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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po ústupu chladných a zamračených zimních dní se příroda
s příchodem jara opět probudila k životu. Okolní louky a zahrádky už jsou plné květů, vůní a pozitivní nálady. Stejně
tak, jako ustoupila nepříjemná zima a zahřály nás jarní paprsky, ustoupila také zcela téměř pandemie a život nejen u nás
v obci se vrací do stejné podoby, jak jsme jej znali dříve. I když
se doba, kterou jsme strávili dodržováním různých nařízení
a omezováním některých ze svých plánů, mohla zdát jako nekonečná, v mnohém nás tyto časy posílily a spojily. Pandemie
v nejednom z nás probudila větší ohleduplnost, pochopení
a také poskytla čas ke trávení s našimi nejbližšími nebo naučení
se něčemu novému. Díky tomu nás dokázala stmelit v rámci
rodiny, ale i v rámci většího kolektivu, kde jsme si ukázali, že
nám na sobě záleží. Přestože byly mnohé akce kvůli omezením
zrušeny, věřím, že akce nadcházející nám to opět vynahradí.
Letošní Velikonoce už jsme po zákazu v minulém roce mohli
opět oslavit tak, jak se patří. Doufám, pánové, že jste nezanevřeli na staré zvyky, chopili se pomlázek a domů donesli bohatou výslužku a u vás, dámy, že jste nebyly nechány napospas
a byly s citem omlazeny.
Rozkvetlé a vonící třešně nemohou symbolizovat nic jiného,
než měsíc květen. Příchod května znamená také příchod Máje,
který, jak je známo, je lásky čas. Užívejte si tedy lásky, kterou
vám dávají vaši blízcí a doufám, že jste svou milou pod jednu
ze zmíněných třešní také aspoň na chvilku doprovodili. Stejně
jako je 1. květen důležitým dnem hned ze dvou důvodů, jednak jako Svátek práce a také jako den lásky, nezapomeňme ani
na důležitý 8. květen a aspoň na chvilku oslavme, jak je krásné
žít ve svobodné zemi.
Doufám, že si krásné jarní dny budete užívat plnými doušky
a teplé počasí ve vás probudí dobrou náladu. Využijme toho,
v jaké krásné krajině se naše obec nachází a oceňme krásy rozkvétajícího okolí, ještě unavených včel po chladné zimě, zpívajících ptáků, kteří se taktéž radují ze sluncem zalité krajiny
a všeho, co doprovází toto krásné období probouzející se přírody.
Přeji vám, ať jsou vaše jarní dny plné radosti, zdraví a nezapomenutelných chvil.
Váš starosta
Jindřich Zíval

Pozvánka na kulturní akce
4. 6.
10. 6.

Svěcení pramenů a dětský den
Letní kino na zámku

10. - 12. 6. KYP - turnaj v házené
11. 6.

Jarmark - Zámecké slavnosti

17. 6.

Letní kino v lázních

18. 6.

Mini Kynžvart Fest - hudební festival

15. 7.

Letní kino na náměstí

16. 7.

Pouť sv. Markéty

30. 7.

Letní kino v lázních

12. 8.

Letní kino na zámku

27. 8.

Pohádková cesta na Špičák

28. 8.

Countryáda v lázních

9. 9.
10. 9.

Letní kino v lázních
Den s IZS

21. 10. Strašidelná cesta
11. 11. Lampionový průvod
26. 11. Rozsvícení vánočního stromečku
5. 12. Mikulášská stezka
7. 12. Předvánoční setkání seniorů
31. 12. Silvestrovský přípitek
(změna programu vyhrazena)

Město Lázně Kynžvart je členem dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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Masopust 26. 2. 2022

Mistře o čem se neví?

Povedená akce, která se konala letos poprvé a ve spolupráci města, lázní a DK Pohoda. Masopust. Počasí bylo správné,
trochu nasněžilo, byla i trochu zima, ale maskám to nevadilo.
Zahřály se cestou po Kynžvartě a nechybělo ani něco tekutého na zdraví. Začátek byl samozřejmě u městského úřadu, kdy
jsme požádali o průchod městem pana starostu a jeho ženu.

Ve čtvrtek 3. 3. jsme se sešli v Komunitním centru na povídání
s hercem Ivanem Vyskočilem a houslistkou Zuzanou Kožinovou,
která program zpestřila známými skladbami zahranými na housle. Pořadem provázel Karel Soukup.

s Ivanem Vyskočilem a Zuzanou Kožinovou

Letos jsme městem jen prošli, příští rok už budeme koledovat,
tak snad nám někdo otevře a přispěje, jak by to správně mělo být.
V průvodu nechyběl medvěd, kašpárek, kominíček, Masopust,
a spousty dalších masek a také živá zvířata, jako kozy, poníci
i kůň. Celý průvod měl, bez přehánění, kolem sta hlav. Zakončení bylo v Komunitním centru, kde jsme mohli ochutnat zabijačkové pochoutky, jitrničky, jelítka, prdelačku nebo ovar. Pro děti
byl připraven na sále také karneval a večer pro dospěláky zábava s kapelou Šarkani. Zábavu nachystaly dámy z klubu Pohoda
a myslím, že se povedla.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce, všem maskám i všem, kteří se jen s námi prošli. Byli jsme opravdu mile překvapeni, kolik nás bylo. A
na závěr poděkování také Policii ČR z Mariánských Lázní
za zabezpečení průchodu městem. Prostě všem velké díky a těšíme se na Masopust v příštím roce.
Bc. Romana Kováčíková

Bc. Romana Kováčíková

Noc s Andersenem 1. 4. 2022
Na apríla jsme se sešli s dětmi v knihovně opět po dvou koronavirových letech na Noci s Andersenem. Přihlášeno bylo
15 dětí a z toho jen 3 kluci. Vydali jsme se na zámek Kynžvart,
kde jsme také nocovali. Spacáky a vše ostatní nám odvezli naši
dobrovolní hasiči, kteří nás také ráno přivezli zpět do městské
knihovny, abychom se nemuseli brodit ve sněhové nadílce, která
nás ráno překvapila.

Na zámku nás pan Brštiak provedl Richardovo knihovnou,
viděli jsme přírodovědné sbírky a na závěr také mumie. Nechybělo ani čtení, tentokrát jsme zjistili, jaké měl Císař nové
šaty. Po svačině jsme ještě vyrobili krásné velikonoční zajíčky
a byl čas na pohádku na dobrou noc. Ráno po snídani byli účastníci odměněni drobnostmi a pamětním listem. A pak už odjezd do knihovny. Děkuji všem malým čtenářům za účast, panu
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na našem krásném zámku a paní Kovačíkové za pomoc s organizací.
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do vody nebo se i zakopává pod zem)…my jsme zvolili možnosti
hned dvě - zapálili jsme ji a pak hodili do vody…pro jistotu.

Bc. Romana Kováčíková

Vynášení Morany 3. 4. 2022
Ve spolupráci s Léčebnými lázněmi jsme v neděli 3. 4.
po dvouleté pauze uspořádali průvod s tradicí vynášení Morany
ze vsi. Vyrazili jsme od COOPu v čele s Moranou do lázeňského
parku u Balnea. Zde jsme si řekli pár slov k tradici, která trvá již
od slovanských dob a je spojena s vynášením zimy a vítáním jara.
Děje se tak před Velikonocemi na tzv. „smrtnou neděli“. Morana
je vlastně takový symbol smrti. Po krátkém povídání jsme vyrazili k potoku nad LD Orlík. Zde jsme se s Moranou rozloučili…
(je několik možností, co s Moranou - může se zapálit nebo hodit

A opravdu, když jsme vycházeli z města, byla zima na čepici
a rukavice, prostě mrzlo a když jsme se Morany zbavili, byla
modrá obloha a svítilo sluníčko. Tímto jsme snad zimu z Kynžvartu vypudili a těšíme se na krásné, rozkvetlé a voňavé jaro.
Bc. Romana Kováčíková

Velikonoční tvoření v lázních 15. 4. 2022
Na Velký pátek jsme se sešli opět v lázních v Kulturním sále
na Velikonočním tvoření, které připravilo město ve spolupráci
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na Městském úřadě, kde se nás sešlo kolem dvaceti posluchačů. A nechybělo ani naše mládí - žáci místní ZŠ, kteří si přišli
poslechnout svou učitelku. Tématem byla naše vnitřní zranění,
která nám způsobí někdo jiný, ale vlastně si je způsobujeme i
my sami a jak se s tím dá pracovat. Tyto myšlenky najdete také
v knize Uzdrav svá vnitřní zranění od Lisy Bourbeau.
Bc. Romana Kováčíková

Čarodějnická stezka 30. 4. 2022

s lázněmi. Kdo přišel, určitě neprohloupil. Každý si mohl vyzkoušet pletení pomlázky, ozdobit perníček, vyrobit papírového
ptáčka, malovat sádrové odlitky a samozřejmě několika způsoby
ozdobit vajíčka. Za organizátory děkuji všem, kteří přišli. Účast
byla opravdu hojná a budeme se těšit v příštím roce opět na viděnou.
Bc. Romana Kováčíková

Uzdrav svá vnitřní zranění 28. 4. 2022
Je název přednášky, kterou si pro nás připravila paní Ing.
Kristína Trollerová. Opravdu zajímavé povídání se uskutečnilo

Pálení čarodějnic a májka. Také u nás ve městě měly čarodějnice slet. Povinnosti si odbyly na čarodějnické stezce, kde kontrolovaly plnění úkolů. Na cestě pod školou se vařily lektvary,
poznávaly bylinky, učilo se létat na koštěti a také jsme navštívili
čarodějnické kino. Kdo poznal pohádky s čarodějnicí, mohl pokračovat na hřiště. Zde už byla nachystaná vatra a jedna čarodějnice to za ostatní bohužel odnesla a byla upálená. Po tomto
obřadu se pekly buřty, pilo pivo, malinovka, medovina. Nechyběla ani hudba. Takže kdo chtěl, mohl si i zatančit. Májku
ozdobily malé házenkářky a myslím, že se jim to povedlo. Akce
se uskutečnila ve spolupráci města a lázní, oheň zajistili místní dobrovolní hasiči, májku Lesy ČR, LZ Kladská. Děkuji všem,
kteří se na organizaci akce podíleli a hlavně vám všem, kteří jste
za námi přišli.
Bc. Romana Kováčíková
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Dámský klub Pohoda
Začátek roku přivítal Dámský klub Pohoda stylově v „M kavárně“. Nový rok jsme oslavili bujaře a pak jsme se hned vrhli
do přípravy únorové akce. A to masopustu. Za přispění města
Lázně Kynžvart, Léčebných lázní Lázně Kynžvart a samozřejmě
všech lidí, a že jich bylo opravdu hodně, se nám masopustní průvod a veselice velice podařily. Myslím, že nikdo z nás nečekal
kolik lidí se zúčastní průvodu městem. To bylo pro nás velké překvapení. Akce pak pokračovala u komunitního centra, kde léčebné lázně připravily skvělé vepřové hody. Uvnitř centra byl pro
děti připraven karneval a večer už pak patřil dospělým. A večer
pro nás přišlo další překvapení. Tolik dospělých, kteří dorazili
na zábavu v maskách jsme vůbec nečekali. Je vidět, že lidé se zde
baví rádi, když je příležitost. Během večera nás bavila skvěle hrající kapela Šarkani. Zpestřením určitě byla i zajímavá tombola.
Akce končila až hluboko v noci. Ještě jednou děkujeme všem,
kteří přišli a zúčastnili se a těm, kteří se na celé akci podíleli.

Další akce, kterou jsme pořádali byl trochu opožděný Mezinárodní den žen. Uskutečnil se až 1. 4. 2022. Asi proto, že to
někdo bral jako aprílový žert, účast nebyla tak hojná. Ale to nám
nevadilo. Kdo přišel, měl prostor si zatancovat a zazpívat a dámy
dostaly při vstupu kytičku. Příště se nás nebojte a přijďte se pobavit všichni. Mladí, staří i pokročilí 😊.

A protože Dámský klub jede na rychlé vlně, tak hned 13. 4.
2022 se konala další akce ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart a se ZŠ při Léčebných lázních. A poděkování patří samozřejmě městu Lázně Kynžvart, díky kterému jsme velikonoční
trh mohli pořádat na náměstí. Město dodalo lavice a stoly, děti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lázeňská školní liga miniházené
Ve středu 23. 3. 2022 proběhl v Karlových Varech v hale míčových sportů v KV Aréně výběrový turnaj školních lig miniházené Karlovarského kraje. Tohoto turnaje se zúčastnili i žáci naší
základní školy (2. - 5.třída). Dalšími zúčastněnými školami byly
základní školy z Chebu, Drmoulu, Dolního Žandova, Mariánských Lázní a Skalné. Turnaj probíhal na dvou hřištích ve dvou
kategoriích 2. a 3. třída a 4. a 5. třída ve smíšených družstvech.
Každá zúčastněná škola obdržela na tento turnaj speciální barevná trička, ve kterých absolvovala celé sportovní klání. Dopoledne probíhalo v pohodové atmosféře. Učitelé - trenéři povzbuzovali, radili a střídali soutěživé sportovce. Všichni si miniházenou
skvěle užili a každý „malý sportovec“ si odvážel diplom, medaili
a mnoho krásných sportovních zážitků.
							
Mgr. Iveta Becková

krásné výrobky a Dámský klub malé občerstvení. Nádherné počasí nám přálo. Rodiče a prarodiče nakupovali jako diví a ostatní
se bavili až do večera. Toto je přesně akce, kterou děláme velice
rády a která nám sedí. Těšíme se na další rok.
Začátek roku byl pro nás opravdu hektický, takže si teď dáme
všechny trochu odpočinku.
Samozřejmě zveme všechny dámy, které by se k nám chtěly
přidat, každou středu v 17.00 hodin do M kavárny na náměstí.
Dámy z Dámského klubu Pohoda Vás zdraví a budou se těšit
zase někdy příště.
Lucie Hlaváčková

Poděkování Dámskému klubu Pohoda
Milé dámy,
přijměte mé srdečné poděkování za vynikající spolupráci, přípravu a realizaci občerstvení pro klienty Domova pro seniory
v Lázních Kynžvart. Již podruhé jste neváhaly a vždy skvěle,
rychle a hlavně velmi chutně obdarovaly seniory Vašimi skvělými koláči, řezy, vánočním cukrovím, chlebíčky a všemi možnými
laskominami. Naši klienti jsou vždy velmi potěšeni a pokaždé si
báječně pochutnají.
Touto cestou bych chtěla vyjádřit poděkování a slova chvály
všem dámám z Dámského klubu Pohoda, které se na přípravě
a zajištění občerstvení podílely a pevně doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.
J. Pohořalá
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Projektový den a akce Ukliďme Česko
Dne 1. 4. 2022 proběhl na naší škole projektový den, který byl
zaměřený na třídění odpadu a na klimatické změny planety. Paní
učitelky ze všech ročníků vybraly zajímavá témata, např. příčiny
ubývání vody na planetě, zdroje znečištění životního prostředí,
odpad a jeho vliv na životní prostředí. Výstupem tohoto snažení
byly velmi zajímavé prezentace, v nichž žáci zpracovali informace k daným tématům, a to nejen písemně, ale i výtvarně.

procházely. Symbol zimy a smrti - Morana byl nakonec tradičně
vhozen do potoka na kraji města a nadvládu nad přírodou tak
mohlo zase převzít jaro.
Jsme moc rádi, že si děti letos tuto oblíbenou akci mohly zase
pořádně užít…😊

Po dvou hodinách práce ve třídách dostali všichni žáci pracovní rukavice a pytle a vydali se na předem naplánované trasy
sbírat odpad, čímž se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. I přes chladné a deštivé počasí nasbírali celkem 393 kg
netříděného odpadu, který odvezli zaměstnanci Technických
služeb Lázně Kynžvart.
Po návratu do školy čekala na žáky ve školní jídelně sladká
odměna. Paní kuchařky totiž splnily dětem přání a uvařily krupicovou kaši. I přes velmi chladné počasí proběhl den v příjemné
atmosféře a děti přispěly svou prací k čistějšímu životnímu prostředí, které je určitě důležité pro nás všechny.
Mgr. Květa Svatošová

Rozloučení se zimou - vynášení Morany
Po dlouhých 3 letech se v pondělí 4. dubna opět naším městečkem vydal průvod dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ symbolicky rozloučit se zimou. Říkanku o čekání na jaro jste mohli slyšet ve většině ulic a uliček, kterými děti v čele s nosiči Morany postupně

Za kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
Mgr. Olga Lukašáková

První turnaj
Ve středu 6. 4. 2022 byl uskutečněn turnaj „Lázeňské školní
ligy“ pro naše nejmenší žáky 1. tříd ve sportovní hale v Lázních
Kynžvartu. Našimi soupeři byly základní školy Mariánské Lázně
Jih, Dolní Žandov a Drmoul. Naši prvňáčci si tuto sportovní akci
báječně užili. Každý z nich si odnášel z turnaje diplom s medailí
a jedinečné zážitky 😊.
Těšíme se všichni na další senzační turnaje.
Mgr. Iveta Becková
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Velikonoční jarmark

Výukové programy Klášter Teplá

Žáci naší školy i letos prezentovali své výrobky na velikonočním jarmarku, který se konal v pátek 8. dubna. Do výroby velikonočních dekorací z keramiky, papíru, dřeva a dalších materiálů
se zapojili žáci prvního i druhého stupně, děti ze školní družiny
i mateřské školy. Krásná dílka přivezla i ZŠ a MŠ Drmoul a ZŠ
a MŠ při Léčebných lázních LK. Díky spolupráci rodičů mohly
děti nabídnout návštěvníkům jarmarku také sladké domácí dobroty, po kterých se jen zaprášilo. Děti i paní učitelky potěšilo, že
se jejich výrobky líbily a byl o ně velký zájem. Všichni si jistě také
užili příjemnou, pohodovou atmosféru a počasí, které se opravdu vydařilo.
Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s dámským klubem
Pohoda, který zajistil výborné domácí velikonoční občerstvení.
A samozřejmě musíme poděkovat i Městu Lázně Kynžvart, jež
nám poskytlo prostor náměstí a technické zázemí.
Za poskytnuté finanční prostředky všem návštěvníkům děkují pejsci z mariánskolázeňského útulku a děti naší školy, pro které
zakoupíme do keramické dílny hlínu.

V závěrečném dubnovém týdnu se naše děti účastnily výukových programů, které pořádá kulturně-vzdělávací centrum
Hroznatova akademie sídlící v prostorách Kláštera premonstrátů
Teplá.
Pátá a sedmá třída vyrazily v pondělí na vzdělávací program
Kniha a knihtisk. Žáci se seznámili s prací na tiskařském lisu,
sami asistovali při výrobě linoritu. Čekalo na ně povídání o nejstarších tiskařských technikách a mohli nahlédnout do starých
ručně psaných i tištěných knih. Prohlédli si i nejstarší knihu
z klášterní sbírky. Ty nejodvážnější dostali příležitost přečíst
úryvek z textu psaného švabachem. První část programu byla
zakončena prohlídkou klášterních prostor. Ve druhé části dopoledne děti tvořily vlastní knihu – Bestiář bájných zvířat.

Za zúčastněné Ing. Andrea Šornová

Na osmou a devátou třídu v pátek čekal program Stavitelé lázní. Žáci si také mohli prohlédnout prostory kláštera. Na příkladu
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Mariánských Lázní byl žákům vysvětlen léčebný význam lázní.
Ve druhé části dopoledne na naše žáky čekala budovatelská hra.
Její účastníci se stali budovateli lázní. Měli k dispozici určitý finanční obnos, navrhovali budovy, stavěli železnici a snažili se
získat významné osobnosti k návštěvě lázní. Děti aplikovaly své
znalosti ze zeměpisu, dějepisu, matematiky a finanční gramotnosti.
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V čem tedy spočívá inovace našeho snažení? Zejména v úzké
kooperaci a spolupráci MŠ a ZŠ, respektování skutečného obsahu a specifik předškolního vzdělávání, setkávání a diskusi učitelek z mateřské školy a učitelek připravujících program školiček i zápisu do školy, dále v časové návaznosti školiček a zápisu,
v pedagogické diagnostice, výběru vyučujících při zápisu rodiči,
samozřejmě v samotném zápisu - jeho časové i obsahové stránce. Je třeba zohledňovat i individualitu dítěte, známé, přátelské
a bezpečné prostředí školičky i zápisu a nesmíme zapomenout
na vysokou profesionalitu, empatii a citlivý přístup pedagogů ZŠ.
Celkem bylo letos do 1. třídy přijato 17 dětí, u 4 dětí bylo požádáno o odklad školní docházky.
Garantem školičky a zápisu je Mgr. Martina Karenovičová,
garantem za předškolní vzdělávání vedoucí učitelka Mgr. Martina Havířová, garanti pedagogické diagnostiky jsou Mgr. Iveta Becková a Mgr. Pavlína Sedláková, jednotlivé bloky školičky
připravily Mgr. Olga Lukašáková, Ing. Andrea Šornová a Mgr.
Petra Šandová. Jako externisté se zapojily PaedDr. Alena Hálová
a Mgr. Jana Čížková.
Všem pedagogům děkujeme za spolupráci a našim budoucím
prvňáčkům přejeme mnoho školních úspěchů.
Mgr. Martina Karenovičová, ZŘ

Úspěchy kynžvartského badmintonu sílí
Děkujeme za skvěle připravené a velmi zajímavé a přínosné
programy a návštěvu akademie i kláštera všem doporučujeme!
Bc. Daniela M. M. Mayhoub

Školička a zápis do první třídy
Vstup dítěte do školy je důležitým a zásadním momentem
v jeho životě. Samotný akt zápisu do školy je příležitost pro
motivaci dítěte ke vzdělávání i pro první zažitý úspěch na půdě
základní školy. Je třeba poukázat na potřebu profesionálního
a citlivého přístupu k problematice vstupu dítěte do školního
prostředí.
V rámci vize školy paní ředitelky Mgr. Jany Špryňarové jsme
spolu s vedoucí učitelkou Mgr. Martinou Havířovou přistoupily
k inovaci školičky i zápisu. Výchozím prostředím je předškolní
vzdělávání rozčleněné na šest oblastí, ze kterých se skládala jednotlivá setkání dětí, pedagogů a rodičů v rámci školičky. Jednotlivá setkání připravily vždy dvě vyučující ze základní školy, jedna
pracovala s dětmi, druhá prováděla tzv. pedagogickou diagnostiku. Na základě vyhodnocené diagnostiky jsme získaly daleko
podrobnější a přesnější informace o dítěti samotném i o jeho
připravenosti pro vstup do školy. Po šesti školičkách následoval
samotný zápis, který se uskutečnil za přítomnosti našich nejlepších elementaristek.

Oddíl badmintonu v současnosti čítá 21 dospělých a 17 dětí,
trénujeme 2x týdně.
Dětský oddíl letos v únoru oslavil 3. výročí od svého založení.
První rok 2019 byl rozjezdový, děti si osvojovaly základy herní
techniky. Další rozvoj oddílu bohužel zastavila pandemie s dlouhými lockdowny, kdy jsme po většinu roku 2020 a 2021 nemohli
trénovat. Téměř od nuly jsme se odpíchli na podzim roku 2021,
kdy jsme začali trénovat z plných sil a zkusili s dětmi navštívit
první dva ligové turnaje. Na počátku roku 2022 už mělo k dispozici závodní licenci 9 dětí, sedm z nich na jaře aktivně objíždí
turnaje Grand Prix D a C (4. a 3. liga) v kategoriích U13 a U15.
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děvčata. Na všech turnajích obsazují bedýnkové pozice a mají
velkou perspektivu do budoucna. Mája Lišková už má na kontě
2 zlata, 2 stříbra a 1 bronz. Emča Kunová jedno zlato a Adélka
Tomešová jeden bronz.
V U11 máme jediného zástupce, zato velmi úspěšného. Nikolas Placek od podzimu 2021 nenašel přemožitele a po 5 vyhraných turnajích vévodí celé západočeské oblasti v této kategorii.
Odměnou mu je nominace svazu na Mistrovství ČR, které se
bude konat 14.-15. 5. v obci Vendryně u Třince.
Naší nejobsazenější kategorií jsou U13 dívky, kde pravidelně
bodují čtyři naše děvčata. Nejlepší výsledky zaznamenaly Terka
Lišková a Elenka Brtníková, které se svižně šplhají v celostátním
žebříčku vzhůru. Holky spolu vybojovaly stříbro ve čtyřhře, další
bronz v párové disciplíně přidala Terka s kolegyní z Prahy. Nesmíme zapomenout ani na krásnou bronzovou medaili Lucky
Dočekalové. Nikolas Placek přispěl zlatem v chlapecké čtyřhře
U13.
Na všechny děti jsme moc hrdí a máme velké plány do budoucna. Netušíme, co můžeme očekávat od našeho prvního
MČR. Konkurence je veliká, ale budeme doufat alespoň v postup
ze skupiny. Na podzim budeme pokračovat v začaté práci a budeme sbírat další body do žebříčku. Rok 2023 bude plný očekávání, zda se nám podaří proniknout do 2. ligy. Opět se budeme
chtít podívat na MČR, tentokrát v kategoriích dívek U11 a U13.
Co se týče dospělých, i ti zaznamenali pár pěkných výsledků.
Na podzim a na jaře jsme se zúčastnili čtyř turnajů, z toho tří
domácích (12. a 13. Lázeňský švihák, Schneider cup). V Ostrově
vybojovaly bronz Miluška Lišková/Veronika Placková, stejný výsledek přidal i Petr Placek/Radek Mojtek (Ostrov). Na třináctém
Lázeňském švihákovi se domácím opravdu dařilo. Dvojice Lucie
Melišová/Veronika Placková zvítězily v ženské čtyřhře, stříbrnou
pozici v mužské čtyřhře přidali borci Jirka Šipan/Petr Placek.
Naše aktivity a články z turnajů můžete sledovat na našem
webu www.bendas.cz.
Veronika Placková
Děkujeme za vše!

Díky, že jdete společně s námi na vrchol!
Pro menší děti U9 a U11 zatím není liga určena, ale to neznamená, že by zahálely. Pilně trénují a navštěvují všechny vypsané
veřejné turnaje, kde nabírají cenné zkušenosti.
V kategorii U15 zatím nedosahujeme výrazných úspěchů, což
je způsobeno hlavně mládím našeho oddílu. Naše děti trénují
cca 2 roky (po odečtení lockdownu), kdežto jejich konkurenti
třeba i 7 let. A to už je velmi znát. Přesto je vidět, že se děti zlepšují a bodíky v jejich zápasech postupně rostou.
Ovšem ti, co začínali v ideálním věku 6-8 let, jsou velmi nadějní a dosahují krásných výsledků. V U9 máme tři šikovná

Je začátek května 2022, sportovní sezóna 2021/2022 vrcholí.
Už dnes je jisté, že tento ročník pro nás bude NEZAPOMENUTELNÝ! Základní část XX. ročníku MOL ligy končí. V sezóně
2021/2022 se jí účastnilo 9 českých týmů - Házená Kynžvart,
DHK Baník Most, DHC Plzeň, DHK Zora Olomouc, Sokol
Písek, HK Hodonín, DHC Sokol Poruba, Handball PSG Zlín
a DHC Slavia Praha. Vedle silného složení české části účastníků
o interligový titul bojovala 4 slovenská družstva - HC DAC Dunajská Streda, MŠK Iuventa Michalovce, AHT HC Tatran Stupava a HK Slovan Duslo Šala. Česko-slovenské složení doplnil
čtrnáctý tým z Polska - KPR RUCH Chorzów. Premiérovým
ročníkem se stala MOL liga pro A-tým Házená Kynžvart, který
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si vedl velmi dobře a základní část sezóny končí se vztyčenou
hlavou.
Jaká je konečná bilance pro ženy Házená Kynžvart? Pocit vítězství okusily hned šestnáctkrát, naopak o body nás soupeřky
připravily v dalších deseti duelech, čtyřikrát v podzimní části,
šestkrát v jarních odvetách. Nad síly našeho týmu byla hned
v prvním kole HC DAC Dunajská Streda, které jsme ale porážku
v domácím prostředí na konci března více než oplatili. Dvakrát
v pořadí se radoval ve vzájemném měření sil tým DHK Baník
Most – celkově druhý tým v tabulce MOL ligy a stejně tak lídr
soutěže MŠK Iuventa Michalovce. Na své domácí půdě pak náš
skalp získal ještě Sokol Poruba, KPR RUCH Chorzów, Sokol Písek, Handball PSG Zlín a DHC Plzeň, v domovské sportovní hale
Milana Prokeše jsme ale tyto body uhájily. Náš účet tak končí
součtem 32 bodů, ztrácíme tři body na třetí HC DAC Dunajská
Streda, s větším odstupem je pak MŠK Iuventa Michalovce - 49
bodů a DHK Baník Most – 48 bodů. Naopak za námi je shodně
s dvoubodovou ztrátou DHC Plzeň a DHK Zora Olomouc.
Kompletní čtyřku pro českou nadstavbu soutěže v podobě
play-off hraného pohárovým způsobem pak tvoří semifinálové dvojice DHK Baník Most vs. DHK Zora Olomouc a Házená
Kynžvart vs. DHC Plzeň. Termíny pro odehrání zápasů jsou dva
po sobě jdoucí víkendy, nejprve se hraje na půdě hůře postaveného soupeře, a to 1. 5. 2022. Odveta je na plánu o týden později
7. 5. 2022 od 17:00 hodin. Následující dva víkendy jsou určené
pro finálové boje a utkání o 3. místo. Nejpozději v neděli 22. 5.
2022 budou rozdány medaile jubilejního XX. ročníku MOL ligy
2021/2022!
Naše hráčky se neztratily ani v individuálních statistikách.
V první desítce TOP střelkyň se umístila Annamaria Patrnčiaková s 117 přesnými trefami, absolutní prvenství má ve statistikách rychlých protiútoků. Jen o branku méně pak dala Veronika

Dvořáková. Velmi dobře si vedla také Adéla Srpová, která je se
svými 244 zákroky na šesté pozici mezi brankářkami této elitní
ženské soutěže.
Ještě před tím, než jsme poznali konečné pořadí základní části
MOL ligy 2021/2022, jsme společně oslavili krásné druhé místo
v Českém poháru po vítězném tažení nad týmy HC Plzeň, DHC
Plzeň, DHC Slavia Praha, HK Hodonín. Ve finálovém duelu hraném 23. 2. 2022 v hale míčových sportů v Karlových Varech jsme
podlehly mosteckému týmu Černých andělů, který je již několik
let pravidelným účastníkem evropských pohárových soutěží.
V čem máme ale jasné prvenství je počet decibelů, které provází naše utkání od fan klubu Házená Kynžvart taženého početnou skupinou bubeníků! Děkujeme!
Aktuální složení A-týmu žen: Kristýna Königová, Adéla Srpová, Šárka Kapusniaková, Veronika Dvořáková, Sabrina Novotná,
členky širších výběrů reprezentačních týmů ČR, Annamaria
Patrnčiaková a Andrea Rudincová, hráčky slovenských reprezentačních týmů. Tereza Michalcová, Nikola Švihnosová, Denisa
Vysloužilová, Kristýna Hejkalová, Katka Dresslerová, Barbora
Tesařová, Karolína Rampová doplněné o cizinky Sofiia Bezruková, Tamara Jovičevič a Marija Božovič.
Realizační tým tvoří: hlavní trenér Peter Sabadka, asistent
trenéra Radek Dvořák, vedoucí týmu Miroslav Straka, manažer
týmu Vladimír König, fyzioterapeuti Šimon Božík a František
Lauko a kustod Tomáš Cochlar.
Na výsluní se vyhřívají také naše mladší dorostenky. Ty s jasnou převahou kráčí k vítězství ve své 2. lize a svými výkony tak
daly jasně najevo, že patří k budoucím oporám našeho A-týmu.
V plném nasazení odehrály svou sezónu všechny mládežnické
týmy. Velmi nás těší, že naše mládežnická základna neustále roste a zájem o to být naší součástí je stále z většího okolí.
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Důkazem toho je také ocenění na vyhlašování nejlepších
sportovců roku v Mariánských Lázních a následně Chebska, kdy
byl oceněn A-tým žen. V Mariánských Lázních byla zároveň oceněna Andrea Buchtová jako Talent roku! Na Chebsku zase Václav Chmelíř jako dlouholetý funkcionář a rozhodčí!
Díky všem dílčím aktivitám se podařilo rozjet Chebskou školní ligu miniházené a byl založen nový oddíl Házená Chebsko,
který ve svých řadách začne budovat mužskou házenkářskou
složku. Proběhly první ukázkové hodiny miniházené na základních školách v Karlových Varech a okolí a děti si ještě do konce
letošního školního roku budou mít šanci zahrát svůj první školní
turnaj. Od září 2022 na tyto aktivity naváže zahájení činnosti nového házenkářského oddílu Házená Karlovarsko pod vedením
Evy Lanzíkové.
Zpátky domů. Na závěr, prosím, přijměte pozvánku na XLVII. Kynžvartský pohár - VIII. Memoriál Milana Prokeše, který
se uskuteční ve dnech 10. 6. - 12. 6. 2022 za účasti 42 týmů z celé
ČR. Hrát budeme tradičně na čtyřech hřištích - v areálu Léčebných lázní, ZŠ Lázně Kynžvart a živo bude i na dvou hřištích
v areálu TJ Sokol Lázně Kynžvart. Věříme, že přijdete naši mládež podpořit v co největším počtu.
Daniela Radová
Za kolektiv Házená Kynžvart

Co nového v oddíle kopané?
Fotbal u naší mládeže nezahálel ani přes zimní herní přestávku. Oddíl kopané TJ Sokol Lázně Kynžvart ve sportovní hale
Milana Prokeše uspořádal jedenáct halových turnajů pro celkem
pro 66 mužstev různých kategorií. Ve sportovní hale našli přes
zimu zázemí nejen naši malí fotbalisté, ale také dospělí. Od dubna probíhají tréninky již na venkovních hřištích, a to každé úterý
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a čtvrtek od 17:00 hodin. Všechny kolektivy jsou otevřené i pro
další nové zájemce. Pokud se chcete přijít podívat a vyzkoušet
si naše aktivity, kontaktujte Jana Markupa na telefonním čísle
+420 724 160 426, rádi Vás provedeme a zapojíme do dění.
V neděli 1.5.2022 po dvouleté covidové pauze proběhl již 10.
ročník mládežnického turnaje Flimocup určený pro kategorii
elévů. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 mužstev z širokého
okolí a na našich hřištích tak v jednu chvíli pobíhalo až 120 dětí.
Počasí nám přálo, děkujeme všem, kteří přišli naše budoucí fotbalové naděje podpořit.
A že se s námi děti nenudí dokazuje také společný výjezd
na utkání nadstavbové části Fortuna Ligy do Plzně, kdy se proti
sobě postavily týmy FC Viktoria Plzeň a 1. FC Slovácko. V neděli
24.4.2022 tak autobusem vyrazilo 35 dětí a 5 dospělých získávat
nové nezapomenutelné zážitky a možná i vidět své vzory naživo
v akci. Západočeši v tomto utkání zvítězili 3:1 a prodloužili ligovou sérii bez porážky na 18 zápasů a poskočili do čela neúplné
tabulky o dva body před mistrovskou Slavii. Na tomto místě je
nutné poděkovat Pavlovi Králíkovi za zajištění dopravy a Martinu Zadňančinovi za zprostředkování vstupenek.
Pro děti i v letošním srpnu uspořádáme 2.ročník Fotbalového
kempu, jakousi obdobu příměstského tábora, kde již máme přihlášeno 40 dětí. Od pondělí do soboty je pro účastníky připraven
bohatý program, výlety a sport na všechny způsoby.
Oddíl kopané se může také pochlubit skutečností, že náš člen
Jakub Kucharik je součástí reprezentačního kádru ČR v kategorii
U16, kde podle oficiálních statistik FAČR odehrál osm zápasů.
V rámci svých utkání se postavil například proti výběrům Rakouska, Kypru, Dánska nebo Norska. Kubovi gratulujeme a držíme palce v jeho další kariéře, kterou budeme s hrdostí sledovat.
Radovan Štěpán
Oddíl kopané TJ Sokol Lázně Kynžvart

