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I N F O R M A C E P R O O B Č A N Y M Ě S TA L O K T E

7. ročník Vinobraní na hradě Lokti, jež se konal o víkendu 5.–6. října 2013, trhl rekord v návštěvnosti. Některým obchodníkům došel burčák už v sobotu, což
svědčí o tom, že lidé se skutečně skvěle bavili. Foto z celé akce od loketského fotografa Lukáše Rumpíka najdete na webu www.domorodci.cz.

Volby v Lokti vyhrálo Babišovo Hnutí ANO 2011
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané ve dnech
25. října–26. října 2013 (okres Sokolov, obec
Loket, volební účast 52,01 %, voliči v seznamu
2513 - 1306 odevzdaných obálek, 1287 platných hlasů)

Občanská demokratická strana
získali 103 hlasů (8,00 %)

HLAVU VZHŮRU - volební blok
získali 11 hlasů (0,85 %)

Strana zelených
získali 72 hlasů (5,59 %)

Strana soukromníků České republiky
získali 11 hlasů (0,85 %)

Česká pirátská strana
získali 46 hlasů (3,57 %)

Suverenita - Strana zdravého rozumu
získali 7 hlasů (0,54 %)

Česká strana sociálně demokratická
získali 224 hlasů (17,40 %)

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
získali 34 hlasů (2,64 %)

politické hnutí Změna
získali 3 hlasů (0,23 %)

TOP 09
získali 181 hlasů (14,06 %)

Strana svobodných občanů
získali 30 hlasů (2,33 %)

Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)
získali 3 hlasů (0,23 %)

Komunistická strana Čech a Moravy
získali 158 hlasů (12,27 %)

Dělnická strana sociální spravedlnosti
získali 28 hlasů (2,17 %)

LEV 21 - Národní socialisté
získali 2 hlasů (0,15 %)

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
získali 125 hlasů (9,71 %)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
získali 14 hlasů (1,08 %)

ANO 2011
získali 235 hlasů (18,25 %)

zdroj: volby.cz
(red)
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Starosta města Ing. Zdeněk Bednář spolu se zastupiteli města Lokte zvou srdečně všechny
občany města na slavnostní rozsvícení vánočního stromku, které se uskuteční 1. prosince 2013 od 18:00 hod. před budovou radnice. Atmosféru blížících se Vánoc podbarví vystoupení hudebního souboru ZUŠ Loket. Bude připraveno také občerstvení odpovídající zimnímu období, členové partnerské komise Loket-Illertisen vás rovněž nasytí i bavorskými klobásami, preclíky a perníčky. V loňském roce se akce setkala s velkým ohlasem, věříme proto,
že se tato tradice stane trvalou součástí loketského kulturního života. 7. a 8. prosince dále
proběhnou vánoční městské trhy. Zájemci o místa pro svůj stánek se mohou hlásit místostarostovi Mgr. Rudolfu Flaškovi na čísle 605 049 187 nebo na e-mail flaska.rudolf@seznam.cz.

Most na „Ostrov“ čeká rekonstrukce
Havarijní stav mostu v Zahradní
ulici v lokalitě Ostrov je neudržitelný, musí dojít co nejrychleji k nápravě. Shodli se na tom městští zastupitelé i představitelé Povodí Ohře. „Most
není v našem majetku, proto jej nemůžeme opravovat či jiným způsobem do něj vkládat finanční prostředky,“ uvedl tiskový mluvčí Povodí Ohře
Jan Svejkovský s tím, že náklady spojené na jeho rekonstrukci tak musí vy-

naložit město Loket samo. Most se začne opravovat po dokončeném výběrového řízení. „Rozpočet je řádově ve statisících až kolem miliónu korun. Bohužel si tam Povodí Ohře vymínilo jiný styl statického zabezpečení a budou se muset dělat mikropiloty,
tedy dražší varianta. Na místě vznikla propadlina, která je nepříjemná, ale
není to ještě úplně katastrofické. Místo jsme zajistili zábranami,“ sdělil za-

méně zajímavou výrobu porcelánu je možné vidět v malé, domácí fabrice Thun Studio Lesov, jež
je zaměřená na ruční výrobu a netradiční tvary.
Vyniká tím, že mistři v oboru zde používají 150
let starou technologii točení porcelánu.
Zajímavou klientelu podle slov ředitelky Aleny Kratinové (na fotografii vlevo) tvoří Slováci
a Němci, ovšem také tuzemští návštěvníci. „Senioři mají radost, že se porcelán zachránil. Lidé
se mě totiž stále ptají, jak je možné, že v Lesově funguje tak unikátní výroba porcelánu. Myslí
si, že český porcelán už dávno skončil. Informace,
že se závody znovu rozjely, nejsou,“ uvedla Kratinová s tím, že prohlídka lesovské porcelánky není
limitována počtem lidí. „Přijeli sem dva senioři,
koupili si bylinkový hrnek a jeli domů. Za čtrnáct
dnů přijel jejich syn a koupil jídelní soupravu za
200 tisíc. Klidně provedeme i jednoho návštěvníka, chceme všem ukázat, jak to tu funguje,“ řekla Kratinová. Součástí podniku je i galerie, kde si
pozornost bezesporu zaslouží 35dílný jídelní servis President, který vznikl v roce 1999 pro Václava Havla. Současný prezident Miloš Zeman si
prozatím tento soubor neobjednal.
Nejstarší česká značka je další zastávkou výletu
- Jan Becher Muzeum v centru Karlových Varů.
Právě zde se slavná becherovka od roku 1867 po
dlouhých 143 let vyráběla. Kolik litrů becherov-

Termitský maškarní ples
18. ledna 2014 proběhne na hradě v Lokti od 19:30 hodin Termitský maškarní ples.
Podle pořadatelů se mají návštěvníci skutečně na co těšit. „Chystáme barmanskou
show (led show a fire show) a samozřejmě míchané drinky od nejlepších barmanů. Celou akci bude moderovat vyhlášený
rapper Matheus, který na plese též vystoupí. Připravujeme také tombolu, živou kapelu či soutěž v přehlídce masek. Už teď mohu
prozradit, že první čtyři masky, které vybere porota, získají zajímavé věcné ceny,“ sdělil pořadatel Jakub Neudert. Lístky za 220
korun si mohou zájemci už teď zakoupit
v hospodě U Gardnera v Zahradní ulici nebo v loketském infocentru. Rezervace jsou
možné na čísle 728 168 585.

> program hradu Loket
stupitel Patrik Stangar. Podle jeho slov
v Lokti už další mosty v havarijním
stavu nejsou. (kš)

Loket historicky spojuje nejlepší regionální značky
Porcelán, sklo, becherovka. Proslavenou triádu produktů, které jsou neodmyslitelně spjaty
s naším regionem, si teď mohou zájemci prohlédnout a doslova osahat tak, jako nikdy předtím.
A to díky výjimečnému projektu PORCELAN
& GLASS FABRIK TOUR AND LIKER, jenž významné regionální značky prezentuje z hlediska
jejich historie, ale i bezprostřední výroby. Nabídka zahrnuje návštěvu porcelánové fabriky Thun
1794 v Nové Roli, věhlasné manufaktury Thun
Studio 1901 v Lesově, legendárního sklářského
podniku Moser 1857 v Karlových Varech, budovy Jan Becher Muzeum 1867, spojenou s ochutnávkou hořkých likérů, a rovněž prohlídku regionálního porcelánu na hradě Loket. A právě Loket je místem, kde se dějinná tradice prolíná. Navíc se může pyšnit tím, že se do prostor hradu po
více než dvaceti letech vrací tisíce exponátů z tzv.
Loketských sbírek. Stálá výstava porcelánu je připravená v 1. patře Markrabského domu.
Celý projekt společného propojení špičkových
center v regionu měli možnost ohodnotit v pátek 18. října 2013 i místní novináři. Trasa odstartovala v porcelánce Thun v Nové Roli. „Zajímavá je historická souvislost mezi Loktem a Novou Rolí, na kterou se pozapomnělo. Nová Role
tradičně ležela na obchodní stezce, která vedla
z Lokte přes Nejdek až do Saska. Už ve 14. století Nová Role patřila k Lokti. Ve 30. letech 20. století navíc sehráli loketští radní důležitou úlohu,
a to když zbavili zastupitelských mandátů členy
v té době Prahou zakázané NSDAP,“ sdělil organizátor Fabrik Tour Jaroslav Dolina. Slogan ´Vítejte ve světě fabrik´ nad dveřmi do továrny pak
poukazuje i na mezinárodní význam Nové Role,
respektive karlovarského porcelánu. Kromě výstavy exklusivních výrobků jsou návštěvníci zavedeni přímo mezi pracovníky, do nitra rušného, porcelánového života. Klidnější, ovšem ne-

> krátce

ky se vyrobí za rok a kdo všechno zná tajemství
tohoto zázračného nápoje? I na tyto otázky novináři našli odpověď. 7 miliónů litrů becherovky se vyrobí za rok a pouze dva lidé znají recept,
podle něhož se věhlasný likér vyrábí. Těmi osobami je ředitel pro strategii a rozvoj výroby Vladimír Darebník a výrobní ředitel Bohuslav Pich.
Nesmí spolu cestovat, kdyby se náhodou jednomu z nich něco stalo. Bohatá expozice vedla též
nově zrekonstruovanými sklepními prostory,
s četnými dobovými exponáty i fotografiemi.
Projekce filmu a následná ochutnávka hořkých
likérů dodala pátečnímu dni kouzelný nádech
a chuť prohlédnout si další fabriku – sklárnu Moser, založenou již v roce 1857 talentovaným obchodníkem Ludwigem Moserem. Moser se zaměřuje výhradně na výrobu křišťálu bez příměsí olova. Při pohledu na mistra skláře Zdeňka
Drobného, který křišťál před zraky přítomných
ručně tvaroval, cítil každý pokoru a respekt.
Zrození stovek Křišťálových glóbusů, udělovaných každoročně na karlovarském Mezinárodním filmovém festivalu, je pak jen dalším důkazem toho, jak celosvětově proslulá sklárna Moser
je. Vydejte se i vy po známých centrech, od hradu
po fabriky, z Lokte do Karlových Varů - získáte
k našemu regionu ještě hlubší vztah než doposud.
Bc. Kristián Šujan

DIVADLO ANPU - ČERTŮV ŠVAGR
- 9. LISTOPADU 17:00, VSTUP 25 Kč
KONCERT ŠVIHADLO + KULTURNÍ MILAN + BUNG´N´DUB
- 15. LISTOPADU 20:00, VSTUP 90 Kč
VÁNOČNÍ TRHY - 7. A 8. PROSINCE
10:00–17:00, VSTUP DOSPĚLÍ 110 Kč,
DĚTI, STUDENTI A DŮCHODCI 90 Kč,
RODINNÉ VSTUPNÉ 340 Kč
sepsal Roman Kvak
KONCERT VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
- 14. PROSINCE 20:00, DOLNÍ BAŠTA,
VSTUP 100 Kč
Pojďte dál. Na kus řeči, na trochu pohody.
Zve vás jeden obyčejnej kluk (pro někoho
už pán v létech) z malého městečka nad řekou Ohří. Někdo umí malovat, někdo je machr na cizí řeči, jinej skáče padákem a další
třeba dovede postavit dům. Já hraju na kytaru a skládám písničky. O lidech, o lásce,
o přátelství. O tom, co jsem prožil, co vidím
okolo sebe. Nejsou to žádné hity a ani nebudou. Jsou psány pro ty, kteří dovedou poslouchat srdcem. A tak si je berte. Přijďte na
koncert, ať už hraju sám nebo se svým parťákem Ríšou Melicharem. Přijďte a naberte
si plnou duši. Mám co rozdávat a rozdávám
hrozně rád. Čím víc, tím líp. Na těchto stránkách (http://vktomasko.net/) se dozvíte, kde
hraju, co chystám i kolik jsem toho už vydal.
A také je tu na mě kontakt. Takže, pokud
něco budete ode mne potřebovat - texty,
koncert apod. - napište.
Těším se na vás
písničkář Vojta Kiďák Tomáško
PRVNÍ VÍTÁNÍ ZIMY
Letošní „Vítání Zimy“ se uskuteční opět
v Lokti na hradě ve velkém sále 8. 11. 2013.
Vystoupí znovusjednocená Vltava v čele
s Robertem Nebřanským. Přivezou svoji poslední desku „Komedianti se vrací“, natočenou v roce 2011. Během koncertu zazní
i starší hity, které postupem doby doslova
zlidověly. Koncert doplní Sebevrány z Plzně
se směsicí folku a rocku a alternativní Sníh
na schodišti z Ústí nad Labem. Koncert začíná v 19:30. Vstupné je 95 Kč.
Pavel Vdovec
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Moderní pohřbívání? Vsypová loučka

Ke dni sv. Huberta (3. listopadu) přeje
„Lovecký řád Starých myslivců“ všem loketským lesníkům, hajným, dřevařům, drvoštěpům, kohatníkům i haluzníkům mnoho radosti ze své poctivě vykonané práce,
aby s hrdostí vždy ctili a ochraňovali naše lesy i vše živé v nich. Je štěstím, i Božím
požehnáním, patřiti k „Zelené chase“ a žít
i dodržovat její staleté tradice. Sv. Hubert
nechť nám všem žehná a drží nad námi všemi svou ochrannou ruku.
Lesmistr Loveckého řádu
Pavel Antonín Sedláček z Lokte

Dodatečně: Dětský den
Tak se to přece povedlo a to na výbornou! Dne 7. září ve 14:00 hod. se v přírodním divadle konala Dětská mega párty
aneb přeložený dětský den. A byl to opravdu úspěch. Přišlo hodně lidí, především dětí, počasí bylo nádherné, prostě mega párty, jak má být. Po celou dobu párty byl na
pódiu DJ Pepa, který vytrvale pouštěl hudbu, na kterou děti, a nejen děti, řádily a pořádně se vyřádily. Děti si také mohly zaskákat v nafukovacím hradě, kterému vévodil
Jirka Nidl. Samozřejmě, co by to bylo za
dětský den bez soutěží? Byly, byly a děti si
u každé vysoutěžily nějakou tu drobnou
sladkost nebo odnesly čoko-medaile.
Celá tato bezva party, se ale nemohla konat bez přispění velkých firem a jednotlivců, kteří rádi vidí rozjařené oči dětí. Velkým dílem přispělo Město Loket,
pan Radek Hejna, Josef Novotný a Marcela Hejnová. Josef Novotný, kromě financí, zajistil skákací hrad a Marcela Hejnová zabezpečila organizaci a veškeré nákupy, také připravila dospěláky, kteří se rozhodli strávit odpoledne venku
u soutěží. Přátelům Marcely a TJ Loket patří také veliký dík.
Díky vám všem, kteří jste byli u toho,
a díky především dětem, bez kterých by se
to neobešlo!
Marcela Hejnová
Předseda TJ Loket

Omluva redakční rady
Chtěli bychom se tímto omluvit za dvě
chyby v minulém vydání Loketských listů
(říjen 2013).
1) Nedopatřením došlo k vymazání článku o hromadném očkování psů a koček
v Lokti.
2) Na straně číslo 3, v článku Svoz objemného odpadu, byla vynechána část věty
s tím, že kontejnery budou přistaveny v sobotu, což je samozřejmě špatně, protože
v sobotu se již odvážely. Za případné nepříjemnosti se ještě jednou omlouváme.
Za redakční radu Bc. Kristián Šujan

Svaz důchodců informuje
Svaz důchodců ČR, místní organizace
Loket, pořádá na hradě ve čtvrtek 21. listopadu 2013 rozloučení s letošním rokem.
Zahájení bude jako obvykle v 15.30 a bude
hudba, tanec a dokonce tombola plná dárků, které přinesou účastníci. Zveme všechny naše členy.
Vladimír Růžička

Moderní způsob pohřbívání zesnulých již brzy začne fungovat v Lokti. Na zdejším městském hřbitově firma zastupitele Patrika Stangara buduje tzv. vsypovou loučku. „Jde o vyvýšenou travnatou plochu lemovanou chodníčkem z kamenné dlažby,
oddělenou pseudokovanými sloupky
s nataženým řetízkem. Na kraji budou
dva kamenné bloky pro pokládání květin a svící,“ sdělil Patrik Stangar.
Cena výstavby vyjde zhruba na 75 tisíc korun. „Myslím, že to je něco, co
v Lokti chybělo. Bude to jistě důstojná alternativa pro uložení a odpočinek
našich blízkých. Předpokládané vysvěcení naším panem farářem je na jaře
příštího roku. Tak, aby již byla hustě
porostlá trávou. Bude to vlastně tako-

vá hebounká travnatá peřina,“ zpřesnil
Stangar. Starosta města Zdeněk Bednář říká, že i někteří samotní občané si
stavbu loučky přáli.
„Jde o anonymní místa, přesto mají
přesně vymezený prostor tak, aby
umožňovala přesné zaměření každé vsypové jamky. O umístění každého zesnulého se vede přesná evidence
a místo lze vždy přesně vytyčit dle zaměřovacích bodů,“ sdělil starosta Zdeněk Bednář.
Loket není prvním městem, které
vsypovou loučku zavádí. „Například
u nás v Sokolově tento typ pohřbívání
rovněž máme. Ne každý si totiž může
dovolit hrob nebo rodinnou hrobku,“
sdělila Kateřina Vycpálková.
V letošním roce se na loketském

hřbitově opravila cesta směrem k urnovému háji, byly odstraněny staré a neudržované hroby, provedeny terénní
úpravy či osazena nová lavička. „Došlo
rovněž k odstranění nemocných a suchých stromů. Myslím, že snaha vedení města dostat náš hřbitov na důstojnou úroveň se již začíná ukazovat. Je to
vše, bohužel, o penězích. Člověk, když
si projde hřbitov a okolí a podívá se na
to odborným pohledem, tak vidí ty potřeby. Od opravy a povrchové úpravy
plotu, přes odborný prořez stromů až
po pokračování v terénních úpravách.
Těší mě, že náš hřbitov se zatím úspěšně brání vandalismu a lidé ho začínají
vnímat i jako krásné místo na rozjímání a vzpomínky,“ dodal Stangar.
Bc. Kristián Šujan

Na startu termitské padesátky bylo letos 30 turistů
Čtvrtek 17. 10. byl dnem pravdy pro partu odvážných turistů, kteří si dali sraz již
ve 4:50 na nádraží v Lokti. Odsud se jelo
vlakem do Chodova, kde se nastoupilo do
rychlíku na Kynžvart.
Z Kynžvartu se vycházelo kolem půl osmé
a protože bylo po vydatném dešti ještě pod
mrakem, byla pěkná tma. Trasa této padesátky se s nikým nemazlila a na účastníky
tudíž čekal dlouhý výstup na nejvyšší vrchol Slavkovského lesa - Lesný. Po zdolání
Lesného pokračovali poutníci tvrdým terénem přes bývalé obce Horní Žitná a Ostrov
na Kostelní Břízu, kde je čekalo občerstvení v hospodě a 6 turistů zde, na 30. kilometru, svoji pouť ukončilo a použilo připravené svozové vozidlo.
24 odvážlivců se ale rozhodlo dojít celou
padesátku a také se jim to s menším či větším úsilím podařilo!
Trasa z Kostelky pokračovala přes Libavskou vyhlídku, Kamenitý vrch, Lobzy, Novinu a Staré Sedlo do Lokte, kde byl
v hospodě U Gardnera připraven králov-

ský raut, po kterém všichni obdrželi pamětní listy.
A zde jsou jména hrdinů, kteří došli celou padesátku: Stingl Petr, Šťastný Václav, Mišička František, Vitera Josef, Šťastný Daniel, Benkovitzová Linda, Urie Pavel,
Zahradníček Petr, Ungr Jaromír, Strnadová Pavlína, Redlichová Ivana, Činčerová

Helena, Urie Jitka, Kejšar Miroslav, Cihlářová Martina, Gregor Jiří, Winter Robert,
Konečný Dan, Neudert Václav, Riedlová
Martina, Riedl Bohdan, Zimmermann David, Šťastná Františka a Mosebach Jan.
Sláva všem účastníkům a za rok nashledanou!
zdroj: http://termiti.loket.sweb.cz/
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Zájezd do Aquaparku Weiden
Již řadu let pořádá Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje zájezd do Aquaparku ve Weidenu, kde je velké množství vodních atrakcí (tobogán, dravá řeka, perličkové koupele apod.). Hlavní předností je termální voda, která dosahuje příjemných 31 °C. Do tohoto vodního světa vyrážíme již 21. listopadu. Zájemci se mohou přihlásit v našich Centrech v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, kde jsou také nástupní místa. Zájezd lze také využít k nákupům v městečku
Waldsassen a městu Weiden - kulturního a hospodářského centra severního Falcka, nebo k jeho prohlédnutí.

Ceny zájezdu do Aquaparku Weiden 21. 11. 2013
Nástupní místo
Dospělí
Dítě do 18 let
Karlovy Vary
360,260,Sokolov
330,230,Cheb
300,200,-

Dítě do 6 let
210,180,150,-

Bez bazénu
210,180,150,-

Odjezdy na zájezd do Aquaparku Weiden 21. 11. 2013
Nástupní místo
Čas odjezdu
Místo odjezdu
Karlovy Vary
8:00
Tržnice, výstupní místo autobusů Student Agency
Sokolov
8:20
Autobusová zastávka, proti Gymnáziu Sokolov
Cheb
8:50
U bowlingu proti nádraží
Cena zahrnuje: vstupné na tři hodiny do Aquaparku ve Weidenu a dopravu, cena nezahrnuje: úrazové a zdravotní pojištění. Předpokládaná doba návratu je mezi 17. až 18. hodinou.
Přihlášky jsou k dospozici na pobočkách Centra prozdravotně postižené Karlovarského kraje: Karlovy Vary - Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel./fax 353 234 666, mob. 602 340 549
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-17:00; Út + Čt 8-12:00, 13-16:00; Pá 8-12:00
Sokolov - Rokycanova 1756 – budova polikliniky (3. patro), 356 01 Sokolov,
tel/fax 352 628 788, mob. 602 340 482, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00
Cheb - Kamenná 40, 350 02 Cheb, tel/fax 354 433 024, mob. 602 340 483,
e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00
Text připravila Lucie Tomášková, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,
Rokycanova 1756, 356 01 Sokolov, Tel.: 352 628 788, 602 340 482.
E-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz, www.sluzbypostizenym.cz.

Společné cvičení dvou jednotek SDH Loket a Březová, které proběhlo dne 20. 10. 2013 za sponzorského přispění firmy L. C. Sokotrans Sokolov, která poskytla materiální pomoc. Naše jednotky si mohly vyzkoušet
vyproštění z havarovaného vozu a hašení osobních vozidel. Chtěli bychom tímto poděkovat zmíněné firmě
a všem kolegům, kteří se chtěli o svém volnu zdokonalit ve své profesi.
Zdeněk Kropáček, velitel družstva SDH Loket

Loket - květinové město vyhlášení soutěže
Vážení spoluobčané,
nachýlil se konec letní sezony 2013, a proto vám s potěšením mohu oznámit
výsledky soutěže v našem krásném městě. Předmětem hodnocení byla květinová a zelená výzdoba oken, balkonů a zahrad, s ohledem na začlenění do
kompozice lokality a okolní krajiny. Neméně důležitou podmínkou byla dostupnost náhledu z veřejných přístupových cest a ploch. Kdo vlastní zajímavou, ale skrytou realizaci jak v interiéru, tak v exteriéru – nechť pošle obrázek
se svým kontaktem na Info@kvetinovemesto.cz , rádi vám jej zveřejníme na
portále města www.loket.cz , v sekci této soutěže, stejně tak, jako ostatní hodnocené realizace, spadající do katastru města Loket.
Hodnotící komise, ve složení: Ing. Miloslav Štěpán (ZAHRADA LOKET),
Jarmila Sobotová (umělecká knihařka), Marcela Hadravová (městská knihovna - Loket), Mgr. Jakub Chaloupka (Národní památkový ústav – Loket) a Jana Kulhanová (MÚ – Loket), byla, dle mého názoru, velmi důsledná, nestranná a k mému překvapení, s každou další a další realizací, více nadšená. A bylo
proč. Mám dojem, že celá komise byla mile překvapena, kolik občanů s láskou
a trpělivou péčí, zkrášluje a zlepšuje život sobě a svému okolí. Prošli jsme poctivě všechny cesty, uličky a zákoutí v Lokti, Údolí, Nadlesí i Dvorech, a zde
jsou výsledky hodnocených kategorií.
Nejkrásnější okno:
1. místo - 49 bodů – č. p. 75 (Váša Pavel) – Loket
2. místo - 48 bodů – č. p. 4 (Ing. Bednář Zdeněk, Bednářová Marie) – Loket
3. místo - 46 bodů - č. p. 130 (Ing. Mockl Herbert, Mgr. Mocklová Brigita)
– Dvory
Nejkrásnější balkon:
1. místo – 47 bodů – č. p. 77 (Mgr. Ing. Szewczyk Stanislav) – Loket
2. místo – 45 bodů – č. p. 553 (Pelnářová Karin) – Loket
3. místo – 33 bodů – č. p. 16 (Vaněk Vladimír, Vaňková Hana) – Dvory
Nejkrásnější zahrada:
1. místo – 50 bodů – č. p. 82 (Herák Jan, Mgr. Heráková Milena)
2. místo – 48 bodů – č. p. 568 (Sobotková Eleonora)
3. místo – 44 bodů – č. p. 32 (Hlavsa Jaroslav, Hlavsová Jitka)
To, že ocenění umístění 1-3 místa je ohodnoceno i finančně (1500, 1000
a 500 Kč), není důležité, ale jistě potěší. Výherci budou pozváni na MÚ v Lokti k slavnostnímu předání.
Jsem potěšen, že Rada města Loket podpořila tuto občanskou iniciativu
a pojďme se společně těšit na krásný „konkurenční boj“ občanů Lokte v jarní,
letní a podzimní sezoně r. 2014.
Každý z nás, občanů Lokte, je akcionářem malého kousku našeho výjimečně krásného města. Je to naše město. Pojďme si ho ještě více zkrášlit a ochraňovat ho. Tímto bych i rád otevřel diskuzi dobrých nápadů na internetovém
portále loket.cz nebo domorodci.cz. Vítězům srdečně gratuluji a všem nám
přeji další krásný den.
Váš… zahradník loketský M. Štěpán

Nejkrásnější okno - 1. místo - Pavel Váša
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Oběti domácího násilí mohou v Sokolově navštěvovat podpůrnou skupinu
SOKOLOV (4. října 2013) – Socioterapeutickou podpůrnou skupinu pro ženy
i muže mohou v Sokolově navštěvovat lidé,
kteří zažili domácí násilí. Službu pro ně nově otevřelo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Karlovarském kraji. Skupinu mohou navštěvovat nejen stávající klienti, ale i ti, co se rozhodnou o svých problémech vůbec poprvé otevřeně promluvit. V diskrétním bezpečném
prostředí a za přítomnosti terapeutky dostanou příležitost otevřeně hovořit o svých
pocitech, nejistotách, strachu a obavách,
a zároveň si poslechnout, jak útlaku ze strany násilníka čelí ostatní.
„My jsme přesvědčeni, že podpora ve skupině může být pro klienty velice významná.
Takováto sezení totiž mají zcela jinou dynamiku a fungují odlišně od individuální
konzultace. Mají větší dopad přímo na sa-

motné klienty, jelikož zde dostávají příležitost hovořit otevřeně ve skupině lidí, kteří
mají stejný problém. Celé je to o předávání osobních zkušeností. Klient slyší, jak se
proti domácímu násilí staví druzí, na jaké
instituce se obrátili s žádostí o účinnou pomoc a jakým způsobem se s celou situací
vnitřně vyrovnávají,“ popsala hlavní zaměření podpůrné skupiny vedoucí intervenčního centra Mgr. Eva Chalupníková Doležalová. „Je zcela pochopitelné, že některým
lidem ostych či pocit vlastní bezmoci dlouho brání skupinu navštívit. Pro toho, kdo se
už pro změnu svého života rozhodl, nabízí
prostředí skupiny bezpečný a podporovaný
prostor“ pokračovala vedoucí.
Socioterapeutická skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin
v prostorách Intervenčního centra Sokolov. Na sezení je nutné se předem objed-

nat. Zájemci o účast ve skupině se mohou
domluvit na telefonních číslech 359 807 001
a 736 514 095.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje osobní, telefonické či písemné konzultace s uživateli či zájemci o službu a zprostředkovává návazné odborné služby. Cílem je napomoci člověku porozumět situaci, v níž se nachází, najít životní jistoty, o které by se mohl opřít, a podpořit tak jeho dovednosti vedoucí k samostatnému řešení. Hlavním
pracovištěm je Intervenční centrum v Sokolově, které sídlí v ulici J. K. Tyla 461. Jeho
provoz zajišťuje odborný tým, který tvoří
vedoucí zařízení, sociální pracovník, sociálně-právní poradce a terapeut. Tento tým
garantuje poskytování sociálně-právní, sociálně-terapeutické a psychologické pomoci. Služby Intervenčního centra je možno

využít i v rámci pracovišť v Chebu a Karlových Varech.
Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory - například azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy
na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod.
Kontakty:
Pomoc v nouzi
Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov
Tel: 359 574 087
E-mail: info@pomocvnouziops.cz
www.pomocvnouziops.cz
článek připravil: Milan Hloušek
Srdce a čin, o. p. s.
PR manažer

Ze života základní školy: oprava fasády, sportovní soutěže i výlety
Nový školní rok už si může ´odfajfkovat´
dva měsíce a my jsme tu opět s našimi zprávičkami z dění na základní škole. Pravda, září í říjen byly pro čtvrťáky, páťáky a všechny druhostupňáky ve znamení téměř bojových podmínek. Proč bojových? Jen slepý
by si asi nevšiml, že naše ´růžovka´ dostává nový kabát a také okna a že všechny práce bohužel probíhají za plného provozu školy. A to leckdy není zrovna jednoduché. Snad
nám odměnou bude nová, krásná a zateplená budova.
To, že vyučování je pro některé složitější,
ovšem neznamená, že zapomínáme třeba na
sport nebo jiné akce, které výuku zpestřují.
Naopak. Sportujeme ostošest a stihli jsme už
spoustu akcí zejména v městské knihovně či
několik výletů. Ale pěkně popořádku.
Dokud je jakžtakž slušné počasí, probíhají různé sportovní soutěže. 18. září se v Chodově konal atletický čtyřboj staršího žactva.
Naši školu tu zastupovali jak kluci – Vít Kruliš, David Horvát, Alex Prievara, Josef Jíra,
Radek Eichhorn, tak dívky – Tereza Hlaváčová, Natálie Chvojsíková, Alena Rinková,
Lucie Olbrichová, Kateřina Krohová. Všichni startovali v těchto disciplínách: skok vysoký, daleký, hod míčkem, vrh koulí, běh na 800
m (děvčata), 1000 m (chlapci), běh na 60 m.
O den později podobné disciplíny, konkrétně skok vysoký, daleký, hod míčkem, běh
na 600 m (děvčata), 800 m (chlapci) a běh na
60 m, čekaly i na mladší žactvo. I tentokrát
naši školu reprezentovala dvě družstva. Klučičí – Christian Bošiak, Richard Šálka, Josef
Dušek, Pavel Valenta, Ladislav Boudyš, a holčičí – Andrea Jarošová, Štěpánka Potůčková,
Blanka Kubíková, Petra Kriegerová a Šárka
Pospíšilová.
Ani starší, ani mladší žáci sice nepřivez-

li zpět do Lokte medailové umístění, přesto všichni do jednoho zaslouží pochvalu za
předvedené výkony, a zejména za snahu, kterou jim komplikovalo i velmi nepříznivé počasí.
23. září se na tenisových kurtech v Sokolově konal turnaj v minitenisu, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně. Družstvo ve složení Josef Novotný, Thomas Schlägel, Adam Šálka,
Vladimír Pazdernatý (všichni 3. tř.), Tomáš
Zahradníček, Patrik Basl, Petr Bednář (všichni 4. tř.) a Petr Vlasák (5. tř.) vybojovalo krásné 7. místo. Blahopřejeme.
Začátek října byl ve znamení přespolního
běhu. Nejdříve 2. 10. na atletickém stadionu
v Sokolově závodili v rámci kategorie III žáci
2. stupně. Andrea Jarošová, Denisa Mašková,
Štěpánka Potůčková, Marcela Princová, Šárka Pospíšilová, Ladislav Boudyš, Lukáš Pazdernatý, Daniel Krieger, Richard Šálka a Tomáš Hromádko předvedli dobré výkony, nejlepší pak Andrea a Dan, všichni zaslouží pochvalu za pěknou reprezentaci školy.
Finále okresního kola v přespolním běhu
žáků 1.-5. ročníku se pak konalo 8. 10. rovněž na sokolovském Baníku. Závodilo se ve
2 kategoriích. Tu první tvořili žáci 2. a 3. ročníku – Vanda Činčerová, Tereza Charousová, Tereza Bílá, Šimon Honzík, Jakub Bednář
a Adam Šálka, do 2. kategorie patřili čtvrťáci a páťáci – Lucie Kržová, Olga Jandová, Luboš Hlaváč, Jakub Vdovec, Tereza Slavíčková,
Pavel Radaušer. Ve svých kategoriích si nejlépe vedli Vandička Činčerová, Olinka Jandová
a Pavel Radaušer, pochvalu za snahu i pěkné
chování v průběhu soutěže si ale bezesporu
zaslouží všichni. Celkově skončili na 9. místě.
Posledním zatím absolvovaným sportovním kláním byla kvalifikace Coca-Cola Školského poháru. Naši fotbalisté ve složení Da-

vid Horvát, Luboš Olah, Alex Prievara, Dominik Bartoš, Láďa Boudyš, Jiří Nídl, Duong Anh Tuan (Martin), Aleš Gábor a Jenda
Zahradníček se utkali se dvěma sokolovskými školami, jedničkou (ZŠ Pionýrů) a dvojkou (ZŠ Rokycanova). Postup sice nevybojovali, skončili druzí, ale i jim pochvala patří.
Dělali, co mohli.
I letos pokračuje naše spolupráce s Městskou knihovnou v Lokti. Hned v prvních
týdnech si paní knihovnice zve jednotlivé třídy na takové úvodní seznámení a povídání.
Pro každý ročník má připravené jiné téma.
1. stupeň už těmito úvodními lekcemi prošel
komplet celý. A jaká témata na děti čekala?
V knihovně jak v pokojíčku najdu svoji milou
knížku (1. tř.), Encyklopedie není pohádka,
to ví každá Agátka (2. tř.), Knížka nebo noviny? Vždyť jsou z jedné rodiny! (3. tř.), Každá knížka má svou adresu aneb Kdo hledá,
ten najde (4. tř.) a Kniha je přítel i pomocník
(5. tř.). Druhý stupeň ještě v knihovně nebyl
celý, tak o něm až příště…
Kromě toho organizují paní knihovnice
i zajímavé besedy se spisovateli či třeba ilustrátory. 9. října pozvaly do knihovny druháky a třeťáky na velmi poutavé povídání
o básničkách se spisovatelem Radkem Malým. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého,
třeba i to, jak vymyslet svou básničku. Beseda
se jim moc líbila a v závěru využily i možnost
nechat si panem Malým podepsat knížku.
15. října pak do Lokte zavítala spisovatelka Alena Ježková. Vypravili se za ní žáci
4. a 5. třídy a nutno podotknout, že tato autorka už pro ně nebyla žádnou neznámou.
Jednu z jejích knížek měli tu čest poznat vloni v rámci pořadu Listování.
Celý 1. stupeň se ve spolupráci s knihovnou zapojil do projektu Záložka do knihy

spojuje školy, téma: Namaluj mi svého literárního hrdinu. Cílem projektu je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Ani na výlety se nezapomnělo. Aby nebyl
nástup do školy pro naše žáky tak nepříjemný, zpestřili ho některým z nich učitelé hned
v počátku výletem do Prahy. Ale protože přece jen tam jeli místo vyučování, zaměření se
školy týkalo. Čtvrťáci a páťáci se v botanické zahradě na chvíli přenesli do pravěku a ti
starší (6., 7. a 8. ročník) zase navštívili Národní muzeum. V pátek 18. října se starší žáci
(2. stupeň kromě šesťáků) v rámci volby povolání jeli podívat do sklárny v Nižboru.
Jak už jsem zmínila, ´růžovka´ prochází
rekonstrukcí. Ve středu 16. října se ještě dokončovala výměna oken a žáci proto do budovy nesměli. Třídní učitelé si pro ně připravili náhradní program. Děti navštívily třeba knihovnu, šesťáci sportovali v tělocvičně
a osmáci s deváťáky si šli vyzkoušet, jaké to
je, být ve třídě na té ´druhé straně´. Zkrátka
někteří se domluvili s paními učitelkami na
1. stupni a zkusili si učit žáky. Byla to pro ně
určitě zajímavá zkušenost, od přípravy hodiny až po samotné vyučování. Byla jsem se
na ně podívat a musím říct, že si vedli velmi
dobře. Ti, kteří přímo neučili, přihlíželi anebo se zkusili zapojit jako ´asistenti´. Třeba se
mezi nimi najde někdo, koho to chytlo natolik, že o tom bude uvažovat jako o své budoucí profesi. Kdoví…
Devítka pak ještě v rámci volby povolání
zavítala do prostor Střední průmyslové školy
v Lokti, kde se žáci seznámili s chodem školy
i s tím, co jim studium zde nabízí.
Sepsala: Mgr. Lucie Žippaiová
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NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná
rehabilitace a pacienty trpících syndromem
demence) v léčebně s národní akreditací kvality
v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče
; 24h lékařská a
ošetřovatelská péče
; rehabilitace v tělocvičněě
i na pokoji
; bazální sitmulace v
ošetřovatelské péči
(masážní a rehabilitační
techniky)
; psychoterapie, paliativníí
péče, zajištění duchovní
péče
; aktivizační techniky
(trénink paměti,
arteterapie, muzikoterapie, atd.)
; snoezelen - relaxační multismyslová místnost
; velká zahrada s fontánou a altánem, kulturní akce

Kontakt: DOP - HC s.r.o
Tel: +420 352 628 698
E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
Mobil: +420 739 457 565
www.dop-hc.cz

Stačí jednou zavolat!

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
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Zprávičky ze ZUŠ – říjen 2013
Školní rok se naplno rozběhl a s ním i aktivity v Základní umělecké škole. Letos opravdu nezahálíme.
V říjnu jsme navštívili Městské divadlo v Karlových
Varech a shlédli hudebně taneční fantazii na hudbu Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“. Projekt karlovarské ZŠ a ZUŠ se nám moc líbil, navštívilo jej 50 žáků.
Naši žáci se účastnili krajského kola pěvecko-hudební
soutěže „Ostrovská veverka“ – o výsledcích vás budeme
informovat v příštím vydání Zpráviček.
V letošním roce budeme každý měsíc pořádat „Malé koncerty“ pro žáky, jejich rodiče a veřejnost. Konat
se budou střídavě v našich improvizovaných „koncertních sálečcích“ zde v Horním Slavkově a v naší pobočce v Lokti. První takový koncert se s úspěchem uskutečnil 23. října.
Žáci ze třídy p. učitele M. Rothbauera vystoupili na

Setkání rytířů 5. regionu sv. Sebastiána v loketské radnici a dále zahráli při křtu knihy „Jiří Hass – Porcelánový baron“ ve slavkovské porcelánce.
Pozvánka:
Srdečně vás zveme na ojedinělé představení projektu ZUŠ „Kačenka v říši snů“, které se uskuteční 8. 12.
2013 od 18:00 hodin v Městském divadle v Karlových
Varech.
V hlavních rolích se představí: Vojtěch Nosek – tatínek, Kateřina Krčková – Kačenka, dále účinkují žáci tanečního oddělení pod vedením Mgr. Lucie Krajnikovičové, hudbu k představení hraje orchestr ZUŠ band pod
vedením Marka Rothbauera, klavír – Eliška Kaplanová,
zpěv - Štěpánka Svejkovská, zobc. flétna – Zuzana
Vavřinovská.
Příběh na motivy staré krudumské pověsti vypráví

A K C E
5. 11.–1. 12. 2013 - Nářez Františka Josefa Koudelky
Autorská výstava knihaře – samouka Pavla Pecha alias
F. J. Koudelky. Ačkoli nemá žádné výtvarné vzdělání, zabývá se cca 10 let tiskařinou – hlavně tvorbou knih technikou
tisku z výšky, nejčastěji linorytem nebo sazbou z do lina rytých písem. Několik knih rovněž vysázel na počítači za použití různých software. F. J. Koudelka vytváří knihy (až na
pár výjimek) zcela sám – vlastní text, obrázky, tisk, vazbu.
Snaží se o to, aby knihy vypadaly nějak netradičně za použití neobvyklých materiálů.
Výstavu zahájíme v úterý 5. listopadu od 17 hodin, v doprovodném programu zazní hudební recitál Tomáše Podroužka – harmonikáře hrajícího a zpívajícího worldmusic.
7. 11. 14:00 - Loketský žurnál - 2. dílna: Knižní obálka
a grafika - Druhá dílna bude zaměřena na grafickou úpravu knižní obálky, a to jak ruční, tak i na počítači. Různé
možnosti úpravy textu či obrázku. Doprovodný program
k soutěži Loketský žurnál.
7. 11. 18:30 - Divadlo bez zákulisí - Schody do absolutna
Všem známý a věčný příběh o setkání, lásce, vášni a dalších prožitcích, které se vám vybaví při scénickém čtení literární předlohy Josefa Berana. Vstupné dobrovolné.
12. 11. 18:00 - Úvod do Bible - Čtyřsetletý klenot Bible
kralická - Letos slavíme výročí 400 let od prvního jednodílného vydání prvního překladu Bible do češtiny z původních jazyků v Kralicích. Tento překladatelský i duchovní
klenot stále silně ovlivňuje český i slovenský náboženský
a literární život. Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické
společnosti. Vstup zdarma.

V

K N I H O V N Ě

14. 11. 18:00 - Portréty z loketských sbírek
V letošním roce vydal Vladimír Prokop a Lukáš Smola,
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o.p.
v Lokti, publikaci Zapomenuté tváře: katalog portrétů z loketských sbírek a historie městského muzea v Lokti. Některé z osobností, jež jsou v knize zmíněny, představí ve své
přednášce Lukáš Smola.
16. 11. 14:00 - HERNÍ ODPOLEDNE
Zveme vás na listopadové setkání nad stolními a karetními hrami. Tentokrát máme pro vás překvapení! Nakoupili
jsme nové hry, které si můžete osobně přijít vyzkoušet a naučit se jejich pravidla. Těšit se můžete na Duchovou v koupelně, Osadníky z Katanu (rychlou karetní hru), Párty Alias, Sedm draků, Timeline a Svět v kostce.
19. 11. 18:00 - Úvod do Bible - Chvála požehnání
O požehnání se často mluví při různých příležitostech. Co
ale toto slovo vlastně znamená? Jaký je jeho původ? V Bibli
jej nalezneme v možná i překvapivých souvislostech. Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti. Vstup
zdarma.
21. 11. 19:00 - Koncert - PiKap Quartet
Městská knihovna Loket a Sdružení rodičů a přátel ZUŠ
Horní Slavkov/Loket vás zvou na listopadový koncert. Přivítáme nám již známý smyčcový kvartet (Martin Kaplanhousle I, Lenka Šimandlová - housle II, Miljo Milev - viola, Petr Pitra - violoncello). Můžete se těšit na Smyčcový
kvartet E dur, op. 80 Antonína Dvořáka, Smyčcový kvartet č. 2 D moll Bedřicha Smetany a Smyčcový kvartet č. 2
Jana Klusáka. Koncert se koná v atriu knihovny, vstupné

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10: 00 - 18:00
12: 00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
zavřeno
10:00-12:00 13:00-17:00
10:00-12:00 13:00-17:00

herečka karlovarského divadla Lucie Domesová.
Další akce ZUŠ:
4. 12. 2013
Vánoční koncert ZUŠ MěKS Horní Slavkov, 17:00 h.
11. 12. 2013
Vánoční koncert ZUŠ klášter Sokolov, 18:00 h.
Více informací o ZUŠ najdete na www.zushslavkov.cz,
fotografie z akcí ZUŠ na zushornislavkov.rajce.idnes.cz.
SRPŠ při ZUŠ zve 21. listopadu od 19:00 hodin na další koncert v atriu loketské městské knihovny. Tentokrát zahraje smyčcový Pikap kvartet. V programu zazní Smyčcový kvartet E dur Antonína Dvořáka, op. 80,
Smyčcový kvartet č. 2 D moll Bedřicha Smetany, Smyčcový kvartet č. 2 Jana Klusáka s úvodním slovem Petra Čamka.
Jan Zapf dipl.um.

Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Staňte se fanoušky našeho profilu na Facebooku
(http://www.facebook.com/mkloket).

dobrovolné.
23. 11. 14:00 - Linorytová dílna s Helen Čubovou
Malé i velké milovníky tvůrčích prací zveme srdečně na
výtvarnou dílnu s všestrannou umělkyní Helen Čubovou.
Dílna je doprovodným programem výstavy F. J. Koudelky.
26. 11. 18:00 - Loketští ostrostřelci - minulost a dnešek
Uběhlo mnoho roků od časů slávy loketských ostrostřelců.
Jejich původní význam vzal s léty za své. Přesto se podařilo oživit tuto spolkovou činnost, která sdružuje nadšence
pro tuto věc. Zveme vás srdečně na přednášku o Sboru loketských ostrostřelců – o historii i současnosti tohoto spolku, sdružujícího úctyhodné občany města. Můžete se těšit na poutavé vyprávění Jany Sobotové, doplněné o projekci fotografií.
28. 11. 16:00 - Čítárna pro děti a rodiče – Hrajeme si na
hledače pokladů
Cestou necestou, černým lesem, bleším pochodem, vydáme se za pokladem! Zveme děti 3–6leté na další odpolední
čítárnu, plnou čtení a zábavy.
PŘIPRAVUJEME:
3. 12. 18:00 - Úvod do Bible – Chvála moudrosti
4. 12. 14:00 - Dílna č. 3 k Loketskému žurnálu
7. 12. 15:00 - Zahájení výstavy Hany Vyoralové, tvůrčí
dílna výroby origami
11. 12. 16:00 - To vám bylo ale v knihovně nadělení!
12. 12. 18:30 - Koncert DaD kvintet
17. 12. 18:00 - Úvod do Bible – Goliáš oloupen
program připravila
Mgr. Kamila Bartůšková

V knihovně vám nabízíme on-line výuku rychlého
čtení prostřednictvím webu Rozectise.cz
Získejte více času pro sebe. Prostřednictvím kurzu
se naučíte zvládnout texty dvakrát rychleji, díky čemuž můžete čas, ušetřený při čtení článků, učebnic, emailů nebo jiných dokumentů, věnovat zábavnějším
věcem. Dovednost rychlého čtení uplatníte každý den
při práci či studiu. Kurz zdarma nabízíme čtenářům
on-line na uživatelských počítačových stanicích přímo v knihovně.
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Naše okna prosluní Váš život

Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
ﬁrma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz

Nový kontejner!

ČERVENÝ
www.asekol.cz
Děkujeme, že třídíte elektro

