
                                 2. Jarní setkání 
               pátek 4. 9. 2020 v Kynšperku nad Ohří 

 
Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary, Oblastní pobočka ČSSI Karlovy Vary z. s. 

spolu s Rotary clubem Karlovy Vary, Městským úřadem v Kynšperku nad Ohří, 
Kynšperským pivovarem s.r.o. a vedením firmy PELANT pořádají pro členy ČKAIT a 
ČSSI z Karlovarského, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje i pro veřejnost 

 
2. Jarní setkání v pátek 4. září 2020 v Kynšperku nad Ohří. 

 
Pro účastníky z Karlovarského kraje plánujeme odjezd autobusu z Karlových Varů 

do Kynšperku nad Ohří ve 15.15 hodin od karlovarské Tržnice (autobus bude přistaven  
od 15.00 hodin). Odjezd autobusu z Kynšperku nad Ohří do Karlových Varů cca ve 20 
hodin.  
 

Pro ostatní zájemce je doprava individuální. Parkování je možné na 
velkokapacitním parkovišti u Kynšperského pivovaru, kde bude parkovat rovněž autobus. 
 
Program: 1.  Město Kynšperk nad Ohří 
                         16.00 – 17.00 hodin  

- Barokní inspirace 
varhanní koncert Prof. Jaroslava Tůmy v Kostele Nanebevzetí 
Panny Marie 

  2.   Kynšperský pivovar 
           17.30 – 18.30 hodin 
                                   -   Exkurze do varny Kynšperského pivovaru 
                             18.30 hodin 
                                       Občerstvení v Kynšperském pivovaru                                 -      
                                       ochutnávka piva je bezplatné – je součástí vstupného na  
                                       koncert a na exkurzi, 
                                       občerstvení doupovskými uzeninami je v režii firmy PELANT,          
                                        Doupovské uzeniny 
                            20.00  hodin (cca) 
                                       Odjezd z Kynšperského pivovaru do Karlových Varů 
                                       v případě přání účastníků i o něco déle 
 
Cena vstupenky vč. 15 % DPH je 200 Kč / 1 osoba a zahrnuje celý program. 
       

Zájemce o účast prosíme o brzké přihlášení. Přihlášky budeme registrovat podle data 
přijetí přihlášky. Na základě této přihlášky, která bude do naplnění kapacity sálu potvrzována, 
budou účastníci vyrozuměni o způsobu úhrady vstupného. Spolu s potvrzením účasti bude 
oznámeno číslo účtu ČKAIT u ČSOB a.s. a variabilní symbol k úhradě vstupného. 
Vstupenky na Jarní setkání budou distribuovány způsobem, který si zvolíte v přihlášce. 

Po naplnění kapacity sálu budeme nuceni zájemce o účast odmítat. 
  
Zájemci se mohou přihlásit výhradně elektronicky na adrese  karlovyvary@ckait.cz   
 
S pozdravem  
                                              Jana Jágrová, v.r. 
                                                                            tajemnice OK ČKAIT Karlovarský kraj                                                                                                                                                              
                                                                                    Ing. Svatopluk Zídek, v.r. 
                                                                předseda 
       Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj 
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Závazná přihláška na 2. Jarní setkání v Kynšperku nad Ohří 
 v pátek 4. 9. 2020. 

 
Po vyplnění zašlete výhradně na adresu karlovyvary@ckait.cz 

nebo 
poštou na adresu: OK ČKAIT Karlovy Vary Stará Kysibelská 45 360 09 Karlovy Vary  

 
 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………….  

Telefon: ……………………………………………… 

 

Závazně objednávám:                                                               ……….  ks vstupenek 

 

Využiji autobus k cestě z Karlových Varů do Kynšperka nad Ohří    :          ano       ne  

 

Použiji vlastní dopravu:                                                                                 ano       ne  

 

Vstupenky po předložení dokladu o zaplacení  

odeberu v Oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary:                                    ano        ne                                

 

Vstupenky po zaslání dokladu o zaplacení  

prosím zaslat na moji adresu:                                                                        ano        ne 

Adresa pro zaslání vstupenek:…………………………………………………………….. 

                                                 ……………………………………………………………  

 

 

 

……………………………                     ……………………………. 

         datum                          podpis  

 

mailto:karlovyvary@ckait.cz

