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Zápis z 3. kulatého stolu  
 
Název projektu:  Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska 

Kulatý stůl:   Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska 
 
Datum konání:  14. května od 11:00 hodin  
Místo konání:  Kancelář Mariánskolázeňska, o. p. s., Malá průmyslová zóna,  

Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery   
 
Seznam účastníků:  viz. - prezenční listina (tvoří přílohu zápisu)  

 
Program: 

1. Uvítání účastníků (zástupce Mariánskolázeňsko, o.p.s.) 
2. Stručné představení cílů projektu (J. Peteříková, Mariánskolázeňsko, o.p.s.) 
3. Seznámení s výsledky prvních dvou putování v měsíci dubnu a jejich zhodnocení, 

prezentace fotografií, program putování v měsíci květnu  
4. Diskuse  
5. Závěr 

 

 
ad 1.  
Ing. Josef Švajgl, ředitel Mariánskolázeňsko, o. p. s. a Ing. Eliška Stránská, předsedkyně 
Výkonné rady Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko přivítali přítomné účastníky  
a poděkovali jim za jejich zájem.  
 
ad 2.  
Ing. Josef Švajgl , J. Peteříková 

 představili stručně cíle projektu a seznámili přítomné s jednotlivými aktivitami 
projektu.  
Cílem projektu je: napomáhat zvyšovat povědomí o významných, ale méně známých 
přírodních lokalitách jedinečného významu ve venkovských oblastech 
Mariánskolázeňska, informovat cílovou skupinu s cílem přispět k trvale 
udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky. 
 

 Výstupem projektu je: navržení 4 vzdělávacích tras, jejíž klíčové prvky a zároveň 
"opěrné body" budou méně známé prameny na Mariánskolázeňsku - tedy v okolí 
Mariánských Lázní. Trasy budou zpracovány ve formě letáků o velikosti A4 
v elektronické podobě (letáky budou umístěny na webu k volnému stažení všem 
zájemcům). Pro žáky základních škol, kteří se zúčastní jednotlivých exkurzí, budou 
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vytvořeny testy s otázkami vyplývajícími z odborného výkladu průvodců.   
 

 
ad 3.  
První putování 23. 4. 2013 – Podlesí u Dolního Žandova (v týdnu Země) 

- pramen Podlesí, pramen Radionka/Radiovka 
- zúčastnili se žáci 4. třídy základní školy s pedagogickým dozorem, starostka obce 

Dolní Žandov, veřejnost, zástupci organizátora – Mariánskolázeňska o.p.s.   
- odborný průvodce byl Ing. M. Trégler 
- děti vyplňovaly během exkurze test týkající se přírodních zajímavostí a navštívených 

pramenů  
- fotografie jsou ke zhlédnutí na webových stránkách marianskolazensko.net 
 

Druhé putování 24. 4. 2013 - okolí Drmoulu  
– Panská kyselka, Štolní kyselka, kyselka 
- zúčastnili se žáci základní školy Drmoul, starostka obce Drmoul, veřejnost, zástupci 

Mariánskolázenska, o.p.s. 
- odborní průvodci: Ing. Bartoš, Ing. Trégler 
- děti sbíraly na zpáteční cestě odpadky 
- byl sestaven test s otázkami vztahujícími se k putování, který vypracovali žáci 

základní školy posléze v rámci výuky 
- v návaznosti na exkurzi u Štolní kyselky byla podána žádost o obnovu této kyselky u 

Nadace Partnerství, grantu Nestlé pro vodu 
 
Plánování detailů dalších dvou vycházek: 
3. trasa – okolí Lázní Kynžvart 

- Kynžvartské kyselky   
- termín: čtvrtek 16. 5. 2013, sraz v 10:00 hodin u školy 

- zúčastní se děti 5. třídy (cca 12 dětí) ZŠ Lázně Kynžvart  
- odborní průvodci Ing. Trégler a Ing. Bartoš 
- bude připravený znalostní test pro děti 

 
4. trasa – okolí Valů a Velké Hleďsebe 

- Vlčí, Myší, Medvědův pramen, ukázka lesní botaniky (již zajímavá vzhledem 
k ročnímu období) 

- termín: pátek 17. 5. 2013 v 9:00 hodin, sraz naproti prádelně, parkoviště u Cyklo 
Blažek 

- účast dětí 4. třídy Základní školy ve V. Hleďsebi (cca 13 žáků) 
- odborní průvodci Ing. Trégler a Ing. Bartoš 
- bude připravený znalostní test pro děti 
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ad. 4 
Diskuse 
- první dvě vycházky hodnoceny obcemi a školami velmi pozitivně 
- zástupci škol zhodnotily obdržené testy (pozitivní ohlasy, děti otázky vládly)  
- žáci ZŠ Drmoulu při exkurzi fotografovali, z fotografií udělají malou výstavu, která bude  
  k vidění na OÚ Drmoul.   
 
 
Společně pro všechny trasy:  

- sběr odpadků u pramenů, po dohodě - u starších dětí možné (igelitové pytle)  
- děti můžou fotit, z fotek uspořádat výstavu 
- Ing. Bartoš a Ing. Trégler připraví zkušební pracovní testy A4, které budou na 

základě vycházek doplněny 
- psací potřeby + papír s sebou 
- vhodná obuv a oblečení 
- v případě špatného počasí bude termín vycházky operativně přesunut 
- pro školy budou vyhotovena DVD s fotografiemi z putování 

 
 

KONTAKTY: 
Mariánskolázeňsko. o.p.s.: 

- Jaroslava Peteříková, tel. 602 659 579, email: 

marianskolazensko.peterikova@seznam.cz   
- Ing. Josef Švajgl, tel. 736 650 906, email: marianskolazensko@seznam.cz 
- Michaela Jankovská, tel. 725 052 310, email: marianskolazensko.hlinova@seznam.cz 

 
Ing. Trégler, tel. 354 922 138, email: miroslav.tregler@marianskelazne.cz 
Ing. Bartoš, tel. 602 703 935, email: bartos@muzeum-ml.cz  
 
 
ad 5.  
Ing. Švajgl  
 poděkoval všem za účast 

 
 
 
 
 
Zapsala:  Jaroslava Peteříková 
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