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Slovo starosty
Vítám vás nad dalším naším jarním zpravodajem.
Zimní období skončilo, když píši
tyto řádky při pohledu na teploměr to tak však nevypadá. Po
každé zimě probíhá úklid. A že
toho po zimě je hodně co uklidit, je
nám všem zřejmé. Nejedná se jen
o zimní posypový materiál, odhozené odpadky, naváté listí, ale po
roztání sněhu je potřeba uklidit
i exkrementy po psech. Pro úklid
města jsou již několik let vytvářeny
pracovní místa na dobu 12 měsíců
z řad uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce. Od února tak naše město vytvořilo jedenáct
pracovních pozic pro zvládnutí plošného úklidu města po zimě a další
vytvoří v průběhu letních měsíců pro pokrytí letní a zimní údržby. Že
to má smysl, není pochyb. Jejich práce je viditelná. Navíc je možné operativně je přesunout na místa, která i z vašich podnětů jsou třeba méně
udržována nebo došlo k jejich znečištění. Významně pomáhají našim
organizacím nejen úklidem na školních pozemcích, ale i při stěhování
či větším úklidu po malování apod.
I přesto, že se snažíme, aby bylo město čisté a upravené, mohou být
místa, kde se stav změní k horšímu, kde vznikne černá skládka či došlo
k poškození majetku města či jiné obdobné události. Budu rád, když
mně nebo našemu úřadu takovou událost sdělíte jakoukoliv cestou.
Mohu slíbit, že úklid v takové lokalitě zařídím obratem. Máte-li tzv.
chytrý telefon, můžete nahlásit jakoukoliv závadu v terénu či nepořádek i prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas (jak a kde ji získat
naleznete na této straně zpravodaje). Tato aplikace umožní vyfocení
a odeslání hlášení na náš úřad. Řešení pak bude následovat. V úvodu
jsem také zmínil, že proběhl úklid exkrementů po zimě z travnatých
ploch zejména v sídlištní zástavbě. Že je tento stav dále již neúnosný
je zřejmé. Ve spolupráci s obvodním oddělení PČR v Horním Slavkově
jsou dohodnuty společné kontroly s pracovníky radnice zaměřené na
plnění povinností držitelů psa, a to zejména na jeho držení na vodítku,
úklid exkrementu a registraci psa k místnímu poplatku. První letošní
kontrola již proběhla. Potvrdilo se, že v kontrolách je nutné dále pokračovat. Další kontroly tak budu následovat a to i mimo úřední hodiny městského úřadu. Společnou hlídku tak můžete potkat v časných
ranních nebo i v pozdních večerních hodinách, vážnější porušení pravidel spojených s držením psa je ihned na místě schopna řešit udělením
blokové pokuty.
Věřím, že čistota ve městě je přáním nás všech.
Hezké jarní dny.

Váš starosta

den se starostou
Den se starostou se koná 25. 5. 2017 od 16 hodin.

krátce
DOPRAVA OBČANŮ NA HŘBITOV
Vždy ve středu v 10 hodin z autobusového nádraží.m děkujeme.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Hlášení závad v mobilní
aplikaci Mobilní rozhlas
V minulých číslech zpravodaje
jsme vás informovali o skutečnosti,
že město přišlo na modernější a víceúčelový komunikační systém s názvem Mobilní rozhlas. Starý SMS
systém byl zrušen, registrovaná čísla
byla vložena do Mobilního rozhlasu.
Ten umožňuje nejen předávat jakékoliv informace sdělovaných radnicí re-

gistrovaným občanům, ale informace
o institucích v našem městě, provozní době České pošty, ordinací lékařů.
Další z funkcí je možnost zaslat nám
informace s fotografií o vámi zjištěných závadách, černých skládkách či
dalších přímo z terénu z vašeho chytrého telefonu. Tato služba je velmi
jednoduchá a intuitivní.

Vzhled aplikace Mobilního rozhlasu registrovaného občaan v chytrém
telefonu, shora vlevo je aplikace pro hlášená závad.

SOUTĚŽ PRO PAMÁTKY:
sbírka na kostel sv. Jiří
Sbírka na Opravu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově byla zařazena do
letošního šestého ročníku soutěže veřejných sbírek na památky MÁME
VYBRÁNO pořádané neziskovou ogranizací Institut pro památky a kulturu. Svým hlasem můžete podpořit možnost výhry naší sbírky na
kostel sv. Jiří v soutěži Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO.
Hlasování probíhá od 12. dubna do 21. května 2017.
HLASOVÁNÍ probíhá na WWW.MAMEVYBRANO.CZ
po kliknutí na tlačítko
V HLASOVACÍM FORMULÁŘI je nutné zadat číslo sbírky.
ČÍSLO SBÍRKY JE: 054
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Ples sportovců se vydařil
Dne 14.4.2017 proběhl v prostorech Městského kulturního střediska 3. ples sportovců.
Návštěvníci si mohli zatančit při
hudební produkci početného Sokolovského tanečního orchestru,
zhlédnout vystoupení mažoretek
/Sedmikrásky při DDM Horní
Slavkov/ nebo cyklotrialovou exhibici týmu Trialshow.
Ten je v současnosti nejúspěšnějším trialovým týmem v ČR
i střední Evropě a provází jej
nejen spousta titulů mistrů ČR,
mistrů Evropy, vítězů evropských
pohárů, mistrů světa, ale i zápisy
do Guinessovy knihy rekordů. Do
této show se aktivně zapojili i diváci.
TJ Spartak Horní Slavkov letos

nenašel ve svých řadách nikoho,
kdo by zasloužil titul sportovec
roku. Doufáme, že v kalendářním
roce 2017 nám naši sportovci za-

vdají příčinu k tomu, že na 4.ročníku sportovního plesu, na Velký
pátek 30.03.2018. bude opět probíhat tradiční ocenění.

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00
9.00-17.00

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

724 796 727
------------------------------Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz

Důležité kontakty

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
pátek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici 

Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz

Pořádající Tělovýchovná jednota SPARTAK Horní Slavkov, z.s. by ráda poděkovala sponzorům, kteří přispěli k tomu, že se ples mohl uskutečnit a doufá v jejich přízeň při pořádání následujících ročníků.
Jsou to:
Město Horní Slavkov     NADE, s.r.o. - Uta Nádeníčková     TORF ZIEGLER spol. s r.o.     Rauschert, k.s.     
Česká pojišťovna, a.s.     Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.     ENVISERVIS - sdružení fyzických osob
- ing. J. Štýbr     V. Zábranský     HL Bohemia, s.r.o. – Jaroslav Lapeš     Slavkovská stavební - Petr Kreisinger  
  S. & W. Automobily s.r.o.     Rychlé občerstvení Hladomorna – Petra Střílková     MENSA ČR - ing. Petr
Čavojský     Autodíly Pavel Radics     Lékárna ARNIKA - Mgr. Maria Čerňavská     Hudební agentura VLNY
Vladimír Suchan     Restaurace BECHERZPLATZ Karlovy Vary     Pivnice REBEL Petr Ott     Řeznictví
a uzenářství Jiří Kosmák     Cukrárna Jaroslava Frouzová     Restaurace POHODA Bětka a Jiří Havlovi

LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP
informace o místě
a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro
dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon C, 3. patro):
352 520 347
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00
Lékařská služba první pomoci pro
děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00
Lékařská služba první pomoci zubní

Kontakty na MěÚ

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská MOBILNÍ ROZHLAS
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195 v souvislosti se zlepšováním informosobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
vanosti občanů, zavádíme v našem
městě novou službu – Mobilní rozhlas.
PORUCHOVÉ LINKY
Nově vás budeme informovat o dění
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503 v obci pomocí různých komunikačních
Poruchová služba tepelného
kanálů.
hospodářství: 
724 606 870 Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
Poruchová služba kabelové televize
a e-mail. Následně budete ZDARMA
a internetu ve městě:  774 559 868 dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy

nebo 774 559 222 a e-maily o dění v obci - upozorněPoruchová linka plyn RWE:  1239 ní na odstávky
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860 energií, čištění
ulic, pozvánky na
SBĚRNÝ DVŮR
kulturní události
Provozní doba sběrného dvora:
a mnoho dalšího.
PO - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00 Služba je pro rePÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00 gistrované zdarSO: 
8.00–12.00 ma!
Registrujte se na
POLICIE ČR, OBVODNÍ
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
------------------------------Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@hornislavkov.cz

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
------------------------------Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic

2. patro
monika.volfova@hornislavkov.cz

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

352 350 685
602 324 341
------------------------------Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661
602 284 680
------------------------------Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru  2. patro
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz

352 350 676
602 284 661
------------------------------www.hornislavkov.cz

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ). Pro její využití
kontaktujte výše uvedená telefonní spojení.
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Kotlíkové dotace pro domácnosti
v Karlovarském kraji 2015 – 2018

Gratulace
V dubnu se dožila krásných 85 let paní Anežka Urbánková. Pogratulovat jí přišel mimo jiné také pan starosta a zástupce za SPOZ
paní Hadáčková. Přejeme stálé zdraví i do dalších let.

Karlovarský kraj vyhlásil 2. kolo výzvy kotlíkových dotací. Za účelem
zajištění informovanosti občanů bude kraj pořádat bezplatný informační seminář. Další informace získáte na stránkách www.kr-karlovarsky.cz/kotliky.
10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad od 15:30
17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15:30

CONVOY OF LIBERTY 2017
CONVOY OF LIBERTY
2017
Přehlídka

historických
Přehlídka
vojenských
historických
vozidel
vojenských
vozidel

Dne 20.05.2017 v 10:00 hodin se koná v kapli sv. Jana Nepomuckého mše,
kterou bude sloužit páter Jiří Majkov.

Horní Slavkov, náměstí
neděle 7. května 2017
Horní Slavkov,
11:00náměstí
– 12:00
neděle 7. května 2017
11:00 – 12:00

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR pro vás opět připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na e-mail:
soutez.slavkov@seznam.cz.
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit
body ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Na obrázku vidíte čtverec, trojúhelník a kruh, které se
navzájem překrývají. Na obrázku se také objevuje několik
čísel.

Jaký je součet čísel, která jsou zároveň ve čtverci i trojúhelníku a nejsou
v kruhu?
2 .úloha (3 body)
Jeden král neměl žádného syna, ale manželka mu porodila několik dcer.
Všechny dcery byly blondýnky, až na dvě. Všechny dcery byly brunety až
na dvě. Všechny dcery byly zrzky, až na dvě.
Kolik přesně měl král dcer?
3. úloha (5 bodů)
Máte tři krabice plné kuliček. Jsou označeny nálepkami – „BÍLÉ“, „ČERVENÉ“, „BÍLÉ a ČERVENÉ“. Ty označují barvu kuliček, co jsou v krabicích.
Jednoho dne Vám někdo nálepky přemístí tak, že žádná není správně.
Pokud se nepodíváte do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček a do kolika
krabic musíte sáhnout, abyste mohli dát nálepky na správné krabice?


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

Vyhodnocení měsíce dubna: 1. Malé ryby taky ryby. 2. 7 3. 32 hodin
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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zájmová činnost
DDM a Školní družina
Zájmový kroužek kopaná
Jelikož je v zimním období soutěž
mladých fotbalistů v pauze, je snahou trenérů, zúčastňovat se za podpory TJ Spartaku Horního Slavkova,
DDM, sponzorů a samozřejmě i rodičů halových turnajů.
Dne 15.1.a 19.2.2017 se fotbalisté
mladších žáků Spartaku Horního
Slavkova pod vedením trenéra p.Zázrivce, zúčastnili halových turnajů
v Chodově a v Chebu.
Turnaje byly obsazeny velmi kvalitními týmy z větších měst, a to

např.Baník Sokolov, Spartak Chodov, Plzeň-Křimice, TJ Nová Role,
FC Karlovy Vary,Hvězda Cheb, FC
Cheb a další.
Oba turnaje náš tým s přehledem
vyhrál a lze konstatovat, že se i v takto malém městě rodí dobří fotbalisté,
je jen škoda, že jich je tak málo.
Chtěl bych tímto apelovat na rodiče, aby vedli děti ke sportu, protože
je to v dnešní době počítačů, tabletů
a mobilních telefonů velmi důležité.
Zázrivec František,
trenér mladších žáků

Školní družina
V březnu konečně vysvitlo sluníčko
a my mohli vyrazit s žáky ven. Kromě
klasických her jako je vybíjená nebo
fotbal jsme si zahráli i netradiční
ufobal. Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách nebo na classdojo
svého oddělení.
Na velikonoční prázdniny připravujeme přespávání ve školní družině.
Po navštívení „Divokého západu“
a „Bláznivého východu“ nás ten-

tokrát čeká výlet na „Drsný sever“.
Přihlášky na akci si budete moc stáhnout buď z našich webových stránek,
nebo si je vyzvednout před kanceláří
DDM a ŠD.
Na Den matek se chystáme navštívit
domy s pečovatelskou službou, kde
jako každý rok předvedeme krátká
vystoupení pro „naše“ babičky. Letos pro Vás chystá překvapení třetí
oddělení paní vychovatelky Elvíry
Činčurové.
Ondřej Čavojský, ved. vychovatel
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Mladé karatistky reprezentovaly
naše město i naši republiku
na ME v Rumunsku

Zájmový kroužek Karate - Champions team Horní Slavkov, pracující
při DDM a ŠD v Horní Slavkově
přivezl opět několik medailí z Mistrovství Evropy WUKF v karate, které
se konalo v městě Cluj v Rumunsku.
Šampionát proběhl na začátku letošního dubna a mladé sportovkyně se
jej zúčastnily společně s českou reprezentací CAOKK. Mistrovství se
zúčastnilo více než 1800 závodníků
ve 2800 startech z 54 federací a 27
států z celé Evropy.
Česká výprava byla ve veliké konkurenci velmi úspěšná a děvčata
z našeho města k celkové vynikající
bilanci přispěla řadou cenných kovů
takto :
Budajová Michaela
2. místo - kumite team rotace juniorky
3. místo - kumite team juniorky
3. místo - kumite juniorky +65 kg
Eliška Pokorná
2. místo - kata dívky
3. másto - kumite dívky
3. másto - kata dívky
Barbora Kerbelová
2. místo - kumite team rotace
(do 12 - ti let)
Kateřina Štecová
1. místo - kumite dívky
2. místo - kata team dívky
2. místo - kumite team rotace
(do 12 - ti let)
5. místo - kata dívky
a těsně pod stupni vítězů se umístila
Natálie Soukopová
4. místo - kata team dívky

Poděkování patří všem těmto děvčatům za super reprezentaci ČR na
mezinárodní úrovni, dále pak všem
doprovázejícím rodičům, DDM
a ŠD Horní Slavkov, městu Horní
Slavkov i dalším sponzorům a v neposlední řadě trenérům Champions
teamu - p. Boguskému,p. Pekuniakovi a p. Nosálovi.
Na závěr malá omluva a dodatek
ke článku "O POHÁR STAROSTY MĚSTA HORNÍ SLAVKOV
V KARATE" z minulého zpravodaje. V informacích o jednotlivých
závodnících chybělo umístění Míši
Budajové - zde je:
1. místo - kumite team ženy,
1. místo - kumite team dorostenky,
2. místo - kumite ženy +60 kg,
2. místo - kumite dorostenky +60 kg.

Jindřich Votrubec,

ZK Karate - Champions team

Horní Slavkov

PODĚKOVÁNÍ

,,Maškarák“
chtěli moc poděkovat paní J. FrouDne 25.2.2017 pořádal Dům dětí zové za sponzorský dar tří krásných
a mládeže a školní družina ve spo- dortíků!
lupráci s Městským kulturním střeMarie Ciperová,
diskem ,,Maškarák“, tímto bychom
vedoucí pedagog volného času
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat MĚSTU HORNÍ SLAVKOV
za finanční příspěvek pro naše 4 mladé sportovkyně ze zájmového
kroužku Karate. Tato podpora nám pomohla pokrýt náklady, spojené
s účastí našich dcer na dubnovém Mistrovství Evropy WUKF v karate
v Rumunsku. Této pomoci si velmi vážíme.

Rodiče zúčastněných dětí
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informace | školství
JÍZDNÍ
ŘÁD
VLAKU
Vlaková
stanice
Horní
Slavkov
HORNÍ SLAVKOV-KOUNICE
Platí od
29. 04. 2017
do 03. 09.
- Kounice
bude
opět
v 2017
provozu
(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
Odjezd

Z Horní Slavkov-Kounice do Krásný Jez

Vlak

(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (09:20-09:25)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (09:49)

09:05

Os

27171

11:00

Os

27173

15:05

Os

27175

17:10

Os

27177

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (17:25-17:31)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)

18:00

Os

27179/8

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (18:15-18:24)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (18:50) – přímý spoj

Vlak

Příjezd
Os

27166/7

9:45

Os

27170

11:55

Os

27172

15:45

Os

21174

17:50

Os

27176

Karlovy Vary (8:06) → Krásný Jez (8:31-8:40)
→ Horní Slavkov-Kounice (8:55) – přímý spoj
Karlovy Vary (9:01) → Krásný Jez (9:24-9:30)
→ Horní Slavkov-Kounice (9:45)
Karlovy Vary (10:55) → Krásný Jez (11:18-11:40)
→ Horní Slavkov-Kounice (11:55)
Karlovy Vary (15:02) → Krásný Jez (15:25-15:30)
→ Horní Slavkov-Kounice (15:45)

JÍZDNÍ
ŘÁD
Karlovy Vary
(17:07) →VLAKU
Krásný Jez (17:30-17:35)
Platí od 29. 04. 2017 do 03. 09. 2017

(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
Vlak

Terakotová armáda
Další akce naší školy zavedla žáky
do Karlových Varů. Viděli zde ukázky z terakotové armády. Seznámili
se s historií jejího vzniku a na vlastní oči se mohli přesvědčit o monumentálnosti tohoto díla. Nadšené
vyprávění a ukázky fotografií po
návratu svědčí o velkém zájmu žáků.

Sportovní akce
Chtěla bych touto cestou poděkovat chlapcům z 1. stupně za vzornou reprezentaci školy na okresním
kole ve florbalu a blahopřeji jim k 3.
místu. V družstvu byli: Jakub Rypar,
Petr Bachar, Pavel Rypar, Vladimír
Fuks, Jan Pavlík, Ondra Plachý,
Martin Hlíza, Jaroslav Hoť .

Ukliďme svět
Dne 7. 4. 2017 jsme se společně
s dalšími devíti žáky a paní učitelkou
Strakovou zúčastnili akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Akce spočívala
v uklízení různých odpadků ve volné
přírodě. Naše cesta byla velmi pestrá.
Sešli jsme se u naší školy, odkud jsme
vyrazili na 1. stanoviště, což byl rybník
Krcálek. Další místo bylo okolí koupaliště Puleček.

Za celou trasu jsme sesbírali 6 plných
240l pytlů, dále 2 pneumatiky a 1 velký hrnec. Za tuto akci můžeme poděkovat paní učitelce Strakové a Odboru
životního prostředí v Horním Slavkově, zejména paní Lence Krejsové.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při úklidu našeho města.
Jáchym Akrman
a Radek Studnička
žáci 7.B

Z Horní Slavkov-Kounice do Krásný Jez
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)

09:05

Os

27171

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (09:20-09:25)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (09:49)

11:00

Os

27173

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (11:15-11:36)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (12:00)

ZŠ Školní

se seznámila s vesmírem kolem
nás.. Nádherné animace v prostoru
všechny zaujaly a poutavé vyprávění
se většinou protáhlo a otázky nebraly konce.

Horní Slavkov-Kounice

→ Horní
Slavkov-Kounice (17:50)
HORNÍ
SLAVKOV-KOUNICE

Odjezd

Cesta vesmírem
V naší tělocvičně vyrostl velký
stan. Po příchodu k němu byli všichni žáci zvědaví, co se v něm skrývá.
Každá třída měla svoji hodinu, kdy

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (11:15-11:36)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (12:00)
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (15:20-15:26)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (15:50)

Z Karlovy Vary dolní nádraží do

8:55

ZŠ Nádražní

Slavkov-Kounice
Krásný Jez
(15:20-15:26)
Šplh 15:05 Os 27175 Horní
a Nikol→ Štecová
svoji
soutěž vyhrálo
→ Karlovy Vary dolní nádraží (15:50)
Dne 18. 1. 2017Osse naše
škola
zúčasta
chlapciMartin
Mihok,
Jiří MartinHorní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (17:25-17:31)
27177
17:10
→ Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)
nila okresního kola ve šplhu,
které se ček, Alexandr Halász a Jaroslav Talian
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (18:15-18:24)
27179/8
18:00 Os Úspěšní
konalo v Chodově.
chlapbyli nádraží
třetí. Zabodovali
jsme i v soutěži
→byli
Karlovy
Vary dolní
(18:50) – přímý spoj
ci i dívky. Družstvo děvčat ve složení jednotlivců. Dívky obsadily první tři
Vlak
Z Karlovy Vary dolní nádraží do Horní Slavkov-Kounice
Příjezd
Lucie Soukopová, Pavlína Studnařová, místa- 1. L. Soukopová s časem 3,31
Karlovy Vary (8:06) → Krásný Jez (8:31-8:40)
27166/7
→ Horní
Slavkov-Kounice
– přímý
Barbora 8:55
Bariová,Os Kateřina
Krčková
s (rekord(8:55)
školy),
2.spoj
P. Studnařová, 3. K.
Karlovy Vary (9:01) → Krásný Jez (9:24-9:30)
Krčková.(9:45)
Martin Mihok svoji kategorii
9:45 Os 27170 → Horní Slavkov-Kounice
Karlovy Vary (10:55)
→ Krásný
Jez 2,6
(11:18-11:40)
vyhrál
s časem
s!
11:55 Os 27172 → Horní Slavkov-Kounice
(11:55)
Do
krajského
finále
jsme společně vyKarlovy Vary (15:02) → Krásný Jez (15:25-15:30)
15:45 Os 21174 → Horní Slavkov-Kounice (15:45)
razili 17. 2. a opět se nám dařilo. DěvKarlovy Vary (17:07) → Krásný Jez (17:30-17:35)
17:50 Os 27176 → Horní Slavkov-Kounice
čata obhájila
(17:50) zlaté medaile a ovládla
i soutěž jednotlivkyň. Kateřina Krčková si přivezla stříbrnou medaili a Lucie
Soukopová se stala krajskou přebornicí. Naši kluci si vyšplhali 5. místo a Marek Mihok získal zlato.
Lucie Soukopová
a Pavlína Studnařová,
žákyně 9. třídy

Základní
Základní
Základní
škola
škola
škola
Horní
Horní
Horní
Slavkov,
Slavkov,
Slavkov,
Školní
Školní
Školní
786,
786,
786,
přísp.organizace
přísp.organizace
přísp.organizace
srdečně
srdečně
srdečně
zvezve
budoucí
zvebudoucí
budoucí
prvňáčky
prvňáčky
prvňáčky
a jejich
a ajejich
jejich
rodiče
rodiče
rodiče
na na
akci
naakci
akci

školních
školních
školních

–––I.I.I.aaaII.
II.
II.

ve ve
čtvrtek
večtvrtek
čtvrtek
4. a4.4.
25.
a a25.
května
25.května
května
2017,
2017,
2017,
odod
15
od15
do
15do
17
do17
hodin
17hodin
hodin
Prosíme,
Prosíme,
Prosíme,
přezůvky
přezůvky
přezůvky
a pití
a pití
as pití
sebou.
s sebou.
s sebou.
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MŠ Duhová kulička
Rok 2017 – rok 50. výročí
MŠ „Duhová kulička“
- 3. část
Paní ředitelkou 7. mateřské
školy byla od roku 1977 do roku
2005 paní Vlasta Hoštová.
V době nástupu paní ředitelky
Hoštové měla školka 5 tříd dětí
ve věku 3-7 let. V páté třídě byly
převážně děti s navrženým odkladem školní docházky anebo děti
maminek na mateřské dovolené.
Odklady školní docházky byly
nejčastěji pro špatnou výslovnost
dětí, nebo ze zdravotních důvodů.
Školka i rodiče proto spolupracovali s pedagogicko - psychologickou poradnou a logopedickým
pracovištěm v Sokolově. Děti měly
pracovní sešitky a procvičovaly si
výslovnost i doma. Navštěvovaly
1. třídu a školní družinu, aby se
seznámily se tamním prostředím.
Během školního roku byl pravidelně organizován předplavecký
výcvik v Chodově s využitím saunování. Děti zde zvládly základy
splývání a byly prokazatelné odolnější vůči dětským onemocněním.
Další vliv na zdravé dýchání měla
činnost kroužku Veselé pískání,
který byl provozován pro velký zájem ve 4 skupinkách dětí. Kroužek
výtvarných prací zajišťoval výzdobu v mateřské škole, dárky na různá vystoupení a zapojoval se do
výtvarných soutěží. Na školce se
odebíral časopis Sluníčko a Pastelka, se kterými se intenzivně s dětmi pracovalo. V mateřské škole se
organizovalo maňáskové divadlo,
dalších divadelních představeních
se školka zúčastňovala v domě
kultury. Do školky přijížděli herci

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

z Karlových Varů a Prahy. Děcka
viděla i kouzelnické vystoupení.
Spolupráce s rodiči byla paní ředitelkou chválena, protože se většina rodičů zapojovala do jarního
úklidu zahrady, do oprav hraček,
nebo při sponzorování akcí. K takovým patřila například Mikulášská nadílka, zajišťování stromečků
na vánoční besídky, na odměny
k maškarnímu bálu, na zajištění
autobusu a vstupného při organizování výletů. Na výletě děti byly
v Plzni v době konání výstavy
„Návrat dinosaurů“. Další výlety
se konaly na krásenskou rozhlednu, na Eko farmu na Ležnici, nebo
na hrad v Lokti. Žáci vyjížděli na
ozdravné pobyty na školu v přírodě. Za paní ředitelky byly děti na
ozdravném pobytu i na Šumavě
v Horní Vltavici, kde se seznámily
s Boubínským pralesem.
Pro děti odcházející do prvních
tříd bylo slavnostní poslední zvonění s diskotékou. V době přerušení provozu o letních prázdninách naše děcka docházela na 2.
mateřskou školu. Prázdninového
přerušení provozu se využívalo k opravám zařízení, malování
a přípravě pomůcek na další školní rok. Byly opraveny i střechy na
všech budovách zařízení.
Ve školním roce 1998/1999 byla
pro nedostatek dětí uzavřena pátá
třída a místnosti se využívaly jako
tělocvična a společenská místnost
pro divadlo a ke sledování televize. Na školce byly dvě třídy dětí
5-6 letých, v každé třídě je zapsáno 25 dětí. Vystupují s pásmy pro
seniory a rodiče. Vystupují s vánočním, velikonočním pásmem.

Své dovednosti s flétničkami
Novou organizační změnou je,
předvádějí na koncertu pro rodiče že od 1. 1. 2003 se školka stává přía veřejnost. Tyto akce a další, jako spěvkovou organizací a jejím zřimaškarní bál, pálení čarodějnic, zovatelem je Město Horní Slavkov.
branné vycházky jsou natáčeny na

kolektiv mateřské školy
videokazety, které si rodiče mohou zapůjčit i domů.
K aktivním sponzorům naší
školky patří Jednota, Zelenina,
novinový stánek paní Neumannové a porcelánka. Učni ze Stasisu
pomohli s nátěrem plotu. V létě
1998 byla prostřední budova po
vydatných deštích vytopena a paní
ředitelka musela řešit zprovoznění
prostřední budovy zajištěním vymalování, nákupem nábytku, hraček, koberců a podlahové krytiny.
Ve školním roce 2000/2001 dochází k spojení 4. mateřské školy
do 7. mateřské školy. S jejich příVíte že:
chodem se také pokračuje výukou
v kroužku německého jazyka.
• do roku 2000 nebylo běžné mytí
22. 2. 2001 probíhá v Sokolově
nádobí v myčkách?
oblastní kolo celostátního festiva• ve školách byla jen pevná telelu ,,Mateřinka,,. Naše zařízení se
fonní linka?
účastní s programem „Z pohádky
• do roku 2000 se pracovní agenda
do pohádky“.
dělala na psacích strojích?
Výraznou změnou ve vzhledu
• na Vánoce se převážně sháněly
a okolí školky je dokončení stavby
živé stromečky?
spojovací chodby, obnova pískovi• v roce 2000 vláda ČR přijala
ště na zahradě, instalování horousnesení o koncepci informační
lezecké stěny, dokoupení chatičky
politiky ve vzdělávání
a dřevěného vláčku.
• v rámci projektu informační graVe školce se začíná používat námotnosti probíhala školení pro
zvů modrá, zelená, žlutá, červená
školské pracovníky k dosažení
kulička.
základních ICT dovedností.
K 35. výročí založení, za účasti
• v roce 1987 je zahájena výroba
starosty pana Hanzíka a paní Závideorekordérů.
branské Evy z MěÚ, se sešly býva• prodej prvních videokazet prolé zaměstnankyně na slavnostní
bíhal v Tuzexu?
schůzi.
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ZUŠ
ZUŠ - Přijímací řízení do ZUŠ proběhne již 9. a 10. května 2017
Duben 2017 byl v ZUŠ plný událostí. Nela Hanzíková získala 3.místo
v Krajském kole soutěže ZUŠ ve Hře
na housle (třída BcA.A.Hlavaté DiS.),
kytarové duo „Two quitars“ ve složení
Michaela Zimmermannová a Barbora Rezková získalo v Krajském kole
soutěže ZUŠ 2.místo (třída J.Marouše
DiS.). Orchestr ZUŠ band pod vedením M.Rothbauera zabodoval v krajském kole soutěže a v červnu 2017
se účastní celostátního kola přehlídky orchestrů ZUŠ ČR v Litvínově.
Gratuluji všem žákům k dosaženým
úspěchům a děkuji za skvělou reprezentaci školy.
30. března se uskutečnila v Městském kulturním středisku tradiční
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2017.
Účastnilo se 200 soutěžících a diváci
mohli shlédnout 23 tanečních choreografií. Odborná porota rozhodně
neměla lehký úkol vybrat choreografie, které budou reprezentovat náš
kraj v celostátním kole. Choreografie“Návrat“ loketských tanečnic pod
vedením Š.Horákové získala ocenění
za hravost a přirozený projev štěstí
a choreografie „Polštářky“ (taktéž

Š.Horáková) ocenění za čistotu interpretace a práci s rekvizitou. V roce
2017 byla již tradičně starostou města p. Alexanderem Terekem udělena
cena města Horní Slavkov, kterou získali tanečníci ze ZŠ a ZUŠ Šmeralova
Karlovy Vary za choreografii „Dopis
Ježíškovi“. Děkuji všem podporovatelům postupové přehlídky i všem
organizátorům za realizaci letošního
ročníku.
Přijímací řízení do ZUŠ se již blíží, v Horním Slavkově se uskuteční
9.5.2017 od 15:00 do 17:00 hodin
(hudební obor – učebna č.6 v objektu
Pluhova domu, taneční obor – taneční sál ZUŠ v budově Školní náměstí
214, literárně-dramatický obor – taneční sál ZUŠ v budově Školní náměstí 214, výtvarný obor – výtvarný ateliér v 1.patře budovy Školní
náměstí 214). V Lokti se uskuteční
10.5.2017 od 15:00 do 17:00 hodin
(hudební obor – učebna č.3 v 1.patře
budovy ZUŠ, taneční obor – taneční
sál ZUŠ v přízemí budovy, literárně-dramatický obor – taneční sál ZUŠ
v přízemí budovy, výtvarný obor
– výtvarný ateliér v přízemí budovy). Kriteria přijímacího řízení jsou

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

vyvěšena na úředních deskách školy
a také na našich webových stránkách,
v případě zájmu o prohlídku školy
kontaktujte ředitele ZUŠ.
Naše škola je také hlavním organizátorem happeningu Základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. V rámci tohoto celostátního
festivalu, ke kterému se připojilo 355
Základních uměleckých škol z České
republiky připravujeme několik netradičních aktivit pro veřejnost. 26.
května budeme prát velké prádlo na
loketských hradbách. Od 16:00 hodin
se můžete účastnit výtvarných dílen,
shlédnout taneční choreografie (Návrat vlaštovek, choreografie s živým
flašinetem, Kelstký tanec pradlen)
nebo výtvarné divadlo (Pohádka
o smutné noční košilce a Jak pejsek
s kočičkou myli podlahu) a také tematickou minivýstavu „Pradleny ve
výtvarném umění“ žáků loketské výtvarky. 27. května Vás v rámci tohoto
projektu zveme na „Stezku umění“
v historické části města Horní Slavkov, dále můžete navštívit Pluhův
dům – ve spolupráci s pouličním
divadlem Viktora Braunreitera připravujeme hrané prohlídky tohoto

historického objektu (více informací
na webu školy) a od 18:30 hodin na
dvoře Pluhova domu budeme moci
shlédnout koncert orchestru ZUŠ
band a žákyň tanečního oboru. Vyvrcholením festivalu bude ZUŠopen
v Sokolově dne 30. května 2017 – nad
touto částí festivalu převzala záštitu
hejtmanka Karlovarského kraje Mgr.
Jana Vildumetzová. Od 13:00 do
18:00 hodin proběhne na sokolovském novém náměstí happening, na
kterém se představí ZUŠ Karlovarského kraje – soubory hudebního oboru
ZUŠ a skupiny tanečního oboru ZUŠ.
Ve vestibulu hornického domu bude
probíhat výstava výtvarných oborů
ZUŠ a v 19:00 hodin srdečně zveme
na Gala večer v sokolovském divadle,
kde budou předány ocenění osobnostem, kteří dlouhodobě pomáhají
uměleckému školství dle návrhů jednotlivých ZUŠ Karlovarského kraje.
Srdečně Vás tedy zveme do Lokte,
Horního Slavkova i Sokolova.
Informace o akcích ZUŠ konaných
v květnu 2017 najdete na webových
stránkách ZUŠ.
Jan Zapf dipl.um.,
ředitel ZUŠ
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MŠ U SLUNÍČKA
Sokolovská Mateřinka
V poslední době se s novými událostmi v naší školce roztrhl pytel.
Ke konci března jsme se zúčastnili
SOKOLOVSKÉ MATEŘINKY. Tato
přehlídka dětských pódiových vystoupení mateřských škol se koná
v Sokolově vždy jednou za dva roky.
Letos se zúčastnilo 13 školek z našeho kraje.
I přes silnou konkurenci si naše
děti vybojovaly postup do Nymburka na celostátní kolo. Pro letošní
rok jsme si připravili malý muzikál
„Honza málem králem.“ A jak už
to v pohádkách bývá, Honza jde do
světa hledat štěstí a nakonec zjistí,
že to největší štěstí na něj čeká za
humny. Děti se proměnily v Honzy (Tomášek Dvořák, Lubošek Holinka, Lukášek Bachar, Štěpánek
Horvát a Kubík Procházka), Aničky
(Eliška Čermáková, Eliška Kliner,
Sabinka Sitaiová, Rozárka Gartnerová a Leuška Dandová), ale měli jsme
i princezny fiflenky (Anička Červeňáková, Nikolka Beránková a Jůlin-

pu ohromnou radost a už se těší na
květnový výlet do Nymburka.

ka Marková) a královské trubače,
kteří zároveň zastali role muzikantůhráli na valchu, buben a tamburínu
(Kubík Zapf, Kačenka Veselá a Honzík Čedík). Děti pilně nacvičovaly již
od února a opravdu se snažily. Na
jejich úspěchu má ovšem podíl mnoho lidí - naše školnice Nikolka, která
ušila většinu kostýmů, paní Dandová, která ušila peleríny pro trubače,
celý personál školky, který se podílel
na výrobě kulis, Eliška Drobná, která nám nazpívala většinu písniček
a také ředitelka kulturního střediska, paní Kvasničková a pan Němec,
kteří nám umožnili poslední týden
před akcí zkoušet v našem kině, kde
je velmi podobný sál, jako v Sokolově. Nesmíme zapomenout na rodiče,
se kterými je opravdu báječná spolupráce. Všem bychom touto cestou
chtěly poděkovat. Děti mají z postu-

jsme všem bytostem zazpívali naší
„pohádkovou hymnu“ ENYKY, BENYKY ZA LISTEM LIST, KTEROUPAK POHÁDKU BUDEME ČÍST…
Velkou odměnou za píseň a správné chování v lese pro nás byl dar
od princezny Krasomily a krále
Miroslava v podobě vstupenek na
bobovou dráhu. Sjeli jsme si trasu
a představovali si, jak „ frčíme“ na
kládách stromů až dolů- jen ta voda
tam nebyla – ŠKODA.
Ale to největší překvapení pro nás
měl strýček Vodník. Každý den nás
zavedl do nádherného bazénu, kde
nás kamarádi dospěláci, naši trenéři, učili hrát si s vodou, nebát se jí,
potápět se a většina z nás už plavala
i s destičkou . A tak jsme si zasloužili
mokré vysvědčení od maskota Lipna, Lišáka Foxe.
Zkrátka o kouzla a překvapení ne-
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Z pohádky do pohádky...
Právě takové dobrodružství se
odehrálo opět po roce na školce
v přírodě Na Lipně. Na výpravu se
vydaly předškolní děti z naší školky
„U SLUNÍČKA“. Svět pohádek nás
provázel celým pobytem.
Tak tedy najednou, jako mávnutím
kouzelného proutku, se všech devatenáct dětí proměnilo v překrásné
princezny, udatné krále, statečné
rytíře, čaroděje, ježibaby… a rázem
jsme se ocitli v Pohádkové zemi.
Podařilo se nám zdobením a malováním proměnit zcela obyčejný hrneček v kouzelný, který všichni známe z pohádky Hrnečku vař. Šípková
Růženka nás naučila vyrobit růžičku
z papíru. S princem jsme zavazovali
střevíček Pyšné princezně. Pan král
Země pohádek svolal ty nejlepší
koně své říše. Na těch jsme vyjeli
na kopec Kramolín a projeli celou
Stezkou v korunách stromů. Tam

byla nouze. Pět dní uteklo jako voda ných rad ohledně první pomoci
a hurá domů do své postýlky a za i požární prevence. Kurz byl velmi
svými nejbližšími.
přínosný, řešily jsme samé praktické věci - trénovaly jsme masáž
Tvořivé odpoledne s rodiči
srdce, jak se zachovat v různých
Jako každý rok, tak i letos jsme situacích, které nás mohou potkat
zrealizovaly tvořivé odpoledne pro v práci, ale i mimo ni. Dozvěděly
rodiče, prarodiče, tetičky, strýce, jsme se, jak rychle dokáže vzplakdy si společně s dětmi mohli vy- nout vánoční stromeček, jak snadrobit různé velikonoční dekora- no se vznítí např. rychlovarná konce. V každé třídě bylo velmi živo. vice a jak se konkrétně zachovat,
Všichni lepili, stříhali, barvili, … pokud hoří jakákoli místnost přímo
a hlavně, našli si po svojí práci čas, v naší MŠ. Měly jsme i možnost si
zapomněli na starosti a nasáli veli- vyzkoušet hašení různými hasícíkonoční atmosféru. Odměnou jim mi přístroji. Sice jsme v průběhu
byly spokojené tváře dětí a krásné své praxe absolvovaly podobných
výrobky, které si odnesli domů, kde kurzů více, ale opakování je matjistě dostaly své čestné místo.
kou moudrosti:-) Záchranný kruh
funguje i pro veřejnost, disponuje
Záchranný kruh Karlovy Vary
dopravním hřištěm, domečkem
Nejen děti, ale i my, personál MŠ, rizik a spoustou dalšího. Takže pose musíme v mnohém zdokona- kud nebudete mít na víkend zrovna
lovat. Díky Záchrannému kruhu, žádný program, určitě stojí za to, ho
jsme se dozvěděly spousty užiteč- navštívit.
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kulturní kalendář na květen
>

MKS pro děti

10. 5. 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 knihovna
Čteme a vyrábíme s dětmi!
Zdarma!

21. 5. 2017
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– JAK ŠLO KOTĚ NA RYBY
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

20. 5. 2017
DISKOTÉKA
21:00 – 3:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné: 50,- Kč

jak se dobrosrdečná a milá Alžbětka a chamtivá
Agáta musí o své štěstí samy přičinit…
10:00 Divadelní sál
Režie: Samiha Maleh
Hrají: Pavla Drtinová/Zuzana Horová, Hana
Czivišová
Vstupné: 40,- Kč

1. 6. 2017
DEN DĚTÍ
15:00 – 18:00 Lesopark
Z organizačních důvodů prosíme o včasnou registraci! Registrace bude probíhat od 9. 5. do 22.
5. 2017 v kavárně MKS. Děkujeme!
Vstup pro registrované zdarma!

>

>

Kino

>

Knihovna

26. 5. 2017
POHÁDKY PRO EMU
Česko, 2016, Romantický / Komedie, 112 min
19:00 Kinosál
Scénář a režie: Rudolf Havlík
Hrají: O. Vetchý, A. Geislerová, E. Švábenská, V.
Cibulková, A. Polívková, aj.
Vstupné: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně od 22. 5. 2017.

Kulturní a společenské akce

18. 5. 2017
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
19:00 Divadelní sál
Pořad, ve kterém se setkáte s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Nebudou
chybět oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Předprodej zahájen od 9. 5. 2017 v kavárně MKS!
Vstupné 120,- Kč v předprodeji/ 170,- Kč na
místě.

24. 5. 2017
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
– RADMILA KONARIKOVÁ
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo se následně zbavit svých psychických
a fyzických zdravotních disharmonií.
17:00 Knihovna
Vstup zdarma.

Autokolektiv

izer
ZDENĚK

22. 5. 2017
CZIDIVADLO PRAHA
– O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Je bohatství a moc zárukou štěstí? Jak se můžeme
postavit proti lži a manipulaci? Jakou cenu má
pro člověka láska a dobro? Přijďte se podívat,
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vských

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz
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- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420 602
602 150
150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz

Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
výroba
akvárií,
terárií
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

Kadeřnický salon Chic
Dlouhá 653 Horní Slavkov

Otevírací doba
Po – Pá 9.00 – 17.00
Sobota na objednání

6. 3 – 30. 4. 2017 od 9.00 do 13.00
10% sleva na jakékoliv kadeřnické služby
Monika Löblová tel.: 602 120 230, Tomáš Horák tel.: 777 811 394
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Grafika a tisk: MEDIA a.s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz
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