DUBEN 2 0 0 8
nezávislý měsíčník
č. 4, ročník XXXV
cena 6 Kč

Vítání občánků - 28.2.2008
Poprvé v tomto roce jsme mezi námi přivítali nově narozené občánky z Nýrska a okolí. Mgr.Ivan Pavlík a Iva Bělová
pozdravili rodiče, prarodiče a ostatní přítomné, popřáli dětem mnoho zdraví a štěstí do dalšího života a předali jako
vzpomínku na tento den malý dárek. Svým vystoupením zpestřily odpoledne také děti z Mateřské školy ul. Práce pod
vedením paní učitelky Anny Bradové.

Vivien Alexandra Göndör

Pavel Kohout

Stanislava Kohoutová

Roman Kur

Denisa Kůrová

Lukáš Opravil

Matěj Presl

Ondřej Šilhavý

Tereza Švůgrová

Natálie Trešová

Viktoria Vice

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Co je VIRTUOS?
VIRTUOS je služba, kterou pro občany provozuje Plzeňský kraj. Připravil ji ve spolupráci s městy a obcemi v našem
kraji a s Ministerstvem vnitra. Občané, kteří budou VIRTUOS používat, mohou vyřizovat velké množství záležitostí
s městským úřadem prostřednictvím internetu. Je to podobné internetovému bankovnictví, s tím rozdílem, že
nekomunikujete s bankou, ale s úřady. Od počátku měsíce dubna bude zahájen zkušební provoz i na Městském úřadě
v Nýrsku. Pro vybudování tohoto nového informačního systému byly vybrány pilotní obce, a to kromě Nýrska také
Klatovy a Štěnovice. V pilotním provozu, který bude trvat do konce června 2008, získáte další informace, a to jak
prostřednictvím dalších vydání Nýrských novin, tak i formou informačních letáků a denního tisku.

Májové oslavy 2008
30. dubna v 18:00 hodin - tradiční stavění máje
5. května

- oslava výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války
v 15:30 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko
v 16:00 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově
v 16:00 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou

6. května
od 9:40 – 10:40 hodin

- Klub 3. armády Plzeň představí americká historická vozidla na náměstí v Nýrsku
( dvěma fotografiemi připomínáme loňské oslavy )

Nová technika pro Technické služby města
Technické služby města Nýrska zakoupily nové víceúčelové
vozidlo Bremach JOB 60X4-Extrem. Je možno jej využít
jako třístranný sklápěč a dále k montáži níže uvedených
nástaveb:
 nízkotlaká vodní cisterna s agregátem,
 sněhová šípová radlice,
 mycí lišta,
 sypač vozovek.
Pořizovací cena vozidla byla 2 397 493,- Kč. Vozidlo bude
využíváno převážně na údržbu a úklid města Nýrska a jeho
přilehlých obcí. Počítáme i s možností jeho využití pro
občany a organizace v Nýrsku a okolí.
Z.Holý, ředitel TSM Nýrsko

Zápis do mateřské školy
V úterý 22.4.2008 od 9.00 do 15.30 hod. proběhne v obou nýrských mateřských školách zápis dětí. Zápis je určen
pro všechny děti, které v příštím školním roce (1.9.2008 - 31.8.2009) dovrší 3 let.
p. Boublíková, p. Bradová

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 12. do 16. května 2008 proběhne zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2008/2009.
Ve školním roce 2008/2009 bude na naší škole organizována výuka v těchto oborech:
Hudební-výuka zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu, klavíru, akordeonu, keyboardu (elektronické klávesové
nástroje), žesťových nástrojů, kytary, houslí , zpěvu a sborového zpěvu.
Taneční –výuka v přípravném a základním studiu (základy společenského, klasického a moderního tance).
Výtvarný-výuka v přípravném a základním studiu ( výroba keramiky, kresba, grafika, malba a dekorativní činnost).
Do všech oborů jsou přijímány děti od 6-ti let.
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl.legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší informace o výuce na naší
škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

ZŠ Nýrsko, Školní ul. - I činnost školní družiny může být smysluplná a zajímavá!
Existence školní družiny se předpokládá tak nějak
samozřejmě při každé základní škole a řada
nezasvěcených má pocit, že jde jen o jakousi formu
hlídání dětí po vyučování. Jedná se však o prodloužení
výchovné práce školy s cílem rozvíjet a uspokojovat
zájmy dětí a organizovat pestrou činnost v době mimo
vyučování. A samozřejmě jako ve všech oblastech lidské
činnosti záleží na lidech, kteří se této výchovné práci
věnují.
Hlavním posláním ŠD v naší škole je zabezpečení
zájmového vzdělávání v oblasti výtvarné, pracovní,
sportovní, literárně-dramatické, ale také v oblasti
informačních technologií; nedílnou součástí aktivit ŠD
jsou relaxační prvky, hry, soutěže a rekreační pobyt
venku, návštěvy výstav a akcí v MěK, ale zároveň i jistá
forma přípravy na vyučování, která se ale zásadně
odlišuje od vyučování prováděného ve třídách.
Tuto pedagogickou práci vykonávají již řadu let dvě odborně vzdělané pedagogické pracovnice – p. Květoslava
Karlovská a p. Eva Bechyňová. Jejich činnost působí ve
srovnání s celoškolskými akcemi a projekty nenápadně,
ale rozhodně se, zvláště v posledních letech, nedá
přehlédnout. Odměnou jim je neustálý zájem dětí o pobyt
v ŠD a časté návštěvy již odrostlých školáků, kteří se rádi
vracejí. S výtvarnou činností a výtvory žáků se můžeme
seznámit na výstavách ve škole a již druhým rokem
v prostorách MěK Nýrsko, s dramatickou činností zase
při nápaditých vystoupeních pro rodiče – např. „ Cirkus
Školák“, „Pohádka o zakletém království“/ I. oddělení ,
„Čertovské odpoledne“, „Žabykuňkové se umějí
radovat“/ II.oddělení. Pro svoji práci využívá ŠD dvě
nově vybavené menší herny, ale i další prostory školy,
především počítačovou učebnu, školní knihovnu, cvičnou
kuchyni, tělocvičnu a hřiště.
pokračování na následující straně

pokračování z předchozí strany

V letošním školním roce pracuje ŠD podle vlastního vzdělávacího programu, který doplňuje a v rámci volnočasových
aktivit dále rozvíjí kompetence vytýčené v našem školním vzdělávacím programu. Obě oddělení ŠD se řídí svými
týdenními projekty, které často souvisejí s ročním obdobím a tradicemi. Celým školním rokem se potom v obou
odděleních prolíná projekt „Cesta kolem světa“.
Každého z nás jistě napadne, jak důležitá a nezastupitelná je role ŠD v případech, kdy rodiče nebo nejbližší nemohou
zajistit jiné kvalitní využití volného času a kolik dětí se často nečinně nudí. Právě tento problém pomáhá řešit
smysluplně organizovaná ŠD, pro kterou platí známé „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!“
Mgr. Alena Linhartová

Dva páry klientů domova dostali vlastní byt
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad
Úhlavou 4. března 2008 předal přípravný byt prvním čtyřem
mentálně postiženým klientům.
Od tohoto okamžiku si mohou klienti na vlastní kůži zkusit
samostatnější život se svým partnerem. Domov vybudoval
pro dva muže a dvě ženy s lehčí až střední mentální
retardací přímo v areálu přípravný byt. Byt bude sloužit
oběma párům k nácviku samostatného rozhodování,
odpovědnosti sám za sebe a taktéž za partnera, naučí se, že
život ve dvou není vždy jen to pěkné, že je třeba tolerance a
umět ustoupit, společně se bavit a pracovat.
Naše plány z nevyužívaných prostor zrealizovat přípravný
byt se uskutečnily v rekordně krátké době. Vlastními silami
a dále za pomoci odborných firem proběhla výměna oken,
podlahových krytin, výmalba, vybavení novým nábytkem. Vznikly tak dva pokoje – samostatné ložnice pro každý pár a
společná kuchyně, obývací pokoj, chodba a sociální zařízení.
Bystřický domov pečuje o 150 klientů, mužů i žen, s lehkou až těžkou mentální retardací a dalšími kombinovanými
vadami ve věku od 4 do 57 let. Protože jsme smíšeným pobytovým zařízením, kde žijí obě pohlaví, nahrává to vzniku
kamarádských vztahů, které časem přerůstají v některých případech i v partnerství. Domov už začal některé své klienty,
kteří měli přátele či partnery, podporovat dříve. Jako páry mohli jezdit na tuzemské i zahraniční rekreace, kulturní nebo
společenské akce...
Předáním přípravného bytu ale podpora párů nekončí. Rádi bychom po určité době zrealizovali další krok, který by
směřoval k další integraci postižených a naši klienti tak mohli získat samostatnější bydlení, například přímo ve městě
Nýrsku. Zájem klientů, opatrovníků či zákonných zástupců o tento typ bydlení je, mezi dalšími klienty domova jsou
zhruba tři až čtyři dvojice, které by možná mohly časem zkusit podobné přípravné soužití v páru.
Ing. Kateřina Šimková, ředitelka organizace

Co se dělo v březnu v DDM ?
Dětský karneval jsme pořádali 1. 3. 2008 a letos byl na téma pravěk. Děti a jejich rodiče si nenechali ujít společné
odpoledne a přišli si s námi zasoutěžit, zatančit. Hlavní atrakcí byla jako vždy soutěž o nejhezčí masku. Porota
vybírala velmi dlouho a ohodnoceno dortem bylo deset nejlepších. Návštěvníků bylo celkem 350 a masky jedna hezčí
než druhá. Na fotografiích můžete vidět atmosféru i výherce.

Gymnastky se zúčastnily 6. 3. 2008 okresního přeboru
základních škol a jsem ráda, že mohu čtenářům oznámit
výsledky soutěže.
V kategorii 4. – 5. tříd na třetím místě skončilo družstvo
ZŠ Nýrsko, Školní ulice ve složení Nela Rynešová, Zuzana
Tomanová a Natálie Jonášová. V kategorii 6. – 7. tříd na
druhém místě skončilo družstvo ZŠ Nýrsko, Komenského
ulice ve složení Kateřina Svobodová, Lenka Bednářová a
Věra Andělová. Závodnice Svobodová skončila na třetím
místě v kategorii jednotlivců a Andělová na druhém místě
! Gratulujeme ! Přejeme úspěch, který bude korunovat naši
pracovitost, i v dalších letech.
Během velikonočních prázdnin se kluci z florbalového
kroužku zúčastnili turnaje v Klatovech. Ve čtvrtek vyhráli
v kategorii 8. – 9. tříd ZŠ. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhli v pátek reprezentanti kategorie středních škol, kteří
vyhráli jak v pátek turnaj, tak celý ročník / součet míst všech turnajů v tomto školním roce /. Vážíme si těchto
středoškoláků, kteří ani po odchodu ze svých základních škol nepověsili florbal „ na hřebík „. Jmenujme za všechny :
Jana Lucáka, Ondřeje Barocha, Pavla Špačka, Jardu Bečku, Pavla Nového, Karla Haase a další.
Pavlína Karlovská

KOPANÁ : Jaro zahajuje
Vážení čtenáři, blíží se úvod jarních bojů o mistrovské body. Jako první zahajují hráči A mužstva v 1. B třídě a
žákovská mužstva starších a mladších žáků v krajském přeboru.
Viktorie Plzeň mladší žáci B – SKP Okula Nýrsko mladší žáci
6:2
Právě žáci si na poslední přípravu zajeli do Plzně, kde sehráli zápasy s Viktorií Plzeň. Dvojutkání zahájili mladší žáci
s Viktorií Plzeň 96. Plzeňští naše hráče přehráli ve všech směrech. Lépe se pohybovali, dobře kombinovali a prosadili
se i střelecky. Konečný výsledek 6:2 pro domácí Plzeň odpovídá plně průběhu zápasu.
Viktorie Plzeň mladší žáci A – SKP Okula Nýrsko starší žáci
1:1
Ve druhém utkání nastoupili starší žáci Nýrska proti ligovým mladším žákům Viktorky ročníku 95. Tohle utkání díky
fyzické vyspělosti hostů bylo v prvním poločase vyrovnané. Hosté šli do vedení brankou Hlinky. Ve druhém poločase
,po změnách v sestavě, už byli domácí lepším týmem a po zásluze vyrovnali i stav utkání na konečných 1:1.Byla to
pro nás velmi poučná utkání. Naši hráči si alespoň ověřili, jak na tom vlastně jsou, a že se ještě musí moc učit.
Jiří Vondra trenér

Začalo jaro – zajeďte si na výlet vlakem do Bavorska
S nastávajícím jarem pomalu přichází i čas výletů a cestování. Chtěl bych při té příležitosti seznámit čtenáře
Nýrských novin s možnostmi pohodlného a relativně levného cestování do německého příhraničí po železnici.
Cílů, za kterými je možné vydat se vlakem, je mnoho. Pokud hodláte cestovat pouze v německém příhraničí, jednou
z možností je jednodenní víkendová síťová jízdenka SONE+DB. Ta je platná po dobu jednoho dne, a to buď
v sobotu nebo v neděli, a může na ni cestovat maximálně 5 cestujících, přičemž nejvíce 2 mohou být starší 15 let.
Cena jízdenky je buď 230,- Kč (na české straně je platná v osobních a spěšných vlacích, ale také v rychlících mezi
Klatovami a Železnou Rudou-Alžbětínem a mezi Domažlicemi a německým Furth im Wald) nebo 490,- Kč (v ČR
platí v osobních a spěšných vlacích, rychlících, ale i ve vlacích kategorií EC a IC). Na německé straně je možné
využívat regionální vlaky dopravců DB AG, Vogtlandbahn a Regentalbahn; jedná se o kategorie S (Stadt Bahn), RB
(Regional Bahn), RE (Regional Express), IRE (Inter Regio Express) a VGB (Vogtlandbahn). Platnost tohoto
jízdního dokladu je omezena na území sahající – zhruba řečeno – po Dunaj, tedy po linii, tvořenou městy Amberg,
Schwandorf, Regensburg, Plattling a Passau.
Další alternativou pro cesty do bavorského příhraničí
je jednodenní síťová jízdenka REGIONet+DB. Tato
jízdenka platí v ČR pouze na území příslušného
kraje (na rozdíl od SONE+, platné na celé české
železniční síti), a to jen v osobních a spěšných
vlacích (včetně rychlíků Klatovy – Železná RudaAlžbětín a Domažlice – Furth im Wald). V Německu
je platnost stejná jako u jízdenky SONE+. Výhodou
je fakt, že tato jízdenka platí i ve všední dny!
Prodává se ve dvou variantách – buď za 200,- Kč
pro jednoho cestujícího nebo za 400,- Kč pro
skupiny do počtu 5 cestujících, a to bez ohledu na
věk. Jízdenky SONE+ i REGIONet je možné
zakoupit v pokladnách ČD s elektronickým výdejem
(např. na nádraží v Nýrsku).
Další podrobnosti ohledně platnosti jízdenek včetně mapy německých železničních tratí, na kterých je možné
s těmito jízdenkami cestovat, je možné vyhledat na internetových stránkách Českých drah: http://www.cd.cz.
V případě, že chcete cestovat hlouběji do bavorského vnitrozemí a navštívit např. města Nürnberg či München,
můžete sáhnout po nabídce německých drah BayernTicket, tedy jízdence platné na území celého Bavorska. Jedná
se opět o jednodenní síťovou jízdenku, platnou jednak ve vlacích S-Bahn, RB, RE a IRE, ale také i v městské
hromadné dopravě ve velkých bavorských městech a téměř ve všech autobusových linkách po celém Bavorsku.
Cena jízdenky je 19,- EUR pro jednoho cestujícího nebo 27,EUR pro skupiny do maximálního počtu 5 cestujících. Tyto ceny
jsou platné při nákupu přes internet nebo v automatech; při
nákupu na pokladně jízdenka vyjde na 21,- EUR, resp. 29,- EUR.
Podrobnosti ohledně platnosti jízdenky BayernTicket najdete na
webových stránkách DB AG: http://www.bahn.de, kde je možné
jízdenku také on-line zakoupit. Nákup je možný např. také
v automatech přímo ve vlacích společnosti Regentalbahn, které
zajíždějí z Plattlingu na Železnou Rudu, resp. až na Špičák.
Co se cílů vašich případných cest týče, osobně mohu doporučit
nádherný Regensburg ( foto nahoře ), ležící na nejsevernějším
oblouku Dunaje (pro cestu lze využít okruh Nýrsko – Janovice
nad Úhlavou – Domažlice – Schwandorf – Regensburg – Plattling
– Železná Ruda-Alžbětín – Nýrsko nebo cestovat přes Železnou
Rudu v obou směrech). Dále je možné navštívit historické město
Pasov ( foto dole ), nacházející se téměř na rakouských hranicích
na soutoku řek Inn, Dunaj a Ilz. Konkrétní vlakové spojení je
možné vyhledat na adrese: http://www.idos.cz.
Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv destinaci, přeji vám šťastnou
cestu plnou zážitků!
Bc. Tomáš Michálek

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
www.knihovnanyrsko.cz

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz

e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
9.4. – od 18.00 hod Cestopisná beseda manželů Špillarových -USA Nejnavštěvovanější národní parky
18.4. – od 19.00 hod. Miroslav Gabriel Částek – Citadela - Divadlo jednoho herce
V sále Kulturního domu Nýrsko
24.4. – od 10. 00 hod. Pohádka – O Růžence, v podání herců divadla Kapsa
Ostatní akce
12. 4. - od 20.00 hod: Rockový bál – Kabát revival, DJ Luko v sále Kulturního domu
20. 4. - od 15.00 hod: Přehlídka činnosti DDM Nýrsko - v sále Kulturního domu

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i vlakových spojů,
programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průvodců, pohlednic, letecké snímky
Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní, kulturní akce pořádané místními zájmovými
organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....) Kdo má
zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytování a stravování.
Nabídka : Knihy nově v prodeji
Velká cestovní kniha - Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímavostí z celých Čech, Moravy
a Slezska. Součástí 2. vydání je soubor volných vstupenek a poukázky na slevu v celkové hodnotě 10 000 Kč. Platnost poukázek
na slevu a aktuálnost nabízených tras je až do 31.12. 2010.
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 , štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr z Nýrska v podobě
keramické píšťalky.

TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE…
Starý Láz (něm. Starlitz)
V seriálku o jednotlivých částech města Nýrska jsme se octli 2,5
km severovýchodním směrem ve Starém Lázu. První zmínka
pochází z roku 1450, kdy máme svědectví, že „Němci pobrali
Oldřichovi Janovskému (pozn. majitel panství Bystřice) vešken
dobytek ve třech vsech, v Milenci, v starém Lazu a
v Ondřejovicích“ Tato skutečnost také dokládá jednu
z početných soudobých přeshraničních šarvátek. V roce 1542 je
Starý Láz uváděn již jako „Starý bydlo“, v 17. stol. dokonce
Starý Beydlo nebo v 18. stol. Starý Bedlo, a tento název si ves
podržela až do 19. stol., kdy je v pramenech zapisována již jako
Starý Láz či Starlitz. Jméno Láz vzniklo ze staročeského laz neboli pozemek, pole a jméno Bydlo vzniklo
z pojmenování bydlo tj. bydliště, domov.
Starý Láz byl v minulosti součástí panství Bystřice, i když vysloveně jmenován je mezi bystřickým majetkem až
v roce 1542. Je ale zřejmé, jak vidno výše, že součástí panství byl již minimálně o století dříve.
V berní rule z roku 1654, kde je Starý Láz zapsán mylně jako Stodlice, uvádí se ve vsi tři sedláci: Mates Modl, Hans
Franck a Georg Partl. Všichni shodně obdělávali 18 strychů a stejně velký byl i dvorec Georga Schmiedta, který je
však popsán jako pustý. V rámci bystřického panství to byla suverénně největší rozloha, kterou sedláci obdělávali,
kromě Dešenic, kde však 18 a více strychů obdělávali jen 4 sedláci z celkových 23.
Jaroslav Schaller ve své Topografii z roku 1789 uvádí ve Starém Lázu již 17 domů. Další údaj máme až z roku 1869,
kdy proběhlo první sčítání lidu. Tehdy měl Starý Láz 137 obyvatel v 21 domech, roku 1880 133 (23 domy), 1890 již
148 obyvatel (23 domy), 1910 135 obyvatel (22 domy). Nejvíce obyvatel měl Starý Láz roku 1921 – celkem 138 při
počtu 21 domů. Po 2. světové válce již počet obyvatel pouze klesal. Roku 1950 na 59 lidí (18 domů), až na 32
(poslední sčítání z roku 2001) ve 12 domech.
Lenka Sýkorová

Oznámení pro majitele psů

očkování proti vzteklině
MVDr. Josef Vacík oznamuje všem zájemcům, že pravidelné povinné očkování psů proti vzteklině
bude provádět v níže uvedených termínech ve své veterinární ordinaci a v obcích na obvyklých místech.
Současně lze zájemcům provést nebo objednat zavedení identifikačního čipu a vystavení mezinárodního pasu pro psa.
Čtvrtek 17.dubna
Stará Lhota 16.15 – 16.45
Zelená Lhota 17.00 – 17.30

Středa 23.dubna
Bystřice: 16:00 – 16:30
Starý Láz: 16:30 – 16:45
Hodousice: 17:00 – 17:30

NÝRSKO – město
pátek 25.4. 14:00 – 16:00
sobota 26.4. 8:00 – 9:00

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
Vídeňská 181, Klatovy, tel. 376 324 094
Náměstí 767, Nýrsko, tel. 376 570 022
HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Klatovský bazén: SOBOTA 14-15 hod.
Horažďovický bazén: SOBOTA 9-22 hod.

AKCE KLIENT PŘIVEDE KLIENTA
stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 300,-Kč
a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.

STŘEDA 13-22 hod. 1 hod. ZDARMA

NABÍDKA PRO KLIENTY











Příspěvek na masáže, saunu
Příspěvek na cvičení
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních

ww.sumavanet.cz
www.zpma.cz
info@zpma.cz
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