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Zápis   

Občanské sdružení „Místní akční skupiny Krušné hory západ“  
v rámci národního projektu spolupráce 

 „Kraj živých vod II.“ (reg. č. 12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu 
rozvoje venkova České republiky 2007 - 2013, osa IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Realizace 

projektů spolupráce, který je realizován ve spolupráci  s MAS Náš Region, o. s. a MAS 21, o.p.s. 

pořádala v sobotu dne 14. 9. 2013 exkurzi v Karlovarském kraji s názvem 
 „Den v kraji živých vod“. 

 

Sraz účastníků:   
Účastníci  akce se sešli v 8:15 hodin na Mírovém náměstí v Ostrově, autobusová zastávka směr 
Praha, kde přivítala účastníky exkurze manažerka MAS Ing. Luďka Všetičková a koordinátorka 
MAS pí Marie Krajcová. 
 
Odjezd: 
V 8:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí plánovanou trasu exkurze:   
                                                                                            
Trasa exkurze:                                                                  
- Ostrov (Posvátný okrsek)                                        
- Richardův pramen v Lázních Kynžvartu  
- NS Kynžvartské kyselky (pramen Jezevčí, Lisčí, Kančí)   
- Klášter Teplá 
- Minerální pramen Orion u Teplé    
- Horní otročínský pramen     
- Bečovská botanická zahrada (promítání regionálních filmů, hry a soutěže pro děti a 

dospělé, prezentace projektu Kraj živých vod, živá hudba, občerstvení). 
 
Průběh akce:  
První zastávka exkurze vedla po Posvátném okrsku v zámeckém parku v Ostrově. Průvodkyně 
z informačního centra nás provedla po Posváteném okrsku a ukázala nám zajímavá místa, i místa, 
která nejsou jen tak veřejně přípustné např. Kaple sv. Anny (Mauzoleum vévodů sasko – 
lauenburských a markrabat bádenských), Kolej piaristů s kostelem Zvěstování Panny Marie, Kaple 
sv. Floriána a Kaple Panny Marie Einsiedelnské. 
                                       
Další zastávka exkurze byla ve městě Lázně Kynžvart, kde jsme  společně průvodcem p. 
Šindelářem navštívili Richardův pramen, který vyvěrá v znovuobnoveném altánu. Obnova 
Richardova pramene v Lázních Kynžvartu je součásti národního projektu spolupráce místních 
akčních skupin MAS 21, o. p. s., MAS Náš Region, o. s. a MAS Krušné hory západ, o. s. s názvem 
Kraj živých vod II., který je spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, 
osy IV. Leader, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, a který navazuje na již ukončený 
projekt spolupráce místních akčních skupin MAS 21,o. p. s  a MAS Náš Region,o. s. s názvem Kraj 
živých vod. Obnova Richardova pramene v Lázních Kynžvartu byla rozdělena na etapy. V první 
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etapě, která se realizovala v rámci projektu Kraj živých vod II., se obnovil dřevěný altán, vyměnila 
se kamenná přelivná váza, kovový poklop a vedle altánu se umístila informační tabule. Účastníky 
exkurze průvodce p. Šindelář seznámil účastníky exkurze s historií Richardova pramene. Poté 
jsme společně navštívili další prameny. Absolvovali jsme naučnou stezku Kynžvartské kyselky na 
území MAS 21, o.p.s. Postupně jsme navštívili prameny Jezevčí, Liščí a Kančí, které se nacházejí 
v blízkosti města Lázně Kynžvart. Pan Šindelář seznámil přítomné s historií i přítomností Naučné 
stezky Kynžvartské kyselky. 
 
Další krásné místo, které jsme navštívili byl Klášter Teplá, kde jsme v informačním centru – na 
recepci obdrželi razítko do našeho „Malého průvodce“. Poté jsme společně navštívili minerální 
pramen Oriona u Teplé, dále jsme pokračovali směr Otročín, kde jsem navštívili horní Otročínský 
pramen, kde nám průvodce p. Šindelář vyprávěl o historii a současnosti nejenom pramene ale i 
obci, a o  úspěšném projektu výsadby aleje k Hornímu otročínskému prameni původními druhy 
ovocných stromů apod.  
 
V 17. hodin jsme přijeli do města Bečova. V Bečovské botanické zahradě na nás čekalo promítání 
regionálních filmů a představení projektu spolupráce místních akčních skupin MAS Náš region, 
o.s. , MAS 21, o. p. s. a MAS Krušné hory západ o.s. s názvem „Kraj živých vod II.“ manažery paní 
Kamilou Prchalovou (za MAS Náš Region, o.s.), paní Ing. Luďkou Všetičkovou (za MAS Krušné 
hory západ, o. s.) a paní Ing. Janou Klusákovou (za MAS 21, o. p. s.). Pan Ing. Jiří Šindelář seznámil 
přítomné s Bečovskou botanickou zahradou. Po občerstvení se všichni přítomní návštěvníci 
zapojili do vědomostní soutěže. Po vyhodnocení vědomostního kvízu a vyhlášení výsledků se 
návštěvníci zúčastnili prohlídky Bečovské botanické zahrady s odborným výkladem. 
Během společného setkání účastníků akce v Bečovské botanické zahradě hrála živá hudba.  
Na místech, které jsme navštívili, jsme dostali do průvodce „Den v kraji živých vod 2013“, který 
vydaly společně místní akční skupiny (MAS Náš region, MAS 21 a MAS Krušné hory západ), razítka 
symbolizující dané místo.  
 
Ve 20. hodin jsme odjeli autobusem zpět do Ostrova na Mírové násměstí, kde jsme ukončili 
exkurzi po Karlovarském kraji pod názvem „Den v kraji živých vod“ a potěšeni z vydařeného 
výletu se všichni těšíme na další společná setkání. 
 
Zapsala:  Ing. Luďka Všetičková 
                Manažerka MAS 21, o. p. s. 
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Fotografie z akce „Den v kraji živých vod“ ze dne 14. 9. 2013 
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