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Výtvarnice ZUŠ vystavovaly v Illertissenu

Zástupci města Loket přijali ve dnech 30. září
až 2. října 2016 pozvání do partnerského města
Illertissen na poněkud ojedinělou akci. Byli hosté tzv. bretonského týdne, který se jednou za 4
roky koná v Illertissenu a kterým toto město slaví 60leté partnerství a přátelství s francouzským
Carnakem. Během návštěvy v Illertissenu došlo
k „historickému“ setkání třech starostů měst:
Ing. Zdeňka Bednáře, Oliviera Lepicke na straně
francouzské a současného illertisseneckého starosty Jürgena Eisena. Pokud bychom chtěli vypočítat, co vše se během posledního zářijového
víkendu událo, nemůžeme opomenout vernisáž
výstavy žáků Základní umělecké školy - výtvarného ateliéru v hlavní budově illertissenecké
„Sparkasse“. Žákyně výtvarného oboru ZUŠ
přenesly do Illertissenu část výstavy „Městečko“,
která zachycuje nádherná zákoutí, domy, uličky
a lidičky našeho města.
Výstava doslova učarovala obyvatele Illertissenu a chvály se jim dostalo při vernisáži i od
místostarostky Illertissenu. Sobotní dopoledne
zpestřil loketský stánek bretonský trh v Iller-

tissenu, z náměstí se ozvývaly bretonské zpěvy
a tance, které spontálně vybídly ke zpěvu a hře
na flétnu i naše malé umělkyně. Za příkladnou
reprezentaci města Lokte se jim dostalo také odměny ve formě zábavy - zaplavaly si ve vodním
světě Nautila a jeden den strávily v nedalekém
Legolandu. Nedělní noc patřila v Illertissenu
hudbě, během večera ožilo více než 20 místních
podniků, v hospůdkách hrála až do rána živá
hudba, tuto příležitost si nenechali ujít ani zástupci města ani malé umělkyně. Hudební noc
tzv. Musiknacht byla vydařenou tečkou za návštěvou Lokte v Illertissenu.
Po celou akci se o nás staral prezident Komise
pro partnerství měst F. M. s M. M., stejně tak bývalá starostka Illertissenu Marita Kaiser a Manfred Wieser i Josef Fackler. Možnost pozdravit
loketské žačky si nenechal ujít ani spolkový
poslanec Karl Heinz Brunner, který si doslova
na chvilinku odskočil z berlínského spolkového sněmu. Velice touto cestou děkuji vyučující
výtvarného oboru ZUŠ pí. Janě Lieblové a také
předsedkyni komise pro partnerství měst Loket

a Illertissen pí Janě Motlíkové za perfektní přípravu celého pobytu, městu Loket za zajištění
dopravy pro žákyně ZUŠ. Věřím, že celá akce
přispěla dobrému jménu města Loket, Horní
Slavkov i Základní umělecké školy.
Dovolte mi ještě zmínit zářijovou účast žákyní
tanečního oboru pod vedením pí Šárky Horákové na „Vinobraní“ hotelu Imperial Karlovy Vary,
kde vystoupily nejmladší žákyně s třemi tanečními choreografiemi a vystoupení žákyní tanečního oboru pod vedením sl. Markéty Kuttnerové
na výstavě paličkované krajky s názvem „Jako
dech“, která se uskutečnila na statku Bernard
v Královském Poříčí v říjnu. Oběma vyučujícím
taktéž děkuji za perfektní reprezentaci ZUŠ.
V listopadu vás zveme na reprízu muzikálového představení MAJA, které se uskuteční
v MěKS Horní Slavkov 15. 11. 2016 v 19,00 hodin (vstupné 100 Kč/osoba, předprodej vstupenek od 24. 10. 2016 v ZUŠ).
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
Mgr. Jana Motlíková, předseda komise pro
partnerství měst
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Termitská padesátka tentokráte z Jáchymova

k r á t c e

Rozsvěcení vánočního
stromku
První adventní neděle, kdy se rozsvěcí vánoční
strom na náměstí v Lokti, připadá letos už na
neděli 27. listopadu. Kromě tradičního programu, který začne na malé scéně v 16:00 hodin, a o který se postarají mateřská školka, ZŠ
a ZUŠ, slibuje starosta i jedno milé překvapení
v podobě… Ale to by nebylo překvapení, přijďte se podívat! Pochopitelně nebude chybět svařák, čaj nebo vánoční punč. Vánoční strom se
rozsvítí v 18:00 hodin… a nezapomeňte si vzít
tradičně prskavky!

Génius podruhé
Již popáté se tradičně v říjnu uskutečnil pochod „Termitská padesátka“, tentokráte z Jáchymova
do Lokte. Náročné trasy se letos zúčastnilo rekordních 29 turistů, kterým na startu v Jáchymově
požehnal loketský farář Jiří Majkov. Všichni tentokráte došli v pořádku až do cíle – Zahradní hospůdky U Gardnera, kde si účastníci sami dopředu připravili občerstvení. Každý příchozí byl vítán
potleskem a od hlavního organizátora Dana Šťastného obdrželi všichni Pamětní list a magnetku.

Podzimní rybářské závody
Dne 22. října 2016 uspořádala naše organizace
MO Loket Podzimní rybářské závody na revíru
Velká Anna, které se konaly k 70. výročí založení
naší MO. Celkem se této akce zúčastnilo 18 našich členů. Bylo připraveno 10 cen + 2 ceny za
největší ulovené ryby v celkové hodnotě 14 tisíc
korun.
Do revíru bylo nasazeno 400 kusů kaprů o váze
cca 800 kg a 4 kusy kaprů o celkové váze 32 kg.
Závody se konaly od 6.00 do 16.00 hodin. Po-

Už podruhé krátce po sobě se 18. října vrátil
do Lokte filmový štáb s režisérem Ronem Howardem, aby zde natáčel další záběry do životopisného filmu o Albertu Einsteinovi. Loket se
tak opět proměnil ve švýcarské městečko Arau,
kam chodil mladý fyzik do školy. Filmaři nevylučují ani další návrat na jaře příštího roku.

a k c e

časí moc nepřálo a bylo to znát i na aktivitě ryb,
které moc při chuti nebyly. Ulovilo se celkem
34 bodovaných ryb. Na prvním místě se umístil Miloš Rybář, na druhém místě Jiří Švandrlík
a třetí místo obsadil Pavel Květoň. Cenu za největší ulovenou rybu v závodě získal Miloš Rybář.
Cenu za druhou největší rybu závodu získal Jiří
Švandrlík. Všem soutěžícím bychom chtěli poděkovat, že se i přes nepřízeň počasí této více než
osmihodinové akce zúčastnili. Velký dík patří
našemu hospodáři Lukášovi Vejříkovi, který celý
tento závod zorganizoval. Děkujeme rovněž celému týmu, který se po celou dobu staral o zázemí
a hladký průběh soutěže a našemu sponzorovi RYBÁŘSKÉ POTŘEBY K. VARY RYBÁŘE.
Vzhledem k tomu, že jsme podobnou akci pořádali poprvé, věříme, že všem, kteří byli přítomni,
se celá akce i její průběh líbil. Již během závodu
jsme přemýšleli, co do budoucna vylepšit. Tímto
vás chceme pozvat na již tradiční jarní rybářské
závody konané 8. 5. 2017. Těšíme se na vaši účast.
S pozdravem MO Loket.
František Princ

h r a d u

12. listopadu 2016, 20:00120 Kč
Vítání zimy: Lenka Dusilová - sólo
+ Néro Scartch

26. listopadu 2016, 17:00
25 Kč
Pohádka O Sněhurce, divadlo Kamil Koula
10. a 11. prosince 2016, 10:00-18:00
Vánoční trhy
připravil Roman Kvak

Výsledky krajských voleb 2016 v Lokti
STAN s podp. KOA,KDU-ČSL,TOP09 (19,79 %)
ANO 2011 (19,67 %)
Česká str.sociálně demokratická (11,97 %)
Občanská demokratická strana (10,84 %)
Koalice SPD a SPO (7,06 %)
Česká pirátská strana (6,17 %)
Komunistická str. Čech a Moravy (5,80 %)

Strana zelených (3,78 %)
HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST (3,53 %)
Sdružení nezávis. kandidátů 1 (2,01 %)
VOK-Volba pro Karlovarský kraj (2,01 %)
Další strany získaly méně než 2 % hlasů.

32,21%
VOLEBNÍ ÚČAST
V LOKTI
Zdroj volby.cz
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slovo

starosty

Vinobraní, Carnac, Einstein, dušičky i advent… Tak by se dala shrnout do jednotlivých slov atmosféra, kterou zažívá Loket
v posledních dnech. Vinobraní bylo letos
opět s rekordní návštěvou a premiérově bylo
rozšířeno i o amfiteátr. Tím se podařilo eliminovat stupňující „nával“ zájemců o víno
na samotném hradě a přirozeně do vinobraní zakomponovat prostor amfiteátru, který
se přímo nabízí. Myslím si, že je to správná
cesta, jen je třeba připravit na večer do amfiteátru v podobě účinkujících větší tahák.
Ve stejném víkendu se uskutečnilo v partnerském Illertissenu historické setkání starostů měst Illertissen, Carnac a Loket. Tady
je třeba objasnit, že naše německé partnerské město má ještě další partnerství s francouzským Carnacem na pobřeží Atlantiku,
známým svými prehistorickými menhiry
a zápisem na seznam historického dědictví
UNESCO. Poprvé jsme se tak mohli napřímo seznámit a rozhodně stojí za úvahu zamyslet se nad vznikem případného partnerského trojúhelníku. Následně se do Lokte
vrátili filmaři, aby zde pokračovali v natáčení o životě Alberta Einsteina, což sice způsobilo některá omezení, ale i reklamu a finanční přínos do pokladny města. Listopad bude
nejprve ve znamení „dušiček“, ale závěrečná
neděle již bude patřit adventu a přípravě vánoc. 27. listopadu se totiž na náměstí
uskuteční již tradiční rozsvěcení vánočního
stromu. Přeji všem klidné prožití podzimu
a těším se na setkání s vámi při rozsvěcení
vánočního stromu.
Zdeněk Bednář, starosta

poděkování
Vážení Lokeťané, dovolte mi, abych vám poděkoval za podporu, které se mi od vás dostalo
v krajských volbách a umožnilo mé znovuzvolení do krajského zastupitelstva. Velice si toho
vážím a doufám, že vás nezklamu.
Petr Zahradníček, místostarosta
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Nový školní rok v MŠ Loket Sportovní odstartoval

Odstartoval nový školní rok a do školky nastoupila spousta nových malých kamarádů. Zářijové
počasí nám přálo, a proto jsme mohli trávit spoustu času venku. Děti si hrály na zahradě a na hřišti, chodily na vycházky za řeku a kolem zahrad. Ve školce se seznámily s novým prostředím, mezi
sebou navzájem, společně se hrou začaly dozvídat mnoho nového a ochutnaly dobroty z výborné
kuchyně MŠ. Také je navštívil se svým vystoupením kouzelník. Začátek školního roku je za námi
a my doufáme, že i další měsíce v tomto školním roce budou pro všechny pohodové a příjemné.

(Kolektiv MŠ)

Vinobraní v Lokti letos poprvé spojilo hrad s amfiteátrem

Jubilejní desátý ročník Vinobraní v Lokti letos
proběhl v sobotu 2. a v neděli 3. října. Slavnosti se kromě hradu konaly také ve zdejším amfiteátru. „Letos jsme rozšířili vinobraní i dolů do
přírodního divadla. Návštěvníci, kteří skončí
na hradě v 19 hodin můžou pokračovat až do
22 hodin právě v přírodním divadle, kde hrají
další kapely. Pestrý výběr kapel a dobré víno
je základem dobré nálady,“ shrnul ředitel hradu Loket Václav Lojín. Hradem se nesly tóny
cimbálové muziky z Čejkovic. Představil se
také folklórní soubor Dyleň z Karlových Varů.
Pro milovníky rockové muziky přijeli zahrát
mariánskolázeňští Stan and Tony Revival.
„A máme samozřejmě více vinařů, stále se to
rozšiřuje. Každý rok jsme měli vyšší návštěvnost než loni. Doufám, že ta akce se už natolik

zaběhla, že se bude opakovat i nadále,“ těší se
Lojín.
Kromě široké nabídky vinařů z Moravy se
představily také vinotéky, ale i Česká zemědělská univerzita. „Tento rok nemůžeme hodnotit
jinak než fantastický, protože 14. září jsme přivítali stotisícího návštěvníka v letošním roce.
Současný předpoklad je, že bychom mohli
koncem roku dosáhnout 130 tisíc. Nejvyšší návštěvnost byla v roce 2007 před krizí, kdy bylo
114 tisíc návštěvníků. Tuto návštěvnost bohatě
překročíme a je to obrovský unikát. My jsme
tomu vyšli vstříc. My jsme prodloužili i návštěvní dobu v létě. Červen, červenec, srpen
máme až do půl sedmé a je vidět, že se nám to
vyplatilo,“ uvedl Lojín.
(Zdroj: TV Západ, redakčně upraveno)
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Galerie na hradbách v Lokti s Kájou Saudkem

Loket je již pátým rokem sídlem galerie pod
širým nebem, volně přístupných prostor městského hradebního opevnění obepínající historické centrum města. Na kamenných parkánech jsou repliky děl vystavovány v 18 pevně
upevněných ocelových rámech rozmístněných
po celé jejich délce. Galerii provozuje občanské sdružení 456, které za přispění města a pár
nadšených sponzorů vybudovalo plnohodnotné výstavní prostory, osvěžující a zatraktivňující soubor hradeb. Návštěvníci Lokte tak mají
další možnost, v již tak zajímavém místě setrvat, či naopak do Lokte opět zavítat.
V rámci letošní „Galerie na hradbách“ můžete shlédnout výstavu kreseb předního českého
kreslíře nejen komiksů Káji Saudka. Výstava je
průřezem autorova rozsáhlého díla, jejíž základním prvkem nemůžou nebýt komiksové

kresby, či kresby vzniklé pro legendární filmy,
dotýkající se komiksové tématiky, vytvořené
ve spolupráci s Milošem Macourkem – „Kdo
chce zabít Jessii?“ a „Čtyři vraždy stačí drahoušku“. Výstava byla pečlivě připravována ve
spolupráci s dcerou autora Berenikou Saudkovou a Davidem Goldbergem, kteří během
dlouhé mistrově nemoci pečovali a po jeho
loňském skonu nadále pečují o jeho dílo. Do
souboru vystavovaných děl byly vybrány jak
filmové plakáty (např. Barbarella, Kdo chce
zabít Jessii?), tak části Saudkových vrcholných
komiksů s hrdinkou Muriel. Výběr je doplněn
o volnou tvorbu s častým motivem zámku či
technicky velmi zdařilých nákresů automobilů.
Vernisáž výstavy slavnostně proběhla 21. 5.
2016, kterou otevřela paní Johana Saudková
s dcerou Berenikou. Výstava je volně přístupná po celý každý den do 12. 5. 2017. Velké
díky patří partnerům výstavy: Město Loket,
Otherm Sokolov - Aleš Hoch, Coba Envi,
KTS-CZ Karlovy Vary, Ski areál Potůčky, Hotel Goethe - Pavel Fejtek, Restaurace u Divočáka - Josef Havel, reAmoblesk s.r.o. Karlovy
Vary, Autobusová doprava Pöselt Krásno, Zajýc, Vilém Besta, Jitka Vdovcová, Petra Rukavičková, Aleš Loziak.
Martin Vančura, os456
www.os456.cz

V listopadu vás zveme na tyto akce ZUŠ:
1. 11., 9,30 hodin a 10,30 hodin
Koncerty pro MŠ a ZŠ Loket

atrium loketské knihovny

1. 11., 16,00 hodin 
budova A Krajského úřadu Karl. kraje
Výstava výtvarných oborů ZUŠ v rámci festivalu ZUŠ Karlovarského kraje
5. 11., 19,00 hodin
Koncert skupiny TOsúoni
14. 11., 19,00 hodin 
Festival ZUŠ Karlovarského kraje – „Den tance“

koncertní sál Pluhův dům
Karlovarské městské divadlo

15. 11., 19,00 hodin 
MěKS Horní Slavkov
Muzikál MAJA – představení
(vstupenky jsou k dispozici v ZUŠ H. Slavkov a Loket – pí Čedíková, tel.: 607 691 405, v prodejně
Zdravíčko Loket – pí Zapfová, tel.: 732 818 930)
16. 11., 19,00 hodin 
Festival ZUŠ Karlovarského kraje – „Slavnostní koncert“
23. 11., 17,00 hodin 
Interní koncert ZUŠ
24. 11., 18,30 hodin 
Koncert v atriu loketské knihovny: Trio „Musicale Tercie“
(koncert finančně podporuje město Loket)
30. 11., 17,00 hodin 
Interní koncert ZUŠ

Karlovarské městské divadlo
taneční sál ZUŠ Loket
atrium knihovny Loket

koncertní sál Pluhův dům
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

Nová kapela z loketského
podhradí prorazila v radiu
Západní Čechy byly vždy líhní skvělých kapel
a muzikantů. V poslední době se ale situace zdá
poněkud neutěšená a pomalu se zdá, že za Plzní se už ničemu moc nedaří. Zda je to špatnými
podmínkami na klubové scéně nebo absencí iniciativních osobností, je ale otázkou pro jiný článek. Tenhle článek je totiž o tom, jak v loketském
podhradí vznikla nová kapela, která má ambice
regionální kletbu prolomit.

Ke konci roku 2015 se dva kluci z rozpadlé pop-punkové bandy Friday sešli v Sokolově u Charlieho s dalšími dvěma muzikanty. Slovo dalo
slovo, ambice vytvořila vizi a vznikla nová kapela. Kapela, která až téměř po roce dostala jméno
diCaprio. Jádrem kapely je dvojka Filip Koryta
a Robert Picka. Zpěvák a skladatel v dynamickém duu s kytaristou a producentem. Tihle dva
jsou hlavní kreativní silou za většinou tvorby.
Jejich neoddělitelnou součástí je také klávesák
a pianista Zdeněk Mihulka, který mimo diCaprio
s Filipem tvoří porno-popové Glajstr Duo. Nelehkou úlohu basáka zastává Martin Urban, který mimo jiné působil také v emo-hardcorových
Goodfoul. Leckteré možná zarazí absence živého
bubeníka. Jeho roli totiž zastávají elektronické
mašinky, které spoustou různých zvuků udávají
tep všem písním. Kapela zpívá česky a inspiraci čerpá v alternativních žánrech. Kombinuje
elektronické zvuky a syntezátory s rockovými
kytarami i tanečními rytmy. Vytváří tak zvláštní
fúzi mezi indie a popovou hudbou, která staví na
chytlavých refrénech a melodických pasážích. To
je ostatně velmi zásadním vývojem v hudební kariéře všech zúčastněných, kteří doteď byli zvyklí
buď na komorní vystoupení, nebo na nekompromisní nátěr.
“Rok jsme na kapele pracovali v mém domácím
studiu v Lokti, kde se nejvíc scházíme a zkoušíme. Dalo by se tedy říct, že Loket je takovou naší
základnou, i když tu bydlím jen já. Teď jsme konečně ve fázi, kdy jsme připravení jít s kůží na trh
a vylézt na pódia.” říká kytarista Robert Picka.
V říjnu 2016 kapela vydala debutový singl s videoklipem “ONA”, který můžete zhlédnout na
YouTube. Brzy ho také uslyšíte z některých rádií
či televizních obrazovek. V klipu hraje i frontman
kapely Rybičky48 Kuba Ryba nebo herečka Tereza Vítů, kterou můžete znát z českých divadel, filmů, seriálů a reklam. Jak dokáže diCaprio oslovit
díváky na koncertech se můžete sami brzy přesvědčit. Sledujte například profil kapely na facebooku (www.facebook.com/dicapriomusic), kde
kapela co nevidět uveřejní první data koncertů.

(red)
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Ze života Základní školy v Lokti: sport, knihovna i zvířátkový týden
Ani v letošním školním roce nezapomeneme
na pravidelné zprávičky o dění na naší ´základce´, které probíhá i mimo školní lavice. Začneme
sportovně. Organizátoři využili krásného počasí
babího léta, i když ne vždy to vyšlo, a na září i říjen naplánovali řadu sportovních klání. Děti z 1.
stupně vyrazily 21. září na první letošní soutěž
Sportovní ligy, minitenis. Družstvo tvořili Adéla
Nídlová a Ondra Dedek ze 2. třídy, Kuba Husák
ze 3. B, Zdeněk Čechura ze 4. B, Leona Kurucová, Michal Klášterka a Dan Novotný ze 4. A.
Malým tenistům sice počasí moc nepřálo, přesto
bodovali. Zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony, překonání velké zimy a krásné 3.
místo, které přivezli. Prvostupňáci změřili síly
s dalšími soupeři i v přespolním běhu 7. října
na sokolovském Baníku. L. Velez, N. Mackurová, K. Horváth, S. Winterová (1.tř.), A. Nídlová,
O. Dedek (2.tř.), J.Husák, E.Frantová (3.tř.), D.
Novotný, T. Forejtková (4.tř.) a J. Indruch s K.
Sobotovou (5.tř.) letěli skoro jako šípy a společně
vybojovali 8.místo.
Sportovali i žáci z 2. stupně. V září se na atletickém stadionu v Chodově konal atletický čtyřboj.
Škola vyslala do bojů čtyři družstva: mladších
a starších žáků a žákyň. Na mladší čekal skok do
dálky, výšky, míček a dlouhá trať (600 m, 800 m).
Na starší pak skok do dálky, výšky, míček, koule,
dlouhá trať (800 m, 1000 m). Mladší dívky bojovaly ve složení Lucie Kořánová, Kateřina Konečná, Karolína Vdovcová, Adéla Černá - 7. tř., Tereza Charousová - 6., družstvo mladších chlapců
tvořili Jakub Bednář - 6., Petr Bednář, Tomáš
Zahradníček, Patrik Basl, Lubomír Hlaváč - 7. tř.
Obě družstva skončila shodně na 10.místě. Starší
dívky Sabina Zajačková, Marcela Princová, Petra Kriegerová, Blanka Kubíková - 9. A, Andrea
Jarošová – 9. B skončily čtvrté, jen o 7 bodů jim
utekl bronz. Starší kluci Tomáš Hromádko - 9.
A, M. Jakub Tichý - 9. B, David Šťastný, Marek
Horváth, Aleš Gábor – 8.byli pátí. I na přespolní běh vyrazila 4.října čtyři družstva. Mladší
dívky: Lucie Kořánová, Marie Kočová, Lucie
Kržová - 7., Barbora Kaňová - 6. – 10. místo.
Mladší chlapci: Šimon Honzík, Martin Hrazdil,
Adam Šálka, Josef Novotný - 6. tř., Rosťa Juren
– 8. místo. Starší dívky: Sabina Zajačková, Šárka
Pospíšilová, Petra Kriegerová, Blanka Kubíko-

Knihovna pokračuje v celorepublikové
sbírce pro projekt SVĚTLUŠKA
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je
pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Městská knihovna Loket
se již tradičně do projektu připojila. Až do
konce roku 2016 budete moci v knihovně
zakoupit přívěšky na klíče a záložky fondu
Světluška. Finanční příspěvky budou vybírány do speciální lucerničky. Rozsviťte i vy
spolu s námi svět nevidomých.

vá - 9.A, Šárka Šťástková - 8. tř. – 5.místo. Starší
chlapci: Tomáš Hromádko, Víťa Pospíšil - 9. A,
Marek Horváth, David Šťastný - 8., David Franz
– 7. – 7.místo. Počasí běžcům moc nepřálo, přesto se snažili. Hodnotilo se družstvo jako celek,
ale určitě je namístě vyzdvihnout výkony Tomáše Hromádka, který by jako jednotlivec skončil
třetí, a Marka Horvátha, ten by obsadil dokonce
1.místo.
7. říjen patřil i fotbalistům, žáci naší školy se
zúčastnili 1.kola celorepublikové soutěže COCA
COLA CUP. Školní tým ve složení S. Horváth,
M.Horváth, P. Kroka, D.Krieger, R.Šálka, A.Zimmermann, R.Juren, P.Vlasák, J.Síbrt, P. Jirsa,
T.Hromádko, D.Šťastný, M.Krejčí a pan učitel
Mgr. Martin Suchan svedl tuhý boj se ZŠ Nové
Sedlo. Utkání bylo vyrovnané. Osm minut před
koncem utkání jsme vedli 4:2, avšak závěr utkání jsme nezvládli a prohráli jsme 4:5. Střelci našich gólů byli kluci Horváthovi, Marek se trefil
do brány soupeře třikrát a Sebastian jednou. Na
1. stupni proběhl od 26. 9. do 30.9. Zvířátkový
týden. Děti do školy nosily knížky o zvířatech,
pohledy, časopisy, fotky, plyšáky i živá zvířátka.
Učivo bylo zaměřené na téma Zvířata - žáci vyprávěli, popisovali, pracovali s encyklopedií, vyhledávali a třídili pojmy, vymýšleli slovní úlohy,
počítali, navštívili knihovnu, promítali si filmy,
kreslili, malovali, zpívali, tancovali. Na začátku
října uzavřeli Zvířátkový týden přehlídkou práce
psovoda s německým ovčákem a tří leonbergerů určených pro canisterapii a další záslužné psí
činnosti. Byla to zajímavá přednáška a praktická

ukázka psích schopností ve vyhledávání určitých
předmětů a umění psů vodicích, asistenčních
a zaměřených na canisterapii. 4. října oslavili
Mezinárodní den zvířat.
I v letošním roce pokračuje úspěšná spolupráce s městskou knihovnou. 1. stupeň už v průběhu září absolvoval lekce knihovnické informatiky. Druháci se seznámili se základním dělením
literatury, třetí třídy se dozvěděly, jaké jsou druhy dokumentů, jak vzniká kniha a jak časopis,
pracovaly s texty, trénovaly komunikační a prezentační dovednosti. Čtvrťáci se učili orientovat
v knihovně, seznámili se s ON-LINE katalogem
a páťáci poznali třídění odborné literatury dle
vědních oborů. Do knihovny vyrazily 4. října
i pátá a šestá třída, tentokrát na besedu se spisovatelem Ondřejem Horákem, který je autorem
knihy Proč obrazy nepotřebují názvy. Knížku O.
Horák žákům představil, jde o komiks, který má
kriminální zápletku, tedy pobaví, a seznámí děti
se světem výtvarného umění, tedy poučí. Během
celé besedy se děti snažil vtáhnout do diskuse
o uměleckých dílech, která se objevila v knížce
(úspěšně). Vše, o čem mluvil, dětem současně
promítal a komentoval. Druhá část besedy byla
pojata jako „tvořivá dílna.“ Děti pracovaly ve
skupinách. Dostaly obrázky nejvýznamnějších
uměleckých děl jednotlivých etap, o kterých se
mluvilo, a měly je seřadit, jak za sebou časově
následovaly. Výsledkem jejich práce byly časové
přímky od období pravěku až po moderní umění. Beseda se všem líbila - „Zase jsme o něco
chytřejší…“ZŠ Loket

Gratulujeme!
V neděli 22. října vyhrály
loketské holky Lucie Šreinová a Kristýna Vášová téměř
všechny kategorie pěvecké soutěže Březovský lístek
(krajské kolo soutěže) a postoupily do finále soutěže
celostátní.

foto p. Váša
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Společnost Luxury Home s.r.o. již staví
osmipodlažní bytový dům s názvem
“Residence Mattoniho nábřeží“ pro občany
Karlových Varů a okolních měst a obcí
Na mapě karlovarských realitních nabídek se objevil projekt developerské
společnosti Luxury Home s.r.o. Ta má
bohaté zkušenosti s přípravou a realizací
podobných projektů a aktuálně nabízí byty
v několika domech v Mariánských Lázních
a Tachově. Filip Müller je zodpovědný ve
společnosti za obchodní tým a představil
nám nabídku v lokalitě Mattoniho nábřeží.
V této lokalitě nabízíme velmi dobrou
dostupnost jak centra Karlových Varů
s obchody, službami a úřady, tak i okolní přírody pro chodce i cyklisty. Spolu
s architekty jsme se zaměřili na vytvoření nabídky pro místní občany, kteří chtějí
posunout kvalitu svého bydlení. Proto
nabízíme širokou škálu bytů 1+kk, 2+kk,
3+kk a 4+kk. Byty společnosti Luxury Home nejčastěji kupují mladé rodiny
a lidé, kteří jsou vytíženi a nechtějí se
starat o rodinný dům. Byt od nás tak
ušetří jeho majitelům nejen čas, ale
i výdaje. Na Mattoniho nábřeží získají
dobře dostupné, pohodlné, energeticky úsporné a cenově zajímavé bydle-

ní. Zde nehovoříme pouze o pořizovacích
nákladech, ale i o těch provozních, které
budou díky energetickému řešení objektu nízké. Když už jsem zmínil náklad na
pořízení bytu, tak bych rád vyzdvihl cenovou atraktivitu našich bytů. Cena začíná na 28 000 Kč a končí na 35 tis.
Kč bez DPH za 1 m2. Byty v Karlových
Varech se přitom prodávají od 50 000 do
100 000 Kč za 1 m2. Věříme, že touto nabídkou probudíme zájem o nové bydlení
v Karlových Varech. Ostatně to potvrzuje
současná poptávka, kdy jsme již prodali
nebo rezervovali 15% z 63 bytů.
Při přípravě projektu jsme se zaměřili na maximální pohodlí pro budoucí
obyvatele domu. V domě tak naleznete
garážová stání, venkovní parkovací místa, sklepy, kolárnu, tři výtahy. Okolí domu
zpříjemníme parčíkem s lavičkami, dětským hřištěm a fontánkou. Mysleli jsme
i na bezpečnost, a tak bude vjezd do
areálu průjezdný přes elektrickou závoru a celý areál pak střežený kamerovým
systémem. Vlastní byty budou nadstan-

dardně vybaveny podlahovým vytápěním
s plovoucími podlahami, designovými
dveřmi s obložkami, rohovými masážními vanami nebo masážními vanami
se zástěnou či prostornými sprchovými
kouty. Pro ukládání věcí bude v předsíni
bytů prostor pro vestavěné skříně. Většina bytů má balkon nebo prostornou
terasu. Vybrané byty mají navíc komoru
a dvě koupelny. Nabízíme svým klientům
dotaci na kuchyňskou linku pořízenou
u partnerské firmy ve výši 50 %.
Na Mattoniho nábřeží již rychlým tempem
rostou jednotlivá podlaží budovy a zájemci již nyní mohou kontaktovat obchodní
zástupce a developera na telefonních číslech +420 720 034 158 nebo
+420 775 167 748. Naši klienti složí
rezervační poplatek 30 000 Kč, přičemž
tento poplatek i další veškeré platby budou uloženy na jistotním účtu banky. Ta
vydá peníze developerovi až po kolaudaci,
resp. v momentě, kdy klient převezme byt
k užívání. Celý prodej si zajišťuje developer sám, proto není cena bytu navýšena
o poplatek pro realitní kanceláře, naopak
nabízí svým klientům realitní služby sesterské společnosti Euro Reality, která zajistí kupce na jejich byt či dům, popřípadě
byt vykoupí. Rovněž umožní klientovi individuální financování při koupi bytu.
Veškeré informace naleznete též na webových stránkách www.luxury-home.info.
Těšíme se na Váš zájem.
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PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA LISTOPAD 2016
do 6. 11. VÝSTAVA: Památníky v běhu času
Výstava památníků z různých období 19.–21. století. Zjistíte, jak se měnila podoba, funkce a výtvarná úroveň památníků, jak autoři v památnících reflektovali svou současnost.
Výstava a doprovodný program se uskutečňuje za laskavé
podpory Karlovarského kraje.
8. 11. 17:00 Vernisáž výstavy Jiří Stach v Meanderu
Vernisáž výstavy respektovaného světového fotografa a výtvarníka Jiřího Stacha, kterého představí jeho nakladatelka
Ivana Pecháčková, majitelka vydavatelství Meander. Hudební doprovod: Levoruký Eda.
9. 11. – 4. 12. VÝSTAVA: Jiří Stach v Meandru
Pravděpodobně nejvýznamnější umělec, který v Městské
knihovně Loket dosud vystavoval. Jiří Stach (*1944), světově
proslulý český fotograf a výtvarník, vystudoval obor fotografie – nejprve na střední grafické, později na FAMU. Při studiu začal pracovat v barrandovských ateliérech jako filmový
fotograf v době, kdy vrcholila nová vlna československého
filmu, fotografoval na obou našich filmech, které získaly
Oscara (Obchod na korze, Ostře sledované vlaky). Od roku
1972 pracuje jako fotograf na volné noze. Po roce 1970
doma nemohl vystavovat – pouze v zahraničí, mimo jiné
v prestižních Cannon gallery v Amsterdamu, nebo Vision
gallery v San Francisku a dalších světových galeriích. Jeho
fotografie jsou součástí sbírky pražského UMPRUM muzea
a mnoha soukromých sbírek. V roce 2006 vyšel soubor jeho
díla v knižní podobě pod názvem Natura Magica. V nakladatelství Meander, jehož souborná výstava bude následovat
v prosinci 2016, svými ilustracemi a fotografiemi doprovodil Velkou cestu Malého pána Lenky Uhlířové a ilustroval
poezii Ivana Wernische Chodit po provaze je snadné.
9. 11. 18:00 KINO LOKET: Aferim!
Originální balkánský černobílý western natočený na 35 mm
získal Cenu za režii na mezinárodním filmovém festivalu
Berlinale 2015. Film, který vznikl s českou koprodukční
účastí (společnost Endorfilm), vypráví příběh o honu na
uprchlíka v zaostalé oblasti Rumunska, kde bylo v 19. století
ještě běžné otroctví.
Rumunsko/Bulharsko/ČR 2014, 105 minut, režie Radu
Jude.
10. 11. 16:00 Čítárna pro děti 3–6 let a jejich rodiče: Jezevec Chrujda
Oblíbený dětský hrdina jezevec Chrujda bydlí v lese Habřinci. Je to zvídavý a kamarádský stavitel podzemních chodeb
a nor. Poprvé jsme se s ním mohli setkat ve chvíli, kdy točil
film, podruhé, když stavěl urychlovač a nyní je na světě další
příběh o tom, jak našel první lásečku. Přijďte si poslechnout
čtení ze tří půvabných knih Petra Stančíka, kde nechybí vtip

ani napětí! Srdečně zveme děti od 3 do 6 let i jejich rodiče.
10. 11. 18:00 Haruki Murakami: Muži, kteří nemají
ženy
Z povídkové knihy nejpopulárnějšího současného japonského spisovatele, překladatele, lingvisty a atleta čtou Ája
Šneberková a Vladimír Kalný. Murakami byl od dětství
byl silně ovlivněn západní kulturou, zvláště hudbou a literaturou, jeho romány byly přeloženy do více než 20 jazyků.
Kromě nich vydal i několik sbírek povídek a literatury faktu.
Do japonštiny přeložil díla F. S. Fitzgeralda, Johna Irvinga,
Trumana Capoteho či Raymonda Carvera.
12. 11. 14:00 – 17:00 Herní odpoledne
Srdečně zveme všechny příznivce stolních her! Tentokrát se
podíváme na středověké intriky s hrami Citadela a Královské rošády. Menší hráči mohou vyzkoušet Kuřecí olympiádu, Barvínka a Pippo. Setkání hráčů lze také využít na trénink vrhcáb na turnaj, který se uskuteční následující sobotu
19. listopadu.
15. 11. 18:00 Úvod do Bible: Láska a bolest
Podzimní rozjímání nejen před slavným Caravaggiovým
obrazem Nevěřící Tomáš o zvláštní pozornosti věnované
v textech Bible lidem skeptickým, pochybujícím, malomyslným a melancholickým. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta.
16. 11. 18:00 KINO LOKET: Danielův svět
Daniel je mladý muž. Daniel je student a spisovatel. Daniel
je pedofil. Je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani
před rodiči milovaného chlapce. Daniel nikdy žádnému dítěti neublížil. Jakou podobu a hodnotu má ten nejniternější
cit v podání Daniela a jeho přátel? Životní strasti i radosti
těch, kterým příroda nadělila do vínku pedofilii.
ČR 2014, 75 minut, režie Veronika Lišková.
19. 11. 14:00 – 17:00 Turnaj ve vrhcábech
Očekávaná odvetná bitva je zde! Turnaj v backgammonu
neboli vrhcábech!!! Kdo sesadí vedoucí knihovny z jejího
trůnu? Trénujte, trénujte, trénujte a opět trénujte a může se
to podařit! Doporučená hudba: Bill Conti: Gonna Fly Now,
Survivor: Eye of the Tiger, Europe: The Final Countdown.
20. 11. 10:00 Knihařské řemeslo: Zavěšovaná knižní
vazba II.
Poslední lekce dlouhodobého kursu Knihařské řemeslo. Lekci výroby zavěšované knižní vazby vede Bc. Kateřina Brindzová. Pouze pro přihlášené.
23. 11. 18:00 KINO LOKET: Marguerite
Paříž dvacátých let. Marguerite Dumont je zámožná žena,
milovnice hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro

Provozní doba městské knihovny
(dospělí, děti, uživatelé internetu
a návštěvníci expozice knižní vazby)
Kontakty
T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 229,
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
http://www.facebook.com/mkloket

Pondělí 10-18
Úterý
12-18
Středa
12-18
Čtvrtek 12-18
Pátek
zavřeno
Sobota
10–12
13–17
Neděle
10–12
13–17
UPOZORNĚNÍ: O státním svátku ve čtvrtek
17. 11. 2016 bude knihovna uzavřena.

své hosty. Jenže Marguerite zpívá zoufale falešně a nikdo jí
nikdy neřekl pravdu. Francie/Belgie/ČR 2014, 127 minut,
režie Xavier Giannoli.
24. 11. 18:30 Koncert ZUŠ: Musicale Tercie
Komorní trio ve složení Jitka Šulková (zpěv), Valeriya Moiseeva (klavír, kytara, zpěv) a Heike Sandner (příčná flétna)
zahraje árie z opery Carmen, dále šansony Édith Piaf, ruské
romance a jiné skladby (např. G. Faure: Siciliana). Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů a přátel Základní
umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
26. 11. 15:00 KINO LOKET: Malý pán
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře.
Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám
nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Doprovodná akce výstavy Jiří Stach v Meandru. ČR/Slovensko 2015, 83 minut, režie Radek Beran.
27. 11. 16:00 Kdo zachrání pižďucha?
Loketský křest knihy pohádek Zuzany a Jana Onderových.
Knížka „Kdo zachrání Pižďucha?“ je sbírkou lehce netradičních pohádek. Není určena pouze malým čtenářům, ale
všem, kteří mají rádi laskavý humor a netradiční příběhy.
Pohádky vyprávějí vesele i o vážných tématech - o přátelství,
odvaze, vzájemné pomoci, ale také o lenosti, závisti, přetvářce… Vtipnými a milými obrázky doplnila knížku sama
autorka. V rámci programu prodej knihy a autogramiáda.
29. 11. 18:00 Večer poesie divožen:
Bohuslava Hladečková a Michaela Kováčová
Opět se dvěma premiérami! Se svou divokou poesií poprvé
na veřejnosti vystoupí karlovarský Krchovský v sukních Michaela Kováčová, bohyně večírků a obdivovatelka frontmana skupiny Už jsme doma. Premiéru v Lokti, který leckomu
připomíná jinou část těla, zažije Bohuslava Hladečková,
členka skupiny XXVI, mistryně českého jazyka, humoru
a emocí ve verších. Hudební doprovod není zvolen náhodou: Hanka Michalčinová.
30. 11. 18:00 KINO LOKET: Bílý bůh (Féher isten)
Strhující nadčasový snímek o vztahu lidské a psí rasy získal
hlavní cenu sekce Un certain regard na festivalu v Cannes
2014. Maďarsko/Švédsko/Německo 2014, 119 minut, režie
Kornél Mundruczó.
PŘIPRAVUJEME:
6. 12. 17:00 vernisáž výstavy Umělci v Meanderu
7. 12. 18:00 Film – překvapení
10. 12. 14:00 Andílková dílna s Janou Lieblovou

Celostátní akce Týden knihoven

Městská knihovna Loket nabídla pestrý
program všem věkovým skupinám!
Naše knihovna se připojila k 20. ročníku
celostátní akce, kterou vyhlašuje SKIP – Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V týdnu od 3. do 9. října mohli nejen čtenáři, ale i široká veřejnost navštívit v knihovně
řadu nejrůznějších pořadů. Fotografie ze
všech akcí naleznete na webových stránkách
města Loket, a to na www.loket.cz.
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