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VAVŘINECKÁ POUŤ
Vítejte...

2009

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť patří více než půlstoletí neodmyslitelně k sobě. V letošním roce je tento svátek
umocněn navíc dvěma jubilei: 70 let od slavné mše svaté na
Vavřinečku a 55. ročník jedné z největších a nejstarších národopisných slavností v naší zemi. Je jen málo společenských
a kulturních událostí, které se mohou pyšnit tak dlouhým
trváním jako tato, která navíc zaznamenává rostoucí zájem
návštěvníků nejen ze všech koutů naší země, ale i z blízkého
i dalekého zahraničí.
Jsem rád, že i v dnešní době jen málokoho z návštěvníků
překvapí ten fakt, že Chodským slavnostem vévodí stále
dudy, kroje, zpěv, lidový tanec či naše chodské koláče. Stejně
tak jako skutečnost, že domažlická věž je stále trochu nahnutá
a domažlické náměstí lemuje nádherné loubí – přesně tak, jak
tomu bylo právě před 54 lety v době konání 1. ročníku Chodských slavností, i když celkový rozměr, programová struktura
a celková podoba doznaly od té doby výrazného vývoje. Od
té doby se mnohé změnilo, čas plyne, svět se mění před očima, lidé své životy žijí stále rychleji. A tak je možná dobře, že
se alespoň někdy čas na nějakou dobu zdánlivě pozastaví.
Buďte tedy všichni v našem „kulturním skanzenu“ srdečně
vítáni a užijte si ho sice v poklidu a pohodě, ale dosyta...
Mgr. Kamil Jindřich, MKS Domažlice

Vážení hosté Chodských
slavností, milí spoluobčané,

chci Vás všechny jménem města Domažlice přivítat na našem největším svátku, jímž jsou tradičně Chodské slavnosti
- Vavřinecká pouť. Jejich význam je letos umocněn tím, že od
nejslavnější pouti uplyne 70 let a folklorní přehlídka má 55.
výročí. Pro všechny, kteří k nám zavítají, je připraven bohatý
kulturní program. Vstup na pořady přichystané městskou organizací MKS je pro všechny zdarma. Při této příležitosti chci
poděkovat všem, kteří se na realizaci a náplni slavností podílejí, protože svojí snahou pomáhají šířit dobré jméno Domažlic
doslova po celé naší zemi i v zahraničí.

Chtěl bych Vám popřát krásné prožití volných dnů v
Domažlicích. Nepochybuji, že si z bohaté nabídky nejrůznějších kulturních vystoupení pořádaných městem i soukromými provozovateli vyberete to nejlepší pro Vás
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice
Na své loňské lednové návštěvě Domažlic přijal prezident republiky
Václav Klaus pozvání starosty města na Chodské slavnosti. Tato myšlenka
v neděli 16. 8. najde své naplnění. V době uzávěrky dojednávala radnice s
prezidentskou kanceláří program návštěvy hlavy státu. Po schválení budou
podrobnosti zveřejněny na stránkách města www.domazlice.info. Jedná se
o významnou návštěvu spojenou se 70 lety od největší pouti a 55. výročí
Chodských slavností, mimochodem prezident republiky na největším svátku Chodska nebyl zhruba 50 let.
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Připomínáme si 70. výročí slavné Vavřinecké pouti 1939
sazení zúčastněných. Již
po záboru ryze českých
chodských vesnic v listopadu 1938 a konečně
ztráta
samostatnosti
Československa v březnu
1939 vedly k myšlence
demonstrativního vystoupení, nejlépe v době velmi populární Vavřinecké
pouti. Na základě této
myšlenky a především
díky iniciativě osobností
Na snímku z 29. března 1939 při návštěvě plk. Gollewitzera (dů- kulturního života na
stojník uprostřed) v Domažlicích při prohlídce sbírek domažlického Domažlicku, vznikl výbor
muzea v Chodském hradu. Muži v civilu jsou zleva: ing. Hrabačka, pouti, který vstoupil do
stavitel Procházka – správce muzea a JUDr. Kalandra. Foto mch
jednání s protektorátními
úřady.
Od slavné Vavřinecké pouti v roce 1939 tento rok
Zástupci protektorátu sice akci povolili, ale za jimi
uplynulo již 7 desítek let. Za tu dobu o ní bylo mnoho
napsáno. O jejím průběhu, o jejích následcích, zejména stanovených podmínek, jež obnášely mimo jiné i účast
pak o jejích ohlasech. Zejména o skutečnosti, že je (zcela a projev budoucího protektorátního ministra školství
právem) pokládána za základ nynějších Chodských slav- a osvěty Dr. Emanuela Moravce. Tato podmínka sice byla
ností, protože původně církevně společenská akce byla pro organizátory pouti těžko přípustná, ale díky výhrůžv tomto roce poprvé doprovázena bohatým kulturním kám a ve snaze zachránit pouť někteří členové byli ochotprogramem, který se poprvé opíral o masovou prezentaci ni ustoupit. Zde vstupuje na scénu člen výboru, tehdejší
chodského folklóru, ať už v jeho tradiční formě nebo ve vládní komisař Domažlic JUDr. Otakar Kalandra (de facto
formě uměleckých úprav. Nutno podotknout, že ústřední rovněž zástupce protektorátní administrativy). Díky jeho
ideou kulturního programu v roce 1939 bylo zejména iniciativě, vytrvalosti, diplomatické zdatnosti a nemalé
povzbuzení vlasteneckých nálad jako důkaz svobodomy- osobní statečnosti dokázal prosadit, že Vavřinecká pouť
slnosti a nezlomnosti českého národa. Kdo ví, jak bychom je církevní akt a kázání tudíž musí přednést kněz, nikoli
laik. Sám pak zorganizoval pozvání Msgre. Bohumila
s toutéž myšlenkou uspěli nyní...
Přestože Vavřinecká pouť v roce 1939 patří k nejsle- Staška, jehož proslov, který se zcela vymykal běžnému
dovanějším a k nejpopisovanějším, stále lze najít řadu de- církevnímu kázání, byl prvním veřejným vystoupením
tailů, které byly poněkud opomíjeny (někdy i úmyslně), proti německé okupaci.
Avšak i tento akt by bez podpory ostatních členů
avšak na průběh pouti měly velký vliv. Již například sama
výboru
pouti mohl vyjít zcela naprázdno. Pouti totiž předorganizace této významné pouti je nesmírně zajímavý
cházela
masivní reklamní kampaň, opět se silnou dávkou
proces, který vyžadoval nemalou odvahu a osobní nakonspirace. Velkým úspěchem byla rozhlasová vystoupení
spisovatele Jana Vrby a Hančí Kozinové ze Stráže. Jako
záminka tehdy posloužila pojednání o přírodních krásách
kraje. Tiskárna Karla Prunara vydala cyklus kreseb akademického malíře Františka Michla, jejichž námětem byly
motivy 11 historických Chodských vesnic. Této na první
pohled nenápadné útlé knížečce dal silný náboj František
Měsíčník informací a zajímavostí ze
Roubík, který při popisování historie Chodů vyzdvihl proživota města. Vydává město Domažlice
tilamingenovský odpor, který popsal jako boj za víru ve
nákladem 5 800 kusů. Adresa redakce:
spravedlnost a vítězství pravdy. Za normálních okolností
Tiskárna MKS, U Nemocnice 358, Doby se jednalo o obyčejnou informativní brožurku nebo
mažlice, ( 379 722 522,
obyčejné “povídání” v rozhlase. V čase autoritativního
e-mail: mkstiskarna@quick.cz. Odrežimu však celkem běžné záležitosti dostávají zcela jiný
povědný redaktor Stanislav Antoš.
náboj, protože posluchači i čtenáři čtou tzv. “mezi řádky”
Uzávěrka inzerce do 10. dne, ostatní do
a různá témata si vysvětlují po svém, často s notnou
15. dne v předchozím měsíci. Grafické
dávkou ironie, která je v takovém období jedinou možzpracování a tisk tiskárna MKS Domažlice – zdarma. Registrační číslo MK
ností odporu. Podobně vyznívala i píseň “Žádnyj neví...”
ČR E 11540.
(“...Taus je to německy, Domažlice česky...”) nebo úryvky
Redakční rada ne vždy souhlasí s názoz tvorby K. Havlíčka – Borovského (“Šušelka nám píše
rem pisatele, neručí za kvalitu služeb
z té německé říše, bychom přišli Němcům pomoct, že
a zboží nabízeného inzercí.
jim kručí v břiše...”), hojně prezentované o staročeských

veselicích, které se v době Vavřinecké pouti 1939 konaly
nejen v Domažlicích, ale i v okolních chodských vesnicích.
Proti takto rozvášněnému davu na domažlickém náměstí
se pokusili zasáhnout četníci, avšak zcela bezúspěšně.
V žádném případě nelze opomenout odvahu obyvatel
chodských vesnic připojených k říši, kteří porušili zákaz
účasti na pouti a díky znalosti terénu dokázali i za cenu
mnohakilometrové okliky obejít hlídky německých vojáků
a četníků.
Josef Nejdl,
Muzeum Chodska v Domažlicích

JUDr Otakar Kalandra, ač rodilý
Pražan, se intenzivně zasazoval za zájmy
západočechů. Po konfliktu s henleinovci
ve Stříbře (rozehnal jejich shromáždění)
byl přeložen do Domažlic, kde nekompromisně hájil zájmy Chodů, zejména při
záboru severních chodských vesnic (24.
listopadu 1938). Byl dokonce jedním z iniciátorů a posléze i účastníků noční akce,
kdy byly nově vytyčené hraniční patníky
posunuty tak, aby významné poutní místo
Chodů Dobrá voda u Draženova leželo
opět v Čechách. Není proto divu, že ihned
při obsazení republiky 15. března 1939 byl
zatčen, vyslýchán a krátce vězněn ve Furth
im Wald, ale na zásah protektorátních úřadů byl propuštěn a opět dosazen na místo
vládního komisaře Domažlic, které však
nesměl opustit. Hned 1. září byl zatčen
a odvlečen do KL Buchenwald, odkud byl
roku 1943 sice také propuštěn, ale s podlomeným zdravím. Po osvobození měl být
jmenován přednostou okresního úřadu, ale
teprve roku 1947 byl jmenován vládním
radou. Po roce 1948 mu bylo přiděleno
místo nevýznamného úředníka na ONV,
musel vyklidit městský byt a odchází k dceři do Plané u Mariánských Lázní. Umírá
v únoru 1973 v Praze, kde žil v ústraní.
Jeho poněkud nevděčné postavení vládního
komisaře v Domažlicích za nacistické okupace a aktivita jeho rodiny v protikomunistickém odboji (jeho bratranec JUDr. Záviš
Kalandra byl popraven v procesu s M. Horákovou) byly trnem v oku představitelům
komunistické moci, a tak jeho jméno i přes
nesporné úspěchy při obhajobě práv Chodů, téměř upadlo v zapomnění.

KAVÁRNA U SEDMI ANDÍLKŮ
Chodské náměstí 178

vás zve na
SPECIALITU LETNÍ SEZONY

VELVET COFFEE
FRESCA VELLUTATA AL CAFFÉ

ORIGINÁLNÍ MRAŽENÁ KÁVA
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Vážení hosté Svatovavřinecké pouti a Chodských slavností,

obracím se na Vás se slovy pozvání na Veselou horu u Domažlic, kde stojí poutní
kostel zasvěcený sv. Vavřinci. V sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna od 10.00 hodin zde
budou slouženy slavné poutní bohoslužby za účasti plzeňského biskupa Msgre Františka
Radkovského (v sobotu) a probošta Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě P. Antonína Doležala (v neděli).
Každoročně jako poutníci přinášíme k Vavřinečku naše díkůvzdání a prosby, které
na tomto místě posvěceném modlitbou tolika předchozích generací chceme ve společné
modlitbě představit Bohu. Modlíme se za naše rodiny a blízké, za naše město a vlast, za
požehnání pro naši práci a za hojnou úrodu, za naše nemocné a za drahé zemřelé. Přednášíme Pánu slova poděkování za všechny jeho dary, zvláště ty, které jsme mohli od něj
přijmout během posledního roku.
Letos máme ještě jeden velký důvod k vděčnosti. Na letošní pouť, jenž se koná 70 let
po slavné pouti roku 1939, při které kázal vyšehradský kanovník Msgre Bohumil Stašek,
se nám podařilo opravit náš poutní kostel sv. Vavřince!
Přijměte tedy moje pozvání, navštivte Vavřineček, prožijte radost z tohoto povedeného
díla, přijměte slova poděkování za Váš podíl na této opravě a připojte se k naší společné
modlitbě děkování Bohu, dárci všech darů.
P. Miroslaw Gierga, farář v Domažlicích

CHODSKÁ DUDÁCKÁ DÍLNA

Tento název a zcela nový pojem v rámci Chodských slavností není možné najít na
plakátech ani v propagačních materiálech. Jedná se však o jejich součást a doufejme,
že i novou tradici a obohacení toho, co zde mohou návštěvníci a zájemci v době konání
festivalu najít.
Chodská dudácká dílna je dvoudenní seminář, který proběhne ve dnech 13. a 14. srpna
a je určen pro ty, kteří se chtějí zdokonalit ve hře na české dudy. Do dílny se přihlásilo 15
zájemců, což považujeme za velký úspěch, hlavně vzhledem k tomu, že se jedná o zcela
novou akci. Výuka bude probíhat v budově ZUŠ Domažlice, která je spolupořadatelem
a jejíž učitelé hry na dudy budou také po oba dva dny lektory. Účastníci také navštíví
expozici dud v Chodském hradu a dozví se podrobnosti o stavbě a hlavně údržbě tohoto
choulostivého nástroje.
Přestože výuka nebude veřejnosti přístupná, všechny účastníky bude možné slyšet
během Národní přehlídky dudáků při jejich společném vystoupení.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS Domažlice
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Jezdecké závody
Tělovýchovná jednota Start Domažlice, jezdecký oddíl, pořádá 29.
srpna od 12 hodin ve svém areálu
pod Vavřincem jezdecké závody
- „Veřejný trénink“ přístupný pro
všechny koně a jezdce. Zveme
všechny příznivce koní a jezdeckého
sportu.
(hh)

ROZBORY VOD
Pitné vody - od 712,– Kč
Odpadní vody - od 413,– 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

Čím jsou pro vedoucí souborů či dudáckých kapel Chodské slavnosti

Tři otázky jsme položili několika vedoucím folklorních souborů či
kapel. Odpovědi vyjadřující jejich vztah k největšímu svátku Chodska
hovoří samy za sebe.
Antonín Konrády – Konrádyho dudácká muzika
1. Kdy jste poprvé vystoupili na CHSL a jak se od té doby změnily?
V roce 1955 byla založena Konrádyho dudácká muzika a poprvé
vystoupila na Chodských slavnostech. Od té doby se změnilo obsazení kapely. Klarinetisty Vl. Baiera a Fr. Pikharta nahradil Vlastimil
Konrády a Roman Kaas. Z původní dudácké muziky ještě hrají dudáci
Antonín Konrády a Zdeněk Bláha. S kapelou zpívají nejlepší zpěváci
z Chodska a Plzeňáci Věra Rozsypalová a Václav Švík.
2. Jaké vystoupení jste si připravili na letošní jubilejní slavnosti?

Pro letošní CHSL připravili Antonín a Vlastimil Konrádyovi pořad
Štandrle, ve kterém vystoupí mimo sólisty soubor Úsměv a hosté
z Chamu kapela Gredbankerl Musikanten.
3. Co byste popřáli CHSL do budoucna?
Chodským slavnostem bych přál do budoucna, aby si uchovaly
původní ráz. To znamená především účast chodských folklorních souborů. Tím se liší od mezinárodních slavností jako je Strážnice, nebo
M.D.F. ve Strakonicích. Jsem přesvědčen, že většina účastníků přijede
na tyto slavnosti hlavně proto, že uvidí chodský folklor.

Josef Nejdl st. – Chodský soubor Mrákov
1. Poprvé jsem vystupoval na slavnostech asi v roce 1965, už se
přesně nepamatuji. Ještě poměrně nedávno se o slavnostech spontán-

(pokračování na str. 5)
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ČČK DOMAŽLICE

Nabízíme rekvalifikační kurzy:

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
31. 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.

zvláštní číslo

MASÉR, SAUNÉR, KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ a další.

v

l SNADNÁ PŮJČKA
( 736 138 888
l PŮJČKA do 100 000 Kč,
tel.: 723 312 861

Akreditováno MŠMT ČR,
MAV0, s.r.o, individuální výuka!

Zajímavá nabídka
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Dále učíme masáže - lymfatická, tibetská,
horkými lávovými kameny, sedativní,
aromaterapie, shiatsu, baňkování, odbourávání
celulitidy, odblokování, měkká reponace celé
páteře, reflexní terapie nohou, obličeje.

tel. 602 478 448, 604 238 911

srpen 2009

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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Čím jsou pro vedoucí souborů či dudáckých kapel Chodské slavnosti

(dokončení ze str. 3)

ně hrálo a zpívalo klidně až do rána. A to za aktivní účasti převážné
většiny muzikantů, zpěváků i tanečníků. To prakticky vymizelo.
2. V klenotnicovém pořadu předvedeme pásmo „Kyčovský mateníky“. Je to poměrně nové pásmo, které sestavil kapelník Vlasta Dřímal, když jej inspirovaly některé záznamy Ludvíka Kuby, které kdysi
zaznamenal přímo v Mrákově a v Klíčově. Je sestaveno z poměrně
neznámých, přesto velmi líbivých písní a tanců.
3. Chodským slavnostem do budoucna přeji, aby se jim vrátila
lidovost. Chodsko je na území Čech jediným regionem, kde ještě žije
mnohé z autentického folkloru, tak se to snažme zachovat. Hlavně aby
pořadatelé nepodlehli „výkřikům“, jinde to dělají jinak, tudíž lépe...

Josef Kuneš – Domažlická dudácká muzika

1. Bylo to v roce 1992, kdy jsem poprvé vystoupil jako člen dětského
souboru v pořadu „Pote děti do kolečka“. CHSL se od té doby velice změnily a hlavně rozšířily co do počtu pořadů, scén i dalších zábavných akcí.
Dnes mají slavnosti širokou paletu nabídky nejrůznějšího kulturního vyžití, a přesto bych řekl, že zde neplatí pořekadlo „méně znamená více“.
2. V letošním roce představí Domažlická dudácká muzika mladou
nastupující generaci zpěváků z Horního i Dolního Chodska v pořadu

„Zpěvné chodské mládí“, který proběhne v neděli od 10:00 na podiu pod
Chodským hradem. Tento pořad by mohl být důkazem toho, že lidová písnička na Chodsku hned tak nevyhyne.
3. Stručně: dostatek tvůrčích osobností, které se podílí na přípravě
CHSL a přinejmenším stejnou přízeň diváků jako doposud.

Richard Vísner – Národopisný soubor Postřekov

1. Vzhledem k tomu, že v době vzniku CHSL měl Národopisný soubor
Postřekov za sebou již 22 let existence, jistě byl mezi prvními účinkujícími. Co se mě týče, jako malý dudáček jsem vystupoval někdy v roce 1983.
A jak se změnily? Je to jeden z nejlepších festivalů. Zachovaly si žánrovou
čistotu a nesklouzly k pouťovým eintopfům.
2. Pro letošní slavnosti jsme si připravili již tradiční „Postřekovský
vokýnko“. Tentokrát o působení malíře Jaroslava Špillara v Postřekově.
Samozřejmě nás čekají další vystoupení. Pod hradem netradiční módní
přehlídka a od 19.30 Můj druhý domov-Chodsko. V neděli hlavní pořad
v letním kině.
3. Do budoucna bych Chodským slavnostem přál stále velikou podporu
vedení, ale i občanů, města Domažlice a hlavně vynikající organizační
štáb pracovníků MKS a dobrovolníků, jaký je nyní. Tím je zaručeno, že
Chodské slavnosti budou nadále držet tuto velmi vysoko nasazenou laťku a
Domažlice budou moci být právem na co hrdé.
Stanislav Antoš

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

Chodské slavnosti - Partneři:
FOTOVOLTAICKÉ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY
NABÍDKA, MONTÁŽ, SERVIS, PROJEKTY
Husova 105, 344 01 Domažlice,
tel.: 379 978 939
l lze využívat v místech, kde jinak není

el. energie k dispozici, nebo pro přímý prodej
l bezplatně u vás provedeme měření
a vytvoříme nabídku na míru
l garantovaná táruka 5 let na solární panely

BEZKOMÍNOVÉ BIOKRBY
l žádná ztráta odvodem spalin
l výhřevnost 1,5–6 kW/hod
l nezůstává oidpad, bio-ethanol dohoří beze

zbytku
l nejsou nutné nákladné projekční zásahy ani

stavební povolení
l jednoduchá montáž, minimální údržba

v
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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

SRPEN 2009

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
Sobota–neděle 1.–2.
Zač. 21:30 hod.
Pondělí–úterý 3.–4.
Zač. 21:30 hod.
Středa 5.

České historické drama s kriminální zápletkou

JMÉNEM KRÁLE
r Vstupné 75,– Kč 77 min.
Americký film

TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
r Vstupné 75,– Kč 149 min.
Americký horor s titulky

Zač. 21:30 hod.

STÁHNI MĚ DO PEKLA
m Vstupné 70,– Kč 99 min.

Čtvrtek–pátek 6.–7.

Biografický francouzský film s titulky

Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby,
které mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních
Čechách, správce královského hradu Bezděz, Oldřicha z Chlumu (Karel Roden).
Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se zdálo být riskantním
podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka Michaela Baye proměnilo v počátek potenciálně velmi úspěšné série, která právě teď píše svou druhou kapitolu.
Hororový příběh si pohrává s myšlenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějnici se nevyplácí. Mladá
bankovní úřednice Christine (Alison Lohman) se pokouší jedné takové pomoci s nesplácenou hypotékou.
Nadřízený však její snahu stopne, aniž by věděl, jaké následky to pro Christine bude mít-smrtící kletbu!

Zač. 21:30 hod.

COCO CHANEL
m Vstupné 70,– Kč 105 min.

Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v sirotčinci se svou sestrou, marně čeká každou neděli, že se pro
ně jejich tatínek vrátí.

Sobota

50. výročí letního kina v Domažlicích

LETŇÁK 2009

8.

KONCERT THE BEATLES REVIVAL
vice na www.idomazlice.cz

Neděle 9.

Film k výročí letního kina v Domažlicích 50. léta

Zač. 21:00 hod.
Pondělí 10.
Zač. 21:00 hod.

KRÁL ŠUMAVY
m Dobové vstupné 87 min.

Film k výročí letního kina v Domažlicích 60. léta

SVĚTÁCI
r Dobové vstupné 98 min.

Film k výročí letního kina v Domažlicích 70. léta
Úterý 11.
Zač. 21:00 hod.
Středa 12.
Zač. 21:00 hod.
Čtvrtek 13.
Zač. 21:00 hod.
Pátek.–sobota 14.–15.
Zač. 21:00 hod.
Sobota i ve 23:55 hod.
Neděle–úterý 16.–18.
Zač. 21:00 hod.
Středa–čtvrtek 19.–20.
Zač. 21:00 hod.
Pátek–sobota 21.–22.

Dávno minuly časy, kdy bylo VODNÍKŮ na českých řekách požehnaně. Vodičkovi a Wassermannovi představují poslední dynastii VODNÍKŮ V ČECHÁCH.

Film k výročí letního kina v Domažlicích 80. léta

Novopečený autor Jíša sebere všechnu odvahu a zamíří na Barrandov, aby se zde zeptal na osudy svého
námětu na film ze života současné vesnice. Překvapený scénárista se dozvídá, že jeho dílo pojal režisér jako
velkolepou show se zpěvy a tanci.

Film k výročí letního kina v Domažlicích 90. léta

O muži, který se domníval, že už nemůže být hůře a netušil, že právě prožívá nejkrásnější chvíle svého
života. Františkovi už prošedivěly vousy. Kolja ještě nedosáhl školního věku a setkali se díky tragikomické
životní situaci.

TRHÁK
Český hudební film
r Dobové vstupné 94 min.

KOLJA
Laskavá komedie
r Dobové vstupné 110 min.

S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou ironií a pochopením vypráví Marie Poledňáková příběh,
který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo ještě prožít může. Vždyť lidské toužení po lásce je nekonečné, stejně
jako naděje, že nás láska přece jen potká. „Už léta jsem nepsala tak rychle, spontánně a všechno se mi
vybavovalo tak jasně.
„Naposled v neděli na houpačky a zakončit chodský kinem“ Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství, tentokrát
v příběhu nazvaném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
ohromného podzemního světa dinosaurů.
r Vstupné 75,– Kč 94 min.
Americký akční film s titulky
O některé sny se vyplatí bojovat. Život na newyorských ulicích je tvrdý. Zvlášť když v kapse nemáte ani
ŽIVOT JE BOJ
cent. Dostáváte ránu za ranou a je jen na vás, jestli spršku direktů ustojíte, nebo ji dokonce začnete vracet.
Film k výročí letního kina v Domažlicích

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie roku 2009
r Vstupné 70,– Kč 115 min.

m Vstupné 70,– Kč 105 min.
Americký dobrodružný film

Zač. 21:00 hod.
Neděle–pondělí 23.–24.

Čínský historický film s titulky

Zač. 21:00 hod.

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
r Vstupné 70,– Kč 147 min.

Úterý 25.

Americký akční film s titulky

Zač. 21:00 hod.

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ
l Vstupné 70,– Kč 94 min.

Středa–čtvrtek 26.–27.

Česká komedie

Zač. 21:00 hod.

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
m Vstupné 70,– Kč 95 min.

Pátek 28.

Americká akce, drama, komedie, sport s titulky

Sobota 29.
Neděle–pondělí 30.–31.
Zač. 21:00 hod.

SVĚTÁCI jsou bujný a trochu nostalgický příběh tří venkovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit alespoň
jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční SVĚTÁCI.

JAK UTOPIT DR. MRÁČKA ANEB KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH
Česká komedie
r Dobové vstupné 95 min.

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
r Vstupné 70,– Kč 154 min.

Zač. 21:00 hod.

Proslulé dobrodružné drama - natočené podle stejnojmenné povídky Rudolfa Kalčíka - vypráví o příslušnících
pohraniční jednotky, kteří pátrají po nebezpečném pašerákovi - „Králi Šumavy“.

WRESTLER
l Vstupné 60,– Kč 109 min.

Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena -“Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné
minulosti.
Výpravné akční drama z doby Tří císařství. Příběh začíná v roce 208 n. l. během vlády dynastie Han. Ačkoliv
Číně vládne jeden císař-Han Xiandi, země je rozdělena do mnoha proti sobě bojujících států. Na západě
vládne pevnou rukou ambiciózní premiér Cao Cao, který používá císaře jen jako pouhou loutku.
V tomto vysokooktanovém pokračování čínská mafie ukradne Cheliosovo téměř nezničitelné srdce a vymění
ho za bateriově poháněnou náhradu, která vyžaduje pravidelné dávky elektřiny, aby se udržela v chodu.
Odhodlání získat své skutečné srdce zpět a touha po pomstě jsou jeho hnacím motorem.
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbytečná,
nekonečná a hlavně nebezpečná. Už popáté se objeví v kinech film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti, Michala Viewegha.
Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní,
o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve školních tělocvičnách a komunitních centrech kolem
New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných wrestlingových fanoušků.

12 hodin muziky

WWW.CHODSKÝ ROCKOLÁČ.CZ
Americké kriminální drama s titulky

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
l Vstupné 75,– Kč 138 min.

Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži,
který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí
vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi.

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 2009

1.–15. Filmové prázdniny, Operace Dunaj, Piráti na vlnách, Harry Potter a Princ dvojí krve, Dobře placená
procházka, Bruno, Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů, Muži v říji.
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středa 5. srpna 2009 od 19.30 hodin v kostele kláštera augustiniánů

KONCERT THE BEATLES REVIVAL

v

srpen 2009

Hudba v kostele

PAVEL KOHOUT – varhany

Pavel Kohout, absolutní vítěz prestižní mezinárodní soutěže Musashino – Tokio 2000, kde spolu s první cenou získal i cenu Minoru
Yoshida za interpretaci díla J. S. Bacha a zlatou medaili. Patří bezesporu k nejúspěšnějším koncertním varhaníkům mladé generace.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
sobota 8. – sobota 15. srpna 2009 v letním kině
Letní filmový festival

„LETŇÁK 2009“

– týden s českým filmem

sobota 8. srpna 2009 od 20 hodin v letním kině
50. výročí letního kina v Domažlicích
Zahajovací večer
The Beatles Revival Band z Kladna–jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin vystupuje od roku 1996 a má za sebou více než 1700 úspěšných koncertů, a to nejen v Čechách, ale
i v Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severoanglickém Liverpoolu!
Klíčem k tomuto obrovskému úspěchu je nejen dokonalé nastudování a provedení každé z padesáti skladeb, které má skupina v repertoáru, ale i neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost
členů skupiny s opravdovými Beatles. Perfektní image doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, ve kterých Beatles vystupovali, stylové účesy a detailně okopírované charakteristické pohyby
jednotlivých členů na pódiu. Dokonalý „Stage Look“ korunuje pro Beatles nepostradatelný levoruký baskytarista, který s lehkostí a dokonalým feelingem hraje party svého protějšku – Paula McCartneyho. Dále skupina používá jedině originální vintage nástroje Rickenbacker, Gretsch, Hofner a Ludwig a aparatury VOX, na něž hráli Beatles a díky nimž je dosaženo absolutně autentického
zvuku. Dokonce i takové zdánlivě nepodstatné detaily jako originální chromované stojany VOX pod zesilovače nebo originální boty Beatles Chelsea Cavern Boots jsou pro skupinu důležité. Žádná
odchylka od originálu není dovolena a každičký detail má své důležité místo a pomáhá utvářet perfektní celek, který přesvědčí i toho nejzarytějšího detailistu a milovníka originálu.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
středa 12. srpna 2009 od 19.30 hodin v kostele kláštera augustiniánů
Hudba v kostele

SVATOTOMÁŠSKÝ SBOR

Sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše apoštola řádu sv. Augustina v Praze z popudu tehdejšího převora P. Miquela Fuertese, OSA. Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem. Sbor je zaměřen především na
církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál, věnuje se však i současné duchovní hudbě.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
pátek 14. – neděle 16. 8. 2009 po celém městě

CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ

Jedna z největších a nejstarších slavností v ČR. Vstup zdarma na všechny pódiové pořady v rámci hlavního programu! Informace na
www.chodskeslavnosti.cz
čtvrtek 27. srpna 2009 od 20.00 hodin v zahradě kláštera augustiniánů
Hudba v Rajské zahradě
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Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace
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PETIT DUO

Tomáš Hanzlíček – romantická kytara, Jan Tuláček – romantická kytara, terckytara
Petit duo je soubor, který se zaměřuje výhradně na interpretaci kytarových skladeb období raného romantismu. Chce zprostředkovat
publiku atmosféru hudební Evropy první poloviny 19. století, kdy salóny naplňoval módní zvuk kytary, a oživit obsáhlý repertoár dnes
téměř zapomenutých mistrů svého nástroje.
Sleva pro předplatitele divadelní a koncertní sezony
sobota 29. srpna 2009 od 12.00 hodin v letním kině
Agentura FRAK ve spolupráci s MKS Domažlice

CHODSKÝ ROCKOLÁČ

ò

Celodenní rockový festival. Více na www.chodsky-rockolac.cz.

Předprodej vstupenek na všechny uvedené pořady včetně zbylých vstupenek na pořady v rámci předplatného v Městském
informačním centru MKS Domažlice, tel. 379 725 852, e-mail: infocentrum@mesto-domazlice.cz, www.idomazlice.cz,
www.chodskeslavnosti.cz
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Turistické akce
v SRPNU
27. 7.–3. 8.
Týdenní putování po Šumavě v okolí
Volar. Program: Třístoličník, Plešné jezero, Zvonková, Lipno, Vítkův Kámen.
Ubytování v penzionu ve Volarech. Vede
M. Senohrábková.
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Připravujeme
Pátek 4. 9.
Vycházka při úplňku. Sraz u Sokolovny
v 18.00 hod. Trasa: Domažlice, Baldov,
Luženičky (6 km). Vede K. Bílek.
Neděle 6. 9.
Turistická vycházka. Odjezd z nádraží
ČD v 7.31 hod do Osvračína. Trasa: Naučná stezka Jiráskova lucerna z Osvračína do
Staňkova (14 km). Vede S. Doubek.
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Taneční pro dospělé

Městské kulturní středisko Domažlice
připravuje na konec roku taneční kurzy
pro dospělé. Zahájeny budou podle zájmu
veřejnosti. Pokud zvažujete účast a chcete
jejich konání podpořit, přihlaste se předběžně v MKS.

Inzerujte u nás

���� ���������������
������������������

v Domažlickém zpravodaji
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%

V pořadu Dudácké štandrle vystoupí kapela Gerharda Grosse z Chamu „Gredbankerl
Musikanten“.
Foto A. Konrády

Upozornění pro inzerenty:
K cenám bude přiúčtována 19% DPH!
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www.purkmistr.cz
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V srpnu dvakrát na veterány
Dvakrát v rozmezí jednoho týdne budou
mít obyvatelé a návštěvníci Domažlic možnost obdivovat historické automobily a motocykly. Veteran car club Domažlice totiž
přichystal hned dvě velké akce za sebou.
O Chodských slavnostech se opět
uskuteční výstava veteránů na dvou, třech
i čtyřech kolech. Místo konání bude stejné
jako loni, ale exponáty se obmění. Výstava
se uskuteční poblíž areálu domažlických
hasičů, na prostranství za bývalým sídlem
VZP, přímo naproti parkovišti supermarketu Penny (dříve Plus). V sobotu 15. srpna
bude otevřena od 9 do 17 hodin, v neděli
od 9 do 15 hodin a vstupné bude opravdu
lidové - pouze 20 korun, děti do deseti let
budou mít pohlídku výstavy zdarma.
„Letos si připomínáme 80 let od zahájení výroby motocyklů Jawa. Toto výročí
bychom chtěli připomenout několika stroji,
které budou představovat průřez celou historií značky. Proto nebude chybět ani první

Mistrovská utkání FO Jiskra Domažlice
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Jak pohozená pneumatika
přispěla ke vzniku povodně
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, konstatoval by možná i dnes majitel říčních lázní Antonín Důra ze známého Vančurova románu při pomyšlení na následky
povodní, které nedávno v různých částech naší země opět udeřily. A mnoho našich současníků by se k panu Antonínovi jistě přidalo. Nebo je to jenom moje zdání, že rozmary
počasí jsou nyní jaksi častější a jaksi prudší?
Každý dnes už ví, co dokáže během několika minut napáchat vodní živel. Je však
bohužel mezi námi i pár jednotlivců, kterým nedochází, že i malá překážka dokáže mít
na svědomí třeba celou zaplavenou ulici. Příkladem budiž pneumatika, která ve spolupráci s dalšími ochotnými naplaveninami dokázala při červencovém přívalovém dešti ucpat
propustek na potoce za parkovištěm U Všech svatých. Co si pak měla chudák voda počít,
když ji překážky nepustily dál. Hromadila se a hromadila, až si našla náhradní cestu. Co
na tom, že po silnici do nejbližšího sklepa...
Nevím, co si mám myslet o člověku, který pneumatiku odhodil do potočního koryta, a to jen několik desítek metrů od sběrny odpadů, kde ji může odložit bez následků
a za pár korun (pomineme-li bezplatný zpětný odběr v každém pneuservisu)! Docházely
mu již síly při koulení těžké gumy nebo byl jenom líný a bezohledný?

Město Domažlice
oznamuje záměr pronajmout nemovitý majetek
vyráběný typ, jemuž se přezdívalo Rumpál,“ informoval nás hlavní organizátor výstavy Václav Hána
z VCC Domažlice.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na řadu automobilů a motocyklů českých i světových výrobců,
z nichž ty nejstarší pocházejí z druhé poloviny dvacátých let. Chybět ale nebudou ani velmi zajímavé
sportovní vozy a limuzíny prestižních značek ze 60.
až 80. let.
Týden po Chodských slavnostech, v sobotu 22.
srpna, pořádá VCC Domažlice již 35. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel, jíž se
zúčastní stroje do roku výroby 1955.
Kolem 10. hodiny přijedou všechny zúčastněné automobily a motocykly na domažlické náměstí, kde si
je budou moci zájemci zblízka prohlédnout.
Na domažlickém náměstí startují také obě etapy
- první v 11 hodin a druhá ve 13,30 hod. Cíl celé veteránské jízdy bude v autokempu v Babylonu, kde jsou
první účastníci očekáváni krátce po 14. hodině.
Domažlická Jízda spolehlivosti historických vozidel patří již léta k největším akcím svého druhu v celé
republice. Každoročně divákům nabídne atraktivní
startovní pole přibližně 120 strojů světoznámých
i dávno zaniklých značek.
Jan Pek

Špillarovské výročí
Na počátku srpna byla otevřena v Galerii bratří Špillarů výstava s názvem Bratři Špillarové
u příležitosti 140. výročí narození Jaroslava, 70.
výročí úmrtí Karla a 60. výročí úmrtí Rudolfa
Špillara. Návštěvníci se mohou těšit na rozsáhlou kolekci málo známých prací z italského
pobytu Jaroslava Špillara, ale i na obrazy obou
bratrů. Výstava potrvá do konce srpna a je otevřena pondělí až neděle 9–12 a 13–16 hodin.

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
V BUDOVĚ ČP. 40 NA NÁMĚSTÍ MÍRU V DOMAŽLICÍCH
ROZLOHA 324,74 m2

(Domažlice - Město)
Cena k jednání: 1.000,– Kč/m2/rok
Nabízíme pronájem nebytových prostor budovy čp. 40 pro kancelářské účely v centru Domažlic. Nemovitost se nachází na náměstí Míru. Nebytové prostory se nachází
v 1. a 2. patře a mají tyto výměry: místnost č. 201 - kancelář - 24,60 m2; místnost č. 202
- kancelář - 24,77 m2; místnost č. 203 - kancelář - 26,52 m2; místnost č. 204 - kancelář 20,70 m2; místnost č. 206 - kancelář - 24,75 m2; místnost č. 213 - bankovní hala - 103,89
m2; místnost č. 208 - kuchyňka - 3,60 m2; místnost č. 207 - sklad - 3,40 m2; místnost
č. 209 - WC ženy - 6,00 m2; místnost . 211 - WC muži - 6,00 m2; místnost č. 205 - chodba - 22,29 m2; místnost č. 102 (část) - chodba - 10,27 m2; místnost č. 104 (část) - dvorana
- 18,00 m2; místnost č. 212 - chodba - 9,50 m2; místnost č. 212 - schodiště - 20,45 m2.
Jedná se o prostory, které byly užívány GE Money Bank.
Náklady: elektřinu vč. osvětlení společných prostor domu hradí nájemce přímo příslušnému dodavateli; vodné, stočné a srážková voda, dodávka tepla, úklid společných
prostor a odvoz odpadu je hrazen zálohově správci budovy.
Bližší informace na odboru správy majetku Městského úřadu v Domažlicích,
tel. č. 379 719 171–174.
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Přál bych si, aby se všichni pohazovači odpadků po přečtení tohoto článku
alespoň trochu zamysleli a zastyděli. Aby
se i k nim, až to budou sami potřebovat,
mohli záchranáři dostat bez zbytečného
zdržování při čištění ucpaného propustku.
Za povodňovou komisi města Domažlice Bc. Petr März

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

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

PAVEL MIKULENKA
nabízí

malířství, lakýrnictví
a natěračství
nátěry lepenkových
a plechových střech

Mánesova 531
344 01 Domažlice

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

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

Raid, Biolit
elektrické odpuzovače
hmyzu

Postřiky - proti plísni
brambor, vinné révy, okurek,
mandelince bramborové

Repelenty, ochrana proti klíšťatům
Bazenová
chemie,
příslušenství
Těšíme se na Vaši návštěvu! Rádi Vás obsloužíme!

Václav Kabourek, zámečnické práce
Čerchovská 443, Domažlice
provozovna Březí u H. Týna
Nabízí výrobu balkonového zábradlí
včetně barvy a montáže.

Balkonová zábradlí - mají různé možnosti výplně: polykarbonát
opál nebo čirý, sklo, tahokov.
Nejdůležitějším hybným faktorem pro nás zůstává zákazník
a jeho přání, možnost dohody.
Není pro nás problém vytvořit, co si budete přát.
Cena balkonového zábradlí včetně barvy a montáže,
výplň Polykarbonát opál (viz obr.), délka 3,5 m = 9.800,– Kč.
Při změně velikosti a druhu výplně cena dohodou.
V případě nutnosti použít při montáži plošinu, změna ceny, dohoda.

Kontaktní
informace:

Mobil:
Telefon:
Fax:
E-mail:

+ 420 602 194 078
379 422 186, 379 724 814
379 724 814
zamecnictvikab@cbox.cz

