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CHODSKÉ SLAVNOSTI
VAVŘINECKÁ POUŤ
Svátek chodského folkloru

2013

je opět tady, pro každého však může symbolizovat něco
jiného: zhlédnutí pořadů z programové nabídky, příležitost k rodinnému setkání, výstup na Vavřineček k modlitbě a zamyšlení, pro děti návštěvu pouťových atrakcí, pro
jiné procházku po staročeském jarmarku a v tomto výčtu
by se jistě dalo i pokračovat. Ať již pro obyvatele Domažlic Chodské slavnosti představují to či ono, důležité je,
že si snad většina z nich pro sebe najde to své, a neméně
významná je i skutečnost, že naše město navštíví v době
konání této akce nebývalé množství návštěvníků z celé
České republiky i ze zahraničí a Domažlice se jim zcela
otevřou. Pro většinu z nás „Domažlických“ je to zažitá
samozřejmost, avšak v širším zorném úhlu, při porovnání s jinými městy a regiony v Čechách, se jedná o zcela
mimořádnou událost, která letos stojí před prahem dalšího desetiletí své existence. Přejme tedy našemu městu
i letošním Chodským slavnostem a Vavřinecké pouti,
aby nikdo z jejich návštěvníků ani tentokrát neodjížděl
s pocitem zklamání a aby se všichni v budoucnu do Domažlic rádi vraceli.
Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS v Domažlicích

Vážení návštěvníci města Domažlice,
milí spoluobčané,
již po 59. se otevírá naše město všem milovníkům
folkloru a půvabu chodského nářečí i celého našeho
kraje. Pro všechny obyvatele Domažlic a okolí je termín
Chodských slavností směsí hrdosti, pohostinnosti, únavy
z příprav a těšení na setkání s přáteli. Zase budeme moci
obdivovat krásu slavnostních chodských krojů, zavzpomínat na významné osobnosti našeho kraje a hlavně se
zaposlouchat do melodií, které máme tak rádi.
Chodové z daleka i z blízka, VÍTEJTE HU NÁS.
Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice
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Pozvání na Svatovavřineckou pouť

Vážení čtenáři Domažlického zpravodaje a milí hosté Svatovavřinecké pouti
a Chodských slavností,
jsem rád, že opět po roce se můžu na Vás obrátit s pozdravem a pozváním na Veselou horu u Domažlic, kde se nachází poutní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Mše
sv. na Vavřinečku je nedílnou součástí této pouti a pro mnohé Chody a hosty jejím
ústředním bodem. Čas prožitý na Veselé hoře je příležitostí k společné modlitbě
a k přátelskému setkání s ostatními poutníky.
Letošní pouť připadá přímo nad den liturgické památky svatého jáhna a mučedníka Vavřince, tedy na sobotu 10. srpna. V 10.00 hodin vyjde od kříže na rozcestí
pod Vavřinečkem k oltáři průvod krojovaných poutníků a konclebrujících kněží.
Hlavním celebrantem a kazatelem tohoto dne bude generální vikář řezenské diecéze Mons. Michael Fuchs. S řezenským biskupstvím spojuje nás nejen pevné
historické pouto, ale i živé a blízké vztahy v současnosti. Mons. Fuchs, který
moc dobře mluví česky, přijede nejen oslavit s námi chodskou pouť, ale i pozvat
nás na česko-německé setkání, které proběhne na konci dubna příštího roku
v bavorském Neukirchenu.
O Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti
Nedělní poutní bohoslužba začne také
v 10.00 hodin. Hlavním hostem druhého
PONOCNÝ
dne Vavřinecké pouti bude P. Augustin
NA DOMAŽLICKÉM NÁMĚSTÍ
Kováčik OPraem., převor premonstrát10. srpna ve 20, 21, 22 a 23 hodin
ského kláštera v Teplé.
11. srpna 20 a 21 hodin
Po oba dny budou moci poutníci
využiti autobusové kyvadlové dopravy
DOMAŽLICKÁ VĚŽ OTEVŘENA
z Domažlic a zpět.
9. srpna 9–12 a 13–23 hodin
Milí poutníci, těším se na setkání s Vá10. srpna 9–24 hodin
mi a přeji všem krásnou pouť.
11. srpna 9–16 hodin
P. Miroslaw Gierga, farář v Domažlicích

Poslední návštěvník 30 minut před uzavírací dobou
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Ocenění plavčíka
za záchranu života

Domažlická městská rada rozhodla,
že ocení mimořádný čin pracovníka Plaveckého bazénu, plavčíka Miloslava Hupáka, který zachránil život návštěvníku
tohoto sportovně-rekreačního zařízení.
Věcný dar předal místostarosta ing. Vítězslav Brody, který řekl: „Rada města
i zastupitelé si tohoto činu velmi váží.“
Spolu s přítomným ředitelem bazénu
a novináři si vyslechl od skromného
zachránce stručný popis tehdejší dramatické události. Plavčík šel náhodou
kolem ohřívárny u sprch, tedy v místě,
které není pod stálým dohledem a uviděl
zde ležet muže v bezvědomí. Okamžitě
zkontrolovat tep a dechovou činnost ležícího a zahájil nepřímou masáž srdce
i dýchání z úst do úst. Další návštěvník
bazénu informoval pokladní o události
a ta přivolala záchrannou službu, která
do pěti minut přijela. Včasný zásah byl
rozhodující, protože pacientovi zbývaly
doslova poslední vteřiny života.
Jak je příprava na takovéto nečekané
situace nutná, ví pan Hupák velmi dobře, a proto na závěr svých slov prohlásil:
„přimlouval bych se za to, aby zdravověda byla vyučována například v sedmých
a osmých třídách alespoň jednu hodinu
týdně.“
(toš)

Plavčíku Miloslavu Hupákovi poděkoval za záchranu života návštěvníka bazénu jménem
rady města místostarosta Vítězslav Brody.
Foto S. Antoš
Na počátku prázdnin oslavil čtyřicáté narozeniny domažlický
místostarosta ing. Vítězslav Brody. Jmenovaný se veřejné činnosti věnuje již delší dobu, v městském zastupitelstvu je už potřetí,
jednou byl členem rady města, pracoval ve finančním výboru
a jedno volební období byl i jeho předsedou. Svým občanským
povoláním je strojař, vystudoval ČVUT Praha, fakultu strojního
inženýrství. Má dva syny, ve volném čase, kterého mu příliš nezbývá, se věnuje turistice a rekreační jízdě na kole. K současnému dění na radnici se vyjádřil, že je rád, že se podažilo dokončit
náročnou stavební akci Čistá Berounka. Tak nastal čas soustředit se na menší akce,
činnost městských organizací a plánovat například rekonstrukci a rozšíření plaveckého
bazénu.
(toš)

Fotbalové zápasy

Všichni příznivci fotbalu jsou srdečně
zváni v sobotu 10. srpna od 15 hodin na
Střelnici, kde bude v 15 hodin zahájen
zápas III. ligy mezi Jiskrou Domažlice
a hráči SK Roudnice nad Labem.
Další zápas na stadionu Střelnice se
koná 21. srpna od 17 hodin mezi Jiskrou
Domažlice A a Bohemian Praha 1905
v rámci druhého kola Poháru České
pošty.
(toš)

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 sousedním bavorském městě Furth im Wald se konal Fotbalový turnaj partnerských
měst. Kromě domácích na trávník vyběhli hráči lotrinského města Ludres a domažličtí
fotbalisté, kteří nakonec vyhráli počtvrté v řadě. Na snímku v horní řadě zleva: starosta
Miroslav Mach, trenér Oldřich Timura, David Tumpach, Tomáš Krutina, Patrik Dufek,
Ondřej Nechoďdomů, Tomáš Hruška, Martin Buršík st, Dominik Stróž, trenér Ferdinand
Forro. V dolní řada zleva: Miroslav Hojda, Ivan Major, Jaromír Kalný, David Žák, Pavel
Konůpka, Martin Buršík ml, Lukáš Svoboda.
Foto Bc. Klára Paclíková

v pátek 9. srpna
od 7.30 hodin do 21 hodin
v sobotu 10. srpna
od 8 hodin do 22 hodin
v neděli 11. srpna
od 8 hodin do 18 hodin

l

Domažlický zpravodaj - str. 4

v

Turistické akce v SRPNU

Jan pod Skalou. Pěšky do 10 km. Cena
260,– Kč pro děti do 15 let a členy KČT,
ostatní 300,– Kč. Přihlášky a peníze přijímá
p. Marie Senohrábková, tel. 379 724 113
nebo 723 331 714. Vede K. Bílek.

Pátek 9. 8. – pondělí 12. 8.
Výstava ke 120. výročí založení odboru KČT Domažlice „Na počátku byl
Čerchov“. Výstava se koná v refektáři
augustiniánského kláštera v Domažlicích.
Otevřeno je od 9 do 18 hodin. Vstupné
dobrovolné.
Sobota 17. 8.
Výlet na Šumavu. Odjezd z nádraží ČD
v 6.09 hod. na Špičák. Trasa: Špičák, Hofmanky (lanovka), Pancíř, Můstek, Prenet,
Zelená Lhota (12 km). Vede M. Senohrábková.
Sobota 24. 8.
Setkání turistů na Čerchově. Akce se
koná ve spolupráci s městem Domažlice
pod záštitou starosty Ing. Miroslava Macha. Zahájení ve 12 hodin.
Program: Zahájení, pozdrav hostů, vystoupení folklorních skupin – mužský
pěvecký soubor Haltravan z Klenčí pod
Čerchovem a zpěvačky Národopisného
souboru Postřekov. Během setkání bude
otevřena turistická rozhledna Kurzova
věž. Vstupné pro dospělé 25,– Kč, děti
od 6 do 18 let a senioři 12,– Kč. Prodej
občerstvení, suvenýrů, příležitostné razítko. Akci finančně podpořilo město
Domažlice.
Připravujeme
Sobota 7. 9.
Zájezd „Do Velké Ameriky a dál“. Odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově
ulici v 6 hod. do Bublovic. Trasa: Bublovice
(muzeum, jízdy vláčkem), „Velká Amerika“
a dále pěšky na „Mexiko“ a „Malou Ameriku“ do Srbska (oběd). Po obědě Svatý

v i z PROJEKT

Ing. Pavel Krutina
stavební projektová kancelář Domažlice
l projekty pozemních staveb

(nízkoenergetické i pasívní řešení)
l energetické průkazy budov
l návrh s reálným modelem budovy
l dotace Nová zelená úsporám 2013

www.vizprojekt.cz

737 418 477

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Hledáme ke koupi starý domek nebo

l

l
l

l
l
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chaloupku na venkově do 300 tis.,
dlouhodobě neobývaná nebo zchátralý
stav nevadí, tel. 737 457 649
Prodám RD-chalupu u Horšovského
Týna, 3 místnosti, chlév, dvě stodoly,
pěkný uzavřený dvůr a zahrada se
stromy, cena 465 tis, tel. 721 004 299
Koupím byt, domek nebo
pozemek v této lokalitě a okolí
tel.: 722 690 245
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY ŽIVÝCH
PLOTŮ A JINÉ ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel. 607 731 346
Půjčky bez poplatku. Tel. 724 528 636
Prodám stavební pozemek v lukrativní
části Domažlic. Sítě: voda, kanal., elektr.,
plyn. Tel. 774 318 822, 608 142 669

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní
stanicí v Klatovech
uskuteční odběry krve
v pondělí 21. 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.

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-

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!

srpen 2013

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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DÍLA ZE SYMPOZIA OZDOBÍ CESTU NA BALDOV

Na počátku července se v Domažlicích
konalo sochařské sympozium Tusta Sculpta. Tento druh setkání výtvarníků už má
v našem městě dlouhou tradici - postupně
mohla veřejnost vidět opakovaně při práci
sochaře, skláře či jednou kováře. Umělci
tentokráte pracovali v klášterní zahradě
a za materiál si zvolili kámen a dřevo.
Celý první prázninový týden akci doprovázela řada akcí. Například slavnostní
zahájení doprovodilo vystoupení souboru
Práčata z Horšovského Týna. Novinkou
byla přednáška domažlického historika
Zdeňka Procházky o zdejším klášteře doplněná hudebním vystoupením plzeňské
gotické kapely Musica vagantium. Tato
akce se hned napoprvé setkala s mimořádním zájmem veřejnosti, která se může těšit
na další podobnou přednášku zahrnutou
do cyklu Domažlická zastavení. V pátek
a v sobotu se konal v zahradě pod Chodským hradem prázdninový multižánrový
hudební festival Hudba pod hradem, kde
se představilo šest kapel, mezi nimi Blue

effect Radima Hladíka a Žlutý pes Ondřeje
Hejmy. Na slavnostním zakončení sympozia promluvil ředitel MKS Kamil Jindřich,
starosta Domažlic Miroslav Mach a jeho
furthský kolega Sandro Bauer (akce měla
mezinárodní zastoupení). Své výtvory postupně představili přítomní umělci. Václav
Fiala vytvořil z mohutných žulových bloků
úzkou kapličku, Tomáš Tichý z dubového

dřeva Jezdce, Vojtěch Míča i Herbert Lankl
kamenné objekty, Michale Laus Sutanu
upomínající na kardinála Cesariniho a Toni
Scheubeck sochu Po zarostlém chodníčku
pro Leoše Janáčka. Poslední objekt nebude
zdobit cestu na Baldov, ale bude umístěn
v centru Furthu im Wald jako výraz toho,
že sympozium bylo mezinárodní.
Stanislav Antoš

BALDOVSKÁ CESTA BUDE NAUČNÁ I VÝTVARNÁ
Jak se píše na jiném místě Zpravodaje,
proběhlo v Domažlicích pod uměleckým
vedením Václava Fialy a za organizace
ředitele MKS Kamila Jindřicha, tradiční,
tentokrát sochařské, sympozium. Letos
bylo tematicky zaměřeno na husitství
a bitvu u Domažlic, protože díla ze sympozia vzešlá mají podél cesty na Baldov
k budoucímu památníku vytvořit jakousi
tematickou přírodní galerii a zároveň tak
zdobit vznikající naučnou stezku.
Ta začne na rozcestí U Tří vrb a povede zahrádkářskou kolonií až k Baldovské
kapličce, kde bude instalována v blízkosti
nového památníku přehledná mapa páté
křížové výpravy a mapa vlastní bitvy u Domažlic. Obě mapy, stejně jako informační
tabule, jsou již Společností pro památník
bitvy u Domažlic připraveny k realizaci.
Tato naučná stezka má již příští rok, po
nezbytné terénní úpravě, sloužit příchozím
k poučení, proč k páté, a současně poslední, křížové výpravě končící bitvou u Domažlic došlo, co to vlastně křížové výpravy
byly a které bitvě u Domažlic předcházely.
Znát svou národní historii, zvláště pak
historii regionální, je z mnoha důvodů
velmi důležité. Pro zevrubnější povědomí
o celém dění kolem bitvy u Domažlic
a jejím významu připravuje Společnost výpravnou brožuru Bitva u Domažlic a před
spuštěním k datu výročí bitvy 14. srpna,
jsou i stejnojmenné internetové stránky
www.bitvaudomazlic.cz.

Jeden z návrhů informační tabule na začátku naučné stezky
Aby mohlo být naplněno předsevzetí
vedení města, že památník bitvě u Domažlic bude realizován do konce roku
2014, zbývá provést nezbytné přípravné práce okolo stávajícího základního
kamene, na kterém má být památník
umístěn, tzn. dokončit stavební analýzu
stávajícího podstavce, provést archeologický průzkum, stavební projekt, vlastní
stavební práce se zpevňujícími prvky,
opravit poškozený plášť i krycí desku
včetně ošetření nápisů na jednotlivých
kamenných blocích a doplnit chybějící,
již odcizené desky. Čas je při realizaci
celého projektu determinujícím fak-

torem a s ohledem na množství práce
s ním spojených, ho není věru nazbyt.
Miloš Novotný
Společnost pro památník bitvy u Domažlic

Jazyková škola EN-GE

Zápis do výuky angličtiny, němčiny,
španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince
(firmy i jednotlivci)
se koná ve dnech 19. a 20. srpna 2013
od 16.00 do 17.00 na adrese
Komenského 4 (budova autoškoly
v přízemí). Inf. telefon 733 254 811.
Zahájení výuky v září 2013.
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Mgr. Karolina BASTLOVÁ, advokátka
oznamuje otevření nové advokátní kanceláře se sídlem
v Domažlicích, Na Milotově 312.
Advokátka nabízí komplexní právní pomoc ve všech odvětvích práva.
Pro bližší informace:

www.advokat-bastlova.cz
e-mail: karolina.bastlova@seznam.cz, tel. 777 102 155

Veterány uvidíme dvakrát

v

srpen 2013

Seniorské odpoledne

Svaz tělesně postižených, okresní organizace, v Domažlicích srdečně zve na Seniorské odpoledne, které se koná 5. září od
14 hodin ve velkém sále MKS Domažlice.
K tanci a poslechu zahraje Malá muzika
Pepi Vinklárka.
(mo, oko STP)

v
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Parním vlakem na Chodské slavnosti a Skolení draka

10. a 11. srpna 2013

LÉČENÍ

Telefon 603 235 933
- mistr REIKI Vladimír

Domažlice, Fügnerova 647,
Sportovní hala - 1. poschodí

Dotační program MPR

V srpnu si na své přijdou nejen vyznavači chodského folkloru, ale také obdivovatelé
motoristické historie. Veteran car club Domažlice totiž pořádá hned dvě zajímavé akce.
Součástí doprovodného programu chodských slavností bude opět výstava automobilových a motocyklových veteránů konaná poblíž areálu domažlických hasičů, téměř
naproti parkovišti u supermarketu Penny, za bývalou budovou VZP. V sobotu 10. srpna
bude otevřena od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Za symbolické vstupné
10 korun tam bude k vidění přes šedesát strojů vyrobených od 20. do 80. let minulého
století.
O dva týdny později se uskuteční již 39. ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel určené pro stroje do roku výroby 1955. V sobotu 24. srpna kolem 10. hodiny dopoledne dorazí všichni účastníci na domažlické náměstí,
kde jejich stroje zůstanou vystaveny až do 11 hodin, kdy se začnou postupně vydávat na trať jízdy, jejíž cíl bude v babylonském autokempu. Text a foto Jan Pek

Akce (nejen) pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory,
Baldovská 638
připravil program Chodských slavností pro své příznivce.

Prokopa Velikého 689
6. 8. od 16 hodin - vystoupení pěveckého sboru Canzonetta, 7. 8. od 17 hodin - Karak
Konrádyovci vandruváli ha sjet poznávali - vystoupení Konrádyho dudácké muziky
se známými zpěváky a muzikanty,
8. 8. od 16 hodin - vystoupení účastníků Chodské dudácké dílny, 9. 8. od 16 hodin - vystoupení kapely OSK. country pod vedením Hany Hruškové
od 17 hodin - vystoupení dětského folklorního souboru Mráček z Mrákova.
(ap)

Horská mše

Poslední prázdninovou neděli 25. srpna
se od 15 hodin koná na Čerchově už 22.
Horská mše svatá. Setkání přátel z obou
stran hranice technicky zajišťují křesťanští
demokratů z domažlického okresu. (red)

NOVÁ MEDAILE
Z CHODSKÝCH
SLAVNOSTÍ
Už pátá v pořadí bude letošní medaile vydaná při příležitosti Chodských slavností-Vavřinecké pouti. Tentokráte bude na jejím rubu specialita
našeho kraje - chodské koláče. Líc je
opět věnován znaku města Domažlice.
Tento námět se vymyká dosud zveřejňovaným motivům a měl by tak zpestřit sbírku pravidelným odběratelům.
Na první medaili vydané v roce 2009
je vyobrazen dudák před kostelem
sv. Vavřince, na druhé tančící pár
v chodském kroji před domažlickou
branou, na třetí stojí ponocný před věží
arciděkanského kostela a vloni byla
vyražena dívka v kroji a za ní Chodský
hrad.
Medaile bude k dispozici v Městském informačním centru na náměstí
Míru vedle radnice. Její cena bude
stejná jako v předchozích letech - tzn.
50,– Kč.
(TOŠ)

pohybového aparátu, páteře, trávicího
ústrojí pomocí energie REIKI, prohřívání akup. bodů, akupresurou, masáže
šíje, křížovo-bederní oblasti, zlepšení
zraku, odstranění bolesti hlavy
- vše je velmi účinné.

Město Domažlice oznamuje vlastníkům
nemovitých kulturních památek, které se
nacházejí na území Městské památkové
rezervace (MPR) Domažlice, že mají
možnost přihlásit se do dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok
2014 a výhledově na další 4 roky (tj. do
roku 2018).
Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat pouze na památkové
vícenáklady spojené s obnovou 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 dokumentací a průzkumů.
Žádosti se přijímají u MěÚ Domažlice,
odboru kancelář starosty – úsek památkové péče, do 30. 8. 2013 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://www.domazlice.info/
MěÚ

srpen 2013
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Přeprava je zajišťována na objednávku MěÚ Domažlice - BEZPLATNÁ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA
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SO 10. 8. 6.00 hod – neděle 11. 8. 24.00 hod

Červeně jsou vyznačeny uzavřené komunikace

HUDBA V KLÁŠTEŘE

KLASIKA MUZIKÁLU 60. A 70. LET

Petr Macháček, Dáša Zázvůrková & Jakub Šafr trio
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
neděle 4. srpna 2013 od 20.00 hodin Letní kino Domažlice
VÝROČNÍ KONCERT

KATAPULT – 50 LET HRAJU ROCK

Vstupenky v prodeji od 1. 6. 2013 za 250,– v předprodeji a 290,– Kč na místě
pátek 9. srpna 2013 od 18.00 hodin u brány na náměstí v Domažlicích

OZVĚNY FOLKLORU - Pořad v rámci Chodských slavností 2013

CHODSKÉ SLAVNOSTI – VAVŘINECKÁ POUŤ
čtvrtek 15. srpna 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů
HUDBA V KLÁŠTEŘE

Mužský vokální kvintet RUDOLFVOICE

Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
neděle 18. srpna 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS

ZAHAJOVACÍ KONCERT LEKTORŮ 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů
Ludmila Peterková, Joseph Eller – klarinety, Daniel Wiesner – klavír
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
čtvrtek 22. srpna 2013 od 20.00 hodin – atrium a věž Chodského hradu

MALÉ NOCTURNO

Koncert komorní hudby v rámci 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů

VSTUP ZDARMA!

pátek 23. srpna 2013 od 18.00 hodin – koupaliště Babylon

VODNÍ KONCERT

komorní skladby pro klarinety zazní z lodiček na hladině rybníku Babylon.

VSTUP ZDARMA!

sobota 24. srpna 2013 od 19.00 ve velkém sále MKS

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 7. mezinárodních letních klarinetových kurzů
Předplatitelé koncertní a divadelní sezóny mohou uplatnit 20 % slevu po předložení abonentní vstupenky!
úterý 27. srpna 2013 od 19.30 hodin v arciděkanském kostele
koncert

POCTA VARHANŮM

Å

ò PÓDIUM LETNÍ KINO
ö JARMAREČNÍ SCÉNA
Ø CHODSKÝ VELETRH

î

ò

P
ç

VSTUP ZDARMA!

20.00 - DRUŽINA (SK)
23.00 - GNOMUS ELECTRIC

pátek 9.– neděle 11. 8. 2013

Å

ö

ù

î

î

18.00 - ASONANCE
21.30 - DOCUKU

ù PÓDIUM POD CHODSKÝM HRADEM ä INFORMAČNÍ CENTRUM
ü PÓDIUM U PENSIONU
Å SMĚR VAVŘINEC

äî

TJ SOKOL

Hala TJ

Ø

čtvrtek 1. srpna 2013 od 20.00 hodin v rajské zahradě kláštera augustiniánů

ë PÓDIUM U BRÁNY
î WC

î
î

ë
î

î
î

ü

MAPA MĚSTA

srpen 2013

P

Doporučujeme využít záchytná parkoviště
(následně kyvadlovou dopravu)
U Svatých a v Petrovické ul.

Domažlický zpravodaj - str. 10

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Duetto spirituale pro dva sólové hlasy, čtyři smyčcové party a basso continuo
Petra Popelková - soprán, Pavla Popelková – alt, Jaroslav Lucák – housle, Bohdana Zavázalová – housle, Ivana Havrusevičová – viola,
Josef Kuneš – kontrabas a Jana Kopáčková – varhany
pátek 30. srpna 2013 od 16.00 hodin na náměstí v Domažlicích
koncert ČESKO – BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST
vystoupí: CHUŤ (PLZEŇ)
THE APRILL (STŘÍBRO)
YESTERDAY FALLS (SRN)
VAIR AVENUE (SRN)
20.30 hod. HOST: PORTLESS
Skupina PORTLESS vstupuje na hudební scénu na sklonku roku 2012 a vznikla z členů SUPPORT LESBIENS
VSTUP ZDARMA

Domažlický zpravodaj - str. 12
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pondělí 9. září 2013 od od 17.30 hodin a 20.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
Ve spolupráci s Václavem Sladkým

PARTIČKA

Předprodej od 3. 7. 2013 v Městském informačním centru a v síti Ticketstream.
pondělí 16. září od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadlo v rámci předplatného
Divadlo KALICH Petr Abraham - MOJE HRA
Moje hra je komedií o životě. V hlavní roli charismatického Mistra Jankulovského zazáří jedna z největších hvězd českého herectví Jiří
Bartoška. Režie autorského debutu Petra Novotného (v pseudonymu Petr Abraham) se chopil Jan Kačer a hru za pomocí čtyř rodinných
příslušníků dobře zvládl. Zejména díky výběru dvou hlavních postav. Jiří Bartošky a Zuzany Bydžovské… Jde o hru zábavnou, vtipnou,
s dvěma nezapomenutelnými výkony.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin
Kubačák.
Předprodej zbylých vstupenek od 15. srpna 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
čtvrtek 19. září 2013 od 19.30 hodin v klášterním kostele v Domažlicích

koncert POCTA VARHANŮM

Martina Morysková – varhany, Josef Stočes – klarinet
pátek 20. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
divadelní společnost Komedyjanti Tachov

BUBÁCI PRO VŠEDNÍ DEN

V předprodeji od 2. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích, vstupné 50,– Kč.
úterý 24. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

koncert RADŮZA a kapela

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným repertoárem na
ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Její hudba vychází částečně z chansonu, ale největší díl
inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané
hudební i textařské obraty. Řadí se tak k nejmladší generaci české alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na
domácích pódiích, ale i v zahraničí. Do Domažlic přijede poprvé v doprovodu kapely.
Předprodej od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
pondělí 30. září 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích
V. abonentní koncert PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Pohádkový večer s Plzeňskou filharmonií. Dirigent: Nicola Giuliani.
úterý 1. října 2013 od 19.00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Nejúspěšnější česká travesti skupina HANKY PANKY se svým posledním turné ,,Na přání diváků“

Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin a Libor, která se téměř každý večer promění díky třpytu večerních šatů a pestrých líčidel v krásné ženy, si tentokrát připravila
zábavný pořad ušitý přímo na míru diváků. Zhruba šest měsíců měli diváci z různých měst a koutů celé republiky i Slovenska, kde tato v současné době velmi
populární formace uvádí své pořady, možnost psát své nápady a tipy na to, co by rádi viděli. Nejlepší návrhy byly vybrány a sestaveny do celovečerního pořadu
nabitého nejen písničkami, ale i vtipnými scénkami, parodiemi herců, hereček, zpěváků a zpěvaček. Pořady, které se těší oblibě v řadě vyprodaných kulturních
domů a divadel sestavuje tato skupina 2x do roka. Těšit se můžete na Hříšný tanec, Jeniffer Lopez, Christina Aquileru, Dianu Ross s Michaelem Jacksonem,
Halinu Pawlowskou, Pavla Vítka, muzikál Mama Mia, Hanu Zagorovou nebo Tornádo Lue. Kopie daných zpěvaček jsou někdy natolik věrohodné, že byste je
sami nerozeznali od originálu. Přijdtě se přesvědčit na vlastní oči. Více na www.hankypankyshow.eu
Vstupenky v prodeji od 2. 9. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
čtvrtek 3. října 2013 od 19.30 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

ZÁBAVNÉ POSEZENÍ S DANOU MORÁVKOVOU, PETREM MALÁSKEM A JOSEFEM CARDOU
Hvězda televizních seriálů Dana Morávková bude mluvit o své filmové,divadelní a moderátorské profesi. Pert Malásek zavzpomíná
na svého otce, studia, spolupráci a Hanou Hegerovou... Příjemné posezení se známou manželskou dvojicí doplní herec Josef Carda
a klavírní improvizace Petra Maláska.
Vstupenky v prodeji od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích.
čtvrtek 10. října 2013 od 19.30 hodin v kině Čakan v Domažlicích
diashow - přednáška s promítáním Route 66 - Mainstreet USA
Americká Route 66, legendární silnice, kterou celá Amerika považuje za jeden ze svých základních symbolů. Route 66 začíná
v Chicagu poblíž Art Institute Lions nedaleko břehu Michiganského jezera. Konce Route 66 je na molu v Santa Monice na pobřeží
Tichého oceánu. Měří 2400 mil a prochází 8 státy. Těšte se na zážitky českých motorkářů.
Vstupenky v prodeji od 1. 8. 2013 v Městském informačním centru v Domažlicích za 99,– Kč v předprodeji.

RADŮZA a kapela

Úterý 24. 9. 2013 od 19.30 h, velký sál MKS Domažlice
Předprodej od 1. 8. 2013 - Městské informační centrum,
nám. Míru 51, Domažlice, tel: 379 725 852,
www.idomazlice.cz
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Zveme vás do letního kina
SRPEN ZAČÁTKY FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ 21.00
pátek 2.

Prci, prci, prcičky:
Školní sraz

komedie

sobota 3.

Madagaskar 3

pohádka

LEŤNÁK 2013

hudební

LEŤNÁK 2013

pondělí 5. Rok života
úterý 6.

Rolling Stones

hudební

LEŤNÁK 2013

středa 7.

Pražákům, těm je hej hudební

LEŤNÁK 2013

čtvrtek 8. Nazaret
pátek 9.

Rok Ďábla

v

zvláštní číslo

hudební

LEŤNÁK 2013

hudební

LEŤNÁK 2013

sobota 10. Okresní přebor
komedie
21.00 hod Poslední zápas Pepika Hnátka

CHSL

sobota 10. Ženy v pokušení
23.55 hod

CHSL

komedie

neděle 11. Království lesních strážců pohádka CHSL
pátek 16. Nadějná vyhlídka

drama

sobota 17. Vrásky z lásky

komedie

pátek 23. Muži v naději

komedie

sobota 24. Železná lady

životopisný film

pátek 30. Edith Piaf

životopisný film

sobota 31. Croodsovi

pohádka

srpen 2013

Letošní čtvrtý ročník nejen hudebního festivalu Domažlický
KULTUROVAR se uskuteční
v nádherné zahradě augustiniánského kláštera, která leží 20
metrů od domažlického náměstí.
Vstup na festival bude z alejí.
Během poslední srpnové soboty zde vystoupí na deset kapel či
sólových hudebníků od folku po rock. Vrcholem bude večerní
vystoupení zpěváka a kytaristy Jamese Harriese z Velké Británie
- jeho písně zní ve Snowboarďácích, Rafťácích, Bobulích nebo
dalším českém filmu - Lidice. Exotickým lákadlem bude bubenická show na vlně afrických rytmů, o kterou se postará skupina
FOLI - Africa drumers. Festival, který proběhne 31. 8. 2013, začne
od 14.00. Pro nejmenší návštěvníky je připravena výtvarná dílna
s pestrým programem. Festival je svým charakterem vhodný pro
všechny věkové skupiny. Občerstvení zajištěno. Vstup na akci je
letos výjimečně zcela ZDARMA. Kompletní program najdete na
webu www.kulturovar.cz začátkem srpna. A na závěr naše motto:
„Kulturovar. Místo, kde se vaří kultura.“ Příjemný kulturní zážitek přeje...
Karel Šmirkl, hlavní pořadatel festivalu

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!

Soustředění klientů
terapeutické díly
Na klenečské faře se od 12. do 20. července
uskutečnilo pracovní soustředění klientů a pracovníků domažlické sociálněterapeutické dílny, jehož
cílem byl především teambuilding. Jak známo, lidé
se nejlípe poznají v náročných situacích a z toho
vycházel i celý program soustředění. Tématem
celého soustředění bylo, že ve v Klenčí opět,
podobně jako v roce 2008, objevily pohádkové
bytosti, které se dostaly do nesnází a pokud by
se nenašel nikdo, kdo by jim pomohl, zmizely by
i příslušné pohádky. Proto se účastníci změnili
v pohádkovou policii. Společné plnění náročných
úkolů přispělo k vzájemnému poznání i mimo dílnu a přispělo ke zlepšení vzájemných vztahů. Díky
naší pohádlové policii jsou už pohádkové bytosti
ve svých pohádkách a mohou i nadále vést děti
k rozpoznávání dobra a zla a k poznání, že za
dobro se vždy vyplatí bojovat.
(ih)

Letošní cyklus Hudba na náměstí, při němž hrají místní dechové kapely tři letní nedělní
podvečery u kašny, uzavřela Stavovanka. Zajímavé bylo, že v době jejího vystoupení panovalo mimořádné vedro, zatímco na počátku června první koncert Hájenky poznamenala zima a déšť. Obvyklé počasí v letní čas potkalo pouze vystoupení Dupalky na konci
června.
Foto Stanislav Antoš

MP Group Logistics Center s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice
hledá KONTROLORA KVALITY s výbornou znalostí
NJ nebo Aj slovem i písmem. Požadujeme střední vzdělání
s maturitou a praxi v oblasti kontroly včetně administrativy.
Zkušenosti v oblasti dioptrických skel výhodou. Nástupní plat
od 20.000,–.
Kontakty: 379 300 129, e-mail: svobodova@gali-optik.cz

Galí Optik Service k.s., Chrastavická 217, 344 01 Domažlice
přijme do pracovního poměru ŠIKOVNÉ ŽENY s dobrým
zrakem a citem pro jemnou práci. Jedná se o montáž brýlových
obrub ve dvousměnném provozu.
Kontakty: 379 300 128, 129
nebo e-mail: svobodova@gali-optik.cz
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Dvacáté výročí tento rok nemá jen Česká republika
Také agentura CzechTourism oslavuje 20 let své existence

V rámci oslav agentura CzechTourism připravila mnoho novinek, které zaujmou každého, kdo rád cestuje
po Česku. Generální ředitel CzechTourism Rostislav Vondruška říká: „Startujeme různé aktivity, v rámci
kterých bychom chtěli na toto výročí upozornit. Nechtěl bych, aby se 20 let existence agentury neslo v duchu
oslav. Spíše bych si přál, aby toto výročí zviditelnily hlavně zajímavé projekty, které jsme připravili a které
v letošním roce spatří světlo světa.“ A jaké to konkrétně jsou? Jednak je to nový vizuální styl, kterým se
CzechTourism bude prezentovat nejen v Česku, ale i v zahraničí. Zpracovalo ho prestižní české designérské
studio Marvil. Náročný úkol se podařil natolik, že byl nový vizuální styl pro CzechTourism nominován na
prestižní Cenu veřejnosti v soutěži Czech Grand Design. Logo přitom změnila agentura za celou svou dvacetiletou existenci pouze dvakrát a ke kompletní změně celého vizuálního stylu přistoupila vůbec poprvé.
Agentura se tak v novém kabátě představí nejen veřejnosti v Česku, ale také v Evropě a zámoří. Nový styl
má podle generálního ředitele Rostislava Vondrušky odrážet to, jaká agentura CzechTourism je - moderní,
úspěšná, konkurenceschopná, následující současné trendy. Nový jednotný vizuální styl se projeví samozřejmě i na webových portálech agentury www.kudyznudy.cz a www.czechtourism.com.
Snahou CzechTourism mimo jiné je, přilákat do Česka co nejvíce zahraničních návštěvníků. V roce 2013 se agentura rozhodla představit Česko jako zemi příběhů. Generální ředitel Rostislav Vondruška k tomu říká: „Zveme návštěvníky do České republiky a chceme,
aby si zde prožili svůj osobní příběh zrovna tak jako řada slavných osobností ze světa i z domova. Ohlédneme-li se za rokem 2012
z hlediska cestovního ruchu, byl velmi úspěšný. Do České republiky přijelo v loňském roce nejvíc zahraničních turistů v historii, mimo
jiné i díky našim marketingovým aktivitám. Sledujeme trendy v turismu a jsme připravení využít nového potenciálu zemí jako Čína,
Brazílie, Mexiko a USA.“ Proto také agentura otevřela nová zahraniční zastoupení v Šanghaji, Hongkongu a Los Angeles. Do ekonomicky rostoucí Brazílie se snaží přenést řadu marketingových aktivit, které příjezd turistů do Česka podpoří.
Úkolem agentury CzechTourism je však propagovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci nejen v zahraničí, ale
i doma, a to především s důrazem na regiony. Češi cestují za cykloturistikou, relaxačními pobyty, pěší turistikou a vodními sporty. Za
uplynulých 20 let se neuvěřitelně zvedla úroveň služeb v regionech a to i díky úzké spolupráci mezi nimi a agenturou CzechTourism.
Domažlický region není výjimkou. Typy na výlety a osobní doporučení pro české turisty agentura úspěšně prezentuje a šíří na svém
cestovatelském portálu www.kudyznudy.cz. Ten letos slaví již osm let od svého založení. V loňském roce zaznamenal fenomenální
úspěch v návštěvnosti a v prosinci obsadil vynikající osmé místo v žebříčku českých médií. Do první desítky se přitom dostaly hned
čtyři celosvětové značky.
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AKCE V SRPNU
Jarní akce na plechové krytiny Lindab byla
prodloužena až do 31. 8. 2013!
Imitace taškové krytiny v červené a hnědé
barvě od 226,– Kč/m2 bez DPH
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

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce, provedení hromosvodů
Jeřábnické práce
Zateplení fasád a prodej materiálu na prodejnách
v Domažlicích a ve Staňkově

Masarykova 124
Domažlice

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

Nádražní 64
Staňkov
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