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lovo na úvod
Vážení spoluobčané,

měsíc opět utekl a vy v rukách
držíte další číslo Zpravodaje – prvního
veskrze letního a posledního čísla tohoto
školního roku.
Rád bych se ve svém slovu na úvod vrá l
k nové službě, kterou město Kraslice
zavedlo pro své seniory. Je tomu právě
měsíc, kdy pestrobarevné vozidlo vyjelo pro
své první klienty, aby je dopravilo na
žádané místo určení. Po měsíci fungování
Senior Expresu si dovolím malou
rekapitulaci. Jak se dalo podle předběžných
náznaků očekávat, zájem o využi služby je
se strany kraslických seniorů veliký. Dosud
bylo přijato 128 žádos o využívání služby a
Senior Expres vykonal více jak 140 jízd o
celkové délce asi 500 kilometrů – nejčastěji
vezl klienty za lékaři, v menší míře také na
úřady, ale také třeba jen za přáteli či na
zahrádku. A za m snad nejkurióznějším
přáním byl odvoz na par čku mariáše.
Možná se to zdá úsměvné, ale i to je
součás udržování přátelství a sociálních
vazeb našich seniorů. I to je tudíž plněním
poslání této služby, protože vede ke
zpestření a m i ke zkvalitnění životů našich
seniorů, kteří jinak mnohdy tráví většinu
svého času o samotě. Pevně věřím a
doufám, že nová možnost dostat se do
společnos
přátel bez závislos
na
časových limitech svých blízkých a s pomocí
našeho Senior Expresu tak mnohým
seniorům přináší nebo přinese nové
možnos . A doufám, že snad také vnese i
trochu té rados do jejich života. O tom, že
se tak již děje, svědčí i pozi vní reakce těch,
kteří této služby využívají.
Přeji proto našemu Senior Expresu mnoho
spokojených klientů a dalších kilometrů, byť
letošní letní sezóna přinese nejen pro řidiče
Senior Expresu, ale i pro řadu dalších
některá dopravní omezení v souvislos
s
probíhajícími
a
připravovanými
rekonstrukcemi a opravami. Již asi víte, že
probíhá rekonstrukce v ulicích Wolkerova,
Mánesova a Družstevní. A co nevidět se
započne s pracemi také v ulicích Rybná a
Pod Vrchem. Velmi chápu, že tato omezení
jsou nepříjemná a nekomfortní, nicméně,
prosím o jistou míru trpělivos
a
schovívavos . Odměnou nám za to bude
zase kousek nových komunikací, chodníků,
vodovodů a kanalizací. Bude to další malý
krok k tomu, aby Kraslice byly dobrým
místem pro život.
Roman Ko línek, starosta města

zdarma

PÉČE O PAMÁTKY
Lidé, kteří si váží kulturních
památek a snaží se je zachovat jako
dědictví předků, hledají pomoc u
obcí a měst, na Kraji nebo na
ministerstvu kultury. Pomáhají
nadace a ﬁrmy, které cí svoji
společenskou
odpovědnost.
Karlovarský kraj zvýšil svoji
podporu na obnovu v letošním roce
na 10 milionů korun. Na svém
posledním zasedání schválila Rada
Karlovarského kraje podporu také
památkám v Kraslicích a v našem
okolí.
Představme si postupně jednotlivé
památky, které jsou chloubou
našeho města a okolí a také
představme živé lidi, kteří za
obnovou těchto krásných památek
stojí.
Huť v Šindelové, nebo také vysoká
pec, je na evropské mapě
významných technických památek.
Donedávna byla v publikacích
uváděna jako chátrající a k zániku
odsouzená
památka.
Takové
nechtěné dítě. Původní vlastník
pozemku se k památce neznal, a ani stát se k vlastnictví přiznat nechtěl. Do celé
situace ovšem vstoupil Ing. Jiří Hrůza. A beznadějná situace se pod tlakem této buldočí
osobnos začala radikálně měnit. S pomocí vedoucí stavebního úřadu v Kraslicích Ing.
Ivy Harapátové stát svoje stanovisko změnil a vlastnictví památky přiznal. Ing. Hrůza se
stal zakladatelem a prvním předsedou Spolku pro zachování hutě v Šindelové, na který
stát Huť bezúplatně převedl. Ing. Hrůza Spolek ještě jednou „založil“ i ﬁnančně, a tak
mohl Spolek vykoupit i související pozemek. Obnovit téměř zcela zničenou památku
vyžaduje obrovské úsilí, peněz a času. Vyklizení veškerého nepořádku, odstranění
náletů dřevin a zpracování projektové dokumentace je pouze začátek. Odvalit
popadané balvany tolik neunaví jako zpracování žádos o příspěvky a dotace. Na
vlastní oči se můžeme přesvědčit, že tuhle dřinu zvládá Ing. Hrůza s přehledem a bez
ohledu na svůj věk a zdraví. Pro letošní rok pro Huť získal od Karlovarského kraje
500 000,-Kč. Od Ministerstva kultury dokázal získat ﬁnanční příslib ve výši 900 000,-Kč.
K tomu se musí ovšem připočítat částka vlastního podílu, která také není malá. Je c
města Kraslice, že na obnovu této památky také přispělo.
„První hamry v Šindelové se připomínají po roce 1350, vysoká pec je doložena od roku
1757. Současná pec ve starším hutním
areálu pochází z roku 1818 a
provozoval ji rod Nos tzů. Tato Huť je
poslední významný doklad historické
hutní výroby v Krušnohoří.“ (citace:
„Industriální topograﬁe“ – CVUT Praha
2011).
V současnos
na Hu
probíhají
rekonstrukční práce a je možné si jí
prohlédnout pouze zpovzdálí. Ovšem
hned u stavební zábrany si lze snadno
opsat číslo účtu Spolku pro zachování
hutě v Šindelové a podle svých
možnos přispět na záchranu tohoto
našeho skvostu.
Otakar Mika

Informace o
změnách ve
vydávání osobních
dokladů od 1. července 2018
Od 1. července 2018 dochází k zásadní
změně v oblas osobních dokladů –
občanských průkazů a cestovních dokladů.
Od tohoto data bude možné vyzvednout
občanský průkaz i cestovní pas ve zkrácené
lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin po
podání žádos , anebo do 5 pracovních dnů.
Převze osobních dokladů ve zkrácené
lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin po
podání žádos bude možné pouze na
pracoviš
Ministerstva vnitra České
republiky na adrese Praha 4 – Pankrác,
ulice Na Pankráci 1623/72.
Za m doporučené úřední hodiny pro
Ministerstvo vnitra jsou navrženy v pondělí
a středu od 08:00 hodin do 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 16:00
hodin a v pátek od 08:00 hodin do 15:00
hodin. Tento návrh úředních hodin se může
ještě změnit. Budou se vydávat pouze dva
druhy občanských průkazů, a to občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem (plastová
karta) a v několika zvlášť určených
případech občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů (přikládají se dvě
fotograﬁe).
Občanské průkazy s čipem se budou
vydávat průběžně podle skončení platnos
stávajících občanských průkazů; nepůjde o
plošnou výměnu stávajících občanských
průkazů
Od 1. července 2018 se již nebudou
vydávat tzv. „rychlé občanské průkazy na
počkání“ (přikládají se dvě fotograﬁe)
s platnos 1 měsíc z důvodu ztráty,
odcizení,
poškození
nebo
zničení
občanského průkazu. Místo nich si budou
moci občané zažádat o vydání občanského
průkazu s čipem ve zkrácených lhůtách za
vyšší správní poplatek. Tzv. „rychlé
občanské průkazy“ se budou vydávat
pouze z důvodu výkonu volebního práva, a
s platnos na 1 měsíc, nebo bezprostředně
po naby státního občanství, a to s
platnos 3 měsíce.
Správní poplatky:
Vydání cestovního pasu pro osobu starší 15
let v pracovních dnech do 24 hodin:
 při podání a převze u MV ČR – 6.000 Kč
 při podání u obecního úřadu – 4.000 Kč a
převze u MV ČR – doplatek 2.000 Kč
Vydání cestovního pasu pro osobu mladší
15 let v pracovních dnech do 24 hodin:
 při podání a převze u MV ČR – 2.000 Kč
 při podání u obecního úřadu
– 1.500
Kč a převze u MV ČR – doplatek 500 Kč
Vydání cestovního pasu pro osobu starší 15
let do 5 pracovních dnů:
 při podání a převze u MV ČR – 3.000 Kč
 při podání u obecního úřadu
– 2.000
Kč a převze u MV ČR – doplatek 1.000
Kč
 při podání a převze
u stejného
obecního úřadu – 3.000 Kč
Vydání cestovního pasu pro osobu
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stejného obecního úřadu – 300 Kč

Informace
pro občany
mladší 15 let do 5 pracovních dnů:
 při podání a převze u MV ČR – 1.000 Kč
 při podání u obecního úřadu
– 500
Kč a převze u MV ČR – doplatek 500 Kč
 při podání a převze
u stejného
obecního úřadu – 1.000 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem (plastová karta) pro
osobu starší 15 let v pracovních dnech do
24 hodin:
 při podání a převze u MV ČR – 1.000 Kč
 při podání u obecního úřadu
– 500
Kč a převze u MV ČR – doplatek 500 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem (plastová karta) pro
osobu mladší 15 let v pracovních dnech do
24 hodin:
 při podání a převze u MV ČR – 500 Kč
 při podání u obecního úřadu
– 250 Kč
a převze u MV ČR – doplatek 250 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově
čitelnými
údaji
a
s
kontaktním
elektronickým čipem (plastová karta) pro
osobu starší 15 let do 5 pracovních dnů:
 při podání a
převze
u
MV ČR – 500
Kč
 při podání u
obecního
úřadu
–
250 Kč a
převze
u
MV ČR –
doplatek 250
Kč
 při podání a
převze
u
stejného
obecního
úřadu – 500
Kč
Vydání
občanského
průkazu
se
strojově
čitelnými údaji a
s
kontaktním
elektronickým
čipem (plastová
karta) pro osobu
mladší 15 let do
5
pracovních
dnů:
 při podání a
převze
u
MV ČR – 300
Kč
 při podání u
obecního
úřadu
–
200 Kč a
převze
u
MV ČR –
doplatek 100
Kč
 při podání a
převze
u

U běžných žádos
o vydání nových
osobních dokladů se výše správních
poplatků nemění, zůstává i stejná lhůta pro
jejich vydání, tj. do 30 dnů od podání
žádos (dle příslušných zákonů).
Další
novinkou
při
přebírání
již
vyhotoveného občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem je možnost zadání
dalších dvou kódů, kdy se k povinnému
bezpečnostnímu
osobnímu
kódu
k
auten zaci držitele při fyzickém prokázání
jeho totožnos (povinný již dnes) přidává
ještě nepovinný iden ﬁkační osobní kód
k iden ﬁkačnímu cer ﬁkátu využívaný při
vzdálené auten zaci držitele a přístupu
k iden ﬁkačním údajům držitele spolu
s nepovinným deblokačním osobním
kódem, který slouží k odblokování přístupu
k iden ﬁkačnímu cer ﬁkátu.
Vítanou změnou pro občany bude při
podání žádos určitě možnost uvedení
telefonního čísla pro veřejnou mobilní
telefonní síť nebo adresy elektronické pošty
pro účely poskytnu informace o možnos
převze
občanského
průkazu
nebo
cestovního pasu
red

MŠ Barvička
5. ročník
dětského
triatlonu
Ve čtvrtek 26. dubna se
za účas naší partnerské
MŠ
Sonnenschein
Klingenthal konal již 5. ročník „Dětského
triatlonu“. Při nástupu zazněl pozdrav „Sportu
zdar!“. Na dě čekal nejprve první okruh, který
zdolávaly na koloběžce. Druhý okruh běžely a na
závěr absolvovaly chůzi se zátěží. Závodníky se
startovními čísly mohutně povzbuzovali mladší
kamarádi. O přísun vitamínů se postaraly naše
paní kuchařky, které připravily bohatý ovocný
bufet. Po závodě se dě volně rozeběhly po

zahradě a plně si užívaly společnou hru. Při
závěrečném nástupu byly předány diplomy a
drobné ceny. Vítězem byl každý, protože nikdo
závod nevzdal!! Po vynikajícím obědě jsme se
rozloučili s kamarády ze Sonnenschein. Ještě se
uvidíme v měsíci květnu, kdy společně
navš víme statek Bernard. Tato akce se konala
s ﬁnanční podporou Česko-německého fondu
budoucnos .
Kolek v MŠ Barvička

Jak vzniká hudební nástroj
V měsíci dubnu nás partnerská škola
Sonnenschein pozvala na exkurzi do ojedinělé
školy v Klingenthalu. V této škole se učí vyrábět a
stavět hudební nástroje. Před školou nás přivítal
pan ředitel, který nám nejprve pověděl několik
zajímavos . V této škole se učí studen z celého
světa – momentálně z Rakouska, Švédska,
Finska. Po tři roky se studen učí zpracovávat
dřevo, sestavovat housle, kytary, harmoniky i
dechové
nástroje.
Prohlídka
začala
návštěvou
houslařské
dílny.
Studen
pracovali
každý
u
svého stolu
s
různými,
pro nás velmi
zajímavými
nástroji. Pod
rukama jim
vznikaly

rezonanční
houslové
desky,
opracovávali
pečlivě luby houslí. Přímo
v dílně nám jeden ze
studentů na housle zahrál. „Úplný koncert!“
ukončil jeho vystoupení Vojta. Následovala
prohlídka dílny, ve které vyráběli akordeony.
Poznali jsme, jaký je to složitý nástroj. V další
místnos jsme shlédli, jak se polepuje vzduchový
měch harmoniky. Na závěr jsme byli v kytarové
dílně. Během exkurze si dě prohlédly velmi
zajímavé přístroje, které slouží k měření, zvláštní
nástroje, které byly velmi ostré. V celé škole
panovala klidná a pohodová nálada. Na každém
kroku bylo vidět, že všichni, kteří zde studují,
jsou tu rádi. V každé dílně jsme měli možnost
shlédnout
malé
vystoupení.
Děkujeme
partnerské škole za velmi zajímavou exkurzi.
Tato akce se konala s ﬁnanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnos .
Kolek v MŠ Barvička
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Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež ve věku 15
– 26 let v Kraslicích představuje
další z činností. Tentokrát taneční
kroužek
Organizace Člověk v sni, o.p.s. sídlí v Havlíčkově
ulici v blízkos autobusového nádraží, kde se
nachází klub Ak v. Naší cílovou skupinou jsou
mladí lidé ve věku 15 – 26 let. Zde probíhají
vzdělávací a volnočasové ak vity.
V letošním roce jsme společně s klientkami
založily taneční kroužek. Posláním tanečního
kroužku je mo vovat a podporovat mládež
k rozvoji zejména smysluplným využi m volného
času v bezpečném prostředí. Rozvíjet týmovou

zdravotnické pomůcky, …
Zajímá vás, co to je oddlužení?
 jedná o jedinou naším právním řádem
posvěcenou oﬁciální cestu, jak se legálně
zbavit veškerých dluhů
 můžete snížit své závazky až o 70% (musíte být
schopni zapla t alespoň 30% dluhů za dobu 5
let, ideálně však celých 100 %) a zbytek po vás
nebude již nikdo požadovat
 přestanou narůstat úroky z prodlení i pokuty
(dluh se již nezvětšuje)
Naše společnost je v současné době jedinou
neziskovou
společnos
akreditovanou
Ministerstvem spravedlnos v Karlovarském kraji
pro poskytování služeb v oblas oddlužení.
V
případě
komplikovaných
exekucí
spolupracujeme s Advokátní kanceláří Malý &
Soukupová z Karlových Varů.

Napsali jste nám

Kde nás najdete? V kanceláři společnos
GOPALA o.p.s. na adrese:
spolupráci.
Vést
členy
ke
schopnos Nejdek, Husova 434 – každé úterý v době 9:00 –
sebevyjádření prostřednictvím tance. Umožnit 13:00 hod.
jim objevovat vlastní pohybové schopnos a Nové Sedlo u Lokte, Masarykova 502, budova
rozvíjet je. Účelově využit svůj volný čas, rozvíjet Městského úřadu, č. kanceláře 1.02 umístěné
v 1. NP – každou středu v době 9:00 – 11:30 hod.
paměť, improvizaci a talent.
Taneční kroužek navštěvuje sedm děvčat a
posléze se k nám přidali i dva mladíci. Členové Po předchozí domluvě a v odůvodněných
kroužku se schází jeden krát týdně v odpoledních případech dorazíme za Vámi do Kraslic.
hodinách v klubu Ak v, kde trénujeme dvě
hodiny. Tančíme na romskou a moderní hudbu. Volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing.
Byly nám také zapůjčené od naší organizace Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy
krásné sukně, které využijeme v romských Vary), 601 126 074 (Kisová Michaela, DiS.) –
tancích. Náš taneční kroužek funguje teprve od domluvíme si s vámi osobní schůzku.
letošního měsíce února, ale i tak si myslím, že
Ing. Daniela Zemanová, ředitelka
jsou členové taneční skupiny velmi nadaní. Také
společně vymýšlíme různé sestavy a tance.
Děvčata i chlapci si předávají své zkušenos a
nápady. Mo vuje je a žene do lepších výkonů
Městská knihovna
to, že budou moc předvést své umění i na
veřejnos ve svém městě nebo i na různých
akcích. Taneční skupina se bude ráda a ak vně
Květnová dílnička
učit, když pochopí cíle – nácvik na vystoupení, 17. května se sešly dě na další knihovnickou
když budou věřit, že cíle můžou dosáhnout. Za dílnu. Z vařeček různých velikos a tvarů
svou dobrou práci dostanou pochvalu a v nitru vyráběly roztomilá zvířátka a postavičky, pro
získají pocit spokojenos . Jsem velmi ráda, že které čerpaly náměty z knížky nakladatelství
taková sociální služba existuje, kde pomáháme Anagram. Použi m různých odstřižků látek,
mladým lidem s řešením různých důležitých barevných papírů, kartónů, barviček a
životních situací.
chlupatých drátků vznikly krásné výrobky a dě
Anna Křehká – pracovnice NZDM
na ně byly právem pyšné. Dílničky se tentokrát
Služba Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež ve věku zúčastnilo 10 dě a jedna maminka.
15 – 26 let je ﬁnancována z rozpočtu Karlovarského
Marta Maštalířová
kraje.

DLUHOVÁ
PORADNA
Máte ﬁnanční problémy? Nevycházíte se svým
měsíčním rozpočtem? Nezvládáte splácet úvěry?
Hrozí vám exekuce nebo už vám klepe exekutor
na dveře? Nevíte, na jaké sociální dávky máte
nárok?
Od dubna 2018 můžete využít bezplatného
Dluhového
a
právního
poradenství
poskytovaného společnos GOPALA o.p.s. za
ﬁnanční podpory Karlovarského kraje a Města
Kraslice.
Poradenství je určeno osobám v krizi – tj.
osobám, které se ocitly v živé životní situaci
nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji
řešit vlastními silami.
Co vše vám můžeme v rámci naší poradenské
služby nabídnout? Zejména:
Dluhové poradenství:
oddlužení – vyhotovení Návrhů na oddlužení,
konsolidace úvěrů, vytváření osobních a
rodinných rozpočtů, poradenství při exekuci
Sociální poradenství: sociální dávky a důchody,
rodinné vztahy
Podpůrné poradenství: pomoc při orientaci
klienta v navazujících službách – sociální
odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři,
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Hry bez hranic 2018
26. května 2018 se v Sokolově konaly již 12. Hry
bez hranic aneb knihovnice dětem, jejichž
tématem byl 100. výročí vzniku Československa.
Dě se pilně připravovaly jak na vědomostní, tak
rukodělné a sportovní úkoly. Na 12 stanoviš ch
předvedly znalos českých památek, osobnos ,
pověs , prezidentů a poznávání dobových
předmětů. Jedním ze zvláštních úkolů bylo také
odhadnout obvod lípy v parku našeho
národního stromu. V konkurenci šestnác
knihoven se umís ly na krásném sedmém místě.
Pěkné počasí a okolí zámku s krásným parkem
přispěly k příjemné atmosféře, kterou završilo
setkání s panem bublinářem na nádvoří zámku.
Ještě jednou moc gratuluji za vzornou
reprezentaci družstvu ve složení: Daniel Krásný,
Samuel Kursa, Adéla Brunnerová a Klára
Kerulová.
Marta Maštalířová

Napsali jste nám
Oslava Dne matek v Kraslicích
Kolem Chebu intenzivně kvetla žlutá řepka.
Obilná pole zářila modrozeleně. Nejen vrány, ale
jistě i zajíci by se mohli skrýt mezi vzpřímeně
stojícími stvoly. Za městem proslulým výrobou
houslí - Luby - tráva na loukách ještě nedorostla.
Tu a tam se zde pásla obrovská stáda skotu.
V dálce se třpy l kostel svatého Jakuba ve
Sněžné.
V předešlý den po týdnech sucha poprvé
vydatně zapršelo. Temné mraky ještě zakrývaly
slunce. Odbočili jsme do údolí, v němž leží
Kraslice a náhle se obloha rozestoupila. Ve slunci
zazářily nově opravené domy, ale neskryly se v
něm ani domy volající po renovaci.
Upravená restaurace Krista nás pozvala k obědu.
Její parkoviště však nese ještě typicky
socialis cké rysy. Vídeňská roštěná s balkánským
salátem, které se rychle objevily na stole, nám
velice chutnaly. Klasických knedlíků jsme se
mohli klidně vzdát. Ještě plachý pohled na
sousedův bramborák, ovšem ten bude muset
počkat do příště.
K Domu kultury již spěchali návštěvníci. Sál byl
nyní již do poloviny naplněný. Autobusem přijeli
hosté z Klingenthalu, další hosté vedeni HansemUwe Haasem, přátelé z česko-německého spolku
Potok, přijeli z Aue.
Na prostřených stolech s bílými ubrusy stály s
láskou zdobené vázičky s kvě nami. A vedle nich
pak talíř s jablečným a makovým závinem.
Jako vždy byli organizátoři trochu rozrušení.
Ky ce karaﬁátů ještě čekaly na své budoucí
majitele.
Moderátoři oslavu zahájili v němčině a v češ ně,
přičemž český moderátor hovořil spisovně
německy bez saského přízvuku.
Petr Rojík přivítal hosty jménem spolku. V úvodní
řeči vzpomněl na nedávné Nanebevze Ježíše
Krista. Kdo ale zná tento svátek v České
republice? Náboženské zvyky se v Čechách staly
vzácnými. Pan Rojík pokračoval m, že se v
neděli slaví Den matek a z tohoto důvodu nyní
obdržely nejstarší maminky v sále první ky čky
karaﬁátů.
Pan Rojík v úvodu také přednesl báseň, kterou
rotavská básnířka Zita Ladwig našla ve staré
modlitební knížce:
Je tolik chých, nenápadných duší,
co se pokládají za nejmenší,
jen rozdávají lásku a dobro,
myslí pouze na stras jiných,
mají oči jen pro bídu druhých,
ruce, co se dělí o vlastní chléb,
síc nohou, hnaných soucitem,
srdce plné slitování,
schopné milovat nejchudší,
bedra, co vydrží hu lecjakého kříže.
To oni zvěstují nebe…
a nevědí to.
Velmi spokojení mohli být organizátoři s m, že
se také tentokrát sešla celá řada
oﬁciálních hostů. Zavítali sem
starosta Kraslic Roman Ko línek,
starosta Rotavy Ing. Miroslav
Šůs s cho , starosta Stříbrné
Mgr. Libor Bříza a starosta
Chlumu Svaté Maří Miroslav
Hrůza s cho .
Někteří přátelé jsou zmíněni již v
úvodu, kromě nich pan Rojík
rovněž
přivítal
členy
Kulturverbandu Sokolov s jejich
předsedou
Güntherem
Wohlrabem, členy Kraslického
pracovního
kruhu
z
Neutraublingu,
přátele
z
Pegnitze s vedoucí Margarethou
Michel, skupinu z klubu

Parkinson z Karlových Varů s Marií Franke,
přátele ze Schneebergu a pana Ulricha Möckela.
Jako pokaždé před m, také nyní organizátoři
nabídli pestrý program. Byla zde pěvecká
vystoupení, pan Petr Habart zazpíval známé
písně v češ ně, němčině a v anglič ně. Yvonne
Deglau a Zlatku Sellinger při zpěvu doprovodil
Richard Wunderlich na akordeon. Jako všichni
účinkující si také oni za své vystoupení vysloužili
ky čku.
Všechny přítomné nadchla taneční vystoupení
malých a větších žáků ZUŠ Kraslice, o které se
stará a které vyučuje Mgr. Regina Roková. Při
vystoupení jejích žáčků je možné chválit úplně
vše, zajímavé kostýmy, precizní nastudování a
přirozeně téměř akroba cké umění dě a
mladistvých. Však oni jsou také mistry republiky!
Kraslice byly a jsou hudebním městem. Totéž
pla pro Klingenthal. Pořadatelům se podařilo
angažovat akordeonový orchestr z Klingenthalu
vedený
mladým
dirigentem
Richardem
Wunderlichem. Orchestr nabídl opravdu pestrou
směs melodií. Nebylo divu, že si pak s ním všichni
broukali melodie a pokud někdo znal i text, také
si zazpíval. Pomalu se pus li do tance první
odvážlivci a za chvíli již tančil sálem dlouhý had
tanečníků. Skutečně se dá říci, že v hudebním
městě Kraslice lidé umějí slavit.
Závěr programu patřil Bubbleshow Matěje
Kodeše. Panu Kodešovi, držiteli mnoha
světových rekordů, se zdařilo zaplavovat celý
prostor jeviště nejrůznějšími obrazci z bublin,
které publikum stále více a více přivádělo v úžas.
I sám starosta Kraslic byl unesen a stále znovu
zvedal svůj fotoaparát.
Ještě malou poznámku ke skupině z Klubu
Parkinson z Karlových Varů. Jedná se o skupinu
Němců a Čechů, která se mj. stará o “Pepiho”
Beera, jenž již 30 let trpí Parkinsonovou nemocí.
Jeho německé rodiče, kteří jsou již po smr ,
kdysi vyhnali české úřady z Teplicka do českých
Krušných hor. Vytvořila se však česko-německá
skupina podporovatelů v čele s Marií Franke,
která již zařídila renovaci prvního patra domu
pana Beera. Nyní chybí ještě oprava přízemí. V
obdobích renovace pan Beer žije přímo u paní
Franke v Grünau.
Po akci v Domě kultury jsme si ještě rychle
nakoupili v supermarketu v Kraslicích: sýr na
strouhání, polohrubou mouku, tatarskou
omáčku, prostě to, co v Bavorsku není.
Cesta domů přes Sokolov je sice o něco delší, ale
je pohodlnější. Projeli jsme kolem renovované
fasády kostela v Jindřichovicích. Přejeli jsme Ohři
v Sokolově a poznali jsme sokolovský zámek,
téměř celý ukrytý v zeleni. Po dálnici jsme se
plynule dostali na hranice u Schirdingu. Provoz
na německé straně nápadně vzrostl. Dálnice ve
směru na Weiden byla přeplněná. Ale
dvouhodinová cesta nám rychle uběhla
vzpomínáním na uplynulé odpoledne a zejména
na
melodie
akordeonového
orchestru.
Není nad hudbu a ta je v Kraslicích doma.
Margaretha Michel, Pegnitz

„Odpouštějte a bude
vám
odpuštěno…“ (Ježíš)
Výzva k odpouštění má mnoho variant a je
základním smyslem křesťanství. Umění

Ze života křesťanů
odpouštět je řazeno mezi nejsilnější, nejtěžší
a hlavně nejmilosrdnější charakterový čin
člověka, na kterém se provinila křivda,
bezpráví, újma na zdraví, apod. Biblické
upřímné odpuštění zároveň ruší hněv, zlost a
pomstych vost. Takové odpuštění nahrazuje
záporné reakce láskou, smířením a pokojem.
Hluboké odpuštění je nadpřirozené a ne
každý člověk se nechá dobrovolně formovat
touto nadpřirozenou duchovní silou, která je
schopna měnit charakter směrem k obrazu
Božímu. Často naše lidská mysl dříve nebo
později končí výroky: „všechno odpus m, ale
tohle ne… toto je neodpus telné…“. Duch
svatý nemožnost odpus t nezná. Proto nás
Bible učí a vede skrze listy apoštola Pavla k
výzvě: „Duchem choďte a nevhodné žádos
těla nevykonáte…“. Znalci Písma by mohli
reagovat a vést diskuzi na slova Ježíše
z ev. Matouše 12:31nn, kde se píše, že
rouhání pro Ježíši bude odpuštěno, ale
nebude odpuštěno rouhání pro Duchu
svatému. Ale toto učení patří spíše na
teologický seminář o „rouhání“, nikoli do
dnešního zpravodaje. Samo odpouštění
vysvobozuje z hořkos a ze stresu a zároveň
zajišťuje charakterově čistý život na zemi i na
věčnos .
Láďa Křížek zná hodnotu odpuštění a je
mnohým křesťanům vzorem a povzbuzením
v této oblas . Možná i letos při akci „Try &
Play“ uzavře své vystoupení v Kraslicích,
mimo jiné, i oblíbeným pozdravem
“Odpouštějte si“! Letos bude i více času s ním
komunikovat přes bezdrátové mikrofony.
Takže si připravme dotazy, na které bude
Láďa během svého vystoupení rád odpovídat.
Všichni jste srdečně zváni!!
Za Misijní skupinu KS Kraslice, Fr. Hanzlíček
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Třídní výlet v Lipsku

ZŠ Kraslice
Osmé třídy se spolu se
VII. A vydaly na výlet do
Opletalova 1121
Saska. Naším cílem však nebylo navš vit a
poznat krásy Lipska, avšak strávit den plný
adrenalinu v zábavním parku Belan s na okraji
Exkurze na služebnu PČR Kraslice
města.
Dne 4. května 2018 dě ze školní družiny
Kamarádi při ZŠ Kraslice, ul. Opletalova navš vily
společně s kamarády z MŠ, ZŠ a SŠ Kraslice
ZŠ Kraslice
služebnu Policie České republiky v Kraslicích. Po
příchodu se nás ujal pan praporčík Tomáš
Dukelská 1122
Mar nek, kterému velice děkujeme za poutavý
Poté, co jsme vešli do areálu, výklad a zážitkovou exkurzi, kdy si dě
jsme se rozdělili do několika skupin, ve kterých vyzkoušely např. nasazování pout, váhu policejní
jsme chodili i po celý zbytek dne. Všichni výzbroje a celu předběžného zadržení doslova na
vyzkoušeli co nejvíce atrakcí, například vlastní kůži.
Exkurze navazovala na 8. projektový týden
„Záchranáři a uniformy“ pořádaný na obou
školách pro dě ve školních družinách. Více
informací o projektu a spolupráci s Univerzitou
Jana Ámose Komenského naleznete na adrese:
h p://robkobo.ujak.cz/.
Emilie Zborníková

nacházejí. I ZŠ Kraslice, Opletalova ul. se do
nového ekologického klubu zapojila. A tak
v rámci Ukliďme Česko, které je pro naši školu
každoroční výzvou se letos zapojila do úklidu i se
školáky z ostatních škol. Žáci naší školy uklidili
sídliště Sever a hlavně okolí školy. Nemilým
překvapením pro nás bylo 24 plných pytlů
odpadu. V rámci celé akce kraslič školáci uklidili
830 kg odpadu. Doufáme, že v příš ch ročnících
bude odpadu méně, a že alespoň dě , které se
úklidu účastnily, budou k přírodě ohleduplnější.
Mgr. Iva Sokolová

Projekt První čtení
Na ZŠ Kraslice, Opletalova ul. byla letos poprvé
otevřena klasická třída základní školy – a to
malotřídního typu 1., 2. třída. Obnovujeme tak
tradici, kdy na sídliš Sever dlouhé roky fungoval
1. stupeň základní školy ve společné budově
s tehdy nazývanou zvláštní školou. Rodiče
nemusí své dě vodit až do města, obědy i
družinu mají zajištěny. Naše škola si váží
dlouhodobé spolupráce s městskou knihovnou, a
proto se i nová třída zapojila do projektu 1. čtení.
Paní knihovnice Marta Maštalířová si pro dě
připravila dvě setkání, plná zajímavých her a
úkolů, které dě vedou nenásilnou formou ke
čtení. Naše celoroční práce vyvrcholí slavnostním
setkáním v knihovně, kde budou prvňáčci
pasováni na čtenáře.
Mgr. Iva Sokolová

Pyramidu, houpací loď, či různé horské dráhy. Ti
nejodvážnější pak vyzkoušeli i největší červenou
dráhu. V parku jsme byli něco přes 7 hodin, ale i
tak se domů nikomu nechtělo. Každý si výlet
náramně užil a odnesli jsme si pěkné vzpomínky.
K. Divišová

VÝLET NA EKOFARMU
Dne 25.5.2018 jsme se třídou jeli do Chebu na
EKO farmu na téma Sýr. Konec. Ne, dělám si
legraci, takhle to nekončí. Vešli jsme dovnitř a

MŠ U Elektrárny
Rej čarodějnic
Úspěchy našich žáků na „Atletickém
čtyřboji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami“.
skoro všichni jsme pokukovali po medu, ale ten
si necháme až na závěr. Nejdříve jsme si povídali
o zvířatech, která se chovají pro mléko, dokonce
i kobyla, osel a velbloud. Také jsme si povali,
kolik žaludků má kráva. Míra uhádl, že čtyři. Už
také víme, že se plemena krav dělí na mléčné,
masné a kombinované. Potom jsme přešli do
kuchyně vyrobit si vlastní originální sýr. Jirka
držel první nádobu a Terka do ní přelévala kraví
mléko. To samé udělal Šimon s Kájou. Mléko
jsme dali ohřívat na správnou teplotu, potom do
něj pán nalil chlorid vápenatý a syřidlo. Šli jsme
se nasvačit a strašně moc se těšili, co udělá to
mléko. Po návratu zpět jsme s překvapením
uviděli něco jako puding. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny, každý z nás na kousíčky nařezal ztuhlé
mléko. Přes cedník jsme nechali vykapat
syrovátku, kterou jsme mohli ochutnat – mňam.
Nakonec jsme vzniklý sýr plnili do formiček a po
vyklopení si ho každý odvezl domů. Před
odjezdem přišla část s názvem „ Medové
vykoupení “. Víte proč? Protože jsme vykoupili
všechen med, který měli připravený. Domů jsme
odjížděli s vlastnoručně vyrobeným sýrem,
výborným medem a bezvadnými zážitky. A to už
je vážně konec.
Za třídu V.A Lea Chouňová, Tomáš
Hoang Kim, Mgr. Kocifajová
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Dne 22. května proběhlo na stadionu v Sokolově
okresní kolo v „Atle ckém čtyřboji žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami“, kde jsme
se jako škola, umís li na krásném druhém místě.
Dalším úspěchem byla nominace dvou žáků na
krajské kolo dne 29. května. Zde mezi sebou
soutěžili pouze první tři nejlepší žáci
z jednotlivých okresů. Naše žákyně se umís la
s obrovským bodovým náskokem na prvním
místě a v kategorii chlapců jsme vybojovali tře
postupové místo. Sokolovský okres se v rámci
kraje umís l na prvním místě a pohár putoval do
naší
školy
díky
ohromnému
bodovému
zisku
našich
sportovců.
Oba žáci suverénně
postoupili
do
národního
kola,
které
proběhne
v červnu v Karlových
Varech.
Mgr.
Miroslav Hladký

Ukliďme Česko
V Kraslicích vznikl
nový ekologický klub
KLEN, který sdružuje
ak vní učitele všech
tří základních škol,
které se v Kraslicích

V týdnu od 23.4.18 do 27.4.18 v rámci
tema ckého celku "Čarodějnická cesta Perníková chaloupka" se na naší MŠ uskutečnil
slet čarodějnic. Na tento den se dě převlékly za
čarodějnice a čaroděje a společně jsme se pus li
do bujarého veselí. Nejprve jsme si odhlasovali
čarodějnické desatero a potom to začalo. Hráli
jsme různé hry a soutěže, křepčili za zvuků
muziky. Rovněž jídelníček byl připraven v duchu
čarodějnic - krvavá polévka (rajská), hadí ocásky
s červíky (špagety) a žížalí svačinka (tvaroh s
ovocnými žížalkami). Na závěr jsme se proletěli
na košťatech a dě dostaly medaile, omalovánku
a ježibabí plněné ruce. Všem se slet čarodějnic
líbil a určitě se budeme už teď těšit na ten další.
Kolek v a dě z MŠ U Elektrárny Kraslice

partnerství jsme si užili. Počasí nám přálo, byl
krásný slunečný den. Moderní autobus se nám
SŠ, ZŠ a MŠ
moc líbil a cesta uběhla velice rychle. V ZOO na
nás již čekala spousta zvířat, kvě n, naučných
Kraslice
stezek a informací. Žirafy, medvědi a vlci byli asi
nejvíce
populární.
Nechyběla
návštěva
Dinoparku se zhlédnu m úžasného ﬁlmu a
Okrskové kolo ve vybíjené
Ve středu 11. 4. proběhlo na naší škole okrskové nakoupením dárků a suvenýrů. Byl tu krásný
M. Némethová
kolo vybíjené. V otevřené kategorii se zúčastnila výletní den.
4 družstva – naše škola, ZŠ Dukelská, ZŠ Oloví, ZŠ
Rotava. V kategorii dívek byla přihlášena pouze
naše škola a družstvo ZŠ Dukelská. Zápasy měly
stoupající úroveň. Obě kategorie ovládla ZŠ
Dukelská, naše škola obsadila dvě druhá místa.
Tře skončila ZŠ Rotava a čtvrté místo obsadila
ZŠ Oloví. Naši školu reprezentovali to hráči:
Jakub Staněk, Fran šek Miko, Adam Teuer,
Hubert Farkaš, Jakub Mikle, Daniel Svatoš, Radim
Holeš, Miloslav Konšel, Lukáš Račko Matěj
Odehnal a hráčky: Natálie Š páková, Nataly
Fischer, Amélie Vodičková, Rozálie Germušková,
Alena Račková, Šárka Veršová, Natálie
Kadlecová, Kristýna Ledková, Claudie Kučerová a
Julie Šimková.
Mgr. E. Břízová

Minivolejbal

Ukliďme Česko
Během úterý 10.4.2018 se naše škola zapojila do
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Jde o
dobrovolnickou úklidovou akci, jejímž cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Z naší školy se během odpoledních
hodin prostřídalo přes 120 dobrovolníků, kteří
nasbírali 500 kilogramů odpadu. Na jednu
stranu velice obdivuhodný výkon, co všechno
nadšenci dokázali. Na druhou stranu smutné
číslo, když si představíme, na jak malém prostoru
bylo toto množství odpadu nasbíráno. Úklid
proběhl v Městských sadech, v ulicích V Zá ší,
Lipová cesta, Havlíčkova a Pod Vrchem, což
skutečně není velký prostor. Každopádně všem
dobrovolníkům patří velký dík ze jejich snahu a
nadšení, s kterým k tomuto nelehkému úkolu
přistupovali. Za klub KLEN Mgr. Iva Kyselová

Výlet do Prahy
V pátek 6.4.2018 jsme se s žáky druhého stupně
vypravili na zájezd do Prahy. Nejprve jsme
navš vili Museum of Scenes = Muzeum smyslů,
odkud jsme si odnesli nezapomenutelná
dobrodružství. Zároveň jsme zde zpochybnili
některé své smysly, v tomto Muzeu smyslů není
to ž nic tak, jak se na první pohled zdá. Následně
si žáci užili obchodní centrum. Po provětrání
peněženek jsme se s žáky přesunuli do
Kongresového centra, kde se konala premiéra
muzikálu Mamma Mia. Světoznámý muzikál plný
hitů švédské popové kapely Abba v nás zanechal
velký hudební zážitek. V hlavních rolích se
představily Leona Machálková, Olga Lounová,
Hana Křížková a Ivana Korolová, které jsme
předali námi zakoupenou kvě nu a poté se s ní
žáci vyfo li.
Děkujeme všem žákům za vzorné chování a
těšíme se na další společné zážitky.
Bc. M. Kyselová, Mgr. D. Brodníček

Další
soutěží
Tělovýchovné unie
Sokolov
byl
minivolejbal pro 1.
a 2. třídy. Finálový
turnaj se odehrál
v
úterý
24.4.
Družstvo naší školy,
které bylo tvořeno
třemi
dvojicemi
(Kristýna Lédlová a
Vanessa
Šídlová,
Claudie Kučerová a
Laura
Habalová,
Tobiáš Langhammer a Daniel Klepáček) zvládlo
celý turnaj výborně. Přesto, že žádný zápas
neprohrálo, na body skončilo těsně druhé. Ke
stříbrným medailím blahopřejeme!
Mgr. E. Břízová

Středoškoláci v akci
Již mnohokrát
jsme oslovili
mistry a žáky
naší SŠ, aby
nám vyrobili
různé
věci
nejen
pro
potřeby
školního
zookoutku. A
protože jsou
neuvěřitelně
šikovní, máme
od nich už
mnoho
výrobků.
Například
krásné voliéry pro ptactvo i drobné hlodavce
nebo nářadí, které nám usnadňuje práci při
pečování o zvířata. Na konci dubna nám chlapci
z 2. ročníku oboru SM a NS se svým mistrem,
panem Vojtou Wágnerem, přišli namontovat
ručně vyrobené zásobníky na seno do naší
králíkárny. Práce jim šla od ruky a my i naši ušáci
jim moc děkujeme.
Ing. I. Germušková

Projektový den v Jindřichovicích

V rámci projektu „Krea vní partnerství“ jsme byli
pozváni naší partnerskou školou do Jindřichovic.
Dě z této školy si pro nás připravily velmi pěkný
den v přírodě. Celé dopoledne jsme byli venku a
v rámci několika stanovišť jsme plnili zajímavé
úkoly. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení
jednotlivých skupin, do kterých jsme byli na
začátku rozděleni. Každá skupina dostala diplom,
Výlet do ZOO – Jindřichovice
Společný celodenní výlet do zoologické zahrady v jelikož všichni jsme byli v něčem nejlepší, někdo
Plzni uspořádaný v rámci projektu Krea vní v hodu šiškou na cíl, jiný v lezení přes kládu atd.

Celé jindřichovické škole
moc děkujeme a těšíme
se, že jim tento zážitkový
den
budeme
moci
v dalším roce opla t.
Mgr. A. Baníková

Mc Donalds Cup v kopané
Jako každý rok uspořádala ZŠ Oloví okrskový
turnaj McDonald´s Cupu v kopané ve středu 2.5.
Turnaje se zúčastnily ve dvou kategoriích tři
školy
–
domácí ZŠ
Oloví, ZŠ
Kraslice
Dukelská a
naše škola.
První místo
s právem
postupu do
okresního
kola získala
v kategorii
starších
naše škola a v kategorii mladších ZŠ Kraslice,
Dukelská. V okresním kole, které se konalo hned
v pátek 4.5., naše družstvo obsadilo 6. místo.
Školu reprezentovali v mladší kategorii to žáci:
Karel Stellner, Lukáš Račko, Filip Schöner, Zdeněk
Bíba, Daniel Klepáček a Denis Pakosta a ve starší
kategorii to žáci: Hubert Farkaš, Fran šek Miko,
Jakub Staněk, Adam Teuer, Jakub Mikle, Roman
Jožko a David Levý.
Mgr. E. Břízová

Pohár
rozhlasu
Do atle cké
soutěže
družstev
jsme
přihlásili
všechny
4
kategorie, i
když
nová
pravidla
upravující na
rozdíl
od
ostatních
soutěží věkové kategorie nás značně zaskočila.
To se také projevilo na celkovém počtu
zúčastněných škol – opro předcházejícím
rokům se jich této soutěže zúčastnila asi
polovina. Naši sportovci tak soupeřili se školami
s dlouholetou atle ckou tradicí. I přes tuto
skutečnost se mladší žáci ukázali v dobrém světle
zejména v technických disciplínách – ve skoku do
dálky podávali pěkné výkony L. Honiš a P. Šlajer,
který dobře zaběhl i sprint. Hod míčkem a skok
do výšky se vydařil D. Pakostovi, dobrého času ve
sprintu dosáhl Š. Boldizsár. Po technických
disciplínách patřilo našim mladším žákům skvělé
4. místo s malou ztrátou na medailové pozice.
Závěrečný nevydařený vytrvalostní běh ale
znamenal propad pořadím až na konečné 7.
místo. Ve starším žactvu se svými výkony ve vrhu
koulí blýskli Denis Münzer, který v této disciplíně
zásluhou hodu dlouhého 11,16 m obsadil 4.
místo, a Vanessa Vopičková, která poslala kouli
do vzdálenos 8,93 m a vybojovala 2. místo. Za
reprezentaci školy zaslouží pochvalu všichni
zúčastnění, protože předvedli své nejlepší
výkony. Mgr. L. Bříza, Mgr. J. Kubát,
Mgr. L. Petrušová
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Komise pro sport Reporty ze zápasů „A“ týmu
a tělovýchovu
TJ Baník Královské Poříčí „B“ : SK Kraslicefotbal – 0:1 (0:0)
29.4.2018
Teprve až v pátém kole
jarní čás jsme dokázali
zvítězit. Z Poříčí, kde se
tak lehce nevyhrává,
jsme si přivezli 3 body.
První poločas utkání byl
vyrovnaný. Náš tým se
nikam netlačil a snažil
se hrát především ze
zajištěné obrany a
podnikal nebezpečné
pro útoky. Párkrát chyběla jen o něco přesnější
ﬁnální přihrávka, abychom si vypracovali velmi
dobrou pozici. Domácí hrozili především ze
standartních situací, ale vyloženější situaci si
nevypracovali. Naopak velkou šanci měl Müller,
ale nedokázal míč dostat za čáru a za zmínku
určitě stojí i střela Lomoze zpoza šestnáctky,
která jen těsně minula branku.
Druhá půle začala podobně jako ta první s m
rozdílem, že se nám podařilo vstřelit branku.
Müller nejprve nastřelil tyč. Odražený balon
doběhl, přihrál T.Procházkovi, který nacentroval
do vápna, míč propadl k Lomozovi, který dokázal
překonat brankáře – 0:1. Poté jsme se zaměřili )
opět na bránění a domácí postupně navyšovali
tlak. V jedné situaci pomohla Svobodovi i tyč.
Velmi nebezpečný byl přímý volný kop Rozsívala
a pár dalších situací. Škoda jen, že se nám
z nějakého brejku nepovedla vstřelit další
branka, dobré pozice měli T.Dočkal s Müllerem.
Zápas se nám ale nakonec podařilo ubránit a
Na volejbalové odpoledne přišli i získat 3 body.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
dospělí
Procházka T., Dočkal R. – Seidl (81´Štěpánek),
Poslední květnové páteční odpoledne se Berdych (87´Grunt), Palocsányi (89´Hofman) –
uskutečnil volejbalový turnaj „Odpoledne Müller, T.Dočkal, Lomoz
s minivolejbalem“. Dospělí, kteří se přišli podívat
na své dě a vnoučata i ostatní přihlížející, měli Sváteční výhra!
možnost vidět ukázku tréninku dě . Ten byl SK Kraslice-fotbal : TJ Hranice – 6:0 (1:0)
zaměřen na základní herní činnos ve volejbale 1.5.2018
(podání,
nahrávka,
přihrávka). Dva dny po výhře nad Královským Poříčím „B“
Po této ukázce byl rozehrán turnaj jsme nastoupili ve sváteční den k odloženému
v minivolejbalu. Trenéři tak měli možnost utkání s Hranicemi.
prvního srovnání s hráči stejné kategorie z jiného
Od začátku utkání byl náš tým přeci jen
volejbalového oddílu. Turnaje se zúčastnili
ak vnější, ale chyběla větší přesnost a kvalita při
sourozenci Wališovi, kteří byli v Kraslicích na
útočných výpadech. Dobrou příležitost
návštěvě a hrají minivolejbal za TJ Slavia Hradec
ke vstřelení branky měl T.Dočkal
Králové. Utkání mezi domácí dvojicí Jakub
z přímého volného kopu, ale jeho velmi
Pokorný a Tobiáš Haller a hostujícími sourozenci
dobrou střelu vytlačil brankář na roh. Až
Wališovými, bylo napínavým soubojem, který
ve 36 minutě si narazil míč T.Procházka
měl všechny parametry červeného minivolejbalu.
s Gruntem, přihrál T.Dočkalovi, který
Nakonec v něm byla o něco lepší sourozenecká
uklidil míč kolem brankáře do sítě – 1:0.
dvojice. Celkové pořadí turnaje bylo následující:
Ve druhém poločase jsme chtěli vítězství
1. Sourozenci Wališovi
3 3:0 6
pojis t, což se nám podařilo již v 50
2. Jakub Pokorný a Tobiáš Haller 3 2 : 1 5
minutě opět T.Dočkalem, který se sám
3. Anna Kružíková a Nikol Šulcová 3 1 : 2 4
před brankářem nemýlil – 2:0. Další naše
4. Emily Dudašiu a Nelly Peršínová + Adam branka padla po pěkné rychlé akci, kdy
Szkandera
3 0:3 3
Müller po lajně vysunul T.Dočkala, ten
Velkou podporu turnaji poskytl DDM Kraslice, našel před brankou osamoceného
kterému patří poděkování za ceny pro účastníky Lomoze, který ve skluzu treﬁl pod břevno
turnaje. Dále VSK
Tatran
Kraslice
děkuje
za
sponzorskou
podporu
Haně
Obručové
a
společnos Městské
lesy Kraslice s.r.o..
VSK Tatran Kraslice
přeje všem svým
členům a příznivcům
pohodové prázdniny
a
příjemnou
dovolenou.
Komise pro sport a
tělovýchovu dostala od Rady města Kraslic za
úkol zpracovat podklady pro vytvoření
dokumentu Koncepce rozvoje sportu v Kraslicích.
Proto byl
zveřejněn dotazník, v němž
responden odpovídali na 14 jednoduchých
otázek. Vyplnění dotazníku netrvalo déle než 5
minut a během 10 dnů se do ankety zapojilo 131
respondentů. Při vyhodnocování odpovědí jsme
dospěly k následujícím závěrům: V našem městě
převažuje záliba v tzv. hobby sportování,
pozornost by tedy měla být zaměřena na
budování a rekonstrukci veřejně přístupných
sportovišť určených k volnočasovým ak vitám.
Tato sportoviště by měla být umístěna také
mimo centrum města. Stávající sportoviště by
bylo vhodné zmodernizovat a doplnit o další
ak vity, např. o horolezeckou stěnu, lanové
centrum apod. Často zmiňovaným faktem je
absence příležitos
k vodnímu sportování,
občané by uvítali vybudování koupaliště a
možnost návštěvy krytého bazénu. Na sportoviš
v Palackého ulici by responden
uvítali
vybudování kluziště. Velmi často byla
v odpovědích na různé otázky zmiňována obnova
cyklostezky na Hraničnou včetně úpravy povrchu
pro in-line bruslení.
Doufáme, že Koncepce rozvoje sportu
v Kraslicích bude dokumentem, který povede
k vytvoření nových či k rekonstrukci stávajících
sportovišť, aby občané našeho města měli dobré
podmínky ke sportování. Všem, kdo se do ankety
zapojili, upřímně děkujeme.
Ing. I. Harapátová, Mgr. P. Poledňáková

K. Vanke a L. Zach
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Sportovní noviny
– 3:0. Následovala individuální akce ak vního
T.Dočkala, který střelou mezi nohama obránce
uklidil míč k tyči branky a navýšil již na 4:0. Až
poté měli první větší příležitost hosté, ale střelu
zblízka Svoboda lapil. Na posledních deset minut
nastoupil do útoku náš náhradní brankář Petr
Hofman a vstřelil dvě branky. Nejprve využil
rychlé rozehrávky Procházky s Berdychem a
střelou do pravého horního rohu nedal brankáři
šanci. Podruhé se prosadil po vhozeném autu do
vápna a střelou na bližší tyč překvapil brankáře.
Nakonec jsme tedy vyhráli vysoko 6:0.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Procházka T., Šalda – Seidl, Berdych, Müller –
Grunt (67´Štěpánek), T.Dočkal (82´Hofman),
Lomoz
Anglický týden zakončen další výhrou!
SK Kraslice-fotbal : TJ Lomnice „B“ – 4:2 (2:1)
6.5.2018
Během osmi dnů jsme sehráli již tře zápas a
opět jsme sebrali všechny 3 body.
Začátek zápasu byl ospalý z obou stran. Nikomu
se velkém vedru nechtělo moc běhat. Pravdou
však je, že jsme si během prvních patnác minut
vypracovali několik dobrých příležitos . Ty
největší neproměnili Štěpánek s Gruntem. Poté
trochu převzali inicia vu hosté a především ze
standardek nebezpečně ohrožovali Svobodovu
svatyni. Na konci poločasu už ale začaly padat
branky. Ve 42 minutě nacentroval T.Procházka,
T.Dočkal hlavou prodloužil a Lomoz zblízka také
hlavou prostřelil brankáře – 1:0. O dvě minuty
později bylo ještě veseleji. Popravdě nevím kdo
mu nahrával, ale opět zblízka prostřelil brankáře
hos Štěpánek – 2:0. Bohužel to do konce první
půle nebylo vše. Hned z následujícího útoku
Svoboda podcenil lehkou střelu Kníře, která
nakonec skončila v levém dolním rohu jeho
branky.
Druhá polovina začala pro nás výborně. Ve 46
minutě přihrál Dočkal před branku volnému
Štěpánkovi
dokončení na str. 9

dokončení ze str. 8
a ten se opět nemýlil – 3:1. Poté byla hra chvíli
neurovnaná, ale postupně nás začali hosté tlačit
blíže k naší brance. My jsme se ale snažili
zodpovědně bránit a hrozit z brejků. Škoda jen,
že nám chybělo lepší ﬁnální řešení. Hosté byli za
svoji ak vitu odměněni v 73 min., když se
Malinkovič objevil sám před Svobodou, udělal
mu kličku a zakončil do prázdné branky. Ke
konci zápasu nám docházely síly a hosté
nebezpečně útočili. Naštěs si větší šanci
nevytvořili a nakonec jsme jeden brejk přeci jen
využili. Hofman vysunul Dočkala, který pěkně
našel Lomoze a ten do odkryté branky vsí l svůj
druhý gól. Hned poté byl zápas ukončen a tak
jsme vyhráli 4:2.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Procházka T., Šalda – Lomoz, Berdych, Müller –
Grunt, T.Dočkal, Štěpánek (81´Hofman)
Vítězná série pokračuje!
SK Kraslice-fotbal : TJ Sokol Lázně Kynžvart –
7:0 (4:0)
13.5.2018
Již čtvrté vítězství v řadě jsme si připsali pro
předposlednímu celku tabulky.
Úvod zápasu se nám vydařil náramně. Již v 8
minutě narazil T.Dočkal Gruntovi, čímž
překonali ofsajdovou past hos
a druhý
jmenovaný šel sám na brankáře, kterého střelou
na bližší tyč překonal – 1:0. O 3 minuty později
jsme vedli již o dvě branky. Grunt z přímého
volného kopu od lajny krásně našel hlavu
T.Dočkala, který usměrnil míč do sítě. Tře gól
vstřelil po pěkné individuální akci Müller, jenž
prošel od lajny sám až před brankáře a tzv.
střelou za nohou ukázkovým angličanem opět
rozvlnil síť. Ve 25 minutě to bylo již o 4 branky.
Po pěkné kombinační akci a ose Müller, Dočkal
T., Štěpánek posledně jmenovaný dopravil
balon do odkryté branky. Po této brance jsme
v našem úsilí trochu polevili a hosté se párkrát
dostali i před Svobodu, který dvěma výbornými
zákroky zabránil šanci našeho soupeře. Během
první půle jsme měli ještě další šance na
zvýšení, ale své šance jsme nevyužili. Tu největší
měl kapitán Procházka, který ale trestuhodně
minul branku sám před brankářem.
Do druhého poločasu jsme opět nastoupili velmi
ak vně a v 50 minutě vsí l T.Dočkal střelou na
bližší tyč již naší pátou branku. O chvíli později
jsme vyzráli na ofsajd systém hos a T. Dočkal

společně se Štěpánkem šli tzv. 2 na nikoho.
Prvně jmenovaný to vzal na sebe a střelou po
zemi dovršil svůj ha rick. Na konečných 7:0
upravil stav opět náš nejlepší střelec T.Dočkal,
když překonal brankáře Matoušů tvrdou střelou
zpoza šestnáctky. Hosté se ve druhé půli
prak cky nedostali k naší brance a tak Svoboda
udržel čisté konto. Postupně jsme prostřídali
všechny náhradníky, a i když jsme měli ještě
dost šancí na zvýšení skóre, tak to se již
nezměnilo. Toto vítězství nás posunulo do horní
čás tabulky na šestou příčku.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Procházka T.(c), R.Dočkal (66´Šalda) – Lomoz,
Berdych (58´Hofman), Müller (73´Mariňák) –
Grunt, T.Dočkal, Štěpánek
Další výhra do jarní skládačky.
TJ Dynamo Krajková : SK Kraslice-fotbal – 0:7
(0:3)
20.5.2018
Na hřiště posledního celku tabulky jsme zajížděli
s vědomím, že bychom měli vyhrát. Patrně
tento fakt, ale i asi lehké podcenění zapříčinily,
že jsme do zápasu vstoupili vcelku vlažně.
Nikomu se moc nechtělo běhat a doufali jsme,
že se to uhraje samo. Postupně jsme se ale
trochu rozehráli a začali dávat i branky. Po
prvních šancích, které jsme neproměnili, tak
v 16 minutě vyslal Seidl Tomáše Dočkala, jenž
nacentroval před branku a Lomoz vstřelil hlavou
úvodní gól. Chvíli na to mohl zvýšit T.Dočkal, ale
jeho špatně kopnutou penaltu, nařízenou za
ruku domácích, chy l brankář. Ve 32 minutě
vysunul T.Procházka Štěpánka, který běžel sám
na brankáře. I když byl ve vápně faulován, tak
souboj ustál. První střelu mu ještě brankář
chy l, ale s dorážkou z velkého úhlu si už Petr
poradil a navýšil skóre na 0:2. V závěru prvního
poločasu ještě utekl z levé strany Lomoz a jeho
přihrávku na naběhnuvšího T.Dočkala si srazil
obránce Svoboda do vlastní sítě – 0:3. Nutno
říci, že skóre prvního poločasu mohlo být i vyšší,
ale i velké příležitos jsme zahazovali. Své o tom
ví především Tomáš Dočkal a Petr Štěpánek, ale
oba si to vynahradili po přestávce J.
Do druhé půle jsme vstoupili parádně. Hned po
dvou minutách vysunul Šalda T.Dočkala, který
centrem před bránu našel Štěpánka a ten
parádním volejem zvýšil na 0:4. V šedesáté
minutě jsme předvedli pěknou kombinační akci
téměř na jeden dotek od naší branky až
k brance domácích. Nakonec Seidl
přihrával před bránu a domácí obránce
Kučera si srazil balon do vlastní sítě –
0:5. Na poslední čtvrthodinu nastoupil i
náš žolík Péťa Hofman, který hned
pěkně vysunul T.Dočkala a ten se přeci
jen dočkal gólu – 0:6. Úplně v závěru
mohl dát svou první branku v mužích i
Péťa Mariňák. Toho krásně našel úplně
volného Šalda a náš benjamínek šel
trochu z boku sám na brankáře. Jeho
střelu však gólman domácích vyrazil.
Ovšem jen k Hofmanovi, který

pohodlně
do
prázdné
branky uzavřel skóre na
konečných 0:7. Domácí měli
ve druhém poločase ( a
v podstatě i v celém zápase) jen jednu šanci, ale
Maršík z otočky pálil těsně vedle.
Sestava: Svoboda – Procházka L., R.Dočkal,
Procházka T.(c), Šalda – Seidl (65´Mariňák),
Berdych (74´Hofman), Müller – Lomoz
(58´Grunt), T.Dočkal, Štěpánek
Vítězství na penalty se taky počítá!
SK Kraslice-fotbal : FK SMB Bochov – 2:2 (1:0),
PK: 6:5
27.5.2018
V notně splácané sestavě a za úmorného vedra
jsme přivítali celek z Bochova. Jaký to rozdíl
opro
podzimnímu utkání, kdy teplota
oscilovala okolo nuly a vydatně sněžilo, za mco
teď se pomalu blížila ke třicítce a slunce pražilo
do hráčů o sto šest. Našemu týmu bohužel
z různých důvodů chybělo několik hráčů a tak se
v základní sestavě představil mladíček Mariňák
(nutno říci, že obstál) a také náš náhradní
brankář Hofman, který v předchozích zápasech
plnil roli žolíka.
Od úvodu zápasu měli více míč na kopačkách
hosté, avšak k bezprostřednímu ohrožení
Svobody se nedostávali. My jsme se snažili
hrozit především z brejků. Po jednom z nich
našel pěkně T.Dočkal Štěpánka, avšak tomu
střela nesedla a skončila vedle. Po půlhodině
hry jsme šli do vedení, když Procházka uličkou
mezi obránci vyslal do samostatného úniku
Tomáše Dočkala a ten střelou okolo brankáře
rozvlnil síť – 1:0. Poté jsme přežili dvě dobré
šance hos , ale Svoboda nás podržel. V závěru
půle jsme ještě mohli skóre navýšit, ale nejprve
Štěpánek hlavou přestřelil a Procházkovi se
z hranice vápna střela vůbec nepovedla.
Do druhého poločasu jsme nastoupili výborně.
Již po dvou minutách se dostal balon
k Mariňákovi, kterému nejprve jeho střelu
zblokoval obránce, ale napodruhé se dokázal
prosadit a zaznamenal tak svůj první gól mezi
muži – 2:0. V následném průběhu utkání však
tlak hos sílil a dokázali si vytvářet i velmi dobré
šance. V tuto dobu nás svými bravurními
zákroky držel brankář Svoboda. Bohužel v 64
minutě se dostal k zakončení Janáček a střelou
zblízka snížil na 2:1. Hosté ještě zvýšili svůj tlak,
avšak naše mužstvo se dostávalo k velmi
nebezpečným brejkům. Škoda jen, že své
vyložené šance Štěpánek s T.Dočkalem
nevyužili. Zákonitě tak přišel trest. Pět minut
před koncem napřáhl za šestnáctkou hostující
Pacinda a nechytatelnou střelou do šibenice
vyrovnal na konečných 2:2. Následovali tak
pokutové kopy, ve kterých se našemu mužstvu
dlouhodobě nedaří. Avšak nyní to bylo jinak.
V prvních pě sériích se prosadili všichni aktéři.
Až v šesté sérii hráč hos Pacinda, který před m
vyrovnal, přestřelil branku a náš tým si tak
připsal plusový bod. Za náš tým kopali (a
proměnili)
penalty
T.Dočkal,
Procházka,
Lomoz, Müller,
Doboš
a
Svoboda.
Sestava:
Svoboda
–
R.Dočkal,
Studeník,
Procházka ©,
Lomoz – Seidl,
Müller, Mariňák
–
Hofman
(55´Doboš),
T.Dočkal,
Štěpánek
Tomáš
Procházka,
předseda
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Sportovní noviny
Milí příznivci cyklis ky,
rok se s rokem sešel a 5. května 2018 proběhl jubilejní už 40. ročník
tradičních závodů do vrchu. Tato časovka jednotlivců je jedním z mála
závodů, který se pořádá tak dlouho. Přestože nepatřím k zakladatelům
závodů do vrchu, za mých 33 let působení v této akci se můžu s klidným
svědomím prohlásit za pamětníka.
Byly za ty roky také situace, kdy jsme s ostatními pořadateli zvažovali
ukončení této soutěže. Dnes jsme rádi, že jsme překonali tyto těžké doby
a v neposlední řadě i na přání veřejnos jsme tyto tradiční závody
zachovali.
Nadšení účastníků bylo vždy veliké, startovalo se i za deště, za chladného
počasí, ale všichni překonávali nejen ten kopec, ale i sami sebe. Jen jeden
ročník jsme museli po silném krupobi zrušit! Docela úspěch.
A protože obliba těchto závodů je stále vysoká, přeji všem pořadatelům
hodně úspěchů do dalších mnoha ročníků a závodníkům a závodnicím
hodně úspěchů na našich závodech do vrchu.
Sportu zdar a cyklis ce do vrchu zvlášť. Fran šek Gajda, ředitel závodů
Nová obrazová kniha
Akad. mal. Naděždy
Ševčíkové,
spolupracovnice
kolek vu návrhářek dessinatury n. p.
KRAJKA—Kraslice bude v prodeji v
polovině července v Inf. centru. Vychází
jako první representační umělecká
publikace v oboru paličkované krajky a je
určena pro Kraslice a Klingenthal. Tato
kniha připomíná Kraslice, jako jedno z
prvních míst v Krušnohoří, kde se
paličkovaná krajka už v 16. stol.
podomácku vyráběla a prodávala do
okolního světa.
Kniha je vhodný dárek pro všechny ženy,
které podmaňuje krása paličkované krajky
a jiných zajímavých tex lních technik a je
zároveň pobídkou těm, které by se chtěly
v budoucnu této práci věnovat.
Vydání je limitováno počtem 600 ks
vý sků.
N. Ševčíková

Napsali jste nám

Chlumu bude vypraven autobus za 100 Kč.
Zastávky v Kraslicích budou: Kraslice - u tabáku
15.32, sever - 15.34, Palackého u Krekla - 15.38,
krajka - 15.40.
Přihlášky: Tel. 724 734 053 nebo
sona.mateju@post.cz.
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Poděkování taneční skupině Dance Date Kraslice za skvělou reprezentaci města Kraslice
V jarních měsících letošního roku se taneční skupina Dance Date Kraslice zúčastnila soutěží „Czech Dance Masters“, „Czech Dance Tour“ a „Escalate
Taneční skupina roku 2018“, kde opět úspěšně reprezentovala město Kraslice.
Pro tanečníky začínala jarní tour regionálními koly, která se konala v Plzni, poté se taneční skupina probojovala do zemských kol, která se konala v
Plzni a Chomutově, a dále postoupila na MČR v Praze.
Soutěžili v kategoriích mini, dě , junioři a senioři v disciplíně Show Art formace s choreograﬁemi: „Je libo čaj“ - mini; „Příběh staré knihy“ - dě ,
„Zrcadlo“ - junioři; „Pavouci“ – junioři a „Deprese“ - dospělí.
Velké díky patří tanečnicím, tanečníkům, trenérům a rodičům, bez jejichž podpory by se nedosáhlo takových úspěchů. Ze všech soutěžních kol si
tanečníci a trenéři odvezli medailová umístění za své choreograﬁe.
Zde je přehled úspěchů taneční skupiny Dance Date Kraslice:
Soutěž „ Escalate Taneční skupina roku tour 2018“: Kategorie mini – 1.místo ,3. místo a 3. místo (celostátní kolo), Kategorie dě – 1. místo a 7. místo
Kategorie junioři – 2. místo 3. místo a 3. místo (celostátní kolo), Kategorie dospělí – 1. místo a 6. místo
V soutěži „Czech dance tour“ ve všech kategorií 1. místo.
Soutěž „Czech Dance Masters“: Kategorie mini – 1. místo, 1. místo + Joker (za choreograﬁi) a 3. místo (celostátní kolo), Kategorie dě – 1. místo, 1.
místo a 1. místo (mistři ČR), Kategorie junioři „Zrcadlo“ – 1. místo, 5. místo a 9.místo ( celostátní kolo), Kategorie junioři „Pavouci“ – 2. místo, 2.
místo a 3. místo (celostátní kolo), Kategorie dospělí – 1. místo, 3. místo a 3. Místo (celostátní kolo)
rodiče

MŠ U Elektrárny

Konec roku ve
Veselé školce

Čas le jako voda a blíží se konec školního roku. Školáci se těší do „
VELKÉ ŠKOLY“, mladší dě do „ velké třídy“ a malé dě do školky.
Všichni jsme plni očekávání, co nás čeká...a co nás nemine.
Abychom
dětem
zpříjemnili čekání, tak
pro ně připravujeme
různé akce. V měsíci
květnu dě s polečně s
maminkami vyráběly na
Den matek pěknou
ky čku, která se všem
moooc povedla.
1. června chystáme
oslavu MDD na školní
zahradě, pak pojedeme
na výlet do Šindelové na
farmičku
Modřenku.
Následovat bude akce
rodičů s dětmi „ Bosé
nožky“, kterou uskutečníme
Zpravodaj města Kraslic vydává Město ve
spolupráci
s
paní
Kraslice, Náměs 28. října 1438, 358 01
Kraslice Telefon: 352 370 411, fax: 352 686 Kamencovou.
809, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. Na závěr školního roku nás
Registrováno pod č. MK ČR E 12 587. Graﬁcká ještě čeká slavnostní oběd,
úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad
Kraslice, Nám. 28. října 1438, Kraslice. Za rozloučení s předškoláky a
obsah příspěvků ručí autoři, články opékání buřtů s rodiči a dětmi
neprocházejí grama ckou ani stylis ckou
úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s na školní zahradě.
názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e- Chceme touto cestou všem
mailovou
adresu: popřát klidný závěr školního
odehnalova@meu.kraslice.cz nebo přineste na
jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. roku a krásné prázdniny plné
Uzávěrka příš ho čísla: 27. června 2018. sluníčka.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Dě a zaměstnanci MŠ U
Květnové číslo vychází 12. června 2018 v Elektrárny – Veselá školka
nákladu 370 ks, zdarma.
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Vzpomínka na Pálení
čarodějnic

ZŠ Kraslice
Dukelská 1122
Školní akademie
Po pě
letech uspořádala naše škola
akademii. V programu vystoupili žáci všech
tříd, od prvňáků po deváťáky. Tanec, zpěv,
divadlo a scénky, každé vystoupení se jim
povedlo.
My dva jsme se stali moderátory a celý
program jsme vedli v dialogu. Navzájem jsme
se doplňovali a spíše si povídali. I přes
začáteční stres, při pohledu na plný sál, jsme
na sebe hrdí.
Akademii jsme si moc užili, i když jsme celý
program sledovali ze zákulisí. Vystoupení
každé z tříd bylo hezké a mohli jsme si jen
představit, kolik úsilí bylo nutno vynaložit, aby
bylo bezchybné.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům za krásná vystoupení, učitelům za
trpělivost a divákům za ocenění každého
výkonu. Velký dík patří M. Vetenglové, F.
Stůjovi, T. Cvekovi za technickou pomoc a
všem, kteří nám pomáhali organizačně.
budeme se na vás těšit na příš akademii.
T. Šimečková a O. Votoček, 8. třída

nás moc bavilo.
Nakonec jsme za
dobrý výkon dostali
poháry a rozloučili
jsme se.
Adelína Gashi

Rostliny
Paní Dvořáková pro nás připravila výukový
program o rostlinách. Protože bylo pěkné
počasí, vypravili jsme se na louku. Zde jsme
podle encyklopedií o rostlinách poznávali
jednotlivé druhy. Na závěr jsme si vytvořili
„voňavý kelímek“ – natrhali jsme do kelímku
různé čás rostlin, které jsme rozdr li. Každý
kelímek voněl jinak a mohli jsme si ho odnést
domů.
Ještě nás před prázdninami čeká naučná
vycházka na Přebuz, na kterou se již moc
těšíme. Za žáky 2. B – Mgr. Lenka Botlíková

Exkurze proti toku času v bývalé
Prvňáčci jeli na první společný
budově SPŠ VHN
Dne 22. května se třída 9.A. vydala
školní výlet
prozkoumat
bývalé prostory
budovy Střední
průmyslové
školy
výroby
hudebních
nástrojů.
Na
prahu školy dě
přivítal
Ing.
Zdeněk Krsička,
který je zavedl
do hudebního
sálu,
seznámil
dě
se zajímavostmi ohledně zvuku
z fyzikálního i hudebního pohledu a vyzkoušeli
si různé netradiční hudební nástroje. Dále se
žáci podívali do akus cké místnos , kde si
vyzkoušeli, jaké to je být v místnos , kde se
zvuk neodráží. Další zastávkou byly dílny, kde
se dě seznámily s odborným výcvikem.
Exkurze se dětem velice líbila a škola byla díky
tomu na chvíli opět oživena.
Veronika Šmejkalová

Sportovní den
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Dne 28.5 2018 se 6. A zúčastnila sportovního
dne.
Jelikož naše škola spolupracuje
s německou školou, navš vili nás žáci šesté
třídy.
Na úvod jsme si dali na protáhnu dvě
kolečka. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin
a závodili jsme ve štafetě. Zůstali jsme ve
stejné skupince. Ta první si zahrála fotbal
a druhá basketbal.
Paní učitelky pro nás připravily
občerstvení, voňavé koblížky, koláčky a
jahodovou šťávu, které nám velmi
chutnaly.
Poté jsme se vyměnili, první skupina šla
hrát fotbal a druhá zase basketbal. Oboje

30. května jsme vyjeli na náš první společný
výlet. Cestovali jsme do Jáchymova, kde jsme
prozkoumali Štolu č.1 a navš vili hornické
muzeum.
Jaké si malí cestovatelé přivezli zážitky…
Adámek Sivák: Mně se líbilo, že jsme si
v autobusu povídali. Líbily se mi ﬁgurýny,
např. razíř mincí nebo doktor, který léčil
krvácení. Také bych chtěl být lékařem.
V muzeu jsme si koupili suvenýry.
Jáchym Bělohlávek: Muzeum bylo moc hezké,
dozvěděli jsme se, že existuje smolinec, jak
vypadá stříbro ještě nezpracované. Taky se mi
líbila jízda autobusem.
Matýsek Köhler: Paní průvodkyně ve štole
nám hezky vyprávěla.
Míša Vlček: Mně se ve štole líbilo, jak jsme šli
po kolejích i jak si skřítci udělali klouzačku a
rozbili půlku chodby.
Jiřík Prýmek: Mně se líbila jízda autobusem,
hledání značek ke štole, skluzavka skřítků a
muzeum.
Kristýnka Pohlová: Mně se líbila jízda
autobusem. Jeli jsme městy Vřesová, Chodov,
Karlovy Vary, Ostrov do Jáchymova.
Blanička Sa lerová: Ve štole se mi líbil vláček
pro horníky a v muzeu velká dřevěná truhla.
Kubík Runge: V muzeu se mi líbily krystaly a
suvenýry. Já jsem si koupil meč za 55,-Kč.
Malí cestovatelé z I.B

