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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přinášíme Vám další vydání našeho zpravodaje MASák.
V  tomto čísle přinášíme informace o  odloženém Čištění řeky Ohře 2020, seznámíme Vás 
s úspěšně realizovanými projekty, které byly financovány prostřednictvím naší MASky, nebo se 
dozvíte, jak se snažíme pomáhat podnikatelům z našeho území díky kampani Regiony sobě. 
Samozřejmě nebudou chybět ani informace o dotačních příležitostech nebo tipy na zajímavé 
výlety do přírody v našem krásném regionu.
Přejeme Vám příjemné čtení. Tým MAS 21, o. p. s.
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Dne 8. 1. 2020 se manažerka MAS 21 zúčastnila seminá-
ře k brownfieldům v Karlových Varech.

Dne 30. 1. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 6. 2. 2020 manažeři MAS 21 absolvovali v Praze se-
minář na téma Nové ekonomické možnosti – bioekono-
mika a její možnosti.

Dne 6. 2. 2020 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 18. 2. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili Krajské 
sítě a Krajského sdružení MAS KV v Ostrově.

Dne 28. 2. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 21.

Dne 4. 3. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili v  Karlo-
vých Varech semináře na téma dotace EU

a audity.

Dne 13. 5. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na programové období 2021 - 2027 obce Křižovat-
ka, Podhradí, Krásná, Vojtanov a města Aš a Hranice.

Dne 19. 5. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na programové období 2021 – 2027 obce Odrava, 
Nebanice, Třebeň a město Františkovy Lázně.

Dne 20. 5. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na programové období 2021 – 2027 obce Poustka 
a Pomezí nad Ohří.

Dne 21. 5. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na  programové období 2021 – 2027 obce Hazlov 
a Libá.

Vzhledem k nenadálé hygienické situaci a nařízení vlá-
dy musela být zrušena dobrovolnická akce „Čištění řeky 
Ohře 2020“, která se měla konat v sobotu 4. 4. 2020.

Pokud půjde vše podle plánu, tak náhradní termín pro 
konání akce je stanoven na  19. 9. 2020. Úklid probí-
há, jako již tradičně, souběžně s  celorepublikovou akcí 
„Ukliďme svět, Ukliďme Česko“.

Plánované čištění je v úseku Cheb - Kynšperk nad Ohří. 
Organizátorem akce na  úseku je MAS 21, o.  p.  s. Cel-
kem bude pět srazových míst, z nichž dvě budou přímo 
v  Chebu (nad hrází přehrady Skalka a  u  Ottova jezu). 
Další místa budou ve  vodáckém tábořišti v  Tršnicích, 
v Nebanicích a  Mostově.

Dne 26. 5. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na programové období 2021 – 2027 obec Velký Luh 
a města Luby, Skalná a Plesná.

Dne 27. 5. 2020 se manažeři MAS 21 zúčastnili jednání 
KS NS MAS v Královském Poříčí.

Dne 2. 6. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v  rámci pří-
prav na  programové období 2021 – 2027  obce Valy, 
Velká Hleďsebe, Drmoul, Tři Sekery a  město Mariánské 
Lázně.  

Dne 3. 6. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v  rámci pří-
prav na  programové období 2021 – 2027 obce Stará 
Voda, Trstěnice, Zádub – Závišín a Vlkovice.  

Dne 4. 6. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci příprav 
na programové období 2021 – 2027 obec Nový Kostel.

Dne 4. 6. 2020 proběhlo jednání zakladatelů obecně 
prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s.

Dne 10. 6. 2020 proběhlo jednání Výběrové komise MAS 
21.

Dne 16. 6. 2020 proběhlo jednání Programového výboru 
MAS 21.

Dne 17. 6. 2020 manažeři MAS 21 navštívili v rámci pří-
prav na  programové období 2021 – 2027 obce Tuřany, 
Okrouhlá, Dolní Žandov a město Lázně Kynžvart.

Dne 2. 7. 2020 proběhlo jednání Kontrolního výboru 
MAS 21.

Dne 2. 7. 2020 proběhlo jednání Dozorčí rady MAS 21.

Dne 3. 7. 2020 proběhlo jednání Správní rady MAS 21.

INforMujeMe o NAší ČINNoStI

ČIštěNí řeKy ohře 2020
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Národní síť místních akčních skupin připravila 
na  podporu lokální ekonomiky kampaň www.REGI-
ONYSOBĚ.cz. Jedná se o web jehož cílem je propojit 
lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty 
a s turisty.

Na  webu si může každý vyhledat podnikatele podle 
kraje, území místní akční skupiny nebo zaměření 
podnikání: obchody a prodejny – potraviny a přírod-
ní produkty – řemesla – rukodělné výrobky – služby 
– stravování a  ubytování. Cílem není jen propagovat 
tisíce drobných regionálních producentů, ale vytvo-
řit i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české 
regiony nabízí a  co je třeba zachovat a  podporovat. 
Web doufáme využijí nejen zákazníci z  regionů, ale 
také miliony turistů, kteří stráví letošní léto v  Česku. 
Čím více nás se do projektu zapojí, tím více relevantní 
celý projekt bude.

PojďMe SPoleČNě PodPořIt loKálNí eKoNoMIKu!

Kampaní pomáháme, aby naše venkovské regiony byly 
více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a  tím snad 
i více svobodné. Lokální ekonomika je způsob hospoda-
ření, který přednostně využívá místních zdrojů materi-
álních, energetických i  lidských k  uspokojení místních 
potřeb. Lokální ekonomika zjednodušeně představuje 
místní produkci pro místní spotřebu (zboží i služby) a je-
jím předpokladem je fungující místní trh.

MAS 21 se společně s ostatními MASkami Karlovarského 
kraje rozhodla aktivně zapojit do kampaně Regiony sobě 
a  pod názvem Karlovarský venkov sobě dát příležitost 
místním podnikatelům se zviditelnit. Pokud podnikáte 
na území MAS 21 a chcete být součástí kampaně, nevá-
hejte a kontaktujte nás. Více informací poskytne Ing. Lu-
cie Dudová (dudova@mas21.cz, tel.: +420 703 472 060).

Těšíme se na spolupráci!

Cílem dobrovolnické akce je řeka bez odpadků a dalších 
předmětů, které do přírody nepatří.  Úklid bude probí-
hat jak na březích, tak i v samotném toku řeky. Dobro-
volníci budou moci čistit koryto Ohře přímo z lodí, které 
budou bezplatně k  dispozici na  stanovištích u  Ottova 
jezu v  Chebu, v  Tršnicích a  Nebanicích. Zároveň bude 

pro dobrovolníky zajištěno drobné občerstvení, ochran-
né pomůcky a  pytle na  sběr odpadků pro udržení po-
řádku.

Pojďme se všichni zapojit do akce „Ukliďme svět, Ukliď-
me Česko“.
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Výzva č. 6

Vyhlášení 
výzvy 

1/2021

Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech

Veřejná prostranství v obcích

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Příjemce 
podpory

Obec nebo svazek obcí. Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace 
zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní nezis-
kové organizace, registrované církve a náboženské 
společnosti.

Aktivita Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství, 
včetně herních prvků. Podpořena budou pouze tato veřej-
ná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostran-
ství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční 
stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou 
ve vlastnictví obce.

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, 
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní 
a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) 
včetně obecních knihoven.

Celková 
alokace 2 672 784,- Kč *

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Žadatel obec nebo svazek obcí

Výše dotace podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.

Program rozvoje venkova (PrV)

PláNoVANé VýZVy MAS Pro roK 2021 - ProgrAM roZVoje VeNKoVA (PrV)

PrV – ZáKlAdNí Služby A obNoVA VeSNIC Ve VeNKoVSKýCh oblASteCh – 
Pro obCe NA úZeMí MAS 21

*celková alokace se může změnit 

6. výzvou budou podpořeny projekty týkající se obnovy 
veřejných prostranství a  investic do  kulturních a  spol-
kových zařízení včetně knihoven. Viz níže jsou uvedeny 
základní informace k programu.

Výzva na níže popsané aktivity bude vyhlášena v 1. čtvrt-
letí roku 2021. Bližší termín bude upřesněn a bude zve-
řejněn na webových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz).
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Způsobilé 
výdaje

vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětle-
ní, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany 
na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),

vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - her-
ní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla),

doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % 
projektu, 

nákup nemovitosti.

Podmínky Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic ve ven-
kovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Veřejné prostranství musí být součástí intravilánu obce.

Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová 
výstavba pomníků.

Předmět dotace musí být budován, případně pořízen ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupný a v rámci 
lhůty vázanosti projektu na účel nesmí být jeho užívání zpoplatněno.

Příklady způsobilých výdajů:

- doplnit parky/dětská hřiště o herní prvky pro starší (soustava hrazd)/ workoutové prvky
- oplotit dětské hřiště či hřbitov
- rekonstruovat chodník uprostřed hřbitova (je považován za navazující prostranství)
- osvětlení v návaznosti na podporovaná veřejná prostranství (např. osvětlení ulice, kde se nachází obecní úřad).
- stoly a lavičky jako mobiliář
- zatravnění a výsadba bylin a květin.

b) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Žadatel obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) 
právnické osoby.

Výše dotace podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace.

Způsobilé 
výdaje

rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) včetně obecních knihoven, 

pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven,

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% 
projektu 

nákup nemovitosti.

Podmínky výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic 
ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního 
rozvoje.

V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.  
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě, že je žadatelem nestátní nezisková organizace, musí se jednat o subjekt s historií alespoň 
dva roky před podáním Žádosti o dotaci na MAS v oblasti, která je předmětem dotace.
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Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení 
pro sport včetně jejich zázemí.

Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní 
plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a instalace solárně-
termických kolektorů.

Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy 
opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč.

Příklady způsobilých výdajů:

- notebooky, dataprojektory (pro spolkovou činnost, např. přednášky)
- lavice a stoly pro pořádání kulturních akcí (jako vybavení daného zařízení)
- venkovní parket, podium (jako součást kulturního zařízení)
- knihovnický systém, čtečky e-knih, regály, sedací vaky, bibliobox

Způsobilost výdajů dopředu konzultujte s manažerkou Programu rozvoje venkova  
(Ing. Lucie Dudová, email: dudova@mas21.cz, tel.: 703 472 060).

PrV – ZMěNA V PrAVIdleCh Pro žAdAtele u VýběroVého říZeNí

IroP – AKtuálNě VyhlášeNé VýZVy

Došlo k významnému snížení administrativní náročnosti 
z hlediska zadávání zakázek. Pro zakázky do 2  000 000,- 
Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a/nebo služby 
resp. do 6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na sta-
vební práce byly zrušeny uzavřené výzvy a byly nahra-
zeny cenovým marketingem. 

Cenový marketing v  případě zakázek nižších než 
500 000 Kč je nadále dokládán až k Žádosti o platbu, ce-

Shodně do 30. 9. 2020 jsou vyhlášeny čtyři výzvy MAS 21 
z programového rámce IROP. Konkrétně se jedná o výzvy 
z opatření Vzdělávání, Bezpečná doprava, Kulturní dědic-
tví a Kvalitní sociální služby. Všechny níže zmíněné výzvy 

nové marketingy pro ostatní zakázky se předkládají ob-
dobně jako dříve uzavřené výzvy týkající se výběrového 
řízení již po podání Žádosti o dotaci. 

V této souvislosti byla vydána verze 5 Příručky pro zadá-
vání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-
2020, která je dostupná na webových stránkách SZIF, pří-
padně i na webových stránkách MAS 21 u 5. Výzvy.

jsou vyhlášeny na veškeré zbývající prostředky, které má 
MAS 21 v  rámci programového rámce IROP k  ještě dis-
pozici. V  případě dotazů kontaktujte Mgr.  Pavla Mičuda 
(mail: micuda@mas21.cz .tel: 608 124 001)

Výzva Alokace Dotace Min. a max. výše celkových 
způsobilých výdajů projektu

14. Výzva MAS 21 – Vzdělávání – III. 6 016 855,04 Kč 95 % 50 000 – 2 500 000 Kč

15. Výzva MAS 21 – Bezpečná doprava – IV.
10 016 685,320 Kč

95 % 50 000 – 5 000 000 Kč

16. Výzva MAS 21 – Kulturní dědictví – II. 1 684 210,53 Kč 95 % 50 000 – 2 500 000 Kč

17. Výzva MAS 21 – Kvalitní sociální služby – IV. 1 380 214,050 Kč 95 % 50 000 – 1 000 000 Kč
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V  roce 2015 byla ukončena realizace projektu „Rekon-
strukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ“. Mariánsko-
lázeňská ZUŠ Fryderyka Chopina se dlouhodobě potý-
kala s  problémy způsobenými nevyhovujícími prostory 
neodpovídající aktuálně platným předpisům po  stránce 
hlukové zátěže a bezbariérovosti, a také s nedostatečnou 
kapacitou budovy. Pro ZUŠ byl vybrán nevyužívaný ob-
jekt – budova bývalé Obchodní akademie. V rámci projek-
tu došlo ke kompletní rekonstrukci budovy, prostory byly 
rozděleny na menší celky, tak aby odpovídaly potřebám 

„S  dětmi znovu do  práce“ byl název projektu financo-
vaného z  Evropského sociálního fondu z  Operačního 
programu Zaměstnanost (OP Z) realizovaného prostřed-
nictvím MAS 21 a Krajské hospodářské komory Karlovar-
ského kraje. Byl určen osobám pečujícím o děti do 15 let, 
které se chtěly uplatnit na trhu práce a zároveň chtěly mít 
možnost věnovat se při práci rodině. Hlavním cílem pro-
jektu totiž bylo sladění rodinného a pracovního života. 

Projekt se realizoval v období od června 2018 do červen-
ce 2020 a  jeho výhod využilo celkem 42 zájemců z  řad 
rodičů
•	 na  mateřské či rodičovské dovolené připravující se 

na návrat do práce, 
•	 kteří již pracovali, ale nebyli se svým stávajícím pra-

covním místem vzhledem k  rodinnému životu spo-
kojeni (pracovní doba, náplň práce, finanční ohod-
nocení atd.) a chtěli své postavení buď zlepšit nebo 
chtěli celkově práci změnit, 

•	 byli vedení na úřadu práce.

výuky a všechny zkušebny byly odhlučněny. Do školy byl 
instalován výtah a  bylo vybudováno nové bezbariérové 
WC a díky tomu se škola stala přístupnou i handicapova-
ným lidem. Projekt byl spolufinancován prostřednictvím 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad z  Evropského fondu pro regionální rozvoj 
„Vize přestane být snem“. MAS 21, o.p.s. uzavřela s reali-
zátorem projektu (město Mariánské Lázně) partnerství,  
v rámci kterého se společně podílela na jednotlivých fá-
zích projektu.

reKoNStruKCe budoVy býVAlé oA Pro Potřeby Zuš

I S dětMI Se dá PrACoVAt
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reAlIZoVANý ProjeKt Z PrV - ZVýšeNí SPoleČeNSKé hodNoty leSA  
„PArKour KráSNá“

Obec Krásná získala v  roce 2019 prostřednictvím MAS 21 
v rámci Podpory rozvoje venkova ČR dotaci ve výši 100 pro-
cent z celkových uznatelných nákladů na vybudování parkou-
rového hřiště doplněného o fitness prvky v místě bývalého 
zámeckého parku na pozemku určeném k plnění funkce lesa. 
Zde bylo v minulosti již vybudováno lanové centrum pro děti 
do 12 let, workoutové hřiště se základními fitness prvky a les-
ní stezka s přístřešky. Realizací jmenovaného projektu došlo 
ke zvýšení společenské hodnoty lesa a doplnění aktivit pro 
všechny zájemce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu a vyznání. 
Výrazně se zvýšila atraktivita místa a rozšířila se nabídka pohy-
bových aktivit nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvní-
ky z regionu Ašska a turisty mířící do oblasti Smrčin. Z výběro-

vého řízení vzešel zhotovitel stavby - společnost ONYX wood 
spol. s.r.o. z Prachatic, která je exkluzivním zástupcem finské 
firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko, která patří mezi 3 největší 
evropské dodavatele vybavení dětských hřišť. Konkrétním vý-
stupem projektu je parkourová sestava o 16 prvcích tvořící lo-
gický cvičební celek v kombinaci kovu a plastu, 5 kusů fitness 
prvků vhodných pro cvičení seniorů, jako je veslovací trena-
žér či trenažér na nohy, a nedílnou součástí hřiště jsou i 2 od-
padkové koše, informační tabule a 2 lavičky. Projekt v celkové 
hodnotě ca. 1,5 mil. Kč rozšířil nabídku využití volného času 
pro široké spektrum návštěvníků z různých koutů republiky 
v čistém lesním prostředí na okraji obce Krásná. 

Díky projektu pak získali pracovní úvazky, které jim umož-
nily vykonávat svou práci bez nutnosti velkého omeze-
ní rodičovských radostí a povinností (částečné, flexibilní 
úvazky, práce na  DPP/DPČ, založení vlastní živnosti),  
a dokázat, že i s dětmi se dá pracovat.

Účastníci projektu mohli zcela bezplatně využít skvělých 
aktivit, vedoucích ke zvýšení jejich konkurenceschopnos-
ti na  trhu práce. Mezi tyto aktivity patřil například mo-

tivační kurz jako odrazový můstek po  dlouhé pracovní 
odmlce, bilanční diagnostika při nejasnostech s výběrem 
budoucího pracovního zaměření, jazykové kurzy ve sku-
pinové i  individuální podobě, rekvalifikační a vzdělávací 
kurzy, kurzy práce na PC, přípravný kurz pro získání řidič-
ského oprávnění, konzultace s osobním poradcem a po-
radcem stylu a vizáže, zprostředkování zaměstnání.

Ing. Miroslava Tlučhořová
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Pojďte S NáMI do Přírody

Výběr z cyklu přírodovědných akcí pro rok 2020, které bu-
dou probíhat na území MAS 21.

NetoPýří NoC V MIChAloVýCh horáCh

den a čas: sobota 29. srpna 2020, 19:00 hod.
Místo: Prostranství u hostince v Michalových Horách.
Náplň: Večerní akce zaměřená na  netopýry zavítá ten-
tokrát do  malého městečka Michalovy Hory nedaleko 
Chodové Plané. Po soumraku proběhne u Kosího potoka 
ukázka odchytu netopýrů a speciální ultrazvukový detek-
tor nám pomůže nahlédnout do světa jejich neslyšitelných 
signálů. Na  přednášce spojené s  promítáním fotografií 
se v  prostorném sále dozvíte o  životě netopýrů. Výstava 
z  podzemí Karlovarského kraje nám představí zajímavý 
a skrytý svět zimujících netopýrů. Děti i dospělí si budou 
moci zasoutěžit v  netopýřích hrách. Zájemci se podívají 
i do jinak nepřístupné štoly svaté Barbory, kde v zimě ne-
topýři spávají. Konec akce je odhadován kolem 22 hodiny.
Přednášející: Mgr.  Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa 
CHKO Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602793922
Poznámka: Vhodné mít baterku, terénní obuv a  teplé 
oblečení. Parkování je možné na prostranství u hostince 
a v přilehlém okolí přímo v obci. Další podrobnosti k pro-
gramu budou včas upřesněny na  www.slavkovskyles.
ochranaprirody.cz.

NetoPýří NoC u dolu jeroNýM

den a čas: neděle 30. srpna 2020, 20:00 hod.
Místo: Důl Jeroným.
doprava: TAM a ZPĚT: lokalita snadno dostupná vlastním 
autem, ale ne veřejnou dopravou (50°6‘7“N, 12°42‘43“E), 
v místě možnost parkování.
Náplň: Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamněj-
ších netopýřích lokalit v západních Čechách (při vhodném 
počasí je možné očekávat desítky odchycených netopýrů 
nejméně 7 druhů). Akci je možné spojit s odpolední pro-
hlídkou podzemí zpřístupněného středověkého dolu Jero-
ným. Součástí programu bude přednáška o životě netopý-
rů. Přijďte si prohlédnout tyto tajemné noční tvory zblízka! 
Konec akce závisí na aktuálních podmínkách odchytu a zá-
jmu, v případě vhodného počasí se bude chytat do 2:00.
Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO 
Slavkovský les)
Kontakt: P. Tájek, tel.: 602793922
Poznámka: Vhodné mít baterku, terénní obuv a teplé oble-
čení (teploty kolem půlnoci v tuto roční dobu klesají k0 °C).

VAleČSKý PřírodA-NePřírodA / KrAjINA! / SKu-
teČNá tVář roStlIN

den a čas: pátek 4. září 2020, 17:00 hod.
Místo: Sraz v17:00 v zámeckém parku Valeč u infocentra 
a kavárny Prádelna.
trasa: Na délku nenáročná procházka po obci Valeč a nej-
bližším okolí (délka trasy do3 km).

Náplň: Přijďte v rámci akcí „Valeč – brána Doupova“ zažít 
netradiční procházku po  obci Valeč. Spolu s  naším prů-
vodcem budeme pozorovat rafinované koktejly přírody 
a civilizace. K tomu proběhne autorské čtení z jedné kníž-
ky právě vyšlé a z jedné rozepsané.
Průvodce: RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (Botanický ústav AV ČR, 
v. v. i.)
Kontakt: A. Zemanová, tel.: 725524129
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.

NetoPýří NoC V NeVřeNI

den a čas: pátek 4. září 2020, 17:00 hod.
Místo: Nevřeň, v areálu Centrum Caolinum (49°49‘26“N, 
13°16‘31“E).
Náplň: Celovečerní akce zaměřená na  netopýry. Popu-
lárně naučná přednáška o životě netopýrů, výstava a film 
o netopýrech, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem 
při určování jednotlivých druhů, odchyt a prezentace ži-
vých netopýrů. Program pro děti s  netopýří tematikou 
a soutěže o ceny.
Kontakt: M. Jiran, tel.: 720543084
Poznámka: Teplé oblečení a baterku s sebou.

My ChCeMe Motýle! ANeb ZA hNědáSKeM NA hrANICI

den a čas: sobota 5. září 2020, 9:50 hod.
Místo: Sraz v 9:50 v  Hranicích na  Masarykově nám. 
(50°18‘16“N, 12°10‘34“E).
doprava: TAM: vlak Cheb (7:38) – Aš (8:07); bus Aš (9:13) 
– Hranice, hotel Praha (9:41); pěšky ze zastávky na místo 
srazu na Masarykově náměstí (cca 200m zpět od bus za-
stávky). ZPĚT: po domluvě během exkurze možnost od-
vozu na  bus (16:40) nebo vlak (17:13) z  Hranic směr Aš 
a  Cheb. Po  srazu účastníků počítáme s  přesunem auty 
na nejvhodnější výchozí místo pěší exkurze, dle aktuální-
ho stavu populace housenek hnědáska chrastavcového.
trasa: Po  česko-bavorském pomezí v  oblasti Trojmezí. 
Pěší část exkurze cca 8–10km.
Náplň: Exkurze povede na česko-bavorskou hranici. Za-
měřena bude na hnědáska chrastavcového a jeho život-
ní cyklus. Věnovat se v případě pěkného počasí budeme 
i dalším motýlům, zejména modráskům. Prodiskutujeme 
jak krajinu a  život v  pohraničí ovlivnil poválečný odsun 
Němců, uzavření příhraničního pásma a dnešní intenziv-
ní zemědělství. Vše si, pokud možno ukážeme v  terénu. 
Pokud ještě něco pokvete, věnovat se budeme i vegetaci 
a její lokální historii v perspektivě celého holocénu.
Průvodce: Mgr. Jan A. Šturma (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
Kontakt: J. Šturma, tel.: 770120454
Poznámka: Pozor, budeme se pohybovat kolem hranice 
se SRN. Je nutné mít sebou buď platný občanský průkaz, 
nebo platný pas. To se týká všech účastníků včetně nej-
menších dětí! Terénní obuv!

MAlé třeboŇSKo V  SrdCI ChodSKA, ANeb KAPr 
Nebo KolIhA?
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den a čas: neděle 6. září 2020, 9:30 hod.
Místo: Sraz v9:30 před železniční stanicí ČD v Postřekově.
doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.
trasa: Okolo Postřekovských rybníků (délka cca 5km, 
předpokládaný konec v13:30).
Náplň: Exkurze bude zaměřena na faunu Postřekovských 
rybníků.
Průvodce: Mgr.  Luděk Mráz (AOPK ČR, RP Správa CHKO 
Český les)
Kontakt: L. Mráz, tel: 601384894
Poznámka: Vhodné oblečení a obuv do vody a mokřadů.

PeKlo A Nebe douPoVSKýCh hor

den a čas: sobota 12. září 2020, 8:30 hod.
Místo: Sraz v8:30 ve Stráži nad Ohří, parkoviště u restau-
race U  Lípy (50°20‘18“N, 13°3‘9“E), odtud se přemístíme 
některými auty do Boče.
doprava: Prosím preferujte individuální dopravu. V  pří-
padě, že pojedete vlakem nebo autobusem, kontaktujte 
organizátora.
trasa: Přechod z Boče do Osvinova přes skalní stěnu a sutě 
na svahu Pekelského vrchu – kóta Nebesa se zříceninou Hi-
mlštejn – kolem památných stromů v  Pekle do  infocentra 
v  Osvinově. Časově i  fyzicky značně náročná trasa asi 10–
12km s převýšením kolem 500 metrů povede zčásti mimo 
cesty.
Náplň: Živá i neživá příroda na vulkanických svazích Dou-
povských hor
Průvodci: Ing. Petr Uhlík (lichenolog, Muzeum Sokolov), 
RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (zoolog, Muzeum Karlovy Vary), 
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph. D. (vulkanolog, Česká geolo-
gická služba)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 352324024 nebo uhlik@muzeum-
-sokolov.cz
Poznámka: Oblečení a  pevná obuv do  terénu (skály, 
sutě)! Svačina.

MěKKýšI V KráloVStVí PodhorSKýCh MINeráleK

den a čas: pátek 18. září 2020, 15:30 hod.
Místo: Sraz v15:30 na  nástupu na  naučnou stezku Kyn-
žvartské kyselky (ze silnice Valy – Lázně Kynžvart).
doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální.

trasa: Po trase naučné stezky asi 1km (délka exkurze cca 
2 až 3 hodiny).
Náplň: Exkurze je zaměřena na  lesní měkkýše. Budeme 
hledat vlhkomilné druhy v  olšinách a  vrbinách kolem 
kyselek a druhy podhorských a horských listnatých lesů 
na  okraji rezervace Holina. Bude zajištěn doprovodný 
program pro děti formou tematických her a  pracovních 
listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, 
trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou!
Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba 
ZO ČSOP Kladská)
Kontakt: Dvořák, tel.: 608172434

Pod PrAMeNNou horou

den a čas: sobota 19. září 2020, 9:00 hod.
Místo: Sraz v9:00 na přimdském náměstí u kašny.
trasa: Vycházka směřuje k pramenům Václavského poto-
ka, odtud k městské čističce odpadních vod a dále po ně-
kdejší soustavě rybníčků v Mílovském údolí (Béčko, Malé 
Béčko, U  Mlýna, Černý rybník, Václavský rybník) (délka 
trasy kolem 8 km).
Náplň: Přimda (848m n. m.) je jedním z nejvyšších vrcho-
lů Českého lesa. Je známa extrémními klimatickými pod-
mínkami, ať jsou to časté a  silné větry, nízká oblačnost 
a  mrznoucí mlhy. Je ale také místem, kde vyvěrá řada 
pramenů a kde se zachovaly mokřady s původním rost-
linstvem a živočišstvem, a právě za nimi se letos vydáme.
Průvodci: RNDr. Evžen Kůs (ZOO Praha)
Kontakt: M. Prokopová, tel.: 725724956
Poznámka: Doporučujeme obuv vhodnou do mokra.

VýStAVA hub V MArIáNSKýCh láZNíCh

den a čas: sobota 3. října – neděle 4. října 2020, sobota 
9:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:00
Místo: Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Marián-
ské Lázně).
Náplň: Tradiční výstava čerstvě utržených hub z  našeho 
i  okolních regionů, ukázky a  ochutnávky pokrmů z  nich, 
houbařský kvíz pro děti, možnost určení donesených hub 
a ukázka hub pod binokulárním mikroskopem. Podělte se 
s mykologickým spolkem o své zajímavé houbařské nálezy.
Kontakt: V. Tůma, tel.: 601 310 569


