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Periodický tisk města Kynšperk nad Ohří

ZDARMA

Doplňující fotografie

Z města

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostka Jana Tomsová nadále pokračují
v tradici setkávání se s občany našeho města
při příležitosti oslavy jejich významného životního jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci říjnu 2019 oslavili významné životní výročí:
paní Jarmila Langová (80 let)
paní Helena Hrubošová (90 let)
paní Anna Ridziková (90 let)
paní Ludmila Švagerová (90 let)
a paní Jarmila Kopecká (85 let).
Milí jubilanti, přejeme Vám ještě dlouhá a spokojená léta, prožitá ve zdraví a osobní pohodě.
paní Helena Hrubošová 90 let
kancelář starosty

Den se starostou a místostarosty
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
4. listopadu a 2. prosince 2019

K 31. 12. 2019 se ruší pobočka
České spořitelny i u nás v Kynšperku nad Ohří
Velká tuzemská bankovní trojka připravuje změny v řízení.
Jejich důsledkem bude propouštění a rušení poboček.
Největší tuzemské banky – Česká spořitelna,
Československá obchodní banka a Komerční banka – připravují
velké změny, které směřují k zeštíhlení.
Bankovní domy totiž chtějí zjednodušit řízení,
zrušit nerentabilní pobočky, připravit se na digitalizaci
a také si udržet zisky.
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Z města

Nové začátky u Pastelek
Do nového školního roku vstoupily děti s tématem Vesmír. Celý rok si budou hrát na kosmonauty, kteří prozkoumávají vesmír a společně se seznamují s naší sluneční soustavou.

Učitelky Pastelkové třídy
MŠ v Zahradní ulici

Sportování Pastelkové
třídy v tělocvičně
Jako každý rok, tak i letos říjen přinesl dětem
z mateřské školy v Zahradní ulici možnost
sportovat v hale TJ Slavoj, kde si hrají, cvičí
a užívají si jako velcí sportovci.
Učitelky Pastelkové třídy
MŠ v Zahradní ulici

Vzpomínka
Co osud vzal to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 3. 11. 2019 uplynul II. smutný rok od doby,
kdy nás navždy opustila naše nejdražší maminka, manželka, babička, prababička, sestra paní
Irena Bělunková z Kynšperka nad Ohří.
Se vzpomínkou v srdcích: manžel František, děti, vnoučata, pravnoučata
a sourozenci s rodinami.
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Zájmová činnost

Shrnutí letošního roku v ZKO
Kynšperk nad Ohří

15. Voříškiáda
Letošní ročník se konal 18. května a nesl se
v duchu divokého západu. Mohli jste narazit
na řadu kovbojů a potkat se s indiány.
Soutěžilo se v rychlosti zdolání trati. V tom,
kdo nasbírá nejvíce bodů. Vybíral se Nejkrásnější voříšek. Po celou dobu hlasovali
všichni přítomní, z řad soutěžících i diváků,
která maska je nejlepší. Ze všech čtyř disciplín získal každý soutěžící určitý počet bodů,
z jejichž součtu vzešel Absolutní vítěz 15. Voříškiády, letošní novinka.
Hlavní podporou této soutěže bylo naše město Kynšperk nad Ohří, sponzorem byl zverimex Pajtaš, Petra Petrů a její čuchací koberečky ´´Pro psí nosy´´, Petr Prokeš se svojí
záchrannou a odchytovou službou pro zvířata
a Hafošijem.

Moc Vám všem děkujeme.
Vítězové:
Děti:
1. místo Pavel Hora a Rocky
2. místo Kateřina Vrabcová a Axel
3. místo Kristýna Opavová a Amy
Dospělí:
1. místo Lucie Macková a Seiko
2. místo Iveta Horová a Exík
3. místo Dagmar Halová a Bertík
Nejrychlejší dvojice:
1. místo Aneta Vebrová a Johnny
2. místo Dagmar Halová a Bertík
3. místo Iva Vykoukalová a Fanny
Nejkrásnější voříšek Fanny
(pánička Iva Vykoukalová)
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Zájmová činnost

Nejlepší maska Karolína Turková
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Absolutní vítěz 15. Voříškiády Aneta Vebrová s Johnnym

Zájmová činnost

6. Agihrátky s překvapením
15. září proběhl 6. ročník našich Agihrátek,
agility závodů složených pouze z agility her,
a to Gambler, Sudá-Lichá, Cikcak jumping
a k tomu přidáno překvapení. Překvapením byl
běh po fáborkách na čas, střelba, úkoly a část,
která zahrnovala povely poslušnosti pro psa.
Všichni si tak během závodního dopoledne
vyzkoušeli agility a poslušnost ze sportovní
kynologie. Dohromady se tak jednalo o pět
samostatných disciplín hodnocených zvlášť,
na závěr si tři nejlepší z nejlepších odnesli poháry.
Poděkování patří našemu městu Kynšperk
nad Ohří, které tyto závody podpořilo, děkujeme.

Vítězové:
Nejlepší čas:
1. místo Denisa Vaněčková a Dorro
2. místo Dagmar Marešová a Ave
3. místo Karolína Turková a Melmen
Nejvíce bodů + poslušnost
1. místo Eliška Dvořáková a Aira
2. místo Barbora Kovářová a Bailey
3. místo Dagmar Marešová a Ave
Gambler:
1. místo Denisa Vaněčková a Dorro
2. místo Dagmar Halová a Amálka
3.místo Karolína Turková a Melmen
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Zájmová činnost

Sudá - Lichá
1. místo Karolína Turková a Melmen
2. místo Denisa Vaněčková a Dobby
3. místo Eliška Dvořáková a Aira
Cikcak jumping
1. místo Karolína Turková a Melmen
2. místo Dagmar Marešová a Ave
3. místo Denisa Vanečková a Dobby
Pohárová místa
1. místo Karolína Turková a Melmen
2. místo Dagmar Marešová a Ave
3. místo Denisa Vaněčková a Dobby
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Agility kladina
Díky dotacím od města Kynšperk nad Ohří
jsme pro náš klub a agility nadšence mohli letos pořídit agility kladinu, poslední agility překážku, která nám chyběla.
Velice si toho vážíme a moc děkujeme.

ZKO Kynšperk nad Ohří

Školní družina

Výlet se školní družinou
Dne 2.10. 2019 jsme připravily pro děti výlet. Plasy u Plzně byly první zastávkou. Zde
si děti zkusily zahrát minigolf s 18 jamkami,
prohlédly ZOO a hledaly poklad (plnily úkoly). Nejvíce se jim líbili bílí lvi, pelikáni, surikaty a Drákulův hrad. Po zakoupení suvenýrů

(utracení nějaké té korunky) jsme se všichni
přemístili do Plzně. Zde jsme pro děti domluvily a objednaly exkurzi ve svíčkárně RODAS
s dílničkami. Každé dítě si vyrobilo a ozdobilo
dvě svíčky, zápich ve tvaru dýně a nasypalo
do sáčku bylinkovou koupelovou sůl. Děti byly

7

Školní družina

z dílniček nadšené a ještě k tomu si odvezly
vlastnoručně vyrobené dárky pro své nejbližší.
Součástí výrobny je podniková prodejna turis-

tických suvenýrů, kde si děti mohly nakoupit.
Z výletu byli všichni nadšeni a spokojeně jsme
odjížděli domů. Těšíme se na další výlet.
Vychovatelky
H. Soukupová a L. Lukáčová

8

Základní škola

Okresní a krajské kolo v přespolním běhu
Okresní kolo v přespolním běhu se konalo
v areálu Baníku Sokolov. Naši starší žáci (Mikuláš Bešta, Jan Radl, Matěj Vaňura, Pavel
Fürst, Marek Klier) se fantasticky popasovali s konkurencí 12 týmů a po skvělém běhu
na více než 2,5 kilometrové trati se všichni
vešli mezi první dvanáctku výsledkové listiny.
(nejlepším běžcem z našeho družstva se stal
Mikuláš Bešta – 2.místo). To znamenalo nejnižší součet pořadí a tím pádem jasné vítězství, znamenající postup do kola krajského.
To se konalo o týden později, ve sportovním
areálu na vrchu Háj v Aši. Náročná kopcovitá trať a krajská konkurence. Po prvním kole

se všichni naši zástupci pohybovali v první
polovině startovního pole a pořadí udrželi až
do cíle, což dávalo naději na dobrý výsledek.
Stříbrnou příčku z okresního kola zopakoval
náš nejlepší běžec – Mikuláš Bešta. Nakonec
– překvapivé vítězství našeho týmu a možnost
reprezentovat Karlovarský kraj na republikovém finále v Hradci Králové.
Všem pěti běžcům patří obrovská gratulace
a poděkování za fantastickou reprezentaci
naší základní školy v okresním i krajském kole.
					
					
Mgr. Pavel Procházka
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Základní škola

Republikové finále v přespolním běhu
Jako vítězové krajského kola se naši žáci
(Mikuláš Bešta, Jan Radl, Matěj Vaňura,
Marek Klier a Pavel Fürst) představili na republikovém finále v přespolním běhu. Spolu
s dalšími pěti týmy z Karlovarského kraje se
v areálu Stříbrný rybník u Hradce Králové poměřili s velmi kvalitní a početnou konkurencí.
V kategorii starších žáků se na tříkilometrovou
rovinatou trať vydalo přes sedmdesát běžců.
Výborného individuálního výsledku dosáhl Mi-

10

kuláš Bešta, který doběhl jako desátý. I ostatní
bojovali ze všech sil a celkově našemu týmu
patří 11. místo v republice. Pro všechny to byl
určitě velký zážitek a motivace pro případné
další sportování.
Velká gratulace a poděkování za reprezentaci
naší školy, města i Karlovarského kraje.
					
		
Mgr. Pavel Procházka

Partnerské město

Tenisový turnaj v Himmelkronu
Dne 14. 9. 2019 se naši tenisté vydali do partnerského města Himmelkron, aby se utkali
v přátelském utkání s našimi německými kolegy. Toto přátelské klání se koná každoročně
již od roku 2004 a v pořádání turnaje se města Kynšperk nad Ohří a Himmelkron pravidelně střídají. V přátelské atmosféře na kurtech
i u bohatého občerstvení prožili všichni tenisté
slunečný a pohodový den. Chvíli zamračeno

bylo jen při vyhlašování výsledků 16 ti zápasů ve dvouhrách i čtyřhrách, které dopadly
ve prospěch domácích 9:7. Po vzájemném
předání drobných dárků a upomínkových
předmětů a s příslibem Erwína Tischera o příští návštěvě u nás, se naši tenisté ve večerních hodinách odebrali domů.
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ZUŠ

Imatrikulace studentů AKADEMIE KULTURY
A UMĚNÍ PRO SENIORY města Kynšperk nad Ohří
Akademie umění a kultury pro seniory města
Kynšperk nad Ohří byla oficiálně zahájena
1. 10. 2019. V sále naší ZUŠ proběhla imatrikulace nových studentů. Přihlášení senioři se
zde seznámili s lektory, kteří je budou po dobu
studia vyučovat. Obdrželi indexy o průběhu
studia a byli pozváni na malé občerstvení, kde
měli možnost se navzájem poznat. Akce byla
velmi příjemná a noví studenti byli ujištěni, že
na ně nebudou kladeny přehnané nároky, a že
si svou výuku budou moci přizpůsobit svým
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potřebám a schopnostem. Lektoři akademie
se těší na svou úplně novou zkušenost při
vzdělávání studentů seniorského věku. Děkujeme zástupcům Města Kynšperk nad Ohří paní místostarostce Janě Tomsové, panu místostarostovi Marku Matouškovi, panu radnímu
Pavlu Bendovi a paní ředitelce Sociálních služeb Kynšperk nad Ohří Mgr. Lence Antolové,
MPA za návštěvu a příjemně strávené chvíle
při společném posezení s lektory a novými
studenty.
ředitelka školy

Lékaři

Dětský lékař
MUDr. Miroslava Komárková
Chebská 615
Tel.: 352 683 133
PO 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
ÚT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (poradna)
ST 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
ČT 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30
PÁ 7.30 – 11.00 13.00 – 14.30 (pro zvané)
Ordinace pro děti a dorost

Praktický lékař

MUDr. Iva Loníková

MUDr. František Uhlík

J. A. Komenského 772

J. Žižky 730

Tel.: 352 693 696

Tel.: 352 683 057

PO 7.30 – 11.00
ÚT 7.30 – 10.00

13.00 – 14.30
(poradna pro zdravé děti)

PO 8.00 – 10.00

12.00 – 14.00

ÚT 7.30 – 10.00

12.00 – 14.00

ST

7.30 – 11.00

ST 10.00 – 14.00 16.00 – 18.00

ČT

7.30 – 10.00

ČT

PÁ 7.30 – 11.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický lékař
MUDr. Václav Janda
Zahradní 892
Tel.: 720 022 250
10.00 – 18.00
7.30 – 14.00
12.00 – 16.00
7.30 – 14.00
7.30 – 12.30

7.30 – 11.30

12.00 – 14.00

PÁ 9.30 – 11.30

12.00 – 14.00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Praktický zubní lékař
MUDr. Marie Emmichová
J. A. Komenského 772
Tel.: 352 683 127
7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
7.30 – 11.00
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Fotbal

Fotbalový podzim v Kynšperku
Po povedených oslavách 100 let fotbalu
v Kynšperku nad Ohří naši muži hned druhý
den odehráli hodně smolný zápas na půdě
Lokomotivy Mariánské Lázně. Byť jsme byli
lepším mužstvem, přesto jsme prohráli 1-2,
když jsme v posledních minutách inkasovali
dvě branky. V dalším týdnu jsme hostili Jiskru
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Plesnou a po špatném výkonu, jsme prohráli
0-2. Nelze se vymlouvat na to, že nám chybělo několik hráčů, kteří hrají stabilně v základní
sestavě. Poté naše mužstvo hrálo na hřišti
vedoucího mužstva soutěže Sokola Lipová.
Zlepšená hra a bojovnost všechny překvapila. Po vyrovnaném poločase, jsme si nakonec

Fotbal

odvezli všechny body za výhru 2-5. K dalšímu
zápasu jsme zajížděli na hřiště Jiskry Hazlov.
Po výborném výkonu a především proměněných šancích z druhé půle jsme Hazlov deklasovali 0-8. Poslední zápas v měsíci říjnu
hrajeme opět na venkovním hřišti 27. 10.

2019 s rezervou Spartaku Chodov. Pak ještě
následuje domácí zápas s posledním celkem
Ajax Kolová 2. 11. a podzimní část zakončíme 10. 11. na hřišti Jiskry Aš. V zimních měsících bude následovat příprava na jaro 2020.
Karel Bayer
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Různé

POZVÁNKA
na již V. ročník memoriálu
Jana „Hansiho“ Žiliny v
PRŠÍ
14.12.2019 od 09:00 hod,
Bílá Labuť

ZO ČZS Kynšperk nad Ohří děkuje.
Dne 16. 9. 2019 byl výborem ZO ČZS Kynšperk nad Ohří organizován zájezd
autobusem firmy „Vyskočil“ na „Zahradu Čech“ do Litoměřic pro naše zahrádkáře a
jejich rodinné příslušníky. Účast našich zahrádkářů a ostatních byla velká.
Každým rokem se na výstavišti naši členi inspirují novými poznatky v
sadbách, roubování, pěstování a ochrany rostlin a zvýšením produktivnosti
pěstovaných kultur. Zájezd hodnotím jako zdařilý a velmi inspirativní. Touto cestou
chci poděkovat Městu Kynšperk nad Ohří za finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč,
který významnou měrou pomohl k realizaci zájezdu.
Naši zahrádkáři se těší na příští rok, na další ročník výstavy v Litoměřicích.
Předseda svazu Ing. Josef Baron
jbaron@email.cz
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Různé

Slovo senátora
30 let od sametové revoluce –
máme co slavit?
Listopad 1989 mě zastihl jako studenta v Praze na ČVUT. Byla to nádherná a neopakovatelná část mého života. Letos si připomínáme
třicet let od těchto okamžiků a myslím, že je to
příležitost jak k oslavě, tak i bilancování.
Byla to obrovská úleva, když skončila cenzura, a my si najednou mohli koupit knihy zakázaných autorů, vidět trezorové filmy a číst
svobodné noviny. Mohli jsme veřejně mluvit
o čemkoli, aniž jsme se museli ohlížet a bát
se, jestli mezi námi není nějaký donašeč. Zmizel všudypřítomný strach. Byli propouštěni
političtí vězni. Po dlouhých letech zpívali Kryl,
Kubišová nebo Matuška, začaly koncerty zakázaných kapel. V Praze hráli poprvé Rolling
Stones. Z exilu se vracela spousta úžasných
Čechoslováků, spisovatelů, vědců. Mohli jsme
poprvé v životě vycestovat na západ a s údivem pozorovat ten obrovský ekonomický
a kulturní rozdíl. Prezidentem se stal komunisty zavíraný disident a světovými politiky uznávaný dramatik Václav Havel. V obchodech se
pomalu začalo objevovat západní zboží. Mohli
jsme svobodně volit. Vracel se komunisty
ukradený majetek. Mladí lidé mohli začít studovat v zahraničí. Naši republiku začala opouštět ruská okupační vojska. Prostě zázrak.
Nicméně přechod od totality k demokracii
byl mnohem těžší a složitější, než se nám
ke konci roku 1989 mohlo zdát. V divokých
90.letech, kdy se začal teprve tvořit právní
rámec a pravidla fungování země, probíhala
naprostá kulturní proměna. Začala ale také
divoká privatizace. Dobu ovládla zčásti bezskrupulóznost, která se nezastavila před ničím
a jejíž vliv začal prorůstat i do politiky a justice.
Díky některým politikům a mocenským hrám,
díky zametání kauz pod koberec, díky mnoha
korupčním skandálům, které nikdy nebyly vy-

šetřeny, v lidech rostla frustrace a nespokojenost. I díky opoziční smlouvě, kdy se ve jménu rozdělení moci spojili dva hlavní političtí
nepřátelé a ideoví odpůrci, ztratila velká část
voličů důvěru v samotný smysl voleb, smysl
politických idejí a politických programů. Od té
doby klesla výrazně nejenom volební účast,
ale i zájem lidí o politiku a programy stran, které se dnes leckdy scvrknou do jednoduchých
populistických marketingových hesel. Věcná
politická diskuze je často překryta zbytečnými urážkami, vyhrocenými emocemi, vyvoláváním strachu a také útoky na samotné pilíře
našeho demokratického státu.
„Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat nedostatky, nesmíme překonávat demokracii.“ Tato slova našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka jsou stále aktuální. Demokracie je především o dialogu, o respektu k druhým a jejich názorům, o věcné poctivé diskusi
nad tím, jak spravovat naši zem. Nenechme
se rozdělit na nedůležitých sporech a mluvme
spolu. Hledejme věci, které nás spojují, jako je
láska k naší malé krásné zemi uprostřed Evropy nebo touha po spravedlivé a bezpečné
společnosti. A hledejme cesty, aby se nám žilo
lépe. Máme k tomu ty nejlepší podmínky. Demokracie má přes svou nedokonalost nesmírnou a základní výhodu. Chyby a nedostatky
lze měnit a opravovat, nic není „na věčné časy
a nikdy jinak“. Po třiceti letech máme opravdu
velký důvod k oslavě!

Miroslav Balatka,
senátor za obvod č. 2 – Sokolov
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Různé

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
844 06 06 06 Po-Pá 8:00-17:00

info@zuusti.cz www.zuusti.cz

________________________________________________________________________

AKCE:

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

TRVÁNÍ:

1. 10. - 30. 11. 2019

URČENO: pro občany, kteří využívají individuální zdroje
(studny, vrty) pro zásobování pitnou vodou

________________________________________________________________________
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění,
dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:

x

Escherichia coli

x

Koliformní bakterie

x

Amonné ionty

x

Dusičnany

x

Dusitany

x

TOC

x

pH

x

Železo nebo mangan

x

Tvrdost (Ca + Mg)

Rn

U

________________________________________________________________________

CENA:

750,- Kč s DPH

(620,- Kč bez DPH)

Pokud chcete znát nejen mikrobiologickou a chemickou kvalitu vaší vody, nechte si
stanovit i základní radiologické ukazatele radon a uran, nyní ve zvýhodněné ceně
290 Kč s DPH (cena mimo akci je 678 Kč s DPH).
Obsahuje:
Akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu o zkoušce včetně posudku, zaslání výsledků
e-mailem.

________________________________________________________________________
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz nebo volejte naši zákaznickou
linku 844 06 06 06.

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic
na pracovišti Zdravotního ústavu.
…………………..…
…………
…
jsme Vám k dispozici na 31 pracovištích v rámci 9 krajů ČR.

Nejbližší pracoviště: Karlovy Vary, Závodní 94

________________________________________________________________________
___________________
_

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
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Kultura

SOBOTA
• 14. PROSINCE •
16.00 HOD.
• KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE •

VANOCNI
KONCERT

SARKANI
CHEBSKY CHRAMOVY SBOR
V RÁMCI KONCERTU PROBĚHNE PRODEJNÍ VÝSTAVA RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH
VÁNOČNÍCH OZDOB A DEKORACÍ, NA JEJICHŽ VÝROBĚ SE PODÍLELI
KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z KYNŠPERKA NAD OHŘÍ

VSTUPNE - DOBROVOLNE
• PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTU JE PŘIPRAVENO NĚCO NA ZAHŘÁTÍ •

POŘADATELÉ

VÝTĚŽEK Z PRODEJNÍ VÝSTAVY A ZE VSTUPNÉHO
BUDE URČEN NA AKTIVIZAČNÍ ČINNOST PRO KLIENTY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z KYNŠPERKA NAD OHŘÍ
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Kultura
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Kutlura
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Kino
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Kino
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Kultura

24

Kultura

PROGRAM FILMOVÉHO FESTIVALU SNOW FILM FEST:
Kino MěKS Kynšperk nad Ohří v sobotu 23. listopadu 2019
14.00 hod.
Slavnostní zahájení festivalu
Surfer Dan (USA, 8 min., režie Tim Kemple; surfování v zimě)
Střípky ze života horolezce (ČR, 28 min., režie Libor Dušek; životopisný)
Queen Maud Land (USA, 28 min., režie C. Wright, T. Keating; expedice Antarktida)
15.45 hod.
Můj svět (ČR, 14 min., režie Filip Louma, Debora Vaňková; životopisný)
Ice and Palms (Německo, 32 min., režie Philipp Becker; lyžování v Alpách)
17.00 hod.
Cestovatelská přednáška –
Persie nebo Írán? Putování za šálkem čaje pohledem Dagmar Ch. Frankové
doplněná výstavou fotografií.
18.30 hod.
Onekotan (Rakousko, 52 min., režie Simon Thussbas; lyžování v Tichém oceánu)
19.30 hod.
Slavnostní ukončení festivalu
Doprovodný program: ukázky exotické kuchyně, domácí limonáda a podzimní
výzdoba ateliéru Paní Louka, knižní obchůdek paní Fiedlerové, nabídka vín z J&J
Vinotéky Kynšperk nad Ohří, ochutnávka čilých čili-papriček :)
Místní pořadatel festivalu: Kynšperská RE-Generace, z. s.
Místní partner festivalu: Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
Finanční podpora festivalu: Město Kynšperk nad Ohří, Karlovarský kraj – Živý kraj
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Kultura, inzerce
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