václav Klaus, kterého jsme pozvali i letos. Pro všechny
bez rozdílu je připraven bohatý program, který představí
tradice města i celého Chodska. Kromě folkloru na nás
čekají pořady nejrůznějších žánrů, aby si každý mohl
vybrat to, co je mu nejbližší. Pořadů je ostatně tolik, že
nebude pro nikoho problém si zvolit, spíše najít dost času
ke sledování jednotlivých vystoupení konaných od pátku
do neděle.
Při této příležitosti bych rád ocenil práci všech zaměstnanců města a jeho organizací, kteří zajišťují průběh
slavností. Stejně tak i řady dalších občanů, kteří svými
aktivitami přidávají k hlavnímu programu další společenské akce.
Závěrem mi tedy dovolte, abych vám popřál příjemné
prožití svátečních dnů našeho města, abychom se spolu
setkali při sledování nejrůznějších pořadů, a tak načerpali nové zážitky a síly do dalších dnů.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice
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V srpnu dvakrát na veterány

Dvě tradiční akce chystá na srpen Veteran car club Domažlice. Program Chodských
slavností opět obohatí výstava historických aut a motocyklů. Zájemci ji najdou nedaleko
brány, na tradičním místě poblíž základny domažlických hasičů, přímo naproti parkovišti
supermarketu Penny. V sobotu 13. srpna bude otevřena od 8 do 17 hodin, v neděli zavře
své brány o hodinu dříve. Vstupné bude opět skutečně lidové, dospělí zaplatí dvacetikorunu, děti mají vstup zdarma.
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ROZBORY VOD
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

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

Chovatelská výstava

V čase Chodských slavností - Vavřinecké pouti se koná okresní chovatelská výstava. Navštívit ji můžete v sobotu 13. a v neděli 14. srpna v areálu
bývalé autoškoly pod Vařincem v Domažlicích.

Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s.

PILATES

ve spolupráci s MKS Domažlice
pořádá

s Monikou Lorencovou,
každou neděli
od 18.00 a 19.00 hod,
Sportovní centrum Domažlice,
Tel.: 724 230 842

Antonín Dvořák - Svatební košile,
balada na text K. J. Erbena op. 69
1. 10. 2011 v 19 hodin v Domažlicích
v kostele Narození Panny Marie

Chystá se oprava věže

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.

Účinkují:
Marie Fajtová - soprán
Petr Strnad - tenor
Ivan Kusnjer - baryton
Filharmonie Hradec Králové
Marek Vorlíček - dirigent

Dominanta města byla sice na přelomu století
kompletně opravena, ale zhruba před pěti roky se
část omítky pod ochozem vlivem povětrnostních
vlivů počala uvolňovat. Dnes nadešel čas, aby rušivé plochy na západní straně specialisté opravili.
Pěvecký sbor Čerchovan o. p. s.
Práce si s ohledem na ochranu zdraví a majetek
působí za podpory města Domažlice
občanů vyžádají kompletní uzavírku Kostelní ulice a okolí kolem věže
na náměstí. Nebude
se jednat o nějaký
závažný zásah do
ZAHRADNÍ SERVIS
dopravy, protože půzakládání a údržba zeleně zahrad a parků l návrhy l
jde jen o několik dnů
projekty l odborné posudky l závlahové systémy l jezíra práce proběhnou
vždy pouze v časných
ka l potůčky l pokládání travních koberců l řez stromů,
dopoledních hodinách.
keřů a živých plotů l rizikové kácení stromů l arboristika
Termín bude stanoven
l sekání l odvoz a likvidace trávy l sekání svahů dálkově
podle počasí, ne dříve
řízenou sekačkou l terénní úpravy l výkopové práce
než v druhé polovině
( 602 416 216 e-mail: info@dozapo.cz www.dozapo.cz
srpna.
(toš)

DOZAPO s.r.o.

K vidění bude přibližně pět desítek strojů, které poskytnou jak členové klubu, tak i jeho příznivci. Pořadatelé pamatují i na ty návštěvníky, kteří výstavu zhlédli již v minulých
letech, a proto i letos chtějí představit několik zajímavých strojů, které v Domažlicích
ještě nebyly vystaveny.
Hned o týden později, v sobotu 20. srpna, se uskuteční již 37. ročník mezinárodní Jízdy
pravidelnosti historických vozidel. Jedná se o jednu z největších akcí svého druhu v celé
republice. Pořadatelé z VCC Domažlice očekávají opět kolem 120 českých i německých
účastníků se stroji vyrobenými do roku 1955.
Organizačním centrem této veteránské jízdy bude znovu babylonský autokemp, odkud
se všichni účastníci vydají kolem půl desáté v dlouhém konvoji na společnou cestu do
Domažlic. Jejich cílem bude náměstí, kde bude možné si všechny historické motocykly
a automobily v klidu prohlédnout. Úderem 11. hodiny se první stroje vydají na trať, která
je poprvé zavede i na silnice sousedního bavorského příhraničí.
Text a foto Jan Pek

Přehlídka fantazie gymnazistů

Když si v závěru června Gymnázium J. Š. Baara připomínalo 140. výročí svého založení, byla součástí oslav výstava studentských výtvarných prací, objektů a instalací
umístěná ve druhém patře budovy bývalého pivovaru. Protože se setkala s živým zájmem
účastníků oslav, bylo rozhodnuto umožnit její zhlédnutí i dalším zájemcům.
Výstava proto bude zpřístupněna veřejnosti i v době Chodských slavností, v sobotu
13. a v neděli 14. srpna v době od 10 do 16 hodin. Vstupné bude dobrovolné a na návštěvníky čekají nejen klasické panely s výtvarnými pracemi provedenými rozmanitými
technikami, ale také různé objekty a instalace, jež jsou v některých případech umístěny
i na zemi.
Iniciátorka výstavy, učitelka výtvarné výchovy Alena Poulová, při přípravách ponechala hodně prostoru fantazii studentů. Výsledkem jejich společného úsilí se stala moderně pojatá a velmi rozmanitá expozice, jež zdařile bourá zažité představy o školních
výstavách.
Jan Pek

MKS NABÍZÍ MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH NA OPLOCENÍ LETNÍHO
KINA PŘI HLAVNÍM SILNIČNÍM TAHU KE STÁTNÍ HRANICI

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

tel.: 724 501 626

KDE ZÍSKÁTE INFORMACE

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 12. srpna
od 7.30 hodin do 21 hodin
v sobotu 13. srpna
od 8 hodin do 22 hodin
v neděli 14. srpna
od 8 hodin do 18 hodin

O Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti

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

DOMAŽLICKÁ VĚŽ OTEVŘENA
12. srpna 9–12 a 13–23 hodin
13. srpna 9–24 hodin
14. srpna 9–16 hodin
Poslední návštěvník 30 minut před uzavírací dobou
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l Mladá rodina shání ke koupi
starou chalupu před rekonstrukcí
do 300 tis. tel. 737 457 649
l Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
l Prodám stavební parcely v této lokalitě. Cena 500–600,– Kč/m2.
Tel: 725 814 292. Ne RK!
l ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
( 607 731 346
l www.extravydelky.cz z domu

l Prodám Škoda Felicia combi 1,4, závěs, STK do 8/2012. Cena 16 000,– Kč.
Tel. 722 237 259.

l Prodám chodské kroje v dobrém stavu.
Tel. 773 611 341
l Prodám štěňátka shih-tzu (bez PP)
vhodná k dětem a do bytu, nelínají,
velmi chytrá, milá, přítulná. K odběru
konec srpna 2011. Cena 3000,– Kč.
Tel. 733 666 422
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ČČK DOMAŽLICE

tel. 602 478 448, 604 238 911

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 15. 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.

SVATBY - OSLAVY
NEHTY - LÍČENÍ

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

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

Jana Fričová
( 776 11 44 24, www.frinet.cz

l pronájem velkoobjemových kontejnerů

STUDIO KRÁSY, nám. Míru 65, 2. patro, Domažlice

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

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

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

TTISKÁRNA MKS
DOMAŽLICE

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!

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
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OD BITVY U DOMAŽLIC UPLYNULO 580 LET

Všechny události, které mají velký dějinný význam, zpravidla nevcházejí do historie ve své strohé faktografické podobě, tedy přesně
tak, jak se udály. Čas je totiž opřádá romantizujícími výklady, v nichž je těžké se dobrat skutečné pravdy. Bitva u Domažlic není výjimkou, ale co můžeme směle tvrdit, je, že k této světodějné události došlo 14. srpna 1431 a že na základě listinných zpráv dokážeme
dokonce s jistotou popsat, jak to bylo před bitvou a po ní.
Tohle všechno potvrzuje, že letošního
14. srpna to bude již 580 let od chvíle, kdy
se po usilovném nočním pochodu překvapivě zrána objevil Prokop Holý se svým
vojskem před Domažlicemi, aby krátce po
poledni změnil vojsko Fridricha Braniborského v bezhlavě prchající neorganickou
masu, která podlehla panice při zaslechnutí
pověstného husitského chorálu.
Tento, na první pohled nijak mimořádný
příběh, se v kontextu evropských a světových dějin stal událostí svým významem
naprosto výjimečnou, která na dlouhou
dobu určila další vývoj středoevropských
dějin. František Palacký o této bitvě ve
svých Dějinách národu českého napsal:
„Vítězstvím u Domažlic octly se Čechy na
vrcholu své světodějné moci a působnosti.
Nikdy zajisté dějiny světa nevisely v té
míře od směru dějin českých, jako v době
této.“ Diplomatickým pokračováním doJan Paroubek – Baldov 14. srpna 1954
mažlického vítězství bylo jednání českého
poselstva na Basilejském koncilu a konečným výsledkem pak byla tzv. basilejská kompaktáta a „království obojího lidu“ Jiřího z Poděbrad – jeden z prvních úspěšných kroků
Evropy k náboženské a politické toleranci.
Téměř po třech letech usilovné, ale marné snahy získat finanční prostředky na vybudování důstojného památníku a splatit tak několikasetletý dluh této výjimečné události, bych chtěl alespoň touto zmínkou pomoci nezapomenout. Zatím jediným „památníkem“ této
slavné bitvy je Píseň o vítězství u Domažlic kronikáře Vavřince
z Březové. Ostatně Domažlice nějakou nanejvýš nešťastnou
shodou okolností jsou jediné z husitských měst, které nenašly za
580 let důvod, aby tomuto vítězství českého ducha, který přinutil
Město
písní zbraně k pokoře, postavily důstojný památník.
Domažlice
Držím proto palce době, která objektivně shledá tuto slavnou
událost hodnou připomenutí budoucím generacím a posílí hrdost
Čechů na svou slavnou minulost i obyvatel Domažlic na své
město.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
14. srpna 2011 odpoledne, stejně jako před 80 lety při
pro regionální rozvoj
slavnostním
odhalení základního kamene, shodí letadélko
«««
«
«
«
«
kytici
na
vrch
Baldov jako anonymní vzpomínku za všechny,
«
«
«««
kteří považují událost před 580 lety za hodnou mimořádné
„Investice do vaší budoucnosti“
pozornosti. Stejně jako před 80 lety bude vlát česká vlajka
u základního kamene.
Miloš Novotný
Společnost pro památník bitvy u Domažlic
vinci@citadela-praha.cz

Chodské slavnosti - Partneři:
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LETNÍ KINO DOMAŽLICE

SRPEN 2011

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
pondělí–středa
1.–3.
zač. 21.30 hod.
čtvrtek–sobota
4.–6.
zač. 21.30 hod.
neděle 7.
zač. 20.00 hod.

Americký akční film v českém znění

pondělí
8.
zač. 21.00 hod.
úterý
9.
zač. 21.00 hod.
středa
10.
zač. 21.00 hod.
čtvrtek
11.
zač. 21.00 hod.
12. pátek
zač. 21.00 hod.
CHSL 2011
13. sobota
14. neděle
KINO ČAKAN v 17.00
13. sobota
zač. 21.00 hod.
CHSL 2011

Letní filmový festival LETŇÁK 2011

13. sobota
zač. 23.55 hod.
CHSL 2011
neděle 14.
zač. 21.00 hod.
CHSL 2011
pondělí–úterý
15.–16.
zač. 21.00 hod.
středa–čtvrtek
17.–18.
zač. 21.00 hod.

Český film

pátek–neděle
19.–21.

Naše poslední útočiště. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta. K tomu navrch nejkrásnější žena světa (podle prestižního
pánského časopisu) v hlavní ženské roli. Režisér Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos připravil všem malým i velkým
klukům Vánoce už na léto.

TRANSFORMERS 3
Vstupné 85,– Kč 154 min.

Čáry. Máry. Fuck. Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. Zatraceně vtipnou a povedenou urážkou. Vypráví
příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou
dvojku, která je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství, tedy pokud to nebude příliš bolet.

Americká komedie s titulky

PRINC A PRUĎAS
Vstupné 80,– Kč 102 min.

KATAPULT - MADE IN ROCK ´N´ROLL !!!

PÁNI KLUCI
Vstupné 30,– Kč 90 min.
Letní filmový festival LETŇÁK 2011

HOGO FOGO HOMOLKA
Vstupné 30,– Kč 79 min.
Letní filmový festival LETŇÁK 2011

NA SAMOTĚ U LESA
Vstupné 30,– Kč 92 min.
Letní filmový festival LETŇÁK 2011

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Vstupné 30,– Kč 130 min.

LETŇÁK 2011

Koncert

Pohádka Zdeňka Trošky

ČERTOVA NEVĚSTA
Vstupné 85,– Kč 101 min.
Kino nejen pro děti v českém znění

RIO
Vstupné 85,– Kč 96 min.
Česká komedie

WESTERNSTORY
Vstupné 80,– Kč 95 min.
CZECH MADE MAN
Vstupné 70,– Kč 90 min.
Poračování úzpěšné sériev českém znění

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Vstupné 70,– Kč 137 min.
České drama

LIDICE
Vstupné 80,– Kč 126 min.
Kino nejen pro děti v českém znění

AUTA 2
Vstupné 80,– Kč 110 min.
Tady všechno končí

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
Vstupné 80,– Kč 130 min.

pondělí
22.
zač. 21.00 hod.
úterý–středa
23.–24.
zač. 21.00 hod.

Americký film s titulky

čtvrtek
25.
zač. 21.00 hod.

Kino nejen pro děti v českém znění

pátek–sobota
26.–27.

Česká komedie

neděle–pondělí
28.–29.
zač. 21.00 hod.
úterý–středa
30.–31
zač. 21.00 hod.

České drama

KAZATEL
Vstupné 70,– Kč 87 min.
Akční film s titulky

HANNA
Vstupné 80,– Kč 111 min.
ŠMOULOVÉ
Vstupné 80,– Kč 102 min.
REKVALIFIKACE
Vstupné 75,– Kč 80 min.

Český film na motivy románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Tři nerozluční kamarádi? Tomáš, Jožka a tulák Hubert žijí
v poklidném městečku Levín počátkem století. Tomáš žije u energické tety Apoleny a strýce Václava, kterým pořádně koření život.
Jemu zase dělá naschvály bratranec Štěpán, žalobník a zlomyslný kluk.
Homolkovi mají auto! Homolkovi si pořídili auto, teď jsou teprve hogo fogo rodina! A následuje dohadování o tom, kam se pojede na
první výlet. Děda s Ludvou prosazují fotbal, babi s Heduš dostihy v Chuchli - nakonec rozhodne zpráva, že pradědečkovi je zle. A tak
se Homolkovi vypraví do jihočeské vesničky rozloučit se s umírajícím pradědečkem.
Jak Pražáci k chalupě a dědečkovi přišli... Hromadný víkendový útěk z měst na venkovské chalupy byl jedním z průvodních jevů českého konsolidačního socialismu. Také rodina Lavičkova touží mít vlastní útočiště. Naskytne se vhodný objekt, není plíliš drahý, ale má to
jeden háček: v domku hodlá dožít děda Komárek, nefalšovaný vesnický samorost. Jenomže, co by Pražáci neudělali kvůli chalupě.
Jednoduchý příběh je rámcem pro písničkovou estrádu většiny, ne-li všech tehdy známých českých zpěváků a zpěvaček. Vojín Schulze
odmítne podřizovat se neustále nesmyslným rozkazům nadřízených vojáků a opustí armádu. V civilu se schová ve škole blízkého
městečka. Vojsko jej však bere jako zběha a míní Schulzeho dostat. Náhle se však stane zázrak - na území kasáren a městečka se
zbraně mění v hudební nástroje.
Královna se tak dlouho modlí za vlastní dítě, až se začne na svatou Kryšpínu trochu zlobit a hledat pomoc jinde. Své služby nabídne
královně záhadný lovec v zelené kamizole, ze kterého se - jak jinak - vyklube vyslanec pekla. Díky pomoci samotného ďábla se
královským rodičům narodí princeznička, do které se už jako malý kluk zakouká syn služebné Verunky.
Blu je domácí papoušek macaw, který se nikdy nenaučil létat a který si užívá života v pohodlí v bytě svojí kamarádky Lindy v malém,
americkém městě Moose Lake ve státě Minnesota. Blu i Linda si myslí, že Blu je poslední papoušek svého druhu na světě. Když
ale zjistí, že ještě jeden macaw žije v Rio de Janeiro, neváhají a vydají se na cestu do exotické země, aby zde našli Jewel, ženský
protějšek Blua.
Fenomén Wild West Show založil legendární Buffalo Bill v roce 1883. Své představení z Divokého západu na novou sezónu připravuje
i westernové město v Boskovicích, hlavní hvězda Presley si ale během zkoušky zlomí hned obě ruce. Zaskočit musí populární herec
z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že házet tomahavk v plné jízdě není taková legrace jako v televizi.
S poctivostí leda pojdeš! Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových
domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe.
„Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to
jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů.
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly
hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série.
Film popisuje nejotřesnější tragédii v našich novodobých dějinách - Lidice, vše co předcházelo i následovalo. Ne každý ví, že událost,
jež otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma ho však čeká
těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda
Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic.
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou na úžasná místa,
když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout
o nejrychlejším autě na světě.
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako
teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva
s Loredem Voldemortem.
Válka je věčná. Jeho boj je jen začátek. Postapokalyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa zpustošeného staletími válek
mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem legendárního Kněze-bojovníka (Paul Bettany) z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti
mezi ostatními utiskovanými lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev.
Mladá. Nevinná. Smrtonosná. Hanna (Ronan) je náctiletá dívka. Má sílu, vytrvalost a inteligenci vojáka, což je důsledkem výchovy
jejího otce (Bana), bývalého agenta CIA v divoké krajině Finska. Žije úplně jiným životem než ostatní náctiletí. Její výchova a výcvik
jsou jedno a to samé, všechno vedlo k jedinému cíli: udělat z ní perfektního zabijáka.
Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi,
zejména se zlým čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry.
Film Rekvalifikace mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, přišel ne vlastní vinou o práci a nyní ji hledá. Příběh
pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných záţitků obyčejných lidí. Jeho vzorem jsou tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem
vnějších okolností přišli o práci.

BASTARDI
Vstupné 75,– Kč 70 min.

Film který vás přesvědčí, že vždy může být ještě hůře.

Kino nejen pro děti v českém znění

Dvojnásobně pandastické. Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřicí,
Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež
mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kungfu.

KUNG FU PANDA 2
Vstupné 85,– Kč 91 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 2011

Chodské slavnosti
Skolení draka

Od 1.–13. Filmové prázdniny, Muži v naději, Cigán, Captain America: První Avenger, Auta 2, Ženy sobě, Šmoulové, Strom života, Jana Eyrová.

13. a 14. srpna 2011
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SO 13. 8. 6.00 hod – neděle 14. 8. 24.00 hod

Å SMĚR VAVŘINEC
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Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace
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DUPALKA pod vedením Michala Jansy. Vstup zdarma!

Koncert české rockové legendy KATAPULT
MADE IN ROCK ´N´ROLL !!!

První z vybraných koncertů – živý záznam na nové album – bude Katapult natáčet v Domažlicích!
Fanoušci Katapultu jásají!! Olda a spol. se po loňském velmi úspěšném koncertě vrací do Domažlic. Tentokrát
ovšem opět nepřijede s prázdnou!! Veze s sebou dva úplně nové songy, které ještě neměli možnost lidé v domažlickém regionu slyšet. Samozřejmostí je přes dvě hodiny trvající koncert, který je nabitý energií a emocemi
od první do poslední minuty!! Žádný fanoušek dobré a od srdce hrané muziky by si ho neměl nechat ujít!!
Předprodej: Městské informační centrum, náměstí Míru 51, Domažlice a Pegas, náměstí Míru 64, Domažlice.
Vstupné: 250,– Kč, na místě 280,– Kč. Více na: www.katapult.cz
neděle 7. – čtvrtek 11. 8. 2011 – letní kino Domažlice

Letní filmový festival LETŇÁK 2011
Týden s českým filmem

úterý 9. 8. 2011od 20.00 hodin – rajská zahrada kláštera augustiniánů
HUDBA V KLÁŠTEŘE

LYRA DA CAMERA

Jitka Navrátilová – cembalo, klavír, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétna
pátek 12. – neděle 14. 8. 2011

57. CHODSKÉ SLAVNOSTI – VAVŘINECKÁ POUŤ

Jedny z největších a nejstarších národopisných slavností v ČR. Vstup na všechny pořady v rámci hlavního programu ZDARMA!
Programové letáčky zdarma v Městském informačním centru Domažlice, www.chodskeslavnosti.cz
pátek 19. 8. 2011 od 17.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí

ČESKO–BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST

Partnerská akce, která proběhne ve dvou dnech ve městech Domažlice (19. 8.) a Schönsee – SRN 20. 8. od 19.00 hodin
V programu vystoupí rockové kapely z obou stran hranice:
LOUTKY (Domažlice) – alternativní pop
3D LIDÉÉ (Plzeň) – ethno, punk a rock
TUSH (SRN) – latin-rock
STEREOSTONED (SRN) – alternativní big beat / rock
Aktuální informace: www.idomazlice.cz, www.bbkult.net
neděle 21. 8. 2011 od 19.30 hodin – velký sál MKS
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT - 5. letní mezinárodní klarinetové kurzy

LUDMILA PETERKOVÁ a BENNEWITZOVO KVARTETO
úterý 23. 8. 2011 od 19.30 hodin – budova ZUŠ

KONCERT LEKTORŮ MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH KURZŮ

Å

ò PÓDIUM LETNÍ KINO
ë PÓDIUM U BRÁNY

î
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neděle 7. 8. 2011 od 20.00 hodin – letní kino Domažlice

Å

î

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
Promenádní koncert dechové hudby

ü PÓDIUM U PENSIONU

î

ë
î

î
î

ü

pátek 26. 8. 2011 od 21.00 hodin – atrium a věž Chodského hradu
MALÉ NOCTURNO

KONCERT KOMORNÍ HUDBY V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH KLARINETOVÝCH KURZŮ
sobota 27. 8. 2011 od 19.00 hodin – velký sál MKS

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 5. mezinárodních klarinetových kurzů

ò

MAPA MĚSTA
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neděle 7. 8. 2011od 18.00 do 20.00 hodin – u kašny na domažlickém náměstí
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Více informací o uvedených akcích v brožuře KULTURNÍ LÉTO 2011 – k dostání zdarma v Městském informačním centru Domažlice
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Domažlice, náměstí Míru 51, tel. 379725852, www.idomazlice.cz
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úterý 6. září 2011 od 19.30 hodin – velký sál MKS
koncert v rámci předplatného

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
pátek 16. září 2011 od 19.30 hodin – velký sál MKS
divadelní představení v rámci předplatného

AGENTURA AP PROSPER PRAHA

Marc Camoletti MILÁČEK ANNA
Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek 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

TRADIČNÍ ODĚV NA CHODSKU
Pozvánka do muzea na výstavu chodských krojů

Chodsko je jedinou oblastí Čech, kde se dosud
udržel lidový oděv. Pro vlastní Chodsko se stala
typickou forma svátečního oděvu ze 60. a 70. let
19. století s drobnými proměnami. Dnes je vyhrazena jen výjimečným příležitostem a soustředěna
na blízké okolí Domažlic a Postřekova.
Chodský kroj je zároveň nejznámějším a nejčastěji popisovaným krojem v Čechách. Velký
podíl na tom měli naši přední malíři (např. A. Waldhauser, J. Špillar, F. Velc, V. Malý) a spisovatelé.
Ve 40. letech 19. st. popsala chodský kroj Božena
Němcová. Její záznamy o putování po Chodsku
– dnes bychom řekli terénním výzkumu – jsou
cenné, neboť jsou na svoji dobu velmi přesné
a systematické. Autorka uvádí jména obcí, v nichž
se pohybovala, ceny látek a jejich místní názvy,
způsob jejich použití, sociální poměry obyvatelstva atd. Na B. Němcovou navázal v 60. letech
K. J. Erben a v r. 1867 vydal v časopise Květy
– Česká včela „Popis krojů lidu selského, tak nazvaných Chodů neb Buláků z okolí města Domažlic
v Čechách“. Díky jejich údajům a zprávám dalších
badatelů a etnografů tak můžeme sledovat zhruba
200 let vývoje kroje.
Starý bulácký kroj nesl ještě na poč. 19. st. některé renesanční prvky. Pro ženy byly nejtypičtější
plátěné nebo polovlněné sukně černé barvy, tzv.
bulky, naskládané do silně naškrobených a pomocí skla vyhlazených vrapů. K bulkám se uvazovaly
kratší úzké zástěry. Živůtky byly vpředu široce
rozevřené a svazované jedinou pentlí, nápěnkou.
Košile měly široký nabíraný límec „výkladek“
s krajkou, jenž se zachoval v Postřekově. Místo
kabátků, které se začaly nosit až na poč. 19. st., si
ženy v zimě oblékaly tmavé „hřebíčkové“ kožichy
po kolena dlouhé, podšité beránkem. Vdané ženy
nosily plátěné čepce, pro svůj jedinečný okrouhlý
tvar zvané koláče, s typickou černou geometrickou výšivkou. Ty se objevovaly ještě i ve 2. pol.
19. st., i když jen jako součást obřadního oděvu
(kmotry při svatbách). Punčochy se všeobecně
nosily červené, střevíce černé.

Koncem 30. a 40. let 19. st. se začal charakter oblečení měnit. Především mladší generace
vnášela do oblékání novinky, což se neobešlo bez
výčitek starší generace. Zároveň se od sebe začaly
výrazněji odlišovat oba typy kroje. Dolský, nošený
v údolních vesnicích kolem Domažlic (Mrákov,
Klíčov, Tlumačov, Stráž, Újezd, Draženov, Pocinovice a Lhota) byl bohatší, přičemž silueta kroje je

orientovaná nad pás. Kroj horních vesnic, typický
pro obce kolem Postřekova, měl jednodušší formu
a orientuje se do pasu. Celkově zachovával archaičtější ráz. Vedle těchto dvou typů tu existoval
ještě třetí, staňkovský. Ten však přebíral prvky
městské módy ze sousedního Klatovska a Chotěšovska.
Po r. 1850, kdy se již ve většině českých oblastí tradiční typ lidového oděvu odkládá, vyvíjí se na
Chodsku vlivem osobitých historických i společenských podmínek sváteční oblečení dál. Mnohem
zajímavější je, ostatně jako všude, oblečení žen.
Ženy odložily nepohodlné a studené bulky a místo
nich přijaly šerky, barevné polovlněné nebo vlněné
sukně s pestrými stuhami na lemech, tzv. pantlem.
Vzadu a po stranách jsou stále vrapované, dlouhé

do půli lýtek. Vpředu pod zástěrou je všitý pruh
plátna nebo levnější látky – „dost dobrý“. Činilo
se tak nejen z úsporných, ale hlavně praktických
důvodů. Barva sukní se řídila podle ročních období
a církevních svátků, nejcharakterističtější barvou
je červená. Sukně se navazovala na živůtku na
tzv. jelita, takže seděla nad pasem. V Postřekově
měla šerka pantl bez květů a uvazovala se volně
v pase. Zástěry, fěrtochy, byly hodně široké
a dlouhé jako šerky. Nejlepší se šily z těžkého
hedvábí s vytkávanými květy nebo pestrými
pruhy. V Postřekově se zavazoval fěrtoch stuhou
vpředu a konce se nechaly volně splývat. Živůtky,
tzv. lajblíky, sahaly na dolním Chodsku vysoko nad
pas. Byly úzké a na zádech bohatě zdobené vyšíváním, dracounem, korálky a flitry. Na bocích měly
přišitá jelita, podlouhlé válečky z plátna vycpané
senem nebo koudelí. Vpředu jsou živůtky hluboce
vykrojené a zapínají se na háčky nebo kroužky.
Postřekovské lajblíky mají delší střih, sahají do
pasu a jsou bez jelit a na posledním háčku se
svazují nápěnkou. Po r. 1846 začaly ženy nosit
hedvábné šátky na krk veselých barev s třásněmi, pod krkem spínané „blunkou“, špendlíkem.
V dolských vesnicích si pod něj ještě dávají menší
tylový šátek. Ten se v Postřekově nenosil. Rukávce, košilka u svátečního postřekovského kroje si
zachovala dlouhé rukávy, široké, dole nabrané
do úzkého pásku s kraječkou, kraje jsou černě
vyšité. Dále mají nabíraný, krajkou lemovaný límec
– „vejkladek“. Ten se u krku spínal zapínátkem.
Dolský kroj má rukávce široké, vysoko zdvižené,
na tuho škrobené, oblékané spolu se živůtkem.
Jsou uvázány nad lokty a u krku mají malý „krejzlíček“. Košilky s dlouhými, tzv. pokosnými rukávy,
se nosily pod kabátky. Kabátek postřekovský je
velmi prostý z černého sukna a sahá do pasu. Na
zádech je ukončen varhánky, vpředu se zapíná na
dva háčky a nápěnku z barevné hedvábné stužky.
Na dolním Chodsku se kabátky šily z jemného
modrého sukna s typickými „darmovjisy“. To byly
konce pásku, splývající volně na zádech, vyšívané
pestrým hedvábím. Kabátky délkou odpovídaly
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lajblíku. V 60. letech se na dolním Chodsku ujaly
vysoké hřebeny z rohoviny. Ty se na temeni hlavy
zapichovaly do „čampule“, vlasů stočených do
drdolu. Obrysy hřebenu se rýsovaly pod červeným
pestrým šátkem, uvázaným v týle. V 60. a 70.
letech se místo červených šátků rozšířily šátky
černé, v protilehlých rozích bohatě vyšívané. Na
horním Chodsku se kostěné hřebeny neujaly, a tak
i úvaz šátku je plochý, vzadu spíše povytažený. Na
nohou se stále nosí červené punčochy, k tomu
„bůtky“, ozdobné uzavřené střevíce s nízkým podpatkem. Postřekovské střevíce jsou hladké, zapnuté jedním páskem. Ženský sváteční kroj doplňoval
bílý šáteček do ruky, vyšívaný jen červeně nebo
barevně, lemovaný háčkovanou krajkou.
V tomto stadiu sváteční forma kroje ustrnula
a dále se vyvíjel jen všední oděv. Živůtky a kabátky nahradily pohodlnější flámišky z lehkých
kupovaných materiálů, šité ke krku, se stojatým
límečkem, s dlouhými rukávy, zdobené kupovanými krajkami a portami. Flámišky se často společně
kombinují se sukní z téže látky. V Postřekově jsou
flámišky bez límečku. K flámišce se nosí malý
kupovaný šátek, uvazovaný pod bradou.
Tradiční oděv mužů zanikl v poslední třetině 19.
st. Ale i v mužském kroji objevíme několik jedinečných kusů. Nejznámější je šerka, kabát zhotovený
ze silné bělavé nebo hnědé látky, vyráběné doma.
Ještě na poč. 19. st. se nosily šerky tradičního
střihu, krátké ke kolenům, bez límce, se zády z jednoho dílu, rozšířenými v dolní partii středovým klínem a dvěma klíny v postranních švech. Zejména
pro sváteční chvíle se velmi nepohodlné a studené
šerkové oblečení začalo nahrazovat honosnějšími
lajblíky a kazajkami. Pláště bývaly již modré, soukenné, nového střihu, barevně lemované a bohatě
vyšívané. Staré kalhoty ustoupily žlutým koženkovým, režné košile byly nahrazeny bavlněnými a bíle
vyšívanými. Jen menší změny zaznamenal mužský
kroj ve 2. pol. 19. st., na jehož konci se začal pomalu odkládat. Nosily se žluté kalhoty „koženky“
s „íštěrkami“ na zavazování. V dolských vsích se
zdobily červeně a zeleně vyšitými lístečky a byly
se širokými poklopci, v horních vsích měly poklopce úzké. Košile se šily plátěné s rukávy všitými do
ramenních trojhranných dílků, nabírané na rameni
a u zápěstí, všité do pásku. Později se rukávy kose
sestřihovaly, u manžet byly úzké, límeček přeložený. Vyšívané límce, náprsenky a manžety byly
zavedeny poměrně pozdě. Přes košili oblékali muži
vestu – „lajbl“ z tmavomodrého sukna se stojacím
límcem u krku. Je opatřena řadou mosazných
knoflíků a bohatě vyšívaná na zádech a límci. Postřekovské lajblíky i kazajky mají nižší límec a jsou
bez vyšívání. Kazajka z dolního Chodska je ze stejného materiálu jako lajbl, na límci a rukávech pestře vyšitá. Ženatí muži oblékali dlouhý tmavomodrý
kabát (ženicí, kmotrovský, župan), pestře vyšívaný
u krku, na zádech a rukávech. Postřekovský ženicí
kabát nemá zvýšený pas, v pase přiléhá a nemá
výšivky. Na hlavách se nosily široké plstěné černé
klobouky s páskem pod bradou nebo vydrovky.
Muži obouvali černé střevíce nebo holínky, do
nich bílé punčochy. Ve 30. letech 19. st. dochází

také ke změně účesu mužů. Mládenci si začali
zkracovat délku vlasů, což s nelibostí nesla starší
generace mužů.
Se samotným krojem jde ruku v ruce i jeho
výzdoba. Vždyť i v textilních fondech muzejních
sbírek převládají zdobené součásti oděvu. Na
Chodsku se jako zdobný prvek uplatnila především
výšivka. Z této oblasti patří k vyšívačskému pokladu Čech především čepce koláče vyšívané černě
a bíle technikou přes počítané nitě. Křížkovým
stehem, také černým a bílým, jsou vyšívány i smutečky na koncích límců ženských košil s motivy
vlnovek, kosočtverců a velmi silně stylizovaných
květů. Límce ženských košil – „vejkladky“ zdobí
několik řad bílých ažur. Z mužského kroje jsou
bohatě zdobeny přednice košil, až pěti pruhy
rostlinných motivů, jejichž středy jsou doplňovány
pavoučky. Na Chodsku kvetlo i bohaté pestré vyšívání na mužských vestách, kazajkách, ženských
kabátcích a černých šátcích na hlavu. Bohatě
rozvinutá rostlinná výšivka na šátku je provedena
plným stehem, větší listy a květy technikou zvanou malba jehlou, použit je i stonkový steh. Vyšívá
se hedvábím, převládá barva červená s nádechem
do oranžova, dále jsou zastoupeny odstíny zelené
a žluté. Postavení těchto barevných chodských
výšivek je značně unikátní již tím, že to je nejpestřejší výšivka na českých soukenných krojových
součástkách a především: tato výšivka dosud
žije! Na chodských krojových součástkách vidíme
i mistrovsky zvládnutou krejčovskou výšivku. Ta
drobnými stehy zpevňuje a lemuje dírky u zapínání, kryje švy a všití šosů a varhánků. Setkáme
se s ní u ženských kabátků, mužských vest a na
kabátech. Kromě výšivky se na výzdobě krojových
součástek uplatňovala i paličkovaná a háčkovaná
krajka.
Nesmíme však zapomínat, že výroba i zdobení
jednotlivých oděvních součástek byly a stále jsou
dílem lidí nadmíru obdařených talentem. Za všechny vzpomeňme alespoň na Adama Bílka, krejčího
z Mrákova, v jehož šlépějích šly dcery Marie a Anna. Slavné nevolické fěrtochy tkal Martin Prettl
(1848–1916), hřebeny z rohoviny často zdobené
vypalovanými vzory byly dílem Tomáše Šteffka
(zemřel 1933), posledního hřebenáře v Domažlicích. Jedinečné chodské bůtky, jejichž výrobní postup je uložen v archívu Muzea Chodska, vyráběl
domažlický švec Karel Pugnar (1891–1940).
Tradice lidového oděvu zůstává na Chodsku
velmi živá prakticky dodnes. V některých vesnicích starší ženy denně oblékají kroj, nejen jako
sváteční šat, ale jako pracovní oblečení pro všední
den. Současná podoba kroje zaznamenala některých vývojových změn (zejména v materiálech),
ale je velmi zajímavé, že dodnes nošení lidového
kroje respektuje liturgický i rodinný kalendář:
V období adventu a půstu oblékají ženy kroje ponurých barev, zejména černé, avšak počínaje Božím hodem se tytéž ženy objeví ve velmi pestrých
krojích (červená, zelená, ostře modrá...). Bohužel
postupem času, s nástupem různých módních
trendů se chodský kroj postupně posouvá spíše
do pozice ryze svátečního oděvu. V této podobě
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se však objevuje poměrně hojně. Od počátku 21.
století dokonce řada žen a dívek používá jednu
z momentálně nejrozšířenějších forem kroje - tzv.
rukávečky – na plesy a vybrané společenské
akce. Tato skutečnost a k tomu poměrně častý
pohled na krojované děti v žádném případě nevypovídá o možném zániku tohoto velmi výrazného
projevu tradiční lidové kultury.
Sváteční formu lidového kroje z poloviny minulého století je možno i dnes spatřit u místních národopisných souborů, předvádějících chodské lidové
zvyky a folklór při četných slavnostech. Anebo
takřka denně lze navštívit stálou expozici muzea
v Chodském hradě, jejíž součástí je figurální
kompozice chodské svatby. Ta, ačkoli její původní
forma byla instalovaná již v r. 1935, v nezměněné
podobě stále zůstává velkým magnetem pro české
i zahraniční návštěvníky.
Mgr. Jitka Kurcová, Mgr. Josef Nejdl
Muzeum Chodska v Domažlicích

Vzpomínky na Čerchov

Naše vzpomínání na život správců chýše Pasovského a Kurzovy věže na Čerchově ukončíme
listováním ve stoletých dopisech Antonína Pavlíka, z nichž vybíráme některé pasáže.
Čerchov 3. srpna 1911
Milý Václave! Jsme na Čerchově. Dnes mně
to šlo lepší od Moka. Jen třikrát jsem odpočinul.
Ráno sem přišla paní Peklová. Nedala si bránit,
by zde zůstala přes noc, neb je jí 75 roků. Šly
se s dcerou podívat k pomníku Dvořákovo. Jdou
zpátky a za těmi parízkami, co jsou na hromadě
na silnici, najednou upadla a více nevstala. Ranila
jí mrtvice. Pepík to šel oznámit do Klenčí a do
Domažlic.
V pondělí se opět osvědčila hydrometka. Kočová šla pošmajchlovat vodou chleba do pece.
Začaly jí padat jiskry na ruce a tak se podívala
vzhůru a krov u samého komína byl v plamenech.
Ve škopku měla trochu vody, ale to nestačilo a tak
běžela do kuchyně. Naštěstí zde bylo trochu pomejí s vodou a s hydrometkou to Pepík ulil. Bylo
zde sice hodně lidí, ale nikdo o tom nevěděl. Jsou
zde tesaři, kteří, co je potřeba, opraví. Také nám
udělali trámec na kouli, který zítra osadíme a tak
zde budeme mít kuželník jako na Hadrovci.
Letošní slet byl znamenitý. 54 hl piva se na
Střelnici vytočilo. Přes tři tisíce osob bylo na Střelnici a tak tábořily až k vratům a pod kaštany. Jen
malými krůčky se člověk mohl skrz masy dostat
kupředu. Cvičení prý vypadala znamenitě. Též
jízdní oddíl Sokola měl cvičení. Já byl v tu dobu na
Hadrovci. Tvůj otec Antonín Pavlík.
Domažlice 10. ledna 1912
Milý Václave! Milka přišla v pondělí večer
v Čerchova. Čadkové se tam odtud nechce.
Dr. Kopecký a asi deset lyžařů i ten, co tu měl
lyžařskou přednášku, byla na Čerchově na Tři
krále. Ve velkém dešti naskrz mokrý dospěli Čerchova. Zpět šli přes Pec. Ani Pecáckou cestou jim
lyže nejely, ježto byl sníh rozpučelý a samá voda.
Pozdrav Antonín Pavlík.
(sk)
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SÁTTVIKA ájurvéda & jóga
Jóga v Domažlicích – od září 2011
Dětská jóga – středy 16.00–16.45
Odpolední jóga – středy 17.00–18.30
Ranní jóga – úterky 7.00–8.30
Ájurvédská medicína - konzultace,
léčebné procedury, masáže
Více na www.sattvika.cz
606 859 489, 732 906 395
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Karel Ledvina
SKLENÁŘSTVÍ

Inzerujte u nás

Rohova 124, Domažlice

v Domažlickém zpravodaji

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

l Celá strana 18 x 25 cm

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

v
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JÍZDNÍ ŘÁD mimořádné linky o Chodských slavnostech
Dom., Petrovická

9,00

9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

Dom., u nemocnice

9,02

9,32

10,02

10,32

11,02

11,32

12,02

12,32

13,02

Dom., Poděbradova č.14

9,05

9,35

10,05

10,35

11,05

11,35

12,05

12,35

13,05

Dom., u pohřební služby

9,07

9,37

10,07

10,37

11,07

11,37

12,07

12,37

13,07

odjezd

Dom., žel .st. č. 5

příjezd

9,10

9,40

10,10

10,40

11,10

11,40

12,10

12,40

13,10

Dom., Petrovická

odjezd

(225 cm ) 2 970 Kč
2

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 20% DPH!

Aktuální informace
o dění v Domažlicích
najdete na
www.domazlice.info

13,30

14,00

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

Dom., u nemocnice

13,32

14,02

14,32

15,02

15,32

16,02

16,32

17,02

17,32

Dom., Poděbradova č.14

13,35

14,05

14,35

15,05

15,35

16,05

16,35

17,05

17,35

Dom., u pohřební služby

13,37

14,07

14,37

15,07

15,37

16,07

16,37

17,07

17,37

13,40

14,10

14,40

15,10

15,40

16,10

16,40

17,10

17,40

Dom., žel.st. č. 5

příjezd

Opačný směr
Dom., žel .st. č. 5

9,15

9,45

10,15

10,45

11,15

11,45

12,15

12,45

13,15

Dom., u pohřební služby

9,18

9,48

10,18

10,48

11,18

11,48

12,18

12,48

13,18

Dom., Poděbradova č.11

9,20

9,50

10,20

10,50

11,20

11,50

12,20

12,50

13,20

Dom., u nemocnice

9,23

9,53

10,23

10,53

11,23

11,53

12,23

12,53

13,23

9,55

10,25

10,55

11,25

11,55

12,25

12,55

13,25

odjezd

Dom., Petrovická

příjezd

9,25

Dom., žel .st. č. 5

odjezd

13,45

14,15

14,45

15,15

15,45

16,15

16,45

17,15

17,45

Dom., u pohřební služby

13,48

14,18

14,48

15,18

15,48

16,18

16,48

17,18

17,48

Dom., Poděbradova č.11

13,50

14,20

14,50

15,20

15,50

16,20

16,50

17,20

17,50

13,53

14,23

14,53

15,23

15,53

16,23

16,53

17,23

17,53

13,55

14,25

14,55

15,25

15,55

16,25

16,55

17,25

17,55

Dom., u nemocnice
Dom., Petrovická

příjezd

Přeprava je zajišťována na objednávku MěÚ Domažlice - BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA

Sochařské sympozium
zanechalo čtyři trvalé památky
Na počátku července se v Domažlicích
uskutečnilo další sympozium. Tentokráte
kamenosochařské s názvem Tusta lapidea.
Čtyři umělci - Václav Fiala z Klatov, Jiří
Kačer z Prahy, Toni Scheubeck z Bavorska a Hermann Gschaider z Rakouska
tesali v klášterní zahradě z žulových
bloků sochy, které pak našly svá místa
v Domažlicích. Po slavnostním zakončení v sobotu 9. července před druhým
večerem prázdninového multižánrového
festivalu Hudba pod hradem se za přítomnosti umělců, starosty města Miroslava
Macha, ředitele MKS Kamila Jindřicha
a početné veřejnosti konalo zakončení
sympozia a prohlídka děl. Ty už byly osazeny na svých místech. Všichni se k nim
postupně vydali průvodem, aby si od
jednotlivých umělců vyslechli zajímavosti
z jejich tvorby. V nice nad vchodem do
kláštera-ZUŠ je negativní kříž se slzou od
Václava Fialy, vedle u kostela v oblouku
za presbiteriem lavička od Jiřího Kačera.
Kousek od ní v Alejích je socha Herman-

na Gschaidera a na zbytku městské hradby
u Chodského hradu je osazena plastika od

Toniho Scheubecka. Díla tak jsou trvalou
vzpomínkou na letošní sympozium.
S. Antoš
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