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POZVÁNKA
na IV. ročník memoriálu
Jana „Hansiho“ Žiliny v
PRŠÍ
15.12.2018 od 09:00 hod,
Bílá Labuť

Z města

Vážení kynšperští občané,
děkuji za podpisy, které naše uskupení Nezávislých kandidátů potřebovalo k možnosti kandidovat do zastupitelstva města a dále děkuji
za důvěru a počet hlasů, které jsem získala
v letošních volbách do zastupitelstva našeho
města. Velmi si toho vážím.
Myslím si, že za osm let působení ve funkci
místostarostky jsem se snažila pomoci všude
tam, kde to bylo možné. Měla jsem radost,
pokud se vaše přání a požadavky podařilo realizovat. Byly ale i chvíle, kdy to prostě
z nějakých důvodů nešlo. To mi bylo líto, ale
musela jsem respektovat zdůvodnění, proč to
není možné – bezpečnost , požární ochrana,
nesprávně uvedené (někdy i nepravdivé) údaje. Snažila jsem se vás většinou kontaktovat
a sdělit vám stanovisko jednotlivých odborů
nebo výsledků jednání z rady města.
Z čeho mám velikou radost? Za těch osm let
byla realizována řada akcí, které jsme měli
ve svém programu a pro které jsem musela
najít shodu s ostatními radními či zastupiteli,
aby se daly prosadit. U některých akcí to trvalo
čtyři roky, u jiných šest a některé se podařilo prosadit a připravit k realizaci až za celých
osm let. Nejvýznamnějším faktorem pro jejich
realizaci byl samozřejmě dostatek (nedostatek) finančních prostředků. Děkuji za spolupráci všem, se kterými jsem se při své práci
na pozici místostarostky potkávala: starostovi
města Ing. T. Svobodovi za vstřícnost a spolupráci při řešení mnohých problémů ve městě,
tajemníkovi Ing. P. Kučerovi a vedoucím jednotlivých odborů za velmi dobře připravované materiály ke schválení na RM a za cenné
odborné rady při řešení mnohých problémů
a nejasností, p. Hámorové, která je duší nejen sekretariátu našeho městského úřadu,
ale mnoha společenských akcí ve městě, pracovníkům městského úřadu za jejich vstřícný
postoj a příjemné jednání při řešení různých

problémů jednotlivých občanů, ředitelkám
příspěvkových organizací města – ZŠ Mgr. L.
Hruškové Bursové za její velmi vstřícný přístup
zejména k dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami a za neustálé zlepšování zázemí
ve škole i v jejím okolí jak pro žáky, tak pro zaměstnance , ZUŠ – Z. Karbulové a Bc. Konečné za neutuchající zájem o to, jak získat děti
dělat něco pro sebe a navíc ve svém volném
čase. MŠ – Mgr. V. Prchalové a M. Valešové
za vstřícný postoj při řešení a zajišťování míst
pro děti ve věku od dvou do šesti let, řediteli
MKS Ing. V. Palíkovi za dlouhodobý zájem
a podíl na vytvoření nového kulturního sálu,
zaměstnancům MKS za přípravu mnohých
kulturních akcí ve městě, našim dobrovolným
hasičům, kteří každodenně mají služby a zasahují vždy tam, kde jich je třeba,
jednateli, vedoucím a všem ostatním pracovníkům Správy majetku za funkčnost a platnost
této organizace ve městě (neboť naše město
patří k těm dobře uklizeným městům nejen
v našem okolí) i za zajišťování zázemí mnohých
společenských akcí ve městě, předsedovi TJ
Slavoj, předsedům a vedoucím všech oddílů,
kteří věnují mnoho svého volného času nejen
sportovnímu vyžití svému a dospělých a údržbě jednotlivých sportovních zařízení, zejména
pak i těm, kteří vedou ke sportu naše (vaše)
děti a mládež, vedoucím zájmových kroužků
ve škole, neboť nejenže je tato práce velmi náročná, ale někdy i nevděčná, vedoucím oddílů
organizace Junák, kteří vedou děti a mládež
ke správnému chování a odpovědnosti, členkám a členům výboru svazu SPCCH, kteří
hledají a nabízejí zájmovou činnost pro naše
kynšperské seniory, předsedům různých zájmových organizací za jejich prospěšnou činnost. Byla jsem ráda, že se mohu mnohých
akcí zúčastnit, některé akce finančně podpořit
a hlavně vědět, že vše je o samotných lidech.
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Nestačí o všem jen mluvit, je třeba se s lidmi
setkávat, a když je to jen trochu možné, něco
pro ně konkrétně udělat. Pak je ale také nutné věnovat tomu velmi mnoho svého osobního
času, mnohdy musí „jít stranou“ i vlastní rodina

a vlastní zájmy. A ještě jedno stále platí – není
možné „zachovat“ se všem.
Moc vám ze srdce děkuji. Byla
jsem s vámi ráda.
		
Štěpánka Neubergová

Kynšperští jubilanti
Pan starosta i v letošním roce pokračuje v tradici setkávání se s občany našeho města při
příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje panu Josefovi Ko-

nečnému, který v měsíci říjnu 2018 oslavil
krásné životní výročí 90 let.
Přejeme Vám hodně spokojenosti a pevné
zdraví!
kancelář starosty

Školská rada při základní škole
Dne 26.09.2018 proběhlo první jednání nově
zvolené školské rady při Základní škole Kynšperk nad Ohří ve složení: pan Josef Lebeda
a paní Tatiana Bayerová (zvoleni za zákonné
zástupce nezletilých žáků), Mgr. Irena Všetečková a Mgr. Linda Křížová (zvoleny za pedagogické pracovníky) a Bc. Alena Kadavá
a Bc. Pavla Danielová (jmenované radou města za zřizovatele).
Školská rada je orgán školy umožňující zá-
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konným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Školská rada se mimo jiné např. vyjadřuje
k návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, podává podněty a oznámení

Z města

řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům
státní správy.
Tíží-li Vás rodiče žáků nějaké problémy, či máte-li návrhy či připomínky ke vzdělávání v zá-

kladní škole, máte možnost se obrátit na školskou radu.
za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Splatnost a sazby místních poplatků
pro rok 2019
Poplatky za komunální odpad
Sazba poplatku je 600,- Kč na osobu a kalendářní rok a tvoří jej:
•
částka 250,- Kč za osobu a kalendářní
rok a
•
částka 350,- Kč za osobu, stanovená
na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Splatnost poplatku:
prvních 300,- Kč do 31. března každého roku
druhých 300,- Kč do 30. září každého roku
poplatek lze zaplatit i najednou a to do 31.
března každého roku
Tento poplatek máte opět možnost uhradit
v městské pokladně nebo převodem na účet
číslo: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31530, specifický symbol: rodné číslo poplatníka. Pokud budete zasílat platbu za více
osob, zašlete avízo na e-mail: platby@kynsperk.cz, ve kterém je zapotřebí uvést jména
osob, datum narození a výši poplatku.

Poplatky za psy
Tomuto poplatku podléhají psi starší třech
měsíců.
Sazby poplatku za psa:
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v panelovém domě 1.000,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu a)1.500,- Kč

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu c) 300,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba,
která jej chová v rodinném domě 500,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele
uvedeného v písmenu e) 750,- Kč
Splatnost poplatku:
nečiní-li více než 500,- Kč - v jedné splátce,
do 31. května každého roku
činí-li více než 500,- Kč - ve dvou stejných
splátkách do 31. května a 31. srpna každého roku poplatek lze zaplatit i najednou a to
do 31. května každého roku.
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského
úřadu Kynšperk nad Ohří nebo převodním
příkazem na účet Komerční banky, a.s., číslo
účtu: 19-4587390287/0100, variabilní symbol:
31591, specifický symbol: rodné číslo poplatníka.
finanční odbor, MěÚ Kynšperk nad Ohří
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Vítání občánků 21.09.2018
V obřadní síni sešli se rodiče a blízcí narozených miminek, na přední židle usedlo osm spokojených maminek, s úsměvem na tváři svíraly
v náručí svá krásná děťátka, s vědomím, že
jejich výchova nebude lehká procházka, děti
nezlobily, spokojeně se usmívaly, slavnostní
akt vítání občánků si užívaly, vystoupení dětí
ze školky se zaujetím sledovaly, v postýlce se
usmívaly, aby se na fotkách pěkně vyjímaly.
Starosta města slavnostně přivítal tyto nové
občánky: Václava Lhotu, Marka Plevu, Jana
Lhotu, Benjamina Panského, Hynka Kníže,

Lauru Lazókovou, Ninu Rulfovou a Antonii
Pejsarovou.
Novým občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Děkujeme dětem a pracovníkům našich mateřských škol za přípravu hezkých vystoupení
na slavnostní obřady vítání občánků.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá
Foto zdroj: Jana Tomsová

Vítání občánků v měsíci listopadu 2018
Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je předběžně naplánováno na 23.11.2018. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout na MěÚ Kynšperk nad Ohří, dveře č. 4 nebo ji najdou i na stránkách našeho města http://www.
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kynsperk/formulare/. Maminky dětí obdrží poštou pozvánky.
Termín pro odevzdání přihlášek je 09.11.2018.
Za správní a sociální odbor
Bc. Alena Kadavá

Z města

Poděkování dárcům krve
Dne 3.10.2018 přijali starosta Ing. T. Svoboda
a místostarostka Mgr. Š. Neubergová občany
našeho města, kteří jsou dlouholetými bezplatnými dárci krve a krevní plazmy: p. Černou
Michaelu, p. Galekovou Olgu a p. Adamce Tomáše – za 20 odběrů získali Stříbrnou medaili
Prof. MUDr. Jana Janského, p. Berkovou Danielu, p. Tužinskou Marcelu a p. Kratochvíla
Josefa – za 40 odběrů získali Zlatou medaili
Prof. MUDr. Jana Janského. Starosta města
jim předal symbolický dar za jejich příkladný
přístup k životu, neboť co může být cennější,

než pomoc a záchrana jiného lidského života.
Všichni jmenovaní jsou dárci krve již od svého mládí. Krev dávají pravidelně tak, jak jsou
osloveni a kdy je jí třeba. Jsou na telefonu, pokud by byla akutní potřeba krve, zejména pak
pro malé pacienty. K bezplatnému dárcovství
je přivedl příklad rodičů, nebo potřeba krve pro
záchranu blízkého z rodiny. A zůstali tomu věrni dodnes.
Ještě jednou za všechny potřebné příjemce
krve z celého srdce děkujeme.
Mgr. Š. Neubergová

Den se starostou a místostarostou

se koná každé první pondělí v měsíci
v kanceláři starosty na radnici Gorkého čp. 1
v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Nejbližší termíny
5. listopadu a 3. prosince 2018
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
ve dnech 5. a 6. října 2018
Počty voličů a volební účast
Počet
Okrsky
Počet
volených
volebních
členů
zpr.
obvodů celkem
zastupitelstva
17

1

5

5

v%
100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

3 913

1 482

37,87

1 478

22 076

Volební účast dle volebních okrsků
Volební
okrsek č.
1
2
3
4
5

Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

v seznamu
1 020
1 081
733
952
127

obálky
404
341
295
405
37

účast v %
39,61
31,54
40,25
42,54
29,13

obálky
402
341
295
403
37

hlasy
6 180
4 660
4 488
6 171
577

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří – dle získaných mandátů
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

abs.

v%

3 524

15,96

17

22 076,00

15,96

3

62

0,28

4

5 194,35

1,19

0

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO
KYNŠPERK

1 812

8,21

17

22 076,00

8,20

1

4

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

3 219

14,58

17

22 076,00

14,58

3

5

Občanská demokratická
strana

2 930

13,27

17

22 076,00

13,27

3

6

SNK RE-GENERACE

3 516

15,93

17

22 076,00

15,92

3

7

Kynšperk pro občany

1 185

5,37

17

22 076,00

5,36

1

8

Komunistická str.Čech a
Moravy

1 937

8,77

17

22 076,00

8,77

1

9

Česká str.sociálně
demokrat.

2 833

12,83

17

22 076,00

12,83

2

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

1 058

4,79

17

22 076,00

4,79

0

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xstat=
0&xvyber=0
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Zvolení zastupitelé – Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

1

ANO 2011

2

Tomsová Jana

ANO

1

ANO 2011

1

Benda Pavel

1

ANO 2011

5

Toth Václav

3

SPORTOVCI PRO
KYNŠPERK

5

4

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

1

4

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

13

4

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

5

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

ANO

338

9,59

ANO

ANO

278

7,88

ANO

BEZPP

229

6,49

Hámor Martin Ing. Mgr.

NK

BEZPP

202

11,14

Matoušek Marek

NK

BEZPP

313

9,72

Neubergová Štěpánka Mgr.
MBA

NK

BEZPP

291

9,04

2

Hrušková Bursová Lenka
Mgr. MBA

NK

BEZPP

286

8,88

Občanská
demokratická strana

1

Bolvari René

ODS

ODS

277

9,45

5

Občanská
demokratická strana

4

Kubát Josef Ing. Ph.D.

ODS

BEZPP

233

7,95

5

Občanská
demokratická strana

2

Škodová Iveta Bc.

ODS

BEZPP

218

7,44

6

SNK RE-GENERACE

1

Kubát Josef

NK

BEZPP

353

10,03

6

SNK RE-GENERACE

7

Synáčová Daniela Mgr.

NK

BEZPP

270

7,67

6

SNK RE-GENERACE

2

Borecký Milan DiS.

NK

BEZPP

255

7,25

7

Kynšperk pro občany

1

Bernáth Ferdinand

NK

BEZPP

138

11,64

8

Komunistická str.
Čech a Moravy

12

Fréharová Eva Mgr.

KSČM

KSČM

204

10,53

9

Česká str. sociálně
demokrat.

1

Svoboda Tomáš Ing.

ČSSD

ČSSD

337

11,89

9

Česká str. sociálně
demokrat.

2

Hrubý Jiří Mgr.

ČSSD

ČSSD

216

7,62

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xstrana=0&
xstat=0&xodkaz=1
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Výsledky hlasování voličů v jednotlivých volebních okrscích
Výsledky voleb – Okrsek 1 v základní umělecké škole
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

1 186

19,19

8

0,13

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

479

7,75

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

605

9,79

5

Občanská demokratická strana

758

12,27

6

SNK RE-GENERACE

979

15,84

7

Kynšperk pro občany

414

6,70

8

Komunistická strana Čech a Moravy

560

9,06

9

Česká strana sociálně demokratická

918

14,85

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

273

4,42

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrse
k=1&xstat=0&xvyber=1

Výsledky voleb – Okrsek 2 v základní škole
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

659

14,14

26

0,56

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

541

11,61

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

771

16,55

5

Občanská demokratická strana

551

11,82

6

SNK RE-GENERACE

682

14,64

7

Kynšperk pro občany

282

6,05

8

Komunistická strana Čech a Moravy

328

7,04

9

Česká strana sociálně demokratická

649

13,93

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

171

3,67

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrse
k=2&xstat=0&xvyber=1
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Výsledky voleb – Okrsek 3 v městském kulturním středisku
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

713

15,89

13

0,29

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

349

7,78

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

765

17,05

5

Občanská demokratická strana

563

12,54

6

SNK RE-GENERACE

555

12,37

7

Kynšperk pro občany

209

4,66

8

Komunistická strana Čech a Moravy

464

10,34

9

Česká strana sociálně demokratická

558

12,43

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

299

6,66

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrse
k=3&xstat=0&xvyber=1

Výsledky voleb – Okrsek 4 v bývalé učňovské škole
Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy
abs.

v%

798

12,93

15

0,24

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

350

5,67

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

989

16,03

5

Občanská demokratická strana

1 012

16,40

6

SNK RE-GENERACE

1 296

21,00

7

Kynšperk pro občany

214

3,47

8

Komunistická strana Čech a Moravy

543

8,80

9

Česká strana sociálně demokratická

696

11,28

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

258

4,18

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrse
k=4&xstat=0&xvyber=1
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Výsledky voleb – Okrsek 5 v ubytovně věznice
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

168

29,12

0

0,00

1

ANO 2011

2

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

SPORTOVCI PRO KYNŠPERK

93

16,12

4

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

89

15,42

5

Občanská demokratická strana

46

7,97

6

SNK RE-GENERACE

4

0,69

7

Kynšperk pro občany

66

11,44

8

Komunistická strana Čech a Moravy

42

7,28

9

Česká strana sociálně demokratická

12

2,08

SPOLEČNĚ PRO MĚSTO

57

9,88

10

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=4103&xobec=560499&xokrse
k=5&xstat=0&xvyber=1

Volební účast - volby do Senátu Parlamentu ČR 2018
Voliči
Volební
okrsek
číslo
VOK č.
1
VOK č.
2
VOK č.
3
VOK č.
4
VOK č.
5

Vydané Volební Odevzdané

Platné

%
platných

v
seznamu

obálky

účast v
%

obálky

hlasy

hlasů

1. kolo

1 035

364

35,17

362

355

98,07

2. kolo
1. kolo

1 035
1 078

165
272

15,94
25,23

165
271

162
265

98,18
97,79

2. kolo
1. kolo

1 077
733

96
250

8,91
34,11

96
250

96
244

100
97,6

2. kolo
1. kolo

734
950

113
345

15,4
36,32

113
341

113
324

100
95,01

2. kolo
1. kolo

946
194

131
44

13,85
22,68

131
44

130
43

99,24
97,73

2. kolo

193

16

8,29

16

16

100

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20181005&xobvod=2&xobec=560499&xokrsek

Za správní a sociální odbor: Bc. Alena Kadavá
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Zajímavosti

Poděkování
Vážení Kynšperáci,
jménem kandidátů do zastupitelstva za KSČM
Vám děkuji za hlasy, které jste nám dali.
Díky Vaším hlasům jsem se přesunula z dvanáctého místa na první a byla tak opět zvolena do zastupitelstva. Hodně mne to překvapilo. Věřte, že si Vaší podpory velmi vážím, ale
po zralé úvaze jsem se rozhodla svůj mandát
předat dalšímu na kandidátce a to Ing.P. Vančovi. Není to obvyklé jednání, ale vedou mne
k tomu vážné osobní důvody.
Ing. Vanča si spojuji s takovými pojmy jako je
solidnost, odpovědnost a odbornost. Pro své
velké zkušenosti bude pro město přínosem.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat
všem, kteří mne za dobu od roku 1989 v zastupitelstvu pomáhali. Dík si zaslouží nejen
mnozí z Vás, ale i vedení města, zaměstnanci
městského úřadu, MěKS, Infocentra a Správy
majetku.
Z města neodcházím a tak slibuji, že pokud
budu moci Vám nějak prospět, ráda to udělám. Už proto, že mám Kynšperk moc ráda
a Vy k němu patříte.
Mgr. Eva Fréharová

Hola, hola, školka volá
Dne 19. 9. jsme přijali pozvání rodičů našeho
kamaráda Aleška, na oslavu nového školního
roku u nich na „Bažině“, kde nám připravili
dva skákací hrady, jízdu mašinkou, ohniště
na opékání špekáčků, limonádu a na závěr

i sladkou cukrovou vatu. Dopoledne jsme si
náramně užili.
Rodině Pavlovičů mnohokrát děkujeme za super den.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
z PASTELKOVÉ třídy
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Zajímavosti

Výlet předškoláků
Ve čtvrtek 27. 9. jsme se s dětmi z předškolní
třídy vydali do Karlových Varů na výlet do areálu SVĚTA RIZIK. Zde jsme se seznámili s tím,
jaká rizika na nás v našem okolí číhají, jak se
zachovat v jednotlivých situacích, kde hledat
pomoc a jaká telefonní čísla volat. Prošli jsme
si „domečky“ jednotlivých záchranných složek
a seznámili se s jejich prací. Hasiči nás pozvali
do své jeskyně s ohněm, policisté do místnosti

s celou a zdravotníci rychlé záchranné služby
do sanity. Spoustu věci jsme si mohli osahat
a vyzkoušet na vlastní kůži.
Odjížděli jsme nabití dojmy s třídou plnou budoucích lékařů záchranné služby, policistů
a hasičů.
Děti, učitelky a asistentka pedagoga
z PASTELKOVÉ třídy

Světový pohár
Zdravím všechny čtenáře Kynšperského zpravodaje. Konečně jsem si našel čas abych
shrnul dění v Austrálii, tentokrát světový pohár, na který jsem se tuto sezónu připravoval.
Po soustředění na Novém Zélandu, kde jsem
v drsných zimních podmínkách nabíhal objem
po stezkách zvaných „sky line“, poznal desítky skvělých kamarádů a objevil tuto krásnou
zemi, jsem přelétl zpět do Austrálie, kde jsem
se těšil uzavření semestru ve škole a závěrečných tréninků v městě Gold Coast, konkrétně v místě „Surfer paradise“. Musím přiznat,
že jsem se necítil ve skvělé formě, vzhledem
k podmínkám, kde jsem na novém Zélandu
trénoval. Defakto jsem byl na konci každého
dne nemocný, a mé tělo nedávalo každodenní boj s deštěm a chladem. Motivace mě ale
stále hnala dopředu a já se těšil na závod.
Semestr úspěšně za mnou, to znamenalo
přesun do GC, kde jsem se po celkem nudné
cestě úspěšně ubytoval. Měl jsem přesně 3
dny do startu. Říká se, že poslední měsíc před
závodem se už opravdu nic nenatrénuje a je
to spíše o „hlavě“. Nemá cenu se tedy vrhat
do nesmyslného trénování. I přes to, jsem se
cítil dobře a jel jsem si o kouknout zdejší trať.
Počasí bylo daleko lepší než na Zélandu, tak
jsem se rozhodl, že si dám takovou zkoušku,
a to plavání v oceánu s následným intenzivním
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během. Nebudu opět lhát a napíšu, že takhle
hrozně jsem se dlouho necítil. Nohy neběžely a tepy šíleně vysoko. No nic, kvalitní jídlo
a odpočívat. Dva dny před závodem kompletně volný den, takže jen strečink a regenerace,
mentální příprava. Den D je tu a já se po snídani přesunuji na start závodu. Tolik triatlonistů jsem na závodě neviděl. Brzy jsem se
sešel ze zbytkem reprezentace následovala
registrace, briefing, záchod, čekání, záchod,
čekání a poslední záchod (klasickej rituál).
Oblékám závodní kombinézu, kde na hrudi
reprezentuji své sponzory, tím hlavním je samozřejmě město Kynšperk nad Ohří, sleduji
konkurenci, jdu na rozplavání. Nevím co se
stalo, ale v životě jsem se ve vodě necítil lépe.
Asi tomu pomohl ten energeťák, který jsem si
dal, ale ano, lepší pocit ve vodě si nelze představit. Cítil jsem, že mám silné ruce a ve vodě
mi to hezky „klouže“. Po rozplavání jsme čekali na start. Když jsem se podíval na ostatní
konkurenty, začínal jsem mít lehčí obavy o to,
udržet se v Top 10, spíš jsem přemýšlel, že
by byla fajn i Top 20, haha. Start! Vrhám se
do vody, v prvních okamžicích vidím, že jsem
téměř na čele a tak lehce zvolním. Plavalo se
750 metrů, forma zůstávala a já si tak lehce
kontroloval čelo naší skupiny. Z vody jsem
vylézal na cca 5.-6. pozici, což jsem opět ne-

Zajímavosti

mohl věřit svým očím. Kolo bylo v délce 20km
a já, jelikož jsem na Zélandu na kole netrénoval, jsem se držel spíše v zadu. Závěrečný
běh byl lehčí problém. Né, že by chyběla síla,
ale začínali jsme dobíhat závodníky ze závodu
před námi, což byly kategorie 15-23 let. Běželo se na dva okruhy a po prvním jsem ztrácel
přehled na kolikáté jsem pozici. V hlavě jsem
si spočítal, že mohu být někde kolem desítky. Proběh cílem byla totální euforie. Pocit,
který nejde popsat, když se probíhá cílovou
rovinkou po modrém koberci. V cíli upadám
skoro do bezvědomí (taky klasicky), a po nějaké chvíli se jdu občerstvit. Bohužel jsem si
nevšiml na tabuli, kolikátý jsem a nikdo mi to
nedokázal říct. Zhruba hodinu po závodě je
vyhlášení a já stále netuším. Vyhlášena byla
první trojka, kde jsem s překvapením nebyl.
Nicméně jsem následně zjistil, že jsem se
umístil na pro mě, krásném, čtvrtém místě.

O 29 vteřin za třetím. Radost střídá zaskočení
a já mohu být spokojený. I když brambora, dal
jsem do toho vše, co jsem mohl. Děkuju všem,
kteří mi přáli a městu Kynšperk za podpoření
a možnost se závodu zúčastnit. Co mě čeká
dále? Asi už jsem v Austrálii strávil víc času,
než jsem chtěl, a rozhodl se v tom pokračovat.
Zamiloval jsem si to tady, získal nové kontakty, profesionální tréninkové podmínky. Přede
mnou je ale dost práce, bez práce nejsou koláče a tudíž ani v Austrálii nelze bydlet zadarmo. Ještě jednou děkuji všem a budu se těšit
na příště.

Ahoj, Lukáš.
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Za pavoučkem Provazníčkem
se jedno říjnové odpoledne vydaly děti z Mateřské školy U Pivovaru. Cestou přes dřevěnou lávku jsme si prohlédli pavučinky i pořádné pavučiny, kterých je tam spousta. Pod
starým dubem u řeky jsme z klubíčka příze
upletli pavučinu pro pavoučího tatínka Emila
a pavoučí maminku Bětku. Pak jsme z modelíny uváleli malé pavoučí kuličky, uložili je
do sklenice vystlané měkoučkými pavoučími
nitkami a celé to zakryli kouzelným šátkem.
Každý kluk a holčička si potom nakreslili svoji
vlastní pavučinku a už jsme netrpělivě čekali,
zda se kuliček vyklube pavouček Provazníček se svými sestřičkami a brášky. S napětím
jsme odkryli sklenici a hurá – byla plná malých
pavoučků! Každý putoval do jedné pavučinky
a děti si je odnesly domů pro štěstí. Počasí
nás sice trochu pozlobilo, ale hezké zážitky

nám nezkazilo. A tak se budeme těšit na příští
kouzla paní přírody.
Ivana Vebrová,
MŠ U Pivovaru

Poděkování
Děkujeme městu Kynšperk za finanční podporu skupině mažoretek Luckies, která se díky

této podpoře mohla zúčastnit festivalu v německém Arberu.
A. Kociánová
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Himmelkron

Další přátelský turnaj – nejde jen o přátelství
na papíře
V sobotu 29. září sehráli kynšperští tenisté
přátelský turnaj s tenisty naší partnerské obce
Himmelkronu.
Sešli se po roce, aby opět změřili své sportovní síly. Hrály se dvouhry a čtyřhry. Atmosféra byla velmi přátelská. Nikdo však neměl
vítězství „zadarmo“. Himmelkronský tým vedl
nehrající Erwin Tischer, kterého doprovázela
jeho manželka Inge. Ta byla také velkou fanynkou a bedlivou pozorovatelkou. Za Kynšperk tentokrát hráli: Roman Císler, Pavel
Jaroš, Josef Toman, Petr Gajič, Petr Marek,
Milan Paikrt, František Hanzlíček, Bohouš Janota, Jan Řezníček, Jan Fuchs Velmi chutné
pohoštění zajišťovali domácí tenisté a ke kávě

a k pivu napekly jejich manželky. Tlumočení
zajišťovala Mgr. Linda Křížová. Po vzájemném
změření sil, při němž zvítězili Kynšperští 6 : 4,
a vyhlášení 1. a 2. místa, se všichni sesedli
v klubovně a zábava se naplno rozproudila.
Opět musím napsat, že šlo o jedno z mnohých
upřímných setkání s našimi dlouholetými přáteli z Himmelkronu. K této nádherné atmosféře přispělo i velmi pěkné slunečné počasí.
Poděkování patří všem účastníkům – organizátorům, hráčům i podporujícím fanouškům
a naší stálé tlumočnici. Každý z nich si tento
den dokázal najít čas a volno pro své přátele.
A to je jistě cennější než nějaké umístění.

Mgr. Štěpánka Neubergová
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Ze světa tenisu...
Dne 29. 09. 2018 pořádal ZÁPADOČESKÝ
TENISOVÝ SVAZ oblastní finále neregistrovaných tenisových hráčů v Plzni- Doudlevce.
Do finále se probojovalo osm družstev – Doli
Starý Plzenec, Sokol Bor, Pohoda Letkov,
ATH Rokycany, Baník Stříbro, All Blacks Karlovy Vary, TK Horšovský Týn, TK Slavoj Kynšperk.
Zápasy se hrály vyřazovacím systémem,
družstva se nalosovala do takzvaného pavouka. Dva týmy pak proti sobě sehrály vždy dvě
dvouhry a jednu čtyřhru.
Slavoj hned v prvním zápase narazil na pozdějšího vítěze z Pohody Letkov a po tuhém
boji prohrál. S dalším týmem ze Sokolu Bor
jsme již vyhráli a následný zápas s ATH Rokycany také.

Obsadili jsme celkově páté místo, což není vůbec špatný výsledek.
			
Vlasta Pečinka

Letecký modelář Patrik Skládaný
Kolik je Ti let?
14.
Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ?
V současné době třetím rokem.
Jsi členem nějakého klubu?
Ano, je to Model klub Sokolov – Letecký modelář. Já spadám do kategorie starších žáků.
Kdo je Tvým trenérem?
Můj vedoucí se jmenuje Michal Plecho.
Jaký je Tvůj největší úspěch?
Ve své kategorii jsem získal 1.místo a zlatou
medaili v Holýšově u Plzně. Zúčastnil jsem se
i závodů v Panenském Týnci.
A v čem spočívá soutěž?
Soutěžím v kategorii H. To znamená, že mám
deset hodů a každý se počítá do jedné minu-
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Rozhovor

ty. Model, tzv. házedlo, se vyhazuje z ruky
do výšky a počítá se čas, jak dlouho se model udrží ve vzduchu a letí. Sekunda se počítá
jako 1 bod. Z deseti hodů můžu získat maximální počet - to je 600.
Co je to házedlo?
Letecký model je vyroben z balzy, protože je
lehká. Stavíme podle plánku. Házedlo má rozpětí křídel cca 60 cm a vzlétne až do dvaceti
metrů i výše. Za rok jsem sestavil pět modelů.
Někdy se stane, že se házedlo při dopadu rozpadne. Pak se musí zase slepit, tedy pokud to
jde a hází se dál. Za odměnu jsem byl v Pra-

ze, kde jsme navštívili Letecké muzeum. Byl to
pro mě úžasný zážitek.
Co je Tvým snem?
Jednoznačná odpověď. Ještě jsem nikdy neletěl letadlem, tak bych si přál letět.
Patriku, děkuji za rozhovor a do dalších let Ti
přeji mnoho úspěchů jak v osobním životě, tak
i v létání. Ať se Ti splní Tvůj velký sen.
					
					
Jana Tomsová
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Významné ocenění
Ve středu 17.října při příležitosti 100 let
od vzniku naší republiky přijala a ocenila
za zásluhy o rozvoj sportu hejtmanka našeho
kraje paní J. Mračková Vildumetzová několik
olympioniků a sportovních legend kraje. Občany našeho města jistě potěší, že se této

pocty dostalo také Dr. M. Štruncovi. Sám
patřil „ve své době“ k vynikajícím atletům.
Po ukončení aktivní činnosti zastával dlouhá
léta přední funkce ve vrcholném sportovním
svazu Československa. Byl účastníkem pěti
olympiád. Mirku blahopřejeme.
O.Volf

Může být šedesát let důvodem k vzpomínání ?
Před šedesáti roky se formovala v našem
městě skupinka mladých sportovců, kteří se
rozhodli stát stolními tenisty. Bylo by jistě zajímavé vědět co si o budoucnosti, případných
úspěších nejen členové oddílu představovali.
Splnilo se jejich očekávání? Faktem je, že
jediný celek v historii města dokázal několik
sezon bojovat ve druhé nejvyšší Československé lize. Několik jednotlivců si zahrálo
na republikových šampionátech, či mistrovství
Evropy nebo světa veteránů.
Náš oddíl letos dosáhl šedesáti roků své činnosti, to by mohl být docela dobrý důvod k malému ohlédnutí. Bohužel pamětníků samých
začátků pomalu ubývá.
Jak to tedy vlastně bylo s vznikem našeho historicky nejúspěšnějšího sportovního oddílu?
V té době nebylo tolik možností najít si koníčka, najít si program pro volný čas. Televize vysílala na jediném kanálu pouze pár hodin denně, počítače, mobilní telefony, tablety nebyly.
Nikdo neznal softbal, florbal, futsal, squash.
Ano, hráli jsme tedy fotbal a hokej. V malé klubovně ČSM /Československý svaz mládeže/
v Dlouhé ulici, kde stálo cosi podobného stolu
na stolní tenis, se začala scházet malá skupinka mladých zájemců o tento nenáročný sport.
Začátky byly pochopitelně živelné, nikdo nevěděl nic o nějaké metodice, neznali jsme teorii,
pravidla pouze přibližně, o nějaké strategii se
nám mohlo zdát. Znalost řádů nás nezatěžovala. K bojům jsme nastupovali s „pravěkým“
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vybavením, které často neodpovídalo pravidlům! O historii tohoto u nás tak úspěšného
sportu jsme nevěděli nic. O tom, že pro naši
vlast získali stolní tenisté spoustu titulů, mistrů
Evropy a světa, jsme se dovídali časem. Jak
si dnes po desítkách roků vážíme skutečnosti,
že se s některými těmito ikonami známe osobně, dokonce si tykáme. Dokonce se podařilo
do našeho města občas „přilákat“ řadu z nejlepších osobností tohoto sportu.
Pokusit se srovnat naše tehdejší šance s možnostmi, které se nabízejí dnešním zájemcům,
musí vyvolat pouze úsměv. My jsme si tohoto
koníčka vybrali sami, chtěli jsme se ten sport
prostě naučit. Dnes tomu často předchází různá testování, doporučení různých odborníků.
K dispozici jsou zpravidla kvalifikovaní trenéři, kvalitní sportovní vybavení, finanční zajištění atd. Občas se děti podaří přemluvit…!
Skončila nám školní docházka a kamarádi se
rozešli do škol a učilišť. Snadno se mohlo stát,
že podmínky pro pinec nebudou a kdo ví, jak
by se situace vyvinula? Naštěstí se stal pravý
opak. Škoda našel dobré podmínky na průmyslovce v Lokti, J. Kraus a Volf dobré možnosti
a sparingpartnery na učilišti v Praze, což se
velmi hodilo. Ti, kteří školní docházku ještě
neukončili, spolu s dojíždějícími kamarády
pilně trénovali, bohužel už v nevyhovujících
podmínkách. Ledacos se okoukalo, získaly se
nějaké dovednosti a dostavily se i první malé
úspěchy.

Různé

V této době sport v našem městě neprožíval
ta nejlepší léta, sportovalo se primitivních
podmínkách. Lehké to neměli ani dobrovolní
funkcionáři, kteří sport a tělovýchovu v našem
městě organizovali a řídili. TJ neměla vlastně
ani kde konat jednání svého vrcholného orgánu, schůzovalo se po hospodách, kde se dalo.
Já jsem už zažil obrovský pokrok, kdy se výbor
TJ začal scházet v krásných prostorách místní
odborné /truhlářské /školy. Mladí stolní tenisté
tenkrát dostali nabídku hrát v jedné z volných
dílen. Byl to zázrak! Skvělé prostory, výborné
osvětlení, dva kvalitní stoly. Díky vedení školy
skvělé tréninkové možnosti. Možnost využít
každou minutu volného času i o víkendech, či
svátcích, jsme dokonale využívali, což se záhy
přirozeně začalo významně projevovat na výkonnosti. To jsme se vlastně stali oficiálně jedním z oddílů naší sportovní organizace, i když
jsme vlastně nebyli registrováni v žádném
svazu. To bylo období, kdy jsme získali několik prvních titulů okresních přeborníků. Psal se
rok 1958 a nejstarším z nás bylo tenkrát 16 let
a tak šlo přirozeně o tituly dorostenecké.

Vzpomínám na jednání výboru TJ ve sborovně
OŠ, kde jsem prvně oficiálně zastupoval nový
oddíl. Určitě jsem měl husí kůži, když jsem
se účastnil jednání předních osobností našeho města, jako byli např. předsedové TJ páni
Motl, Gajič, Šimer, členové různých okresních
svazů páni Smrž, Adamec, Kolář, Toth, Pejsar,Hošek a další…
Šéfem sportovců našeho okresu byl v té době
vynikající atlet pan M. Štrunc. Ten má největší
zásluhu na tom, že jsme se stali registrovanými sportovci. Díky Dr. Štruncovi a vedení naší
TJ jsme na podzim roku 1959 vstoupili do mistrovských soutěží dospělých, kde oddíl působí
nepřetržitě dodnes. Tenkrát jsme mezi devíti
celky skončili v okresním přeboru třetí.
Do prvního utkání nastoupili Blanka Šmídová
/14/, Eva Poláková /13/, Josef Kraus, Svatopluk Matyáš, Oldřich Volf /17/ a František Škoda /16/ Porazili jsme tenkrát Baník Sokolov
C 12 : 6.
O. Volf

Městská knihovna
Novinky pro dospělé:
Svěrák, Z. – Strážce nádrže; Jenoff, P. –
Světla zimní noci; Hartl, P. – Nejlepší víkend;
Pekárková, I. – Péra a perutě; Boučková,
T. – Závod s časem; Meyers, R. S. – Vdova
z Wall Stret; Smith, W. - Kořist; Howard, L. Nezvěstná
Historie:
Bauer, J. - Jsi můj král; Jacobs, A. – Panský dům a jeho dědictví; Callen G. – Touha
statného skota; Peters, E. – Zmizení Nefertiti;
Bowman, V. – Dáma v modrém

ná; Hannah, S. – Záhada tří čtvtin; Patterson,
J. – Vadí, nevadí; Penny, L. – Krásné tajemství; Lythell, J. – Zničím tě a vezmu si co je mé;
Hamdy, A. – Volný pád
Romány pro ženy:
Cartland, B. – Dotkni se hvězd; Roberts, N. –
Pravá čarodějka; Cartland, B. – Nenadálá láska; Robb, J. D. - Se mnou si nezačínej

Za knihovnu Irena Zolotarová

Detektivky a thrillery:
Ware, R. – Hra na lháře; Mróz, R. – Nenaleze-
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VÁNOČNÍ KONCERT
KAPELA LI-VARY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
23. 12. 2018 od 17 hod
vstupné dobrovolné
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Kultura

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ.
PROBĚHNE V SOBOTU 17. LISTOPADU 2018
ČAS A MÍSTO OČKOVÁNÍ (orientační):
9.00 HOD. - CENTRUM - PARKOVIŠTĚ U TENISOVÝCH KURTŮ
10.15 HOD. - DOLNÍ POCHLOVICE – PŘED REST. U SPLAVU
11.00 HOD. - CHOTÍKOV – NÁVES
12.00 HOD. - ŠTĚDRÁ – NÁVES
DRUHY VAKCÍN:
A) ZÁKLADNÍ – PROTI VZTEKLINĚ V CENĚ 100,-- Kč.
B) KOMBINOVANÁ – PROTI VZTEKLINĚ + 5 DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ VIROVÉHO A
BAKTERIÁLNÍHO PŮVODU (DHPPiL) V CENĚ 400,-- Kč.
MOŽNOST VYSTAVENÍ OČKOVACÍHO PRŮKAZU V CENĚ 30,--Kč.
ODBORNÁ KONZULTACE ZDARMA.
OČKOVÁNÍ PROVEDE MVDr. JAN KUBÁT.
V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE PŘESUNUTA NA JINÝ TERMÍN.

SVÉ DOTAZY PIŠTE NEBO VOLEJTE: REGENERACE.KYNSPERK@VOLNY.CZ, 721 948 246 – JOSEF KUBÁT
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Sněhová nadílka přijde opět v listopadu.
A na počasí nezáleží. Blíží se SNOW FILM FEST 2018!
KDY: sobota 24. listopadu 2018 od 14 hodin
KDE: Kino Kynšperk nad Ohří
Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích zavítá tradičně
také do našeho kina. Festival je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu u
nás. V programu je 6 pečlivě vybraných filmů - finalisté ze zahraničních festivalů a novinky
z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků, čerstvého prašanu,
arktické divočiny i sportovní fanoušci. Na jaké filmy se letos můžete těšit?
Parta nadšenců má sen – sjet na kajaku nejseverněji položenou Grónskou řeku. Mrazivé
podmínky však dělají z běžné vodácké expedice opravdu extrémní zážitek, těšte se na film
Into Twin Galaxies.
Kdo by nesnil o tom být digitálním nomádem, žít tam, kde se nám zachce, dělat co nás zrovna
napadne, třeba objevovat nedotčené balkánské svahy jako ve filmu In Gora.
Někdo radši brázdí upravené trasy, slalom, sjezd. A někdo jezdí tak rád, a tak dobře, že jsou
z toho medaile na světových sportovních podnicích. Jak vypadá příprava tréninkové skupiny
Ondřeje Banka uvidíte ve filmu Kámen, Nůžky, Vagus.
Všechny dobrodruhy, tuláky a samotáře zveme na film The Frozen road, který je pohledem
do duše cyklisty, který se vydal úplně sám vstříc mrazivým pustinám severní Kanady.
Snímek Freezing je příjemným odlehčením. Dvojice surfařů podává svůj výlet za vlnami
omývající Island s osobitým britským humorem.
O nostalgickém návratu na finskou řeku Ivalo vypráví film Lapin Kulta. Místo plavidla budou
však v hlavní roli tentokrát lyže a sáně.
Od filmů si na chvíli odpočineme v cestovatelské přednášce Michala Škalouda a Miroslava
Soukupa, kteří se s námi podělí o své zážitky ze svého pobytu u protinožců.
Během celého promítání budete mít možnost v zimní zahradě kina začíst se do knih z obchůdku
paní Fiedlerové, ochutnat moravská vína z vinotéky pana Lodra.
Na webu www.snowfilmfest.cz můžete pohodlně najít další informace k filmům, programu a
organizaci. Festivalové aktivity sledujte na facebooku: „Expediční kamera a Snowfilmfest v
Kynšperku nad Ohří“.
Místními pořadateli jsou Kynšperská RE-Generace,z.s., ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem a za finanční podpory Města Kynšperk nad Ohří (Děkujeme!).
Těšíme se na Vaši návštěvu :)
Josef Kubát
regenerace.kynsperk@volny.cz
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Krajská umělecká rada základních uměleckých škol
Karlovarského kraje
srdečně zve na

FESTIVAL
TVORBY
ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH
ŠKOL
19. 11. 2018 - 19 hod
Večer tance

Karlovarské městské divadlo

20. 11. 2018 - 19 hod
Chvění slov

Karlovarské městské divadlo

21. 11. 2018 - 19 hod
Slavnostní koncert
Karlovarské městské divadlo

22. 11. 2018 - 16 hod
Vernisáž výstavy ZUŠ
Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovy Vary
vstupní hala budovy A

/ukončení výstavy 21. 12. 2018/

Festival se koná za podpory Karlovarského kraje
27
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Program 5. vánoční trhy – 8. 12. 2018
10.00 hod.

Zahájení – nádvoří pivovaru Kynšperk n. O.

10.10 – 10.30 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte

10.30 - 11.00 hod.

Vystoupení souboru lesních rohů

11.00 - 11.30 hod.

Reprodukovaná hudba - koledy

11.30 - 12.00 hod.

Vystoupení pěveckého sboru CUBITUS z Lokte

12.00 – 12.30 hod.

Vystoupení souboru lesních rohů

12.30 - 13.00 hod.

Reprodukovaná hudba - koledy

13.00 - 13.30 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

13.30 - 14.00 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

14.00 - 14.30 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

14.30 - 15.00 hod.

Vystoupení pěveckého sboru PANČELKY – ZUŠ Kynšperk

15.00 - 15.30 hod.

Trio Miroslav Püchner, Jan Hoffmann, bubeník

15.30 - 16.00 hod.

Vystoupení kapely Mariánskolázeňská pětka

16.00 - 16.30 hod.

Reprodukovaná hudba

Od 10 do 13 hod. sál pivovaru - vánoční vyrábění pro děti
Od 13.30 hod. sál pivovaru - dětská diskotéka - hraje DJ Šurda

Prodejci
Mateřídouška – vánoční výrobky

ZUŠ Kynšperk – keramika, perníčky

Paní Prančlová – vánoční perníčky

Paní Stehlíková - dekorace, marmelády

Klub PALIČKA – ozdoby, košíky apod.

Paní Dobošová – háčkované hračky/sál

Paní Brossmannová – bižuterie

SŠŽ Sokolov - cukroví, pečivo, káva, čaj,

Paní Polskojová - ozdobná mýdla

truhlářské výrobky apod.

Pan Chvalovský – cukrovinky, medovina, jmelí,

Paní Zoubková - keramika

Paní Oxana - vánoční výrobky

Paní Sedláčková – domácí sýry apod.

Firma ČOKY - čokoláda, svíčky
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JE ČAS OTEVŘÍT SKŘÍNĚ

17. listopadu 2018 • 14:00 - 17:00
Zimní zahrada kina
MKS Kynšperk nad Ohří

Máte plné skříně, ale stejně si říkáte,
že nemáte co na sebe?
Zveme vás na první sousedskou burzu oblečení
HADR'S BAZAAR.
Oblečení pánské, dámské, ale i doplňky.
Chcete také své prodejní místo?
Zaregistrujte se na našich
stránkách www.hadrsbazaar.cz
nebo nám napište ahoj@hadrsbazaar.cz
Těšíme se na vás!

31

Inzerce

RESTAURACE
SKLENÍK
Každé pondělí
od 18.00

Restaurace Skleník
nám. SNP 389

Vstupné 60 Kč

SKVĚLÁ ZÁBAVA, VĚDOMOSTI, KULTURA, PIVEČKO
A MÍT TO JEN ZA POLOVIC?
Každé pondělí od 18:00 hrajeme Pubquiz – zábavnou vědomostní hru pro
každého. Poskládejte přátele, kolegy z práce nebo rodinu
do týmu o maximálně 8 hráčích a přijďte vyhrát!
Nebojte se, bude vás to bavit!
Rezervace stolů, výsledky, fotky a další info na www.pubquiz.cz.

S tímto kuponem máte
vstupné jen za 30 Kč!

S tímto kuponem máte
vstupné jen za 30 Kč!

S tímto kuponem máte
vstupné jen za 30 Kč!

S tímto kuponem máte
vstupné jen za 30 Kč!

Platnost: listopad 2018.

Platnost: listopad 2018.

Platnost: listopad 2018.

Platnost: listopad 2018.

SLEVA 50%
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SLEVA 50%

SLEVA 50%

SLEVA 50%
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