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Severní palác hradu čeká oprava

Foto: Michael Rund
Hrad Loket je nejnavštěvovanější památkou
v Karlovarském kraji. Toho si cení i krajští zastupitelé, kteří na svém jednání 21. června 2018
odsouhlasili dotaci 200 tisíc korun na další
opravu hradu Loket, a také 199 tisíc korun městu na údržbu cyklostezky.
Pojďme se však zaměřit na náš historický
skvost. Na hradě začnou práce směřující k dokončení uceleného návštěvnického okruhu.
V severním paláci se pak řemeslníci pustí do
zajištění statiky a obnovy stropních konstrukcí. Na jaře byly osloveny 3 stavební firmy, ISSO
– Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., ELESTA
Loket, s.r.o. a Senco Chaloupek s.r.o., aby na
základě projektové dokumentace podaly cenové nabídky. Se všemi uvedenými firmami již
v minulosti hrad spolupracoval. Senco Chaloupek s.r.o. požadovanou nabídku nedodala.
Vyhodnocení nabídek proběhlo podle předem

stanoveného kritéria, kterým byla nabídková ketska. Tržby ze vstupného se za první 4 měsíce
cena. Otevírání obálek proběhlo za přítomnosti r. 2018 zvýšily proti roku 2017 o zhruba 76 tisíc
členů správní a dozorčí rady hradu. Vítězem za- korun, hrad navštívilo o 1062 více lidí.
kázky se stala firma Elesta Loket s.r.o. s nejnižší
Otevírací doba
nabídkovou cenou 1 849 744 korun vč. DPH.
duben–květen
V pořadí druhá firma ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o. uvedla nabídkovou cenu díla
9.00 – 17.00
1 865 779 korun vč. DPH. „Díky finančním
červen–srpen
rezervám vytvořeným v minulých letech bude
9.00–18.30
možné investiční akci financovat z rozpočtu
září–říjen
hradu,“ doplnil ředitel hradu Václav Lojín.
9.00–17.00
Průběžně se rovněž doplňují hradní expozice
listopad–březen
dalšími předměty z loketských sbírek. Restau9.00–16.00
rují se další, většinou regionální věci, které mají
Poslední vstup 30 minut před zavírací dobou.
vztah k Lokti, či obrazy. „Rozšířili jsme expozici zbraní, cínu, porcelánu, obrazů. Doplňujeme
nábytek,“ přiblížil Lojín. Součástí prohlídky
Mgr. Kristián Šujan,
hradu je od loňského roku i Černá věž, kde
člen správní rady hradu Loket
rovněž došlo k rozšíření expozice řemesel Lo-
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Karlovarský kraj slaví 100 let
Československé republiky
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Sváťovo Dividlo O pyšné noční košilce
9. července, 17:00, vstupné 25 Kč
Středověké slavnosti purkrabího Půty
11.-12. srpna, 10:00-18:00
12. ročník Vinobraní Loket
6. října, 10:00-22:00 a 7. října 10:00-17:00
sepsal Roman Kvak

Slavnostní odpoledne a večer k výročí vzniku Československa proběhl 2. června 2018 v loketském amfiteátru. Na akci Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky kromě řady
hostů (Katarina Knechtová, Ondřej Havelka, Viktor Sodoma, Karel Kahovec…) vystoupil také
loketský sbor Cubitus ve stylovém prvorepublikovém retro oblečení (viz fotografie). 
(red)

Chytnou se „odpolední čaje“ U Bílého koně
Hotel U bílého koně přichází se staronovým prázdnin hrát od 16:00 do 18:00 hodin na terase
nápadem uspořádání tzv. Odpoledních čajů. Od živá hudba k tanci i poslechu. Vstupné je zdar15. července bude každou neděli až do konce ma!

Společné putování partnerských
měst Lokte a Illertissenu se blíží

9. Goethovské putování připadá tento rok na ně trasy sportovní i rekreační, sraz je v 9 hodin
sobotu 25. srpna 2018. Zveme všechny loketské před radnicí. Bližší informace o konání akce buobčany na společné putování nádhernou přírodou dou na plakátech, webu a facebooku města.
 Komise pro partnerstsví měst, Jana Motlíková
loketských lesů. Připraveny budou jako každoroč-
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slovo starosty
Vážení Lokeťané, dovolte mi,
abych hned na úvod popřál
krásné prázdniny školákům,
studentům, učitelům a všem
pracovníkům ve školství. Zároveň přeji všem spoluobčanům,
kteří se vydají o prázdninách
na dovolenou kamkoliv, aby
si jí náležitě užili a vrátili se
domů odpočatí a plni zážitků.
Samozřejmě i naše město přichází o prázdninách s širokou
nabídkou akcí, ze kterých si určitě vyberete, takže i Loket má
co nabídnout. Ať už jde o motokrosové mistrovství světa,
středověké slavnosti purkrabího
Půty nebo koncerty a divadelní představení v amfiteátru.
To však neznamená, že by se zastavily investiční akce města. Opak
je pravdou… V červenci vybereme z nabídek na rekonstrukci Dvorany, dokončíme opravu silnice mezi kapličkou a mostem v Lužné a po
motokrosovém mistrovství začne oprava a položení nové kanalizace
v úseku od Penzionu Pod skálou kolem kapličky na ČSA až k tělocvičně. Chtěl bych vás proto požádat opět o toleranci při těchto stavebních
omezeních, které bohužel způsobí i dopravní komplikace. Závěrem
bych vás rád pozval na již tradiční Goethovské putování, tedy turistickou procházku po našich lesích, která se letos uskuteční v sobotu 25.
srpna opět za hojné účasti Illertissenských.
Hezké prázdniny! Zdeněk Bednář

Akademie umění
a kultury pro seniory
města pokračuje!
Základní umělecká škola Horní Slavkov připravuje pro školní rok
2018/2019 několik novinek. Jednou z nich je rozšíření a pokračování
Akademie umění a kultury pro seniory. Ve spolupráci ZUŠ Horní Slavkov a Městské knihovny Loket otevíráme prvním ročníkem studium pro
zájemce také v Lokti, první ročník Akademie poběží nově také v Krásně,
druhým ročníkem pokračuje studium v Horním Slavkově.
Vaši účast na Akademii umění a kultury můžete hlásit buď telefonicky v ZUŠ (tel. 607 691 405) nebo e-mailem na jzapfova@zushslavkov.cz.
Informace o tomto typu vzdělávání najdete také na webových stránkách
ZUŠ www.zushslavkov.cz.
V Horním Slavkově i Lokti bude otevřen kurz „Malý muzikant“ pro
děti ve věku 1,5–4 roky. Jde o hudební výchovu pro nejmenší děti s originálními písničkami, hrou s rytmem, zpíváním, tancováním, muzikoterapeutickými aktivitami, hrou na nástroje a hlavně spoustou zábavy. Přihlášky můžete podávat na e-mailu karlovarsko@malymuzikant.cz, kurz
bude probíhat v dopoledních hodinách v budovách Školní náměstí 214
v Horním Slavkově a Sportovní 562 v Lokti.
Po prázdninách bude také v budově bývalé MŠ v Krásně otevřena pobočka ZUŠ. Přijímací řízení nových žáků do této pobočky proběhne
v září 2018, informace budou včas zveřejněny obvyklým způsobem.
Věřím, že ZUŠ Horní Slavkov v uplynulém školním roce 2017/2018
byla opět nositelem kvalitního vzdělávání a kultury v Horním Slavkově
i Lokti.
Přejeme všem příjemné léto a těšíme se na viděnou v novém školním
roce 2018/2019.
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
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Žáci ZŠ Loket navštívili
bavorské příhraničí
Loketské městské lesy, s. r. o. realizují
česko-bavorský projekt „Les a tradice“,
v rámci kterého žáci ZŠ Loket navštívili bavorské příhraničí. První zastávkou
byly bavorské Smrčiny (Fichtelgebirge),
jež patří mezi tradiční místo zimní i letní turistiky. Cílem byla malebná obec
Mehlmeisel, kde se nachází obory se
zvířaty (www.waldhaus-mehlmeisel.de).
Nedaleko obor je i rozhledna s krásným
výhledem do okolí. Žáci se zúčastnili prohlídky s průvodcem, jehož součástí bylo i krmení zvěře. Mezi největší lákadla patří krmení
kočky divoké či rysa ostrovida. Dalším cílem poznávací cesty byl
krásný Waldsassen (www.waldsassen.de), jež představuje kulturní
dědictví Horní Falce. Žáci navštívili krásně zrekonstruovanou basiliku zdejšího opatství a Stiftlandmuseum, kde se dozvěděli řadu zajímavých informací nejen o městu a regionu, ale i o tom jak se žilo
v předválečné době. Jsou zde krásné expozice, které prezentují, jak
vypadal například koloniál, kadeřnictví, měšťanský byt a celá řada
dalších prostor běžného života. Projekt „Les a tradice“ je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. Dispozičního
fondu Euregia Egrensis.
Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer
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Vrcholy prázdninové sezóny v Lokti?
Koncerty, motokros a středověké slavnosti
O prázdninách je do přírodního divadla naplánována řada pestrých kulturních akcí, kde mezi
vrcholy je třeba zařadit hned na úvod operní
představení G. Verdiho Nabucco, které se 30. června odehrálo v našem amfiteátru. Tradičně jeden
z nejnavštěvovanějších koncertů v Lokti patří sku-

pině Divokej Bill (13. 7.), na kterou vloni dorazilo
na pět tisíc návštěvníků. Nabito bude zřejmě také
na Čechomor (27. 7.), Jaromíra Nohavicu (25. 8.)
a Kryštof Kemp (1.9.). Kromě akcí v amfiteátru
bude tradičně Loket zcela zaplněn příznivci motokrosu, protože o víkendu 21.-22. 7. se pojede

na zdejší trati mistrovství světa v kategorii MXGP
a MX2. Druhý srpnový víkend patří zase již tradičně středověkým Slavnostem purkrabího Půty.
V době prázdnin se také opět uskuteční víkendová
představení na malé scéně na náměstí (program je
uveden v Listech na jiném místě). 
(red)

Příspěvek Vojty K. Tomáška
Vážený pane starosto, vážení páni radní předem
se omlouvám, ale nechci v sobě dusit, co mě trápí.
Je mi smutno. Z toho co vám asi moc nevadí,
možná špatně vidíte, možná máte jiné starosti,
možná... Zdá se, že naše kdysi nádherné městečko
dostalo punc hlouposti.
Nevadí vám, že na náměstí už není pro auta
kam odplivnout? Nevadí vám, že hotel Bílý kůň
má najednou nápis v němčině? A až kdesi nahoře,
kam člověk nekouká, je najednou napsáno Hotel
u Bílého koně? Proč? Zase lezeme někomu do řiti?
Prachy, co? Prachy nesmrdí a kdyby sem jezdili
Číňani nebo Tataři, tak proč to nenapsat čínsky
nebo tatarsky. Ještě novému majiteli na nové fasádě chybí azbuka. Rusky mluvících turistů je tady
pořád hodně a platí dobře, nezapomeňte. A že
jsme našim lidem k smíchu, jak jsem byl dnes
svědkem, to vám přece nemůže vadit..
Pane starosto, sliboval jste předláždit ulici Hradní. Slibem nezarmoutíš, jak se říká, že? Zase se
bude za chvilku slibovat, komunálky se blíží.

Že v Lokti není na náměstí jediný pořádný obchod, kde by člověk mohl koupit zeleninu nebo
maso, o botách, oděvech, železářství ani nemluvě, je také jedno. Už si občánek zvyknul a třeba
zapomněl, že to vše tady bylo a dobře fungovalo.
Není tu nic, kromě bídně zásobeného a ušmudlaného krámu nepříjemné Vietnamky a malé Nikolky u radnice. Zato je tady spousta předražených
hospod, kde cena v žádném případě neodpovídá
kvalitě jídla.
Další věc, která asi trápí nejen mě. Vážení, myslíte, že má každý auto a může si dojet do Sokolova
nebo do Varů nakoupit? Přece o to se nákup prodraží a důchodci vážně nemají peněz nazbyt.
Dopravní obslužnost je víc než špatná.
Spojení busem i vlakem je zoufalé a to hlavně
v sobotu a v neděli. Schválně si to jednou vyzkoušejte.
Přijedete z Prahy nebo z Plzně do Varů, ale do
Lokte se dostat je horor. Jedině na vlak a táhnout
zavazadla skoro kilometr do kopce a hodinová če-

kání. O spojích do Slavkova ani nemluvím. Vzdálenost z Varů k nám je cca 11 km, ale čekáním to
trvá skoro jako cesta z Plzně do Varů. A to okolo nás jezdí každou hodinu Student Agency. Ale
proč má dvě zastávky v Sokolově, kde jezdí místní
doprava? Má to logiku?
Prý se opraví za 100 miliónů Dvorana, o které
ještě ani nevíte, co vše tam bude. Asi zase restaurace, protože jich tu máme málo. Kdopak ji asi
bude řídit?
Loket začíná být mrtvé město. Hlavně pro nás,
co tu bydlíme. A akce v přírodním divadle a ani
hrad to nezachrání.
Budou volby a věřím, že hodně lidí dostane konečně rozum a zvolí si ty správné moudré hlavy
na radnici. Jezdím už padesát let po této republice a vidím, jak to někde jde, jak žijí lidé v malých
městech podobných Lokti, jak mají vše, co potřebují a je mi z toho smutno.
Promiňte, ale bouchly saze.
Vojta K. Tomáško

Reakce vedení města na příspěvek V. K. Tomáška
Některým z vás může vadit, že radnice reaguje
na obdržený příspěvek, ale je-li plný nepravd a invektiv, je to snad dokonce i její povinnost. Nebo
snad mají zůstat vyřčené otázky bez odpovědí?
V příspěvku Vojty Kiďáka Tomáška je těch otazníků celkem jedenáct a na to je třeba odpovědět.
Věcně… „kdysi nádherné městečko dostalo punc
hlouposti“. Jaké kdysi má pisatel na mysli? Středověk? Když se tu natáčel Vlak dětství a naděje
nebo Na západní frontě klid a všechny domy včetně radnice byly zanedbané až hanba? Že už není
pro samá auta kam si na náměstí odplivnout, nám
samozřejmě vadí a činíme postupné nepopulární
kroky k vytěsňování aut z náměstí. Určitě ale ne
proto, aby si tu mohl někdo odplivnout. K Bílému koni - ten byl léta v rukou ruského majitele
a bez zásadních investic. Teď je v českých rukách
s opravenou fasádou a připomínkou starých časů
odkazující na J. W. Goetha, který tu rád opakovaně pobýval. J. W. Goethe byl Němec a hotel se
původně jmenoval Zum Weissen Ross, protože
město bylo tehdy součástí rakousko-uherského
mocnářství. Narážky na prachy, Čínu, Tatary nebo
azbuku nám přijdou laciné a hlavně neopodstat-

něné. Co se týká předláždění Hradní ulice, tak slib
trvá. Město už má připravené dlažební kostky, jen
se čeká na správný okamžik, kdy se to bude dělat,
aby došlo k využití i stávajících nevhodných kostek jinde. Že v Lokti na náměstí nejsou obchody
s masem, zeleninou, botami, oděvy nebo železářství
– to bohužel radnice neovlivní. Stálo nás veliké
úsilí umístit ve městě bankomat, zachovat lékárnu, rozšířit ordinaci lékaře i na sídliště, ale co se
týče uvedeného sortimentu, je plně v režii vlastníků krámků a obchodů. Nebo si snad vážně pisatel
myslí, že radnice může někomu určovat, co kdo
má kde prodávat? Jestli si dobře pamatujeme, tak
v Hradní ulici byla kdysi také prodejna E.T. hračky a skončila… Proč asi? „Předražené hospody, kde
cena v žádném případě neodpovídá kvalitě.“ Byl
vůbec V. K. Tomáško v nějaké, že hodnotí kvalitu,
nebo je to jen povzdech nad cenami? A zase, jak
může asi radnice ovlivňovat ceny a kvalitu jídel
soukromých restaurací? „Spojení busem i vlakem
je zoufalé a to hlavně v sobotu a v neděli.“ To, že
spojení nebude nikdy ideální, je ryze subjektivní
pocit. Ale právě současné vedení radnice se třeba
zasadilo o víkendové spojení MHD linkou č. 23

mezi lázeňským městem a Loktem – pravda, od
května do konce října, ale aspoň něco. Požádali
jsme i Student Agency o zřízení zastávky v Lokti,
ale bez úspěchu. Přesto, že jsme to alespoň zkusili, opět platí, že radnice soukromému přepravci
nemá, co diktovat. „Tahání zavazadel z vlakového
nádraží skoro kilometr do kopce“ necháváme radši
bez komentáře. „Loket začíná být mrtvé město“ je
opravdu subjektivní povzdech známého písničkáře, který nesdílíme. A co se týká Dvorany, víme
zcela přesně, že zde chceme v prvé řadě obnovit
víceúčelový sál se zázemím pro případný catering,
protože hospodu zde otevírat nebudeme. Pro plesy, ale i jiné akce je ale základní gastronomické zázemí nutností a bude součástí možnosti pronájmu
pořadateli akcí.
Nevím, jaká jiná malá města podobná Lokti, kde
mají lidé vše, co potřebují, má V. K. Tomáško na
mysli, ale je nám líto, že folkový písničkář vidí svůj
domov tak smutně. Také jezdíme po republice
a často slýcháváme naopak slova obdivu a chvály
o našem městě. Přesto si nenasazujeme růžové
brýle, ale určitě to taky nevidíme úplně černě…
Vedení města Lokte
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Základní škola Loket: A jsou tady prázdniny
Lekci knihovnické informatiky absolvovali
koncem května naši třeťáčci. Téma bylo napínavé - Detektivky. Paní knihovnice a její dvě
pomocnice si s dětmi povídaly o detektivních
příbězích. Děti si zahrály na vyšetřovatele
a procvičily si postřeh a pozorovací schopnosti. Seznámily se také s detektivní terminologií
– se slovy pachatel, místo činu, oběť, vyšetřovatel, zločin. Malé detektivy lekce velmi bavila.
V pondělí 4. června se budoucí prvňáčkové
a jejich rodiče zúčastnili posledního odpoledního Školáčka. Děti předvedly, co všechno se
na předchozích hodinách naučily – slabikovaly, počítaly, rozpoznávaly geometrické tvary,
zpívaly. Děti se během lekcí dozvěděly mnoho
nového a měly možnost poznat i své budoucí
spolužáky a učitele.
V úterý 5. června proběhlo v MK Loket slavnostní zakončení projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu byla pro děti kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky
tohoto projektu a kterou nelze v současnosti
v knihkupectvích koupit.
Za žáky šestého a sedmého ročníku přijela
známá česká spisovatelka Michaela Fišarová,
která za své knihy pro děti a mládež obdržela prestižní cenu Zlatá stuha a Výroční cenu
nakladatelství Albatros za rok 2015. Dětem
představila svou knihu Nikolina cesta. Miroslav Reil, herecký kolega paní Fišarové, poutavě přečetl úryvky z knihy. Paní spisovatelka
s dětmi diskutovala o problematice domácího
násilí, se kterým se potýká i hlavní hrdinka příběhu. Spolu s dětmi se snažila nastínit možná
řešení a na závěr popřála dětem krásné a bezstarostné dětství.
Workshopu zaměřeného na komiksovou literaturu se zúčastnili žáci 6. ročníku. S paní
knihovnicí probrali specifické znaky komiksu
a jeho druhy. Ve skupinách hledali dle předem
daných kritérií komiksové knihy a plnili různé

úkoly. V druhé polovině lekce se pomocí počítačového programu pokusili vytvořit svůj originální komiksový příběh.
Koncem školního roku zavítal na první stupeň Bovýsek a povídal si s dětmi o zdravé
výživě, o různých druzích zeleniny a ovoce
a o prospěšných látkách v nich obsažených. Za
aktivní spolupráci byli žáčci odměněni malým
dárkem.
V rámci preventivního programu školy připravili Peer aktivisté další výukové moduly
určené pro žáky prvního stupně. Pomocí her

a interaktivních materiálů, které sami vytvářeli, seznámili žáky s těmito tématy: zdravá výživa, nebezpečné situace, jednání s neznámými
osobami, integrovaný záchranný systém, pozitivní sebepojetí a sebehodnocení.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat paní
knihovnici Kláře Rozsypalové za dlouholetou
spolupráci s naší školou, za zajímavé a tvůrčí
lekce, workshopy a besedy.
Přejeme všem krásné léto plné pohody i nezapomenutelných zážitků. A těšíme se na viděnou v září.
ZŠ Loket

Připomínky k autobusovým jízdním řádům
v Karlovarském kraji pro období platnosti od 9. 12. 2018
Tak, jako již každý rok, přibližně v tuto dobu,
se na město Loket obrátila příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravního
systému Karlovarského kraje se žádostí o spolupráci při přípravě jízdních řádů DOTOVANÝCH autobusových linek, kterými bude v roce
2019 zajišťována základní dopravní obslužnost.
Vážení spoluobčané,
pokud máte věcné podněty, připomínky k dopravní obslužnosti (jsou vyjmenovány v příloze
a lze si je prohlédnout, či v případě potřeby stáhnout, na internetovém portálu Celostátního informačního systému o jízdních řádech na adrese

http://www.portal.idos.cz/ po zadání čísla linky
z uvedeného v seznamu dotovaných spojů – zašlete je poštou nebo e-mailem na adresu mesto@
loket.cz v termínu do 17. 8. 2018, abychom je
mohli kompletně, včas, zpracovat a předat koordinátorovi k dalšímu zpracování.
Zároveň si vás dovolujeme požádat o respektování skutečnosti, že prostředky na objednávku
dopravních výkonů jsou limitovány a případné
navýšení je třeba kompenzovat dopravním výkonem, jehož význam je menší a jehož eliminaci
oproti vašemu novému požadavku můžete zároveň s podnětem navrhnout.

Případné připomínky k současným autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji, jako
podklad pro přípravu jízdních řádů pro období
platnosti od 9. 12. 2018, by měly obsahovat následující údaje:
Číslo linky, spoje, čas odjezdu (z konkrétní zastávky), Den jízdy (např. jízdy v pracovní
dny, v sobotu, v neděli, denně), Důvod cesty
(do zaměstnání (začátek a konec směny, místo),
k lékaři, do školy (začátek a konec vyučování),
nahodile podle potřeby, sezónní cestování), Odkud a kam (vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká).
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P R O G R A M

M Ě S T S K É

Na akcích bude pořizována dokumentace, která
může být zveřejněna na facebooku a webových
stránkách knihovny.
do 2. 9. VÝSTAVA:
Nejkrásnější české knihy roku 2017
Výstava oceněných knih z prestižní soutěže
pořádané Památníkem národního písemnictví
České republiky. V soutěži Nejkrásnější české
knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných
v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní
rok. Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první
tři místa. Památník národního písemnictví
a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník
národního písemnictví uděluje studentským
pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar,
Unie grafického designu a Svaz polygrafických
podnikatelů. Výstava se uskutečňuje za laskavé
podpory Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma!
do 31. 8. VÝSTAVA:
9. ročník soutěže Lesy kolem nás
V dětském oddělení Městské knihovny Loket
vystavujeme nejzdařilejší dílka místního kola
soutěže Lesy kolem nás, jejíž 9. ročník vyhlásila

K N I H O V N Y

Krajská knihovna v Karlových Varech ve spolupráci s Lesy České republiky. Děti letos tvořily
výtvarné práce na téma „Příroda Karlovarska
na poštovních známkách“. Výstavu si můžete prohlédnout v dětském oddělení Městské
knihovny Loket do konce prázdnin.
30. 7. – 1. 8.
Knihovnický výlet na Komáří rybníky
Zveme vás na tradiční prázdninový knihovnický výlet na přelomu července a srpna (pondělí–středa)! Komáři u stejnojmenných rybníků
se už tetelí blahem při pomyšlení na čerstvou
svačinku! A nejen komáři, také děti, které kromě jiného čeká speciální bláznivá olympiáda
LIM (Library Iron Man) s disciplínami, které
většina z vás nikdy nezažila, turnaj ve známém
vodním sportu, výlet do okolí, noční ukrutbojovka a samozřejmě také nějaké to prázdninové
lenošení! Vaříme speciální (vý)letní stravu, výlet je proto vhodný pro obézní děti;)! Návrat je
plánován v odpoledních hodinách 1. 8. pěšky
do Lokte. Podrobné informace získáte na webu
knihovny, plakátech a informačních letácích
v knihovně v průběhu července 2018. Kapacita
možných míst je již naplněna včetně náhradníků, děkujeme za obrovský zájem!
23. 8. 18:00
Letní kino: Hastrman
Tradiční letní promítání v Městské knihovně

N A

L É T O

Loket. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné
krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy
oceňovaného románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. Romantický a zároveň
ironický příběh hastrmana alias barona de
Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské
dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací
se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby
obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná
a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým
uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius
(Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku
tentokrát obstojí.
Česká republika 2018, 100 minut, režie Ondřej
Havelka.

Připravujeme na září:

4. 9. 17:00 vernisáž výstavy výrobků Ruční papírny
11. 9. 10:00–12:00 Bookstart klub
13. 9. 18:00 Petr Tolar: Historie československých
legií (přednáška)
Vaše knihovna

SCHOVEJTE SE PŘED
DEŠTĚM I ŽÁREM
V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Městská knihovna Loket nabízí neregistrovaným čtenářům:
 kopírování a tisk za velmi příznivé ceny
 internet zdarma (5 počítačových stanic +
wifi)
 čítárnu s čerstvým denním tiskem
 stolní, deskové i karetní hry pro hravé
malé i velké
 prohlídku stálé Expozice umělecké knižní
vazby
 prohlídku výstavy Nejkrásnější knihy 2017
 příjemné prostředí

Přejeme všem našim čtenářům příjemné prázdniny s knížkou a spoustou
sluníčka, ale také trochou deště (vláhy je třeba, porostou houby
a číst se dá i pod střechou …)

Půjčovní doba Městské knihovny v Lokti

Otevírací doba 1. 7. – 31. 8.:
Pondělí zavřeno
Úterý
zavřeno
Středa 10–12
13-17
Čtvrtek 10–12
13-17
Pátek
zavřeno
Sobota 10–12
13–17
Neděle 10–12
13–17

Otevírací doba od 1. 9.:
Pondělí 10-17
Úterý
12-17
Středa 12-17
Čtvrtek 12-17
Pátek
zavřeno
Sobota 10–12
13–17
Neděle 10–12
13–17

Adresa:
T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket
Telefon: 352 684 229
E-mail: knihovna@mkloket.cz
Web: www.mkloket.cz
Facebook:
facebook.com/mkloket

Přechod na nový
knihovní systém
Městská knihovna Loket od srpna 2018
přechází na nový knihovní systém KOHA.
Nějakou dobu se s ním budeme sžívat, proto prosíme čtenáře o shovívavost v prvních
týdnech ostrého provozu.
Děkujeme, Vaši zaměstnanci knihovny.
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ŽENEVA 2019

S WITTE TRAINEE PROGRAMEM
· reálná placená zkušenost v automobilovém průmyslu
· roční rotace v týmech WITTE Automotive,
zahraniční stáž
· benefity - doprava zdarma, obědy
od 13 Kč, jazykové vzdělávání,
zdraví a sport

Přihlášky zasílejte do konce července. Startujeme v září!
Více informací na witte-automotive.jobs.cz a trainee.witte-automotive.cz
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