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P Ř I TA Ž L I V É K R A S L I C E
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
letošní konec června a školního roku je úspěšně za námi, byť byl
tentokráte značně hektický. Aby také ne, když se všichni snažili
uskutečnit to, co muselo být celé dlouhé měsíce odsouváno a
odkládáno. Ovšem konec letošního června také poznamenala
tragická událost v podobě přírodního živlu, který pustošil především
obce na jižní Moravě v oblasti Hodonína a v menší míře na
Podbořansku. Následná vlna solidarity, která se vzápětí vzedmula,
mne naplnila pocitem radosti, že stále ještě umíme držet při sobě,
když je třeba. Také Kraslice přispěchaly Moravě na pomoc. Hned
několik málo dní po ničivém běsnění přírodních sil odjela do
postižených oblastí naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů, aby
zde pomáhala. Pod vedením svého velitele zde setrvala celý týden,
než byla vystřídána jinou jednotkou. A působení našich „dobráků“,
jak se ke mně dostalo, bylo vnímáno veskrze pozitivně. Na jejich
adresu slyším jen slova chvály a díků. I já se připojuji se svými velkými
díky a jsem hrdý, že máme takovou skvělou jednotku, za kterou se
rozhodně nemusíme stydět. Ještě jednou: Děkuji!
Město Kraslice hodlá přispět i finančním příspěvkem, o jehož výši
rozhodne jednání zastupitelstva, které kvůli tomu bylo mimořádně
svoláno. Bylo svoláno na co nejbližší možný termín, jak jen to zákon
umožňoval, neboť předepsané lhůty se vztahují i na svolávání
mimořádných jednání. Naše finanční pomoc půjde přímo na účty
jednotlivých obcí tak, aby je postižená obec mohla začít využívat
okamžitě a podle svých potřeb. Věřím, že i tento příspěvek v rámci
našich možností bude naším dílem pomoci postiženým a napomůže
k obnově toho, co bylo zničeno. Materiální ztráty budou nejspíše
nahrazeny vcelku brzy, sutiny budou odstraněny, střechy zakryty. Co
se však bude hojit dlouho, budou šrámy na duších a jizvy na srdcích.
A co se v mnohých případech nepodaří obnovit už asi nikdy, to budou
stará alba rodinných fotografií a památek na šťastné chvíle v životech
postižených. Minulost zůstane ukrytá už jen ve vzdálených
vzpomínkách. Život postižených se už navždy bude dělit na dobu
před katastrofou a dobu po ní. A to je vždy velmi zarmucují a také
bolestné. Nezbývá než věřit v jediný lék – a tím je čas. Čas, který zhojí
rány a překryje i vzpomínky na
prožitou hrůzu. Čas je milosrdný
lékař, který plyne svým neomylným
tempem, ať se stane cokoliv.
Přestože se tyto hrůzy odehrály na
druhém konci naší krásné země,
může být inspirací k zamyšlení i pro
nás. Buďme vzájemně vstřícnější a
tolerantnější,
přestaňme
se
smrtelnou
zarputilostí
a
nesmiřitelností řešit menší či větší
malichernosti. Vím, že jsou stovky a
možná tisíce věcí, které nás každého
zlobí a štvou. Ale to už tak v životě
bývá. Avšak skutečný problém mají
ti, co přišli o střechu nad hlavou, o
své vzpomínky a své štěstí. Mysleme
na ně a vzpomeňme si na ně
pokaždé,
když
se
budeme
nadechovat k lamentování nad
nějakou malicherností.
Na závěr všem přeji krásné a
pohodové léto, pokud možno hodně
příjemných
prázdninových
či
dovolenkových prožitků a především
šťastný návrat domů.
Roman Kotilínek, starosta města

Spolek přátel města
Kraslice v minulosti
pozval do Kraslic pana
Ing. arch. doc. Zdeňka
Lukeše,
historika
architektury,
který
působil jako architekt na
Pražském hradě. Docent
Lukeš je vysokoškolským
pedagogem a autorem
cca sedmdesáti knih o
architektuře a v letech
2000 – 2003 byl
děkanem
Fakulty
architektury Technické
univerzity v Liberci.
Provedli
jsme
ho
městem a ukázali jsme
mu všechny významné
stavby Kraslic. Pan Lukeš
ocenil snahu města o
zachování i toho mála,
co v Kraslicích zbylo
z bohaté historie, a
vyzval nás k větší
propagaci města, které
má mimořádnou polohu
a okolní příroda je velmi
přitažlivá. Slovy Rudolfa
Hrušínského ve filmu
Vesničko
má
středisková: „Alpy tě
ohromí, Karle, ale tohle
– tohle tě dojme! Jen se
na to podívej! A jestli
máš srdce, tak to musíš
cítit. To není země, to je
zahrádka.“
Architekt
Zdeněk Lukeš posléze
napsal
článek
„Pohádková
jatka
v
Kraslicích“,
který
zaplnil celou stránku
sobotních
Lidových
novin. Skupina turistů
na kolech, která se
zastavila u Hrázděnky,
aby se zeptala na cestu,
mi
potvrdila,
jak
působivé jsou pro ně
Kraslice a okolí. Na moji
otázku, co se jim nejvíc
líbí, odpověděli, že je
tady ještě intimita pohybu v přírodě na rozdíl od jiných turistických
center, která bývají přeplněná.
Vedle chvály krásné přírody jsem si musel vyslechnout také stesky na
minimum informací, neexistenci městského kempu, žádného vnitřního
prostoru k prohlédnutí, kromě předsíně kostela. Prostě stesky na
celou řadu dalších věcí, které jsou běžně k dispozici návštěvníkům
v jiných částech naší republiky. Co víc můžeme udělat pro návštěvníky
Kraslic? Potřebujeme vizi, vůli a práci, abychom „prodali“ Kraslice a
přilákali k nám více návštěvníků. Na podzim se bude sestavovat
rozpočet pro rok 2022, a tak lze doufat, že v něm bude významná
kapitola „Investice do turistického ruchu“.
Otakar Mika - zastupitel
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MŠ Lipová cesta
Den dětí na Zámečku

MŠ U Elektrárny
Ahoj školko – rozloučení s

Jako tradičně jsme na Zámečku oslavili
kamarády
Mezinárodní den dětí. Děti plnily úkoly a
Měsíc červen je posledním měsícem
byly odměněné drobnými dary a velkým
školního roku, kdy chodí do MŠ ještě
překvapením v podobě 3D kina s tématikou
všechny děti, někteří již naposledy, protože
Podmořský svět.
MŠ Zámeček
od září je čeká velká životní změna – nástup
do ZŠ. Tento rok utekl zase jako „voda“ a
my jsme se rozhodli, že si ho společně
užijeme. Hned první den tohoto měsíce
jsme slavili MDD. Od rána se po celé
školičce rozléhal smích, děti se těšily
na
zábavné dopoledne na zahradě, kde na ně
čekalo překvapení.
Paní učitelky si připravily soutěže – hod
lítajícími talíři na cíl, skoky v pytlích,
naplňování sklenic kouzelnou vodou - na
čas a jiné. Na závěr si všichni společně
zatancovali. Ve třídách děti dostaly dárečky
– dobroty a diplomy.

Hned další týden k nám do MŠ zavítalo
poprvé přenosné oceanárium, kde jsme
shlédli naučný film o podmořském světě.
Děti se formou pohádky seznámily s
mořskou hladinou a životem v ní. Je to velmi
zajímavá forma výuky, která se nám i dětem
velice líbila.
Do konce školního roku nás ještě čeká
rozloučení s panem starostou, slavnostní
oběd a rozloučení v naší školičce, kde
každoročně ukápne i nějaká ta slzička.
Přejeme všem krásné prázdniny a budoucím
školákům šťastný start do 1. třídy ZŠ.
„Veselá školka“ U Elektrárny v Kraslicích

MKC Kraslice
SHOW LUKÁŠE PAVLÁSKA
První pocovidové vystoupení v
Domě
kultury zahájil český komik Lukáš Pavlásek
se svým celovečerním stand-up speciálem
s názvem Kdo nepláče, není Čech! Pavlásek
je známý svými vtipnými scénkami z pořadů
Na stojáka a Comedy Club. I v Kraslicích
svým humorem pobavil a rozesmál všechny
přítomné v sále. Ve své show vylíčil např.
typickou
českou
povahu,
věčnou
nespokojenost Čechů i chování Čechů na
dovolené, ať už v kempu či v zahraničí.
S pomocí diváků sestavil pravou punkovou
kapelu a zazpíval si s nimi i společnou píseň.
Na závěr si mohli diváci koupit jeho
podepsané
knihy.
Děkujeme
panu
Pavláskovi, že jsme se mohli při jeho
vystoupení po dlouhé době od srdce zasmát
a odreagovat.
Bc. Claudie Růtová
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Den dětí jsme oslavili sportem
Protože příležitostí ke sportu jsme tento rok
měli opravdu málo, rozhodli jsme se na 1.
stupni oslavit Den dětí zdravým pohybem.
Paní učitelky připravily 5 sportovních disciplín
a děti se pustily do soutěžení s opravdovým
nadšením. Vítězové byli zaslouženě odměněni
a všichni si užili krásný, slunečný den s
kamarády.
Mgr. Iva Sokolová

řemeslné oblasti. Dále se seznámili s
možnostmi svého uplatnění pomocí online
exkurzí do jednotlivých firem našeho kraje. V
závěru si vyzkoušeli aplikaci Můj život po
škole. V této aplikaci si žáci otestovali, zda by
výplata z jejich vysněného povolání dokázala
pokrýt jejich očekávané výdaje. Aplikace byla
pro některé dobrým zamyšlením, jak moc se
musí rodiče snažit, aby pokryli výdaje nejen
své, ale i svých dětí. Žáci si užili pohodlnost
virtuálních exkurzí, ale těší se, až se z kraje
příštího školního roku podívají do některých
provozů osobně.
Mgr. I. Kyselová

Jak jsme oslavili MDD v
Jindřichovicích
V úterý 1.6. 2021 jsme se všichni těšili na
dobrodružnou cestu do neznámého kouta naší
vesnice, na „slané koupaliště“. Cestou nás
čekaly úkoly na stanovištích, které jsme s chutí
plnili. Z kamínků jsme sestavovali sluníčka, na
louce jsme hledali sedmikrásky a společně
jsme rozfoukávali semínka odkvetlých
pampelišek, poznávali jsme písničky podle
jednoho slova, házeli míčkem do dálky, hádali
hádanky a na závěr jsme si převzali od pošty
balík s překvapením. Den dětí jsme si užili a
těšíme se na další výpravy po okolí.
za MŠ Jindřichovice J. Macháčková

Hudební rébusy
Ke Dni dětí byly na plot areálu školy
instalovány hudební rébusy. Tyto rébusy jsou
zde k dispozici pro všechny zájemce, kteří si
chtějí, stejně jako naši žáci, vyzkoušet vyluštit,
která písnička se v obrázku či fotografii ukrývá.
Máte zde k dispozici 53 různých rébusů. U
jednotlivých hádanek máte ze zadní strany
nápovědu a na posledním listu pak QR kód
s celkovým seznamem písní pro ověření.
Přejeme vám mnoho úspěšných řešení a
budeme velice rádi, pokud se nám budete
chtít pochlubit do komentářů, jaký je Váš
přehled v oblasti českých písní.
Sokolnický zážitek
Mgr. M. Kyselová Prvňáčci měli neobyčejný zážitek. Tatínek
našeho Tomáška nás pozval k sobě domů, aby
Keramika v 1.A
děti seznámil s netradičním koníčkem Po
dlouhé sokolnictvím. Děti se dozvěděly mnoho
době se děti zajímavých informací, Tomáškova maminka
z 1.A mohly dětem přichystala výbornou svačinku a pak
vrátit
do jsme vyrazili "vyvenčit" paní rarohovou.
keramické
Děkujeme rodině Chloubových za krásně
dílny,
aby strávené odpoledne.
dokončily
Mgr. Iva Sokolová, Mgr. Lucie Špringsová
podzimní
výrobky. Děti
patinovaly,
vymývaly
patinu
a
glazovaly a
nyní
se
mohou těšit
na
hotové
výrobky,
které
ještě
musí projít jedním výpalem. Děkujeme Domu
dětí a mládeže za možnost využívat
keramickou dílnu a paní učitelce Radce
Svobodové za skvělé vedení.
Mgr. Iva Sokolová

Virtuální exkurze
Díky naší spolupráci navázané s Krajskou
hospodářskou komorou Karlovarského kraje
se mohli v tomto týdnu žáci osmých ročníků
zúčastnit projektu Virtuálních exkurzí. V
průběhu dvou hodin se žáci seznámili s
nabízenými studii v Karlovarském kraji v

Kresba pod širým nebem
V rámci hodin EPV se žáci vydali k nedalekému
Mauzoleu, kde si každý našel své místečko a
výběrem místa se rozhodl, co chce do své
kompozice krajiny zahrnout. Technikou kresby
potom vznikaly krajinomalby v přirozené
atmosféře pod širým nebem. Někteří žáci pro
svůj výtvor vybrali tužky, jiní pastelky. Vznikla
úžasná umělecká díla, která zdobí chodbu naší
školy. Každý příchozí potom jasně pozná, který
kout naší obce si každý malíř vybral a přenesl
na čtvrtku.
M. Némethová

Hudební nástroje
S žáky prvního stupně jsme si povídali o
hudebních nástrojích a jejich rozdělení do
skupin. Podrobněji jsme se zabývali skupinou
bicích nástrojů. Jak to děti bavilo, můžete
poznat sami z jejich obrázků.
Mgr. M. Kyselová

Výprava za zvířátky
Třída 1.A se
vypravila
poznávat
hospodářská
zvířata
na
vlastní oči, uši,
nos a ruce. Ve
spolupráci
s
dětmi
z
přírodovědného
semináře
2.
stupně
se
prvňáčci
seznámili
se
zvířecími
rodinami, ale i
rostlinami z blízkého okolí. Děkujeme žákům
2. stupně, že nám byli skvělými průvodci a
paní učitelce Ivě Germuškové, že nás pozvala
poznávat zvířata k sobě domů.
Mgr. Iva Sokolová

Exkurze třídy 6.B
V pátek 25. 6. podnikly žáci 6. B. exkurzi do
přírody na rotavské varhany. Po houbaření a
opékání buřtů si stihli prohlédnout i Rotavu z
vyhlídky. Cestou zpět pěšky přes Glasberg nás
zastihla průtrž mračen, přesto jsme si exkurzi
všichni užili.
Mgr. H. Hloušková

Školka na hradě
Děti z mateřské školky se vydaly na výlet do
Hřeben na hrad Hartenberg. Byla to
dobrodružná cesta. I přes výluku se výlet
podařil na jedničku. Hrad jsme si užili.
Kolektiv MŠ
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u vody vhodné a
dostatečné množství
ochranných
a
záchranných
prostředků
jakými jsou v případě plavby
na kánoi či raftu například
záchranné vesty apod. Při
těchto aktivitách bude možné
potkávat se na tuzemských
vodních plochách a v jejich
okolí po celé léto s policisty - a
to
v
rámci
kampaně
„Bezpečně u vody 2021“.
Toto je součinnostní akce
policistů pořádkové služby,
policejních preventistů a
zástupců Státní plavební
správy, kteří společně cílí na
bezpečí osob pohybujících se
na vodě i v jejím nejbližším
okolí. Věnovat se budou
plavcům, návštěvníkům pláží,
ale i vůdcům plavidel.
Upozorňovat budou na zásady
zajištění majetku při pobytu u
vody,
ale
také
budou
kontrolovat zákaz požívání
alkoholu
v
souvislosti
s řízením plavidel.
V případě, že děti zůstávají
samotné doma, měly by se
poučit o tom, jak se mají
správně chovat bezpečně
nejen doma, ale i v parku či na
ulici, neboť nebezpečí úrazu
hrozí na každém rohu. Dále by
měly také vědět, že nikomu
nesmí otevírat dveře a stejně
tak, že nemají komunikovat
s cizími lidmi. V případě, že
dítě odchází z domova, mělo
by rodičům nechat minimálně
písemný vzkaz s informací,
kam jde, jak dlouho se zdrží a
případně by mělo přiložit i
telefonický kontakt na někoho
s kým bude trávit čas. Klíče od
bytu by děti měly nosit skrytě,
odděleně od jiných osobních
věcí.
Krásné prožití letních měsíců
bez úrazů přejí policisté
Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová

PČR informuje
Bezpečné prázdniny
Období léta je většinou
populace
oblíbeným
obdobím. A to vzhledem
k nastávajícímu slunečnému a
teplému počasí, dovoleným a
dětmi celoročně očekávaným
prázdninám. Tento popis zní
takřka idylicky, nicméně i toto
příjemné období s sebou nese
určitá rizika, která jsou
mnohdy
spojena
právě
s trávením volného času a
kterých je zapotřebí se
vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména
sportovní aktivity pojící se
s tímto ročním obdobím. Lidé
vyjíždějí
na
kolech
prozkoumávat krásy naší
země, čeřit vody našich
rybníků, koupališť, řek nebo
jen probádat různá zákoutí
„po svých“. Ať už se jedná o
jakoukoli aktivitu, je žádoucí
myslet na vhodný oděv, který
by měl zejména v případě
sportování v rámci silničního
provozu obsahovat i reflexní
prvky. S tím se v případě
cyklistů pojí i využívání
cyklistické helmy, která je
stěžejní a hraje velkou roli
v případě, kdy k úrazu dojde.
A to i přesto, že je její nošení
povinné jen do osmnácti let
věku. Důležité je i její
upevnění. Helma by vždy
měla být zapnutá tak, aby
v případě nehody nedošlo jen
tak k její ztrátě.
Co se týče aktivit u vody, mělo
by se zvýšené opatrnosti dbát
především při koupání se
v neznámých vodách, jakými
jsou například rybníky, řeky,
nádrže, lomy a podobně. Tyto
jsou nebezpečné právě pro
neznámost vodní hladiny a
toho, co na nás čeká pod ní.
Vyvarovat
bychom se
proto měli
skákaní do
vody nebo
plavání
příliš
daleko od
břehu.
Stejně tak
je
velmi
důležité
zajistit si
při
aktivitách
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Dne 17.6.2021 za podpory Krajského svazu
ČBF a oblastního metodika p. Holešovského
proběhl třetí a závěrečný street "Open air
basketball", který byl určen pro hráče a
hráčky 2006 a mladší. I přes velké vedro byli
účastníci rozlosování do týmu po 3 hráčích a
zahráli si proti sobě každý s každým. Všichni
účastníci dostali na závěr dárkové balíčky
jako ocenění za celoroční činnost. Z našeho
klubu se zúčastnily Amélie Vopičková,
Karolína Minaříková, Lucie Peršínová,
Štěpánka Turanská, Monika Tišerová a Adéla
Vetenglová.
Z. Brantl

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

Závěrečné
zkoušky na SŠ

I tento rok na naší
škole
probíhaly maturitní a
závěrečné učňovské zkoušky. Jsme velice rádi, že i v letošním
nelehkém roce se podařilo připravit úspěšné absolventy našich oborů,
kterým přejeme vše nejlepší do dalšího života. Zároveň doufáme, že
ostatní žáci zvládnou opravné termíny svých zkoušek a přejeme jim
mnoho štěstí.
Ing. J. Ješátko

Filmový vláček
V měsíci červenci
2021 proběhne v
Kraslicích kulturní
akce
Filmový
vláček. Naši žáci
dostali příležitost
zhotovit pro tuto
akci upomínkové
dary pro nejlepší
účastníky
akce.
Jedná se o modely
drážních
návěstidel (semaforů). Dne 9.6.2021 byly tyto
upomínkové předměty předány žáky naší školy
starostovi města panu Romanu Kotilínkovi. Děkujeme za
možnost akci podpořit tímto způsobem. Ing. J. Ješátko

Školní výlet 6.A
Třída 6.A se vydala naší
krásnou krajinou na exkurzi
na stanici horské služby
sídlící na Bublavě. Všichni
jsme se vrátili unaveni, ale
plni krásných společných
zážitků.
Ing. Iva Germušková
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Napsali jste
Gertrud Steinl – hrdinka
z Kraslic
Když jsem vloni dostal dopis z Německa od
doktorky Doris Katheder, zkoprněl jsem.
Dopis obsahoval zprávu o úmrtí paní
Gertrud Steinl, rodačky z Kraslic. Nevím jak
vy, ale já jsem o jedné ani druhé dámě nikdy
předtím neslyšel. A teď se, milí Krasličáci,
ukazuje, že máme hrdinku, jejíž příběh vydá
za celovečerní film. Posuďte sami.
Gertrud Steinl se narodila 17. března 1922
v Kraslicích. Byla dcerou obchodníka Antona
Wenzela Steinla a Julie Steinl, rozené
Fischer. Jako většina tehdejších obyvatel
města byla rodina Steinlových německé
národnosti a římsko-katolického vyznání.
Gertrud absolvovala německé státní reálné
gymnázium v Kraslicích, jazykovou školu
v Chotěšově a Německé obchodní akademie
v Karlových Varech a pak v Praze, kde 23.
června
1942
složila
maturitní
zkoušku. Podala si přihlášku ke studiu
ekonomie, ale místo studia ji Říšská
pracovní služba povolala k pracovnímu
nasazení.
Gertrud nastoupila 1. listopadu 1942 do
ropné a plynařské společnosti Karpathenöl
ve městě Stryj, které se nacházelo v Němci
obsazeném polském území v Karpatech
(nyní je Stryj součástí Ukrajiny.) Pracovala
tam jako obchodní asistentka do 31. 5.
1944. V drsném prostředí měla na starost
správu, personál, kuchyni, sklad, vozový
park a daču (firemní venkovské sídlo) u
maďarských hranic. V souvislosti s pohybem
válečné fronty se vrátila do Kraslic.
Pracovala zde od 1. 9. 1944 do začátku
dubna
1946
v
pobočce
AEG
Apparatefabriken Treptow jako sekretářka
technického ředitele.Tato firma vyráběla
zápalná zařízení pro zbraně V2.
V dubnu 1946 byla Gertrud při odsunu
Němců vykázána z rodiště v Kraslicích a
vyhnána do americké zóny v Německu. Po
získání trvalého bydliště v Norimberku
pracovala jako stenotypistka v zahraničním
oddělení
Mezinárodního
vojenského
tribunálu. Od ledna 1949 pokračovala ve
stejné práci pro Board of Review, OMGUS.
Poté se stala zástupkyni jednatelky a zůstala
jí i v nástupnické organizaci U. S. Court od
Restitution Appeals (1. 6. 1949 - 6. 8. 1955).
Později zastupovala jednatele senátu
Nejvyššího odvolacího soudu v Norimberku
(7. 8. 1955 - 1. 11. 1961). Před odchodem
do důchodu pracovala v komunální politice.
Zemřela 16. 3. 2020 v Norimberku ve věku
98 let.
Svědectví zachráněné Sarah Shlomi
Sarah Shlomi (nar. 1924), rodným jménem
Stella Fröhlich, byla Židovka z polského
(nyní ukrajinského) Lvova. Před vznikem
ghetta uprchla do měst Sambir a Stryj, kde
se skrývala pod falešným jménem. Přežila
jako jediná z vyvražděné rodiny. Gertrud
Steinl ji přijala do práce v rafinérii a stala se
její nadřízenou. Také jednání Gertrud
k ostatním dělníkům bylo mimořádně
lidské. Sarah se Gertrud svěřila, že je

Židovka, a ta jí pomohla obstarat úkryt a
falešné dokumenty znějící na jméno
Jadwiga Kamianka. Později se Gertrud
podařilo propašovat Sarah/Stellu/Jadwigu
při dobrodružné cestě vojenským vlakem do
Berlína a následně k rodičům do Kraslic.
Z opatrnosti jim neřekla, že přiváží Židovku,
ač to časem sami vytušili. Rodiče přijali
Sarah domů jako služebnou a chovali se k ní
tak dobře, „jako by byla jejich vlastní
dcera“. Po zákazu zaměstnávat služebné
nastoupila Sarah/Stella/Jadwiga do jedné
kraslické továrny, ale mohla dál bydlet u
Steinlů.
Sarah měla v Polsku partnera Chaima, který
zůstal do konce války ve Stryji pod falešným
jménem a neodhalen, ale několikrát
vycestoval i do Kraslic. Sarah se po válce za
Chaima provdala a přijala jeho příjmení
Shlomi. Manželé se přestěhovali do Tel
Avivu v Izraeli, ale zůstali v úzkém spojení
s Gertrud Steinl až do roku 2014, kdy oba
zemřeli.
Sarah/Stella/Jadwiga, která přišla do Kraslic
v květnu 1944 jako polská emigrantka,
vypověděla před izraelskými úřady: „Ačkoliv
jsem jako tehdejší Polka dostávala
zmenšený příděl potravinových lístků, směla
jsem od prvního dne jíst u společného
rodinného stolu. Musím říci, že mě přijali
jako vlastní dceru. Během mé nemoci se o
mě paní Steinl obětavě starala. Přišla jsem
do Kraslic nemocná, úplně vyčerpaná a
zcela bez prostředků. Při mém odchodu
z Kraslic jsem byla dobře živená, velmi
dobře oblečená a dokonce mi paní Steinl
dala svatební výbavu. Manželé Steinlovi
měli kvůli mému přijetí do rodiny často
nepříjemnosti a velké spory s příslušnými
politickými místy, ale vždy se jim podařilo
ochránit mě před zásahy nacistických
orgánů.“ O Gertrud vypověděla: „Paní Steinl
mi nesčíslněkrát pomohla a stála při mně
v nebezpečných situacích, aniž za to někdy
dostala protislužbu nebo něco požadovala.
Pomáhala i jiným Židům v nouzových
situacích.“
Oznámení Velvyslanectví Státu Izrael
Yad Vashem, izraelský úřad pro zvěčnění
památky mučedníků a hrdinů v Jeruzalémě,
zařadil Gertrud Steinl 4. 9. 1979 do Soupisu
spravedlivých mezi národy pod č. 1618.
Čestný titul Spravedlivý mezi národy je
nejvyšší vyznamenání, které izraelský stát
může udělit lidem jiné než židovské
národnosti. Z pověření Yad Vashem
vyznamenal velvyslanec Státu Izrael
Yohanan Meroz 22. října 1980 v Bonnu
medailí a čestným uznáním ty Němce, kteří
v nelidských dobách pomohli s nasazením
života židovským občanům.
Ve zdůvodnění se píše: „Gertrud Steinl,
sudetská Němka, pracovala jako mistrová
v Karpaten-Oel AG v polském městě Stryj.
Její vztah k zaměstnancům byl laskavý a
lidský. Když se jí jedna z jejích údajně
polských zaměstnankyň svěřila, že je
Židovka, Steinl se o ni postarala a
podstoupila veškerou námahu, aby jí našla
úkryt. Přivedla tuto pracovnici – Sarah
Shlomi, rozenou Fröhlich – ke svým rodičům
do Kraslic, ale neprozradila jim její židovský
původ. Shlomi u nich zůstala ... do konce
války. Pracovala nejprve jako služebná

v domácnosti a později v muniční továrně.“
Podle starého židovského přísloví „kdo
zachrání lidský život, zachrání celý svět“ byly
co nejdůkladněji prověřeny došlé návrhy a
doporučení pro Yad Vashem. Mezi přibližně
1 500 lidmi, kteří dosud obdrželi titul
Spravedlivý mezi národy, je více než 100
Němců. Všichni, kteří obdrželi toto
vyznamenání, mají právo vysadit strom
v Aleji spravedlivých v Jeruzalémě.
Co o sobě prozradila sama Gertrud Steinl?
„Bylo zapotřebí dávky nebojácnosti a
odvahy. Jen tak to bylo možné...Někdy jsem
byla překvapena sama sebou, ale až
dodatečně...Necítila jsem se být hrdinkou, i
když jsem jí byla...Jsem jako kaktus,
navenek bodlinatá, ale uvnitř měkká.“
Milí čtenáři, na loňský dopis Dr. Doris
Katheder, kamarádky Gertrudy Steinlové,
nešlo nereagovat. Díky našemu Spolku
Němců a přátel německé kultury v ČR,
místní skupině Kraslice, nyní najdete pod
Nerudovou
ulicí,
vedle
židovského
památníku, pamětní tabuli statečné
kraslické rodačce Gertrud Steinl. Upřímný
dík za součinnost patří MěÚ Kraslice, Ing.
Pavlu Palůchovi a Spolku přátel města
Kraslice.
Životopisné údaje o Gertrud Steinlové jsem
sestavil na základě těchto dokumentů:
vlastní
životopis G.S.,
pořízený
v
Norimberku 20. října 1961, svědectví
zachráněné
Židovky
Sarah
Shlomi,
YadVashem: Soupis spravedlivých mezi
národy, oznámení Velvyslanectví Státu
Izrael 22. 10. 1980, interview s G. Steinl,
vedené Doris Katheder a Annemarie Rufer
6. 3. 2013.
Dr. Petr
Rojík
Popis obrázků:
Sarah Shlomi
Gertrud Steinl dostává v roce 2019 státní
vyznamenání (Spolkový kříž za zásluhy se
stuhou) od tajemnice státní kultury Anny
Stolz a primátora Norimberku Ulricha Maly.
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MŠ B. Němcové

Napsali jste
Jak jsem se stala učitelem

Den dětí
K MDD jsme pro děti připravili stezku plnou
úkolů. Děti vše úspěšně splnily, na konci je
čekala odměna!
Kolektiv MŠ

Kroužek keramiky

Návštěva řezbáře

Děti z naší mateřské školy pokračují ve
vyrábění z keramické hlíny pod vedením
Radky Svobodové. Tento měsíc děti
pokračovaly glazurováním svých výrobků.
Všichni jsou moc šikovní, nápadití a práce s
keramikou je moc baví.

Ve školce nás navštívil pan řezbář. Seznámil
nás s jeho řemeslem, pověděl nám spoustu
zajímavostí o dřevě, jeho zpracování a ukázal
nám, jak se se dřevem pracuje. Práci se
dřevem si mohly děti i vyzkoušet. Děti si
zkusil obrousit dřevěné zvířátko, které si pak
odnesly domů na památku.
Kolektiv MŠ

Sportovní zprávy
Oddílový turnaj zakončil
podivnou sezonu
Oddílovým turnajem volejbalového klubu
Tatran Kraslice byla zakončena sportovní
sezona 2020/2021, která byla z převážné části
narušena pandemií koronaviru. Ani turnaje
oddílu se nezúčastnily všechny děti z důvodu
virózy, nachlazení či školy v přírodě.. Přesto
však na venkovním volejbalovém kurtu před
zraky svých rodičů, byla odehrána utkání v
těchto kategoriích:
Žlutý minivolejbal
Pro malý počet dětí se hrálo systémem jeden
na jednoho. Každé dítě v turnaji jednou
zvítězilo a jednou prohrálo, takže pořadí určil
celkový podíl míčů.
Pořadí v turnaji: 1. Lucie Trohemčuková, 2.
Václav Dubš, 3. Michaela Černá
Oranžový minivolejbal
V oranžovém minivolejbale nastoupila k turnaji
3 družstva. Situace byla stejná jako ve žlutém
minivolejbale. Každé družstva mělo jedno
vítězství a jednu porážku. Konečné pořadí bylo
následující:
Sofia Vaňátková + Lucie Palečková, 2. Lubomír
Černý + Tomáš
Jochman, 3. Lilien
Staňková + Mikuláš
Kružík
Červený
minivolejbal
Sehráno bylo utkání
týmu
červených
proti modrým.
Červení
(Elen
Chmelíková + Adéla

Turoňová) proti Modrým (Jakub Zandt + Jakub
Winkelhöfer) ve kterém zvítězili Modří
poměrem 2 : 0 na sety.
Modrý minivolejbal
Sehráno bylo utkání zelených proti červeným s
tímto výsledkem. Červení (Adéla Dubšová,
Eliška Dubšová, Tereza Vávrová) zvítězili nad
Zelenými (Marie Slaninová, Jakub Winkelhöfer,
Jakub Zandt)
Šestkový volejbal
Ani v jedné kategorii z důvodu nemoci a školy v
přírodě se nepodařilo sestavit celé družstvo.
Hrál se klasický volejbal na hřišti předepsaných
rozměrů a výšky sítě.
Dívky: Tereza Trohemčuková, Emily Dudašiu,
Lea Chouňová, Sabina Körferová, Marie Žílová.
Chlapci: Jakub Pokorný, Tobiáš Haller a R.Kropp
V utkání zvítězili chlapci nad dívkami v poměru
3:0
Všichni hráči a hráčky, kteří na oddílovém
turnaji startovali obdrželi diplom a sladkou
odměnu v podobě medvídků Haribo.
Volejbalový sportovní klub Tatran Kraslice
děkuje Městu Kraslice a DDM Kraslice za
podporu při zajištění turnaje v podobě
uděleného grantu a zajištěním účastnických
diplomů.
Karel Vanke, předseda VSK Tatran Kraslice
Lubomír Zach, vedoucí trenér volejbalového
klubu

Jmenuji se Zuzana a
je mi 16 let a studuji
na
střední
škole
v Sokolově už 2.
ročníkem a jako
každý člověk, jsem si
na Klub aktiv udělala
první dojem. Na
samotném začátku se
mi zdálo toto místo
nevhodné pro mě a
nechápala jsem lidi,
co do takového místa
rádi chodili. Názor se
mi změnil až tehdy,
kdy moje osobnost
zavítala do Klubu a
seznámila se s opravdu skvělými
pracovníky a jejich klienty. Nakonec jsem
se také stala klientkou Klubu aktiv a díky
pracovníkům a jejich podpory se mi
naskytla možnost čelit strachu a stresu.
Klub aktiv nebo-li Nízkoprahové zařízení,
spadá pod Člověka v tísni o.p.s. Toto
zařízení pomáhá mladým klientům, kteří
potřebují sociální pomoc, ať se jedná o
administrativu nebo něco potřebného do
školy, tak i oporu a vzájemnou spolupráci.
Já osobně tuto jejich pomoc přijala a
začala jsem spolupracovat na článcích do
časopisu, který byl vytvořen mnou za
účelem seznamovat lidi s tímto zařízením.
Co mě postrčilo k tomu, abych sama
začala dobrovolně vykonávat roli učitele?
Doučování, které mi Člověk v tísni nabídl
online, jsem přijala z důvodu vylepšení
známek z matematiky, začátkem tohoto
doučování jsem byla ve stresu, všechno
mě uzavíralo, jako když posadíte
klaustrofobika do malé místnosti. Ale to
nebylo úplně vše, zajímalo mě, jaké to
musí být z pohledu doučovatele a zda se
takto jako já cítí stejně. Po asi 2 měsících
se mi naskytla možnost doučovat online
anglický jazyk, dívku ve stejném věku jako
já,
která
studuje
střední
školu
zdravotnickou v Karlových Varech.
Tato zkušenost doučovat mě ujistila, že
stresovat se nemusí ani žák ani učitel. A
že příprava na obou stranách není těžká,
doučovat tedy může každý, kdo je
v něčem dobrý a chce pomoci druhým. A
nechat se doučovat může ten, který to
potřebuje, bez problémů, stresu a
strachu.
Podle pracovníka Klubu Aktiv mám
obrovský potenciál, říká totiž: ,,Zuzka je
velmi snaživá a chytrá holka, která to
nemá lehké, ale ráda pomůže komukoliv.“
A protože tento názor sdílím stejně, má
tento článek za úkol lidem ukázat, že bát
se něčeho neznamená se od toho držet
dál, ale riskovat a jít k tomu stejnou
cestou, aby z toho jednou mohlo
vzniknout něco krásného pro tento velký,
ale přitom malý svět.
Zuzana S.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve věku 15-26 let je financována
z prostředků Karlovarského kraje a města
Kraslice
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Římskokatolická
farnost
Chlum sv. Maří
– úterý 25. 5. – setkání všech kněží naší
diecéze s otcem biskupem.
Bylo to krásné společenství, i když bylo
chladno, chvílemi i deštivo. Zde jsme si
obnovili sliby jednoty, poslušnosti vůči církvi.
Otec biskup Tomáš nám připomněl modlitbu
sv. Tomáše Moora. Úmyslně zpřeházel 3
sloky. Všimněte si, jak jsou aktuální i dnes!
Zde jsou: Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím
dobro kolem nás, ať se hříchem nevyděsím a
napravit jej umím včas. Nádherné! Právě
dnes jsme ochotni vidět všude kolem nás jen
ZLO. Pokud se zachovám „nefér“, pak mě to
nesmí vyděsit, ale vyprovokovat k nápravě: k
lítosti, k prosbě o odpuštění! Dále: Dej mi
mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá, dej,
ať neberu moc vážně své pošetilé, malé já.
Mládí se presentuje nebojácností a věří
ideálům. Pokud ztratím mladistvý pohled,
stane se ze mne pyšný a nafoukaný „jájínek“!
A pak: Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost,
abych chápal vtip, ať mám radost ze života a
umím druhé potěšit. Při těchto slovech se OB
otočil ke mně a řekl: „Ty to umíš, Petře!“ To
je výzva: umět i legrací potěšit a ne vyděsit.
A nakonec, kdy po mši na nás čekal uvařený
guláš: Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také
něco, co bych jed, dej mi zdravé tělo, Pane, a
nauč mě s ním zacházet. Tohle bylo jakoby o
mně; díky covidu jsem přišel o chuť (ale ne o
humor; o tom by mohli svědčit v písecké
nemocnici jak lékaři, tak zdravotní sestry!);
jak jsem vděčný za každé posezení u snídaně,
oběda, kafíčka či večeře! A o prosbě o zdravé
tělo a uzdravení – ani nemluvě. Tak toto
vyprošuji – věřte mi – nám všem!
Od 1. června opět rád nabízím službu kněze
v míře, kterou zvládnu. Od 1.7. budu mít
kaplana: P. Bystríka Ferance. Bude zatím
bydlet na faře v Sokolově. Během července
bude mezi námi natrvalo pobývat i Mons.
Josef Žák. 6.června bylo v Kraslicích společné
Boží Tělo, 12.června byla poutní mše svatá ve
Stříbrné.

ROK svatého Josefa
Svatý Otec František vyhlásil rok sv. JOSEFA,
který je Ochráncem církve, rodin i naší Země.
Pro mne je tato modlitba „ke spícímu“
přímluvci překvapivá. Z Písma víme: i spánek
se pro sv. Josefa stal rozhodujícím!
Modlitba ke spícímu sv. Josefovi
Milovaný svatý Josefe, Bůh ti ve snu vyjevil
své tajemné plány s tobě zasnoubenou ženou
Marií a poslání ochraňovat Ježíše, Spasitele
světa. Nyní ti svěřujeme naše prosby, tužby,
přání a naděje, aby patřily mezi tvé sny a
mohly se k našemu dobru uskutečnit. Kéž je
to ku prospěchu našeho stále hlubšího
přátelství s tvým synem Ježíšem, z něhož
pramení hmotné i duchovní dobro. Vypros
nám sílu, abychom dokázali pohotově konat
Boží vůli, a ať se po tvém příkladu naučíme
nenechat se strhnout životními těžkostmi, ale
ať můžeme vždy pociťovat, že nás ve své
otcovs-ké věrnosti bereš za ruku a chráníš
nás. Zachovej nás dnes, jako včera, tak i zítra,
ve spánku spravedlivého. Amen.

v uzavřeném manželství s Marií. Ta byla
pokrevní matkou Ježíšovou. Ježíš, Syn Boží, má
svého Otce v Bohu Otci. Ten je v naší řeči jeho
„pokrevním“ Otcem. Dnes není problém
pochopit, že dítě má otce jinde, že se o něho
stará a vychovává muž = pěstoun, kterého si
jeho maminka vzala po rozchodu a rozvodu
s pravým otcem dítěte. Jako kněz jsem do
křestní matriky dopisoval i adoptivní otce!
Proto je pravdivý i výraz: Když ho rodiče
spatřili, užasli, a jeho matka mu řekla: „Synu,
co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s
úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě
hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam,
kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu
neporozuměli. (Luk 2,48-50). V této situaci šlo
o jeruzalémský chrám, který byl postaven
jedinému Bohu. Nešlo zde tedy o dílnu Josefa
v Nazaretě! Zpět k obrazu „spícího sv. Josefa“:
přeji nám všem, aby nám Bůh dal poznat svou
vůli – třeba i ve snu; abychom tu vůli Bohu
splnili.
PODĚKOVÁNÍ
Komu? Za co? Pateru Pavlovi a fráteru Josefovi
za zástup. 15x sem k nám jezdili každý týden z
fary v Holýšově za Plzní. Najezdili 1 400 km
v jakémkoliv počasí, aby zde zažili obohacení.
Bylo to jistě oboustranné. „Cítili jsme se u vás
jako doma,“ řekli! To mluví za vše. Něco od
nás i dostali. I vaším jménem jsem jim slíbil, že
na ně v modlitbě budeme vzpomínat. O totéž
jsem je požádal, aby na nás nezapomněli. P.
Pavel vás překvapil svými kázáními, moc se
líbily. Poslední neděli svého pobytu nám
sdělili, že jejich řady rozšíří ve farnosti Žlutice
slovenský kněz, narozený 1. 1. 1942! Tedy ve
svých skoro 80 letech se vydal do misií v České
republice! Odvážný to muž! Kéž si tihle 3
řeholníci sv. Vincence v novém působišti
rozumí! Na Hod Boží svatodušní se s námi
rozloučili. Při kázání jsem s některými z vás
zaslechl o úžasné práci, kterou provedli a stále
ještě provádí obyvatelé Svaté Země. Spočívá
ve způsobu, jak poušť dokáží změnit
v úrodnou zem! Do pouště přivedli vodu. Ke
každé květině, keři, stromu přivádí hadicemi
vláhu. Pravidelné zalévání zařizují za pomoci
techniky, kdy v pravidelných intervalech se
voda „dotlačí“ ke kořenům rostlin. Bez tohoto
napojení by rostliny uschly. To se stalo
osudným krásnému stromu u Penny
v Kraslicích. Šel k zemi! Proč? Hrozilo, že
uschne. Neměl přísun vláhy; kolem jen
asfaltová silnice; ta nic nepropustí! Obdobně
tohle funguje i u pokřtěných křesťanů, kteří
„ve své víře usychají“; chybí jim vláha – milost
boží! Místo silnice je obklopuje shon, touha po
všem možném i nemožném. Musí to mít! Pak
to vše mnohdy leží odložené, protože vývoj
jde tak rychle kupředu, že věci jsou brzy
zastaralé a shon začíná znovu. Milost boží si
vyprosíme společnou bohoslužbou, nejlépe
pravidelnou. I v soukromí ji Bůh rád dává; ale
najdeme si pro rozhovor s ním čas? I zde je
důležitá pravidelná modlitba. Neriskujme
proto duchovní vyprahlost! Poražený strom –
sebekrásnější – je varováním! Ke společným
modlitbám vás zve pater.
mpf

po svém církve, tu a tam se na církevní
slavnosti přitočí před kamery nějaký politik,
ale otevře-li ústa, bývá patrné, že o
duchovním poselství oněch dní příliš nečetl ani
nemeditoval, a celkový dojem bývá po pravdě
řečeno rozpačitý.
Tyto rozpaky mohou mít ale hlubší kořeny, než
je absence vztahu k národní kultuře u
naprosté většiny dnešních politických činitelů.
Tyto svátky nám připomínají národní tradici:
pátý červenec spíše tradici moravskou a
katolickou, šestý červenec českou a
evangelickou. Starší generace se ještě mohla
setkat s dozvuky obrozeneckého koloritu
těchto slavností, který se i nyní ještě občas
ozve při televizním přenosu církevních
slavností: na Cyrila a Metoděje slyšíme tklivé
tóny o dědictví otců a Moravěnce milé, na
Husův svátek se sice už příliš nezpívá ta krásně
sršatá sloka „a kolem něho mnichů rota líná“,
ale leckdo vzpomene, jak „tři sta let jsme
trpěli“.
Patos, který do těchto dnů vložilo devatenácté
století a první republika, vyčpěl a bylo by
trapné chtít ho restaurovat.
City panslovanského bratrství spojované
s dědictvím soluňských bratří dnes v českých
myslích najdeme už těžko, tyto tóny – jak si
dobře uvědomil už Havlíček – nás většinou
lákaly do politické pasti: nejsme a nechceme
být „Východ“ a Byzanc. Také po papežových
vstřícných slovech o Husovi se můžeme sice
přít o to, řekl-li papež na toto téma dost či
málo, ale křísit Husa jakožto kladivo na vše
katolické je už teď také dosti krkolomný
výkon.
Přesto jsme hluboce přesvědčeni, že nám oba
svátky mají i dnes mnoho co říci. Naznačím jen
dva body k možnému rozjímání pro ony „volné
dny“.
Cyril a Metoděj přišli, aby vtělili křesťanské
poselství do kultury Velké Moravy. Neměli by
se ti, kdo cítí odpovědnost za křesťanské
duchovní, mravní a kulturní dědictví, opět více
snažit „přeložit“ ho do jazyka (způsobu
myšlení a vyjadřování) srozumitelného lidem
kolem nás?
A Hus se nechal raději seškvařit, než aby řekl
něco, co po něm autorita žádala, aniž se
pokusila ho přesvědčovat, vstoupit do
rozhovoru s jeho myšlením a respektovat jeho
svědomí. Nemáme i dnes – a právě dnes žádat po nositelích autority – navíc těch, kteří
se už opravdu nemohou odvolávat na božský
původ své moci a legitimují se souhlasem
ovládaných –, aby si uvědomili, že nemohou
být věrohodní, pokud se nenaučí trpělivě
naslouchat kritickým hlasům „zdola“, včetně
hlasů z prostředí církví a univerzit? Hus stojí na
počátku kritického tázání po vztahu pravdy a
moci, moci a svědomí, tázání, které
prostupuje celé české dějiny a které – jak se
stále znovu ukazuje - není zbytečné ani dnes.
Vzpomeňme na cyrilometodějské svědectví
evangeliu a na Husovu oddanost pravdě a
spravedlnosti, až budou 5. a 6. července vysocí
činitelé předvádět důstojná gesta a tančit
diplomatické tance mezi státem a církvemi.
JV

Zamyšlení k červencovým svátkům
Polistopadový režim daroval národu dva nové Někdy nás zklamou ti, do kterých jsme hodně
státní svátky na prahu prázdnin – svátek
vkládali a naopak potěší ti, od kterých to
cyrilometodějský a den Husův. Lid to vděčně
neočekáváme …
přijal jako libé rozšíření času dovolených, o
Úžasné na to je, že ty druhé nám Bůh pošle
vnitřní obsah obou slavností, jak se zdá, dbá
právě v ten správný čas …
Snad neškodí připomenout, že Josef byl podle málokdo. Jsou to svátky s nábojem
náboženským
i
vlasteneckým;
připomínají
si
je
zákona skutečně otcem Ježíšovým. Narodil se
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Slovo senátora
„Chceme chráněnou
krajinnou oblast Krušné hory“
Máme to tu
krásné. Myslím
tím přírodu, hory
a lesy. Myslím
tím Krušné hory,
které v sobě
skrývají obrovský
potenciál stát se
turistickým cílem.
Moc rád tudy
jezdím, ať už na
běžkách,
kole
nebo autem. Rád
navštěvuji místa,
kde kdysi bývaly obce a dnes zde člověk
objeví pouze pár rozesetých domků.
Možná to tam také znáte, nádhernou
přírodu v okolí Přebuzi – Rolavu, Chaloupky
nebo úchvatnou krajinu u Božího Daru. A
moc bych chtěl, aby nám a i těm, kteří
přijdou po nás, to tu takhle krásné zůstalo.
Proto jsem se připojil k petici „Chceme
chráněnou krajinnou oblast Krušné hory“.
Ochráníme tím přírodu, nebudou tu moct
vznikat stavby, které by ji hyzdily, ale
zároveň nezlikvidujeme její rozvoj. Režim
CHKO totiž není tak přísný jako například u
národních parků.
Kdysi opomíjené Krušnohoří se v současné
době stává velice atraktivní turistickou
destinací i vyhledávaným místem k bydlení.
Krušné hory jsou však jedním z mála
českých pohoří bez plošné ochrany. A to
chceme
změnit,
zároveň
vyzvat
ministerstvo životního prostředí a vládu, že
by si měly s přípravou a vyhlášením CHKO
Krušné hory pospíšit.
Jak se píše v textu petice, Krušnohoří
nepotřebuje apartmánové satelity a horské
lunaparky. Chceme, aby Krušné hory byly
dobrým místem k životu a destinací, kde si
lidé užijí divokou přírodu i zdravě se
rozvíjející kulturní krajinu. Zkrátka a dobře,
Krušné hory máme opravdu rádi a chceme
pro ně to nejlepší. Po desetiletích útrap a
cílené devastace si Krušnohoří ochranu
rozhodně zaslouží.
Stal jsem se jedním z členů petičního
výboru, který dále tvoří spisovatel Petr
Mikšíček, radní Ústeckého kraje Michal
Kučera, krajská zastupitelka Ústeckého
kraje Karolína Žákovská, starostka Blatna
Iveta Rabasová Houfová a senátor za
Chomutovsko Přemysl Rabas.
Online petici do poloviny června podepsalo
3230 lidí. Pokud chcete i vy petici podpořit,
máte možnost připojit svůj podpis na
internetových
stránkách
www.chkokrusnehory.cz. Rozhodně to má
smysl. Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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cyklistiky.
Ani další z našeho týmu se nenechali
zahambit - nejlépe pak byli Tereza Prošková
4. místo, Hanka Runtová 8. - obě v kategorii
Vážení
přátelé
t ý m u juniorek. René Zoiatter 6. a Ondra Šejstal
24. v juniorech. Klára Zadáková 8. v ženách.
SportRaces cycling team,
Tomáš Konopásek 15. v mužích do 23 let.
včera (17.06.2021)se nám povedla naprosto
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za
neskutečná věc - vybojovali jsme na
Vaši podporu, bez které by to nešlo.
mistrovství České republiky v časovce
jednotlivců zlatou medaili!
Eliška Kvasničková zvítězila v kategorii
juniorek s velkým náskokem před svými
soupeřkami a mohla si tak obléknout dres
mistryně republiky. Její výkony neunikly ani
reprezentačnímu trenérovi - pokud se jí
bude i nadále dařit, myslím, že má
otevřenou cestu do nejvyšších pater

Sportovní zprávy

děkujeme městu Kraslice
za dotační podporu na
celoroční
činnost,
Lyžařskému klubu Jirkov
za profesionální vedení části In
line kempu a všem rodičům a
LETNÍ PŘÍPRAVNÉ KEMPY SKI trenérům, kteří se zapojili. Už
se moc těšíme na poslední
KLUBU BUBLAVA
plánovaný kemp, tentokrát
půjde o atletickou přípravu na
Po dlouhé době jsme se mohli naplno chatě Sluníčko v Rotavě.
vrhnout do práce a pro děti SKI KLUBU
BUBLAVA, z.s. opět uspořádat společnou
akci, tentokrát ve formě dvou letních Za Ski klub Bublava, Hana
přípravných kempů. První z nich se konal v Kružíková
květnu, šlo o třídenní kemp horských kol.
Zúčastnilo se ho celkem 13 závodníků, ale
také někteří členové z řad rodičů. Ti starší
najeli za tři dny 65 km převážně v terénu a ti
mladší si objeli jezero Medard. Nikdo se
nebál a každý si sjel trailovou trať v patku
Bohemia v Sokolově i na Bublavě, ale taky si
pro ně trenéři připravili několik zajímavých
cvičení pro zdokonalování obratnosti na
kole. Ale hlavně si to všichni náramně užili.
V červnu jsme na cyklokemp navázali
druhým dvoudenním kempem, a to
tentokrát na in line bruslích. K tréninku jsme
využili in line dráhy v nedalekém Habartově.
Na této akci jsme se spojili se členy
Lyžařského klubu Jirkov, kteří se disciplíně In
line alpin věnují profesionálně, aby nás
obohatili o cenné rady a naučili nás jezdit
jak mezi překážkami, ale i slalom mezi
tyčemi. Pro některé děti šlo o prvotní
zkušenosti na in line bruslích, přesto se
všichni statečně s touto technikou poprali a
všichni zvládli slalom mezi tyčemi sjet, i přes
prvotní obavy.
Za realizaci takto vydařených kempů
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Doufám, že nám svou přízeň zachováte i
nadále!
Držte palce, zítra startujeme na silničním
závodě jednotlivců s hromadným startem,
kde budeme usilovat o další cenná umístění.
O výsledcích Vás budeme samozřejmě
informovat.
Za SportRaces cycling team
Petr Novák
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