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Z města

Vítání občánků,
Další termín slavnostního obřadu „Vítání občánků“ pro nově narozené děti s trvalým pobytem v Kynšperku nad Ohří je naplánován
na den 23. 10. 2015 od 14.00 hod. Slavnostní akt vítání se vztahuje na děti ve věku od 6
týdnů do 1 roku dítěte.
Máte-li zájem se zúčastnit obřadu, můžete se na obřad přihlásit osobně na správním

a sociálním odboru městského úřadu, kancelář č. 4, přízemí, u Bc. Aleny Kadavé (tel.
č. 352 350 427) nebo přihlášku vyplnit a doručit na podatelnu městského úřadu nejpozději
do 13. 10. 2015. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bc. Alena Kadavá
za správní a sociální odbor                         

Kynšperští jubilanti
Pan starosta Ing. Tomáš Svoboda a paní místostarostky Mgr. Štěpánka Neubergová a Eva
Knížová již druhým rokem pokračují v tradici
setkávání se s občany našeho města při příležitosti oslavy jejich významného životního
jubilea.
Vedení města gratuluje občanům, kteří v měsíci srpnu 2015 oslavili významné životní výročí:

paní Ema Křehlíková (85 let)
a paní Mária Krajczárová (80 let).
Milé jubilantky, přejeme vám ještě dlouhá
a spokojená léta.
kancelář starosty

Blahopřejeme
Nedělejte si z toho nic,
že je Vám zas o rok víc.
Máte-li zdraví, štěstí shůry,
dobrých přátel všude fůry,
věk už roli nehraje.
A o tom přece život je.
V měsíci září 2015 oslaví své narozeniny členky naší ZO SPCCH paní
Hurdichová Ludmila
Rádlová Jiřina
Vše nejlepší hlavně stálé zdraví a veselou
mysl do dalších let vám přeje
výbor ZO SPCCH     
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Vážení spoluobčané,
máte dotazy na dění ve městě nebo náměty, které nám chcete sdělit?

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 7. září 2015 a 5. října 2015.

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří z 5. 8. 2015
si můžete přečíst na stránkách města www.kynsperk.cz
Kliknout na: městský úřad - rada města - usnesení

Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří
Dne 16. září 2015 se od 18.00 hodin koná
zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří v Panském domě ulice Gorkého 1.

Nabídka prostorů sloužících podnikání v majetku
města do nájmu:
1) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu č. p. 562 v Gorkého ulici, Kynšperk
nad Ohří o výměře 52,32 m2
2) prostor sloužící podnikání v přízemí objektu č. p. 368 v ulici Chebská, Kynšperk
nad Ohří o výměře 34,07 m2
za těchto podmínek:
•
pronájem na dobu určitou nebo neurčitou, dle požadavku žadatele
•
výše nájemného bude stanovena dle

•
•

způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci
služby spojené s nájmem budou hrazeny samostatně
nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně
užívání
Ing. Radomíra Kiclová
referentka majetkového odboru

Oznámení o zahájení činnosti
Od 01. 07. 2015 obecně prospěšná společnost KSK centrum, Karlovy Vary, za podpory
Města Kynšperk nad Ohří, poskytuje občanům
města Kynšperk nad Ohří a přilehlým obcím
odborné sociální poradenství formou občanské poradny. Občané se mohou na poradnu
obrátit se svými problémy v rámci:
•
dluhového poradenství (oddlužení –
pomoc při vyhotovení Návrhů na dlužení,
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•

konsolidace úvěrů, finanční gramotnost
– kurzy, semináře, vytváření osobních
a rodinných rozpočtů, poradenství při
exekuci)
rodinného poradenství (rozvody, majetkové vyrovnání, dědické řízení, vyživovací povinnost – trestní oznámení, exekuční vymáhání, svěření dětí do výchovy
a výživy, domácí násilí – zprostředkování

Z města

kontaktu s příslušnými orgány, sociální
dávky a důchody)
•
ostatního poradenství (pracovně právní
vztahy – uzavírání a ukončování pracovního poměru, pracovní smlouvy, bydlení
– nájemní vztahy, prodej a koupě nemovitosti, právní systém a právní ochrana – pomoc při řešení problémů v rámci
trestního a přestupkového řízení, ochrana spotřebitele – reklamace, vymáhání
spotřebitelských práv, posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů)
Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým
taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou
ji řešit vlastními silami. Pravidla pro poskytování služby:
Bezplatnost: Odborné sociální poradenství
je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento
přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.
Diskrétnost: Žádná informace, zjištěná
od uživatele v průběhu poradenského pro-

cesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu
nikomu předáno.
Nezávislost: obecně prospěšná společnost
je nezávislá nevládní organizace a její služby
jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných
organizací.
Nestrannost: Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány všem lidem
bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.
Kde nás najdete?
Město Kynšperk nad Ohří poskytlo občanské
poradně kancelář v přízemí budovy Radnice,
ul. Maxima Gorkého 1/16, Kynšperk nad Ohří.
Služba je poskytována po předchozí telefonické domluvě na č. 605 295 009 (p. Nývltová)
každou středu v době od 09:00 h do 16:30 h.
Božena Nývltová, DiS.
odborné právní poradenství

SE USKUTEČNÍ DNE 12. 9. 2015
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
Zahájení: 900 hodin
Družstvo: mladší žáci Kynšperka nad Ohří a Himmelkronu
Občerstvení a poháry zajištěny.
Přijďte podpořit naši mládež!!!
Srdečně zvou pořadatelé: Město Kynšperk nad Ohří a TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří
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100 táborníků luštilo záhadu
V červenci tradičně proběhl letní dětský tábor
pořádaný Martinou Nemethovou a Jiřinou Gogolovou, v letošním roce konaný v rekreačním
zařízení na Vránově, Na pískách u Lomnice.
Celý rok byl v duchu příprav, jak programových, tak administrativních. V tomto roce se
zúčastnilo 100 dětí a 27 dospělců z Březové,
Kynšperka nad Ohří a celého regionu.
Začátkem června obdrželi všichni účastníci osobní dopis od Sherlocka Holmese
a Dr. Watsona:

Jako odměnu královna přislíbila šlechtický titul
a nemalý peněžní dar.
*** Detektivní kancelář Baker Street 221B ***

Záhada ztraceného prstenu
Místo finálních příprav korunovace prince Henryho VII. mají v paláci úplně jiné starosti. V Alžbětínském sále došlo k loupeži, nad kterou
i největší odborníci kroutí hlavou. Vyšetřování
dostal na starost sám Sherlock Holmes. Byl odcizen korunovační prsten, který je královskou
rodinou předáván z generace na generaci již
pět století. Prsten zmizel během plesu konaného k příležitosti blížící se korunovace. Vzhledem k velkému počtu hostů na plese bude vyšetřování a usvědčení pachatele velmi
komplikované. Na takto velký případ však
bude i Sherlock Holmes potřebovat pomocníky ze všech koutů světa. Proto vyzýváme
všechny detektivy a soukromá očka, aby se
1. července připojili k Sherlockovi na nádraží King´s Cross a vydali se s ním po stopách
ztraceného korunovačního prstenu.
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A tak nastal konečně očekávaný den „D“, hodina „H“. Pohodlně jsme se usadili do autobusů,
vyslaných Sherlockem Holmesem, které nás
dopravily na utajené místo, kde se budeme
podílet na rozuzlení velmi zapeklitého případu.
Vyšetřování našeho případu vyžaduje maximální utajení. Rozlišení týmů zajišťují barevné
šátky. Podle posledních informací je podezřelých víc a pohybují se nenápadně mezi námi.
K jejich nalezení bude třeba důvtipu. Z tohoto
důvodu se vyšetřovatelské týmy zabývaly prohledáváním okolí a pátráním po indiciích, které
by nás mohly přivést na nějaké konkrétnější
stopy. Pátrání přineslo své ovoce. Sluníčko

Z města

nezahálí a rozpaluje okolní krajinu do neuvěřitelných teplot. Na řadu přišel plavecký výcvik v bazénu, zdatnější jedinci se přesunuli
k řece, kde trénovali pohyb v proudu. Postupem času vyplynulo, že týmy nemohou zas až
tak úplně spolupracovat, neboť za dopadení
pachatelů je vypsána odměna. Stranou musí
jít osobní sympatie a začíná boj. Mezi správné vlastnosti patří nebojácnost. Ta se prověří
přespáním v neznámé krajině. Každý z nás si
vybudoval ležení, kde strávil nadcházející noc.
Přespání v terénu bylo velmi zajímavou zkušeností. Za našimi týmy přijel také pan Martin
Hámor. Tento chebský lukostřelec se zúčastní
kvalifikačních závodů o účast na Olympijských
hrách 2016 v Rio de Janeiru. A my jsme měli
to štěstí, že vedl naší přípravu v lukostřelbě
právě on a jeho tým. Střelba z luku je zajímavá disciplína, užili jsme si a hodně se naučili .
Fyzická zdatnost je velmi důležitá pro úspěšné zvládnutí vyšetřovacích praktik, zejména
v terénu. Celý jeden den byl ve znamení sportovních her, které vyvrcholily táborovou olympiádou. Jednotlivá sportoviště byla rozmístěna
v celém areálu, ale i za jeho branami. Každý
z nás soutěžil sám za sebe, ale i za svůj tým.
Také stavba kamenných sloupů v řece vyžadovala znalosti a dovednosti z oboru stavitelství. Postavit co nejvyšší sloup není žádná
legrace a bylo třeba pracovat velmi přesně.

Protože řeka je nepředvídatelná a rychle se
může proměnit v nebezpečný veletok, naše
další kroky směřovaly ke stavbě vorů, které
by dokázaly bezpečně převézt některého člena týmu. V průběhu jedné noci se proti nám
postavila i příroda. Bouře, která se prohnala
naším krajem, vyřadila z činnosti elektrické vedení. Celý Vránov se ponořil do hluboké tmy.
Vedoucí vyšetřovacích týmů se na zbytek noci
přemístili ke svým malým spolupracovníkům,
čímž zajistili klid v týmech. Ostatní techničtí
pracovníci se pustili do řešení krizové situace. Do té doby, než byla po dvaceti hodinách
obnovena dodávka elektrické energie, pracovníci kuchyně vařili na kamnech a nezbytná
elektrická zařízení napájela elektrocentrála
od pana Vrány. Nastalý čas vyplnil svým vystoupením žonglér Kašpar Klepal. Předvedl
nádherné artistické kousky a po ukončení
vlastního vystoupení dal našim vyšetřovatelům
možnost vyzkoušet si vlastní zručnost. Na základě dalších zjištěných skutečností naše
týmy začaly sestavovat pravděpodobný okruh
podezřelých. V průběhu několika posledních
dnů se objevovaly indicie, vedoucí k důležitým
závěrům. Do profilu paláce jsme si začali zaznamenávat pohyby a rozmístění podezřelých
osob v inkriminovanou dobu. Tyto záznamy
budou v brzké době využity k odhalení pachatelů. V rámci relaxace byl do našeho areálu
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pozván pan Lorenz z Kynšperka nad Ohří se
svým synem Richardem a předvedli nám své
umění řidičů čtyřkolek. Krásné vystoupení
bylo korunováno průjezdem ohnivou stěnou.
Naše detektivy čekalo další překvapení. Jízda
na koni je nejen dobrodružná, ale i nádherná.
Na ranči pana Vrány čekaly překrásné kobylky
v doprovodu Veroniky Fazekašové a jejích kolegyň z jezdeckého oddílu, které nás povozily
po ranči. V průběhu vyšetřování jsme získávali klíče ke komnatám v paláci. Nadešel den,
kdy jsme se pustili do pátrání v místě zločinu.
Důležitým faktorem bylo správně přiřadit klíče
k patřičným zámkům a tím si odemknout dveře. Sešel se soudní tribunál, který měl soudit
obžalované. Ti měli poslední možnost své obhajoby a poté jim nezbývalo než čekat na vynesení rozsudku. Dopadeným zločincem byl
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usvědčen Muny Munka, u kterého se dokonce
odcizený korunovační prsten našel. Šťastná
královská rodina uspořádala slavnostní ples,
na který byly pozvány všechny týmy, které se
vyšetřování zúčastnily.
Tím skončil náš úžasný pobyt na Vránově
a my se vracíme ke svým rodinám s překrásnými zážitky. Užili jsme si plno legrace a smíchu, navázali nová přátelství. Tak ahoj na Vránově 2016. Poděkování patří vedení a všem
pracovníkům tábora, kteří dětem zodpovědně
připravili kousek bezva prázdnin ve své dovolené, bez nároku na finanční odměnu. A také
těm, kteří nám pomohli uskutečnit tyto bezva
chvíle na Vránově 2015- Město Březová, Město Kynšperk n./Ohří, Martin a Lucie Štěpánkovi, MuDr. Ladislav Krupka, Martin Hámor,
Kašpar Klepal, pan Lorenz se synem Ríšou,
DJ Šurda, Marcela Paroubková, Sokolovský
deník, kterému se naše počínání natolik líbilo, že sledoval a publikoval celý náš pobyt
na Vránově. Také bychom rádi touto cestou
poděkovali panu Vránovi za pronájem areálu
a za to, jak se o nás po celou dobu pobytu
vzorně staral.
Za vedení tábora a spokojené děti
Martina Nemethová a Jiřina Gogolová

Základní škola

Děti putovaly vesmírem
Vesmír zahrnuje hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor a mnoho dalšího. Letošní
téma dětského letního tábora „Letíme na Měsíc“ připravil Dům dětí a mládeže základní školy. Nádherné prostředí RS Letiny nám umožnilo
užít si čtrnáctidenního dobrodružství s našimi
kamarády. Putovali jsme z planety na planetu,
Hvězdné války nás přesunuly v čase do mi-

nulosti i budoucnosti, proletěli jsme Černou
dírou a závěr našeho cestování dovršila neuvěřitelná podívaná na obloze v podobě kometárního roje nazývaného Perseidy. Na naši
modrou planetu Zemi jsme se vrátili šťastni
s neuvěřitelnými a nezapomenutelnými zážitky.
Darht Vader  (Jana Tomsová)

Čekání na poštu

Spaní pod širákem

Grilovačka
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Hvězdné války

Miss Letiny
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT z.s.
Stručná historie skautského střediska Lípa
O tom, zda existovalo skautské hnutí v Kynšperku nad Ohří i před rokem 1945 a po něm,
se nedochovaly žádné známé záznamy, proto
je možno pouze krátce nastínit historii skautského hnutí tak, jak se v Kynšperku nad Ohří
odvíjela po roce 1968.
V roce 1968 byla v Československu znovu obnovena činnost organizace Junák, která byla
zakázaná komunisty po r. 1948. Nestalo se
tak nějakým „pokynem shora“, ale spontánním
projevem solidarity a ochoty pracovat na obnově skautského hnutí, který projevili účastníci
posledního rozloučení s bratrem Slávou Řehákem dne 3. 1. 1968.
V Kynšperku nad Ohří dal podnět k zahájení činnosti bratr Bruno Pinc – Pedro, který
si od tehdejšího MěNV pronajal dvě místnosti
(dnes prodejna tabáku a květin naproti autobusovému nádraží) a zřídil v něm informační
Junácké středisko. Velkou výhodou bylo to,
že místnosti měly velké výlohy (kdysi zde byla
prodejna), ve které byla umístěna propagační
výstava o skautském hnutí, která dokázala
oslovit řadu zájemců o členství. V Kynšperku
nad Ohří sešli všichni zájemci o členství (30
dětí), kteří byli seznámeni s činností a organizací Junáka a kterým byly předány skautské
propagační materiály. Ne všichni obyvatelé
Kynšperku však přivítali vznik nové organizace s nadšením: v noci z 30. 4. na 1. 5. 1968
kdosi neznámý pomaloval sklo výlohy politickými, neslušnými a protiskautskými hesly.
Naštěstí byla tato akce včas odhalena bratrem Pincem, a do ranních hodiny byly nápisy
odstraněny.
První větší a společná středisková akce se konala dne 4. 5. 1968. Výprava za město byla
spojena se hrou „Za pokladem“ a během pobytu v přírodě se děti seznamovaly se značkováním, hledáním a čtením skrytých vzkazů

s úkoly, s pravidly přesunu a pobytu v přírodě ase základy stopování. Před ukončením
akce byly děti rozděleny do 5 družin – Tygři
(vedoucí bratr Pinc-Pedro), Havrani (vedoucí
bratr Jaroslav Škaloud - Brda), Jaguáři (vedoucí bratr František Kouba – Feryna), Vlčata
(vedoucí bratr Oldřich Smolík – Akela) a Vydry
(prozatímní vedoucí bratr Feryna). Tím byla
zahájena vlastní oddílová činnost.
V roce 1968 středisko tábor nepořádalo z nedostatku peněz, nedostatku činovníků a také
z důvodu konání již zaplacených táborů dětí
(pořádaných zaměstnavatelskými organizacemi jejich rodičů). Během letních měsíců roku
1968 pokračuje snaha činovníků o materiální
zabezpečení činnosti rozvíjející se činnosti
Junáka. Drobnými finančními příspěvky pomáhají ETI Tisová a SD Jednota. Vedení ETI
Tisové navíc nabídlo (po ukončení letní sezó-
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ny) kynšperským skautům možnost využívat
dvě místnosti, lodě, čluny a sportovní nářadí v jejich rekreačním středisku u jesenické
přehrady. Skauti se za to zavazují vykonávat
drobné opravářské a udržovací práce zapůjčeného objektu. Pro činnost byli také získáni
další činovnící bratr František Lukeš - Fred
a bratr Vladimír Porsch – Mecháček. Do obnovy skautského hnutí neblahým způsobem
zasáhla 21. 8. 1968 okupace Československa
armádami Varšavské smlouvy. Hned druhý
den (22. srpna 1968) skauti ve své klubovně
organizovali podpis petice, požadující odchod
okupačních armád z republiky. Během tohoto dne výzvu podepsalo 1147 občanů města
Kynšperk nad Ohří.
Důsledkem okupace republiky je ochromení
činnosti organizace – není jisté, zda nebude
opět zakázána. Družiny kynšperských skautů
se scházejí tajně. Na výpravy se příliš nechodí, okolní lesy jsou plné okupačních vojáků.
Družina Vyder a Jaguárů však využívá nabídky ETI Tisová, a každý víkend tráví ve vypůjčeném rekreačním středisku u přehrady
Jesenice. Kromě pomoci správci zařízení se
ostatní činnost soustřeďuje na vodu – účastnici výprav mají k dispozici lodě a tak se mohou plavit po přehradě, svádět vodní bitvy atd.
V průběhu druhé poloviny roku 1968 a v roce
1969 jsou pro práci v organizaci získáni další
činovníci: sestry Eliška Jungwirthová, Dáša
Zimmermannová a bratři Zdeněk Zimmermann – Grizzly, Miroslav Walter - Robin, Jindřich Jungwirth - Doktor, Bohumír Pešl – Bob
a br. Miroslav Munzar – Blesk.
7. 10. 1968 byl na střediskové radě odsouhlasen název střediska – Lípa a navržena nová
středisková vlajka. Tato vlajka je v majetku
střediska dodnes.
Dne 27. 10. 1968 se v 15:00 hod konal historicky první junácký slib (po obnovení činnosti
v roce1968), který složili bratři a sestry střediska „Lípa“ u slavnostního táborového ohně. Slib
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přijal vedoucí střediska bratr Bruno Pinc-Pedro. Slavnostní akt se konal v místě zvaném
„Za větrem“.
Dne 26. 2. 1969 Městský národní výbor rozhodl o bezplatném převodu starého a značně
zdevastovaného domu čp. 73 v Husově ulici
v Kynšperku nad Ohří do majetku Junáka,
za předpokladu, že Junáci tento dům dají částečně svépomocí do pořádku. To se nakonec
povedlo i za pomoci rodičů. Každá z družin tak
konečně získala svou klubovnu.
Počátek konce skautského hnutí se však
připravoval, a to v souvislosti s tzv. „normalizačním“ procesem, kdy již 17. listopadu 1969
byly na zasedání UV KSČ přijaty základy
budování dětské organizace Pionýr. Faktický zákaz činnosti junáckého hnutí přišel dne
13.11.1970, kdy byla jeho činnost ukončena
a skautská organizace rozpuštěna s tím, že
veškerý movitý i nemovitý majetek junáckého
střediska „Lípa“ musel být neprodleně předán
KSČ, Pionýrské organizaci a MěNV. V pořadí
třetí obnovení činnosti skautského střediska
„Lípa“ bylo uskutečněno až po téměř dvaceti
letech, v souvislosti s rozsáhlými společensko-politickými změnami, uskutečněnými
koncem roku 1989.
Moderní historie střediska Lípa se začala
psát dne 12. 1. 1990, kdy bratr Zdeněk Zimmermann – Grizzly svolal bývalé skauty,
skautky, světlušky i vlčata, kteří se dohodli
na obnově činnosti střediska. Byli jimi: sestry
Dáša Zimmermannová, Eliška Jungwirthová,
Alena Hrudková, roz. Zimmermannová, Jana
Wintrová a bratři Jindřich Jungwirth – Doktor,
Jaroslav Škaloud – Brda, Jiří Škaloud, Václav
Vodrážka, Miloš Lindauer a Matouš Prajer.
RADOSTI A STRASTI SOUČASNÝCH KYNŠPERSKÝCH SKAUTŮ
Jak vypadá skautské hnutí v Kynšperku dnes,
po 25 letech nepřetržité svobodné činnosti?
O tom jsem se dojela přesvědčit přímo na je-
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jich letní tábor u obce Krásno. Už zdálky mě
vítalo teepee a stany s podsadami. Ladislav
Soukup mě provedl táborem, který se letos
odvíjí v duchu starověkého Řecka a pak už
jsem v táborové kuchyni poslouchala povídání o současných radostech a strastech kynšperských skautů . V tomto roce mají skauti
dva oddíly – Světlušky (dívčí oddíl vedený
paní Mazancovou) a Vlčata (chlapecký oddíl
vedený Petrem Jungwirthem), dohromady
s dospělými členy dosahují počtu 60 členů.
„V současnosti procházíme krizí, kdy ti, co
dorostli a mohli by vést oddíly (roveři a rangers), odcházejí na vysoké školy a čas si
mohou udělat alespoň na letní tábor či akce
o víkendech a světlušky a vlčata stárnou postupně a je jich vždy málo na založení oddílu
starších – skautů a skautek,“ postěžoval si
Ladislav Soukup – Smích, který je v současnosti vedoucím střediska Lípa.
Činnost skautských oddílů začíná v září,
na podzim přichází tradiční a velmi oblíbená
akce pro veřejnost „Kynšperské strašení“.
Před Vánoci se skauti dobrovolně starají o postavení betlému v katolickém kostele
a pečují o kulisy a o 70 figurek vyřezaných
ze dřeva (Převzali tuto zodpovědnou práci po panu Kuželkovi, kterému předtím několik let pomáhali a vlastně se tak zaučili.).
Samozřejmostí se stalo i tzv. „Nošení betlémského světla“ do Kynšperku. V lednu se
každoročně slaví obnovení činnosti po roce
1989 a to promítnutím fotografiíí z akcí uplynulého kalendářního roku. K této příležitosti
jim město vždy propůjčí obřadní síň, kde se
sejdou nejen skauti, ale i jejich rodiče a přátelé skautingu. V květnu je můžeme vidět,
jak stojí čestnou stráž u pomníku při oslavách
výročí konce 2.světové války a osvobození
Kynšperku americkou armádou. Vyvrcholením činnosti je samozřejmě letní tábor.
Ten se koná v krásném prostředí CHKO
Slavkovský les.

Kde berou finanční prostředky na svoji činnost
a na opravy klubovny? Něco od města Kynšperk nad Ohří, od Ústředí Junáka – Českého
skauta z.s., část od MŠMT a také z vlastních
zdrojů (členské příspěvky). Právě v nastávajícím roce chystají návštěvu statika, který jejich
„domeček“ odborně prohlédne a zjistí, co je
třeba urgentně opravit.
Když jsem viděla, jak se děti na táboře nenásilnou formou seznámí s řeckými bájemi,
zbývala mi poslední, zato podstatná otázka.
Co je cílem skautského hnutí, co chtějí v dětech pěstovat, podporovat a v jakém duchu je
vychovávat? „Chceme nabídnout alternativu
k dnešnímu stylu života, kamarádství a společné prožitky. Připravujeme děti na život,
učíme je samostatnosti, schopnosti postarat se o sebe v jakékoliv situaci. Vedeme
děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a k její
ochraně. Chceme jim ukázat, že mohou žít
aktivním životem a také že mohou pomáhat
ostatním bez nároku na odměnu. Samozřejmostí je také vést děti k dodržování morálních
zásad. Jinak jsme apolitické sdružení, církve
nevyjímaje. Také se můžeme pochlubit tím,
že „naše děti“ jsou obvykle úspěšné, studují na vysokých školách a například Petra
Rösslerová to dotáhla na programovou ředitelku Obroku 2015, což je celostátní akce
pro rovery a rangers“ vychrlili na mě vedoucí,
kteří se postupně k našemu rozhovoru do táborové kuchyně seběhli. Nezbylo mi, než poděkovat za milou společnost a vydat se, plná
zajímavých informací, domů.
Pokud vás myšlenky skautského hnutí oslovily
a chtěli byste svěřit své ratolesti těm úžasným
lidem, stačí se obrátit na pana Soukupa. Email: lipa.skautikynsperk@centrum.cz,
telefon: 733 347 911
  		
Daniela Synáčová
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Sparťanská výchova se znovu osvědčila
V polovině července kynšperští skauti naložili na klubově veškerý potřebný materiál
a odvezli jej nedaleko krásenského rybníka,
na „Ďuriho louku“. V podstatě během jednoho
den se naše prázdná louka proměnila v útulné táborové městečko, které kromě podsadových stanů, v nichž děti i vedoucí následujících
14 dní bydleli, vynikalo několika hangáry, kuchyní, jídelnou, koupelnou a posléze i tee-peem či hřištěm se sítí. Po dvoudenní stavbě tábora, která je kratochvílí především vedoucích
a rodičů našich dětí (kterým tímto patří veliký
dík), mohl začít samotný čtrnáctidenní tábor,
dva týdny bez výdobytků moderní techniky.
Po příjezdu „našich“ dětí jsme dlouho neotáleli
a společně se vydali do starověkého Řecka,
a to rovnou na posvátnou horu Olymp. Děti
ze stavu otrockého postupně povýšily do stavu svobodných občanů, poté polobohů, až se
staly samotnými bohy a mohly zaujmout svá
místa na Olympu. Cesta na jeho vrchol však
rozhodně nebyla snadná. Děti prošly tvrdou
sparťanskou výchovou, stejně tak i kulturní výchovou athénskou, učily se létat s Daidalem,
přemohly Minotaura, předčily Hérakla v jeho
skutcích, následovaly Prométhea v konání
dobrých skutků, díky ochočení létajícího Pegase se jim podařilo zabít Medúzu, a zachránit
tak město před zkázou v podobě Krakena, vy-
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hrály Trojskou válku a s Oddyseem se šťastně
vrátily do rodné Ithaky. Účast na olympyjských
hrách či realizace antického divadla již kynšperské skauty nemohla nijak překvapit.
Mladým skautům nedělalo problém zabalit si
batoh a vydat se i za vícedenním dobrodružstvím, stejně tak však zvládali činnost v táboře, která na holé louce není tak jednoduchá,
jak jsme v moderní době zvyklí z domova.
Když potřebujeme vodu, je třeba ji přivézt
na káře. Pokud chceme teplou vodu, je nutností rozdělat oheň. Pak ani sprcha uprostřed
lesa není utopií. V průběhu 14 dní zjišťujeme,
že bez dřeva není ohně a bez ohně není
oběd…
Dva týdny však utečou jako voda a my nechápeme, jak jsme se během tak krátké doby
mohli naučit tolik praktických věcí. Čeká nás
poslední sejmutí státní vlajky, poslední společný táborový oheň (na který již dorazili i naši
rodiče, aby se mohli podívat, jak skutečně
vypadá táborový život), poslední tóny večer-
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připravili program pro děti nejenom na táboře, ale i v průběhu celého skautského roku,
zdravotníkům za léčení nejen vosích žihadel,
paní Mgr. Moravčíkové za opětovné vybavení
táborové lékárny, panu Švagerovi za odvoz
táborového materiálu, kuchyňské a zásobovací sekci a především „našim“ dětem, za to,

ky nesoucí se ztichlou krajinou… Ráno sklidíme veškerý táborový materiál tak, aby louka
po celý další rok zůstala jako netknutá. Tak
zase za rok. Navázaná přátelství a vzpomínky nás však budou provázet každičkým dnem
našeho života…
Veliký dík patří všem, kdo se jakkoliv podílel na stavbě či realizaci skautského tábora. Tedy rodičům, kteří se ochotně zapojili
do stavby i bourání tábora, vedoucím, jež

že do táborových aktivit šly s nadšením, které
nás vždy utvrdí v tom, že skautská činnost
má smysl.
Zou
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Den otevřených dveří v Domově pro seniory
slavil už třetí ročník
30. 5. 2015 proběhl již třetí ročník. Návštěvníci si mohli při této příležitosti prohlédnout celý
areál Sociálních služeb, p. o. Kynšperk nad
Ohří a shlédnout zajímavý program.
Tento den je mimo jiné i vzpomínkou na naši
bývalou klientku Květu Vorlovou, která si při
zdejším pobytu u nás sepisovala stará příslo-
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ví a rčení. Knižního vydání se již nedočkala.
Tuto knihu na prvním ročníku pokřtila herečka
Květa Fialová.
Na programu třetího ročníku zazpívala Bára
Zemanová se svou kapelou. Souběžně s programem nás svou přítomností potěšily kynšperské mažoretky ze ZŠ Kynšperk nad Ohří.

Zajímavosti

Schovanky se staly zlatým hřebem dne
Schovanky založil v roce 1971 Jan Krisťák
Čapek jako 1. dívčí country kapelu v Evropě.
Hrály téměř ve všech evropských zemích, ale
i na Kubě a v Asii. Kapelou prošlo více jak
30 dívek.

Na svých cestách po světě se Schovanky potkaly na stejných pódiích s takovými hvězdami, jako např. Emmylou Harris, Stella Parton,
Willie Nelson, ale i Karel Gott, a zazpíval si
s nimi i Johnny Cash.

Foto: zleva Jiří Hrubý, country kapela Schovanky, Miloslav Čermák
U nás nadchly opravdu celé publikum a některé posluchače dokonce roztančili jako třeba pana Zdeňka Matouška, který za to dostal
od Blanky Šurkové květinu. Touto cestou
chceme poděkovat městu Kynšperk nad Ohří
za dotaci, kterou nám poskytlo na „Den otevřených dveří“ a našim klientům umožnilo prožít den plný příjemných zážitků.

Miloslava Pospíšilová
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Lékařská pohotovostní služba v Karlovarském kraji
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém
Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin
denně na speciálním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje 353 502 502.
Chebsko – Nemocnice v Chebu
K Nemocnici 17, 350 02 Cheb

Ústředna 359 884 111

Dospělí
Pracovní dny……………………..16:00 – 21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Tel. č.: 359 884 259, 354 405 259
LPS se nachází v budově B – pravá část, nově
zrekonstruovaná budova.

Děti a dorost
Pracovní dny……………………..16:00 – 21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Tel. č.: 359 884 179, 354 405 179
LPS se nachází v budově D – dětské oddělení,
pediatrická ambulance.

Karlovarsko – Nemocnice Karlovy Vary
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Dospělí
Pracovní dny……………………..17:00 – 21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Tel. č.: 359 882 601 (640)
LPS se nachází v budově A – pavilon akutní
medicíny (přízemí).

Ústředna 354 225 111
Děti a dorost
Pracovní dny……………………..16:00 – 21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Tel. č.: 359 882 620
LPS se nachází v budově A – pavilon akutní
medicíny (přízemí). Mimo tuto dobu – akutní
stavy dětská ambulance v budově M.

Pohotovostní služba zubních lékařů
Pracovní dny……………………….16:00 – 19:00 hodin
Sobota, neděle , svátky……….. 9:00 – 19:00 hodin
tel. č.: 359 882 630
Budova H vedle areálu nemocnice vpravo, vchod ze Zbrojnické ulice.
Karlovarsko – Nemocnice Ostrov
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Dospělí
Pracovní dny……………………..15:30 – 7:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 24 hodin denně
Tel. č.: 353 364 111 (ústředna), 353 364 137
Nezajišťuje Karlovarský kraj.
Sokolovsko – Nemocnice Sokolov
Slovenská 545, 356 01 Sokolov

Infolinka 800 251 251 v provozu 24 hodin denně
Děti a dorost
Pracovní dny……………………..15:30 – 7:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 24 hodin denně
Tel. č.: 353 364 107, 353 364 319

Ústředna 352 520 111 v provozu 24 hodin denně

Dospělí
Děti a dorost
Pracovní dny……………………..16:00 – 21:00 hodin Pracovní dny……………………..16:00 – 21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Sobota, neděle, svátky………. 9:00 – 19:00 hodin
Tel. č.: 352 520 347
Tel. č.: 352 520 430
LPS se nachází v budově C, přízemí.
LPS se nachází v budově C, přízemí.
Pohotovostní služba zubních lékařů
Sobota, neděle , svátky……….. 9:00 – 14:00 hodin
Tel. č.: 352 520 195
Areál nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro.
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Parkování – Nemocnice Sokolov
Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat nově postavený parkovací
dům pro Nemocnici Sokolov, jehož součástí je nový centrální registr. Parkovací dům nabízí ve dvou
patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou
manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Provozovatel zabezpečuje
24 hodinový nepřetržitý provoz parkoviště. Parkovací doba bez poplatku: 5 hodin. Každá započatá
hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20 Kč.
Plán areálu Nemocnice Sokolov

Pavilon A
Pavilon B

Pavilon C

Chirurgické oddělení
Ortopedické oddělení
Oddělení soudního lékařství
Oddělení patologické anatomie
ARO
RDG oddělení
Interní oddělení
Neurologické oddělení
Centrální sterilizace
RDG – mammoscreening
Laboratoř OKBH

Pavilon D
Pavilon E

Pavilon G

Oddělení dlouhodobě nemocných
Gynekologicko-porodnické oddělení
Oční oddělení
Dětské oddělení
Pohotovost – dětská
ORL oddělení (ušní, nosní, krční)
Rehabilitační oddělení
Ředitelství
Centrální sklady
Stravovací provoz
Údržba

Transfuzní oddělení
Kožní oddělení
Interní ambulance
Neurologická ambulance
Ambulance bolesti
Pohotovost

Ústředna
nemocnice:

352 520 111
v provozu nonstop 24 hodin denně.

(odd. klinické biochemie a hematologie)

Pavilon F

Zdroj: www.nemcheb.cz, www.nemostrov.cz, www.nemkv.cz, www.nemosok.cz
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Na Dni Ohře padaly rekordy
Začíná září, vraťme se ale do půlky prázdnin, kdy jsme oslavili 14. ročník DNE OHŘE
a desátý amatérský vodácký závod o pohár
POVODÍ OHŘE S. P. Nejen slunce, velký vítr
a dobrá voda přinesla nový rekord našeho

závodu, po 6x zvítězila posádka Jiří Činčera
a Jaroslav Sýkora z Karlových Varů v čase
1 hodina 32 minut, to je o 12 minut lepší čas
než v předchozím ročníku. Přihlásil se také rekordní počet lodí a účastníků. Jaký bude další

ročník DNE OHŘE? Krásné letní odpoledne
přilákalo mnoho návštěvníků k zábavě u vody.
Nové závody pořádané ve spolupráci s naším
Kynšperským pivovarem, který vyrábí výborné pivo s názvem Zajíc, se velmi povedly. Již

dnes můžu říci, že mezi našimi čestnými hosty byli generální ředitel Povodí Ohře Ing. Jiří
Nedoma a Ing. Martin Zoul, dále náměstek
Jakub Pánik, Miloslav Čermák a starosta
města Ing. Tomáš Svoboda jako zástupci
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Karlovarského kraje - přislíbili všichni, že nám
pomůžou při pořádání dalšího ročníku závodu.
Firma VOSS a Povodí Ohře uspořádaly spolu

den otevřených dveří na přehradě Horka pod
názvem „Kohoutková voda. Víme co pijeme."
K finančním sponzorům přidám firmu staveb-

niny KESSL. Děkujeme! Všem dalším, kterým
chci poděkovat za přípravu placu a zajištění
zázemí jsou zastupitelé města Kynšperk nad
Ohří, Správa majetku a její zaměstnanci, elektrikáři, městské kulturní středisko, naši hasiči.
Bohužel už dnes nemůžu poděkovat našemu
dlouholetému příteli Janu Žilinovi. Zato musím moc poděkovat svým pomocníkům Jiřímu
Roubínkovi a dále všem, kteří nám pomáhali

zajistit vodácký závod, půjčovnám lodí DRONTE a PUTZER za možnost rekordní účasti 38
kanoí 10 raftů a 10 kajaků. Poprvé veřejně děkuji za pomoc a toleranci své manželce a rodině. Všem ostatním děkuji za účast a těším se
na další ročník Dne Ohře 30. července 2016
v Kynšperku nad Ohří.
                                                    Pořadatel
Miroslav Volf
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ZUŠ

Nabídka Základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří
pro rok 2015 – 2016
Nabízíme vám možnost výuky v oborech :
• výtvarném
• literárně – dramatickém
• hudebním
• „Trojkombinaci“ (výuka předškolních dětí)
Přihlásit se mohou děti předškolního věku, školáci, studenti i dospělí
bez omezení věku na základě vyplněné přihlášky, kterou si vyzvednou
v Základní umělecké škole Kynšperk n/O od 1. 9. do 18. 9. 2015.
Zde vám také budou podány potřebné informace.
Informovat se můžete i telefonicky:
tel. 352 683 229, 737 526 710
1. 9.
8.00 - 17.00 hod.
2. 9. – 18. 9.
13.00 – 17.00 hod.
Možnost přípravy i na talentové zkoušky uměleckých škol hudebního,
výtvarného i dramatického směru!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSÍ NA DECHOVÝ NÁSTROJ –
TRUBKA, LESNÍ ROH, TUBA, BARYTON, TENOR – BUDEME
VYUČOVAT ZDARMA!!!
Věk výuky na tyto nástroje je 9 let.
ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU STUDOVAT VÝTVARNÝ OBOR,
MOHOU NAVÍC NAVŠTĚVOVAT CELÝ ROK VÝUKU
KERAMIKY – NOVĚ OTEVŘENO.
Těšíme se na stávající i nové žáky.
Kolektiv učitelů ZUŠ
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Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres
Sokolov, příspěvková organizace – DDM
Nabídka zájmových kroužků
pro školní rok 2015/2016
Sportovní
Basketbal - volejbal
Florbal I. st.
Florbal II. st.
Kopaná přípravka mladší
Kopaná přípravka starší
Kopaná žáci
Kopaná dorost
Stolní tenis
Sebeobrana
Karate
Gymnastika
Aerobic II. stupeň
Aerobic I. stupeň
Dívčí kopaná
Turistika
Zdravotní těl. výchova
Pohybové hry I. st.
Vybíjená od 5. tř.
Volejbal 2. - 5. tř.
Airsoft
Šachy

Mgr. Karel Adamec
Mgr. Karel Adamec
Mgr. Karel Adamec
p. Miloš Munka
p. Miroslav Michalec
p. Pavel Hřib
p. Venca Pastorek
p. Oldřich Volf
p. Tomáš Nováček
Mgr. Petra Nastoupilová
p. Katarzyna Berková
p. Jana Tomsová
p. Jana Tomsová
p. Jana Tomsová
p. Vojtěch Wagner
Mgr. Pavla Mazancová
sl. Anna Krapfová
sl. Anna Krapfová
p. Robert Kolov
p. Jakub Schimmer
p. Zdeněk Burč

Dovednostní – pracovní
Rybáři
Vaření
Mladý reportér
Mladý hasič

p. Petr Kříž
sl. Anna Krapfová
p. Jana Tomsová
p. Sláva Sovičová

Výchovné
Dopravní

Mgr. Jana Nalevajková

Estetické
Keramický
Výtvarný
Ruční práce
Aranžování
Dívka
Loutkové divadlo

p. Hana Soukupová
sl. Anna Krapfová
Mgr. Marie Kaiserová
p. Jana Sobotková
p. Jana Tomsová
p. Jana Krapfová
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Hudební
Sborový (muzikálový) zpěv

sl. Anna Krapfová

Taneční
Mažoretky
Mažoretky
Mažoretky
Street show dance
Moderní tanec

Mgr. Jaroslava Danešová
p. Alena Kociánová
p. Iveta Trefilová
sl. Martina Hollá
Dagmar Knížová

Jazykové
Anglický jazyk 1. a 2. tř.
Anglický jazyk od 3. tř.
Německý jazyk
Ruský jazyk

Mgr. Jana Nalevajková
p. Pavlína Čábelková
PaedDr. Milena Koukalová
Mgr. Elena Medová

Vzdělávací
Přípravný seminář z Čj 9. tř.
Přípravný seminář z M 9. tř.
Přírodovědný a zdravotnický
Počítač je můj kamarád
Experti
Zábavná chemie

Mgr. Markéta Spiříková
Ing. Pavlína Raszyková
p. Andrea Černá
Mgr. Margita Malá
Mgr. Margita Malá
p. Olga Tomčíková

Různé

TJ SLAVOJ KYNŠPERK

Oddíl kopané – sezona 2015 - 2016 podzim: Vás srdečně zve na všechna domácí utkání podzimní části v sezoně 2015 16. O případných změnách termínů utkání budete včas informováni…http://www.slavoj-kynsperk.cz
Kolo

Domácí

Hosté

Datum

Čas

3.

Kynšperk

Bukovany

04.09.

Pá 16.30

Mužstvo
Žáci

4.

Kynšperk

Chyše

12.09.

So 11.00

Dorost

4.

Kynšperk

Ostrov

12.09.

So 16.00

4.

Kynšperk

D.Žandov

13.09.

Ne 10.00

St.Př.

4.

Kynšperk

Kr.Poříčí

13.09.

Ne 14.00

Ml.Př.

5.

Kynšperk

D.Rychnov

18.09.

Pá 16.30

Žáci

6.

Kynšperk

Svatava

25.09.

Pá 16.30

Žáci

6.

Kynšperk

Březová

27.09.

Ne 14.00

Ml.Př.

7.

Kynšperk

Kynžvart

03.10.

So 11.00

Dorost

7.

Kynšperk

Kr.Poříčí

03.10.

So 16.00

Muži

7.

Kynšperk

Luby

04.10.

Ne 10.00

St.Př.

8.

Kynšperk

Loket

09.10.

Pá 16.30

Žáci

8.

Kynšperk

Chodov

11.10.

Ne 14.00

Ml.Př.

9.

Kynšperk

Habartov

17.10.

So 11.00

Dorost

9.

Kynšperk

M.Lázně

17.10.

So 16.00

Muži

9.

Kynšperk

Lomnice

18.10.

Ne 10.00

St.Př.

13.

Kynšperk

Oloví

28.10.

St 16.30

Žáci

11.

Kynšperk

Březová

31.10.

So 11.00

Dorost

11.
11.

Kynšperk
Kynšperk

Březová
Březová

31.10.
31.10.

So 14.00
So 16.30

Muži
Žáci

Muži

Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Kynšperk nad Ohří
Zve své členy na zájezd do Litoměřic dne 14. 9. 2015 na „Zahradu
Čech“. Odjezd je naplánován na 6.00 hodinu z autobusového nádraží
v Kynšperku nad Ohří. V autobusu je pouze 49 míst a poplatek pro
členy ČZS a jejich rodinné příslušníky je 150,- Kč na cestu tam a zpět.
Pro ostatní, (nezahrádkaře) je poplatek á 250,- Kč. Je tedy možnost se
závazně přihlašovat u svých předsedů osad, nebo předsedy svazu na
telefonu 734 368 536. Uzávěrka přihlášek pro zahrádkáře a jejich
rodinné příslušníky je do 11. 9. 2015.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že s námi
prožijete hezký den na Výstavišti
v Litoměřicích mezi květinami a
zahrádkářskými potřebami.
Za ČZS ZO Kynšperk
předseda svazu
Ing. Josef Baron
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Knihovna, kino

Městská knihovna
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 - 12.00 – 13.00 - 18.00
Středa:
12.30 - 17.00
Čtvrtek:
8.00 - 12.00 – 13.00 - 18.00
Novinky pro dospělé:
Raphaël, C. – Cena za dokonalost; Reilly,
M. – Střežená zóna; Bagshawe, T. – Hradba mlčení; Kettu, K. – Porodní bába; Scheunemann, F. – Z pohledu jezevčíka; Picoult, J.
– Čas odejít; Sittenfeld, C. – Sestry; Palmer,
A. – Srdce Sahary
Historie:
Miller, R. – Múza; Beverley, J. – Sázka
na věno; Kessler, L. – Složka Churchill; Češka, S. – Případ kněze z Bojné; Calmwl, M. –
Eleonora Akvitánská; Harrod-Eagles, C. – Dynastie Morlandů-Fénix
Detektivky a thrillery:
Patterson, J. – Zpovědi podezřelé; Beran, L. –

PROGRAM KINA
ZÁŘÍ 2015
úterý 1. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
DOMÁCÍ PÉČE
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 92 min.
úterý 8. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TEORIE VŠEHO
Velká Británie, MP, vstupné 50 Kč, délka 123
min.
úterý 15. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NENASYTNÁ TIFFANY
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 80 min.
úterý 22. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
BURÁCENÍ
ČR, MP, vstupné 50 Kč, délka 93 min.

24

Písecká četnická pátračka; Reichs, K. – Kosti
nikdy nelžou; Deaver, J. – Říjnový seznam;
Christie, A. – Cestující do Frankfurtu; Macneal, S. E. – Špionka princezny Alžběty; Sund,
E. A. – Pýthiiny rady; Granger, A. – Stíny vraždy; Martin X, - Vražda v Průhonickém parku
Romány pro ženy:
Ranald, S. – Ženich na zabití; Lindström, I.
– Srdci neporučíš; Learyo, A. – Kamarádky
z mokré čtvrti; MacKenzie, S. – Jak milovat
lorda Ashe, Quick, A. – Dlouhá noc; Roberts,
N. – Víc než touha; Bradford, B.T. – Nebezpečné tajemství
Pro děti:
Han, J. – Všem klukům, které jsem milovala; Perkins, S. – Isla a šťastné konce; Todd,
A. – After polibek; Čech, P. – Dobrodružství
pavouka; Kahoun, J. – Co se zdá medvědům;
Bešťáková, E. – Statečný Zeb
Za knihovnu Irena Zolotarová

úterý 29. 9. v 16.30 a ve 20.00 hod.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Slovensko / Česko, MP, vstupné 50 Kč, délka
102 min.

PROMÍTÁME POHÁDKY
V NEDĚLI
úterý 1. 9. v 11.00 hod.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
neděle 6. 9. v 15.00 hod.
PAST NA ŽRALOKA 2
neděle 13. 9. v 15.00 hod.
PEJSCI Z VESMÍRU
neděle 27. 9. v 15.00 hod.
ZVONILKA A TVOR NETVOR

Kino
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Výstava
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Různé
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Různé

 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie














 VYHLAŠUJE
 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný
a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne:
čas:
místo:

29. – 30.9. a 1.-2.10.2015
8.00 – 17.00 hod.

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800 – kino: 352 683 085
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29

Kultura

30

sleva na veškerý sortiment

V den „plný slev“ 100,‐Kč s DPH (82,65Kč bez DPH)

22.9.2015
22
9 2015 Den plný slev ve stavebninách Kessl Karlovy Vary
24.9.2015 Den plný slev ve stavebninách Kessl Sokolov

GENERÁLNÍ
Á Í PARTNEŘI:
Ř

NEJVYŠŠÍ ÚČET = ZÁJEZD PAŘÍŽ
4 DNY PRO DVA

y na g
grilu pro nakupující
j
zdarma
pochoutky

Příklad : Zboží běžně stojí 121,‐Kč s DPH (100,‐ bez DPH)

www.kessl.cz

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:30 hod.
So
8:00 - 12:00 hod.

tel /fax 352 683 642,
642 mob.
mob 777 552 200
tel./fax.

ul.Hornická 864/14, Kynšperk nad Ohří

STAVEBNINY

25.9. 2015 v Kynšperku nad Ohří
Den plný slev v Kesslu
PRODEJ bez DPH !!!

Inzerce
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BOHEMIA DEKOR CHEB
HLEDÁ ZAMĚSTNANKYNĚ
DO POZICE TISKAŘKA PORCELÁNU
POŽADAVKY: FLEXIBILITA, BEZÚHONNOST
RANNÍ SMĚNA
PRAXE VÍTÁNA
KONTAKT: 606 121 383
Otevírací doba: PO- PÁ od 8.00 do 16.00 hod
Tel.: 354 424 334
Mobil: 731 519 353, 603 281 321, 604 512 748
lakoma@reala-lakoma.cz
Evropská 1558/33, Cheb

Realitní kancelář Reala Lakomá s.r.o.

Nabízíme naše dlouholeté zkušenosti spojené s prodejem koupí a pronájmem nemovitostí.
Chcete koupit nemovitost a nemáte dostatek finančních prostředků? Zajistíme Vám úvěr
na koupi Vaší nemovitosti. Nejste si jisti, zda nemovitost není právně zatížena. Provádíme
poradenství zcela zdarma.

Prodej RD 1+5 v Kynšperku n.O, ul. Prokopa Holého, cena: 700.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 1+3 v OV v Nebanicích, 1.p., 74m2, cena: 590.000,-Kč. PENB ,,G“
Prodej restaurace v Kynšperku – Kamenný dvůr, cena: 4.300 tis,-Kč. PENB -,,G“
Prodej zem. pozemku na Štědré u Kynšperka, 2818 m2, cena: 65,-Kč/m2.
Prodej bytu 1+2 v OV, Kraslice, 49 m2, insolvence, cena: 275 tis,-Kč. PENB ,,G“
Prodej bytu 2+kk v OV na Březové, 57 m2, insolvence, cena: 490.000,-Kč. PENB ,,G“
Převod dr. podílu k bytu 1+4/L v Sokolově, 1.NP, 92 m2, cena: 990.000,-Kč.
Prodej bytového domu v Sokolově po rek., cena: 3.800.000,-Kč, PENB ,,F“

www.reala-lakoma.cz

32

Inzerce

• Zábava pro malé i velké

za každého počasí
• Restaurace • Kavárna

Otevřeno PO - NE od 1000-1900 hod.
Kde nás najdete?
Zábavně vzdělávací
centrum Fantazie

Lipová 2039, 356 01 Sokolov
800m od dálnice R6 - sjezd 143km
Recepce: +420 602 264 264
E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz

www.fantaziesokolov.cz

Lipová 2039, 356 01 Sokolov

Recepce centra: +420 602 264 264, E-mail: fantazie@fantaziesokolov.cz

Inzerce 148x210 sleva 20%.indd 1

E-mai:

Zábava pro malé i velké za každého počasí

Datum narození:

20% SLEVA

(Vstup pondělí až neděle, pro jednu dospělou osobu a jedno dítě)

31. 10. 2015

Jméno a příjmení:

Platnost do:

www.fantaziesokolov.cz

Otevřeno od pondělí do neděle
do 10.00 do 19.00 hodin

✁

07.08.15 13:18

