ČERVEN 2021

Loketská knihovna slaví 100 let

/ Foto: Svatá loketská knihovnická trojice

V

ážení a milí čtenáři Loketských listů,
brzy oslaví naše knihovna sto let od otevření. Při pročítání historických dokumentů,
které se ke knihovně váží, si uvědomujeme,
jak obrovský posun se za sto let udál a díky
těmto pramenům také daleko více vnímáme, jak silně se dějinné „kotrmelce“ dotýkaly
i našeho knihovnického oboru. Naši předchůdci museli zdolat náročnou cestu, aby se
z loketské knihovny mohla stát tak výrazná
a důležitá instituce, jakou je dnes.
Také máme na paměti, že vůbec není samozřejmostí, aby se z knihovny vyklubalo oblíbené komunitní místo a centrum kulturního

života obce – to vše se událo pouze díky píli
našich předchůdců a díky spolupráci se zřizovatelem, která je zejména v porevolučním
období ukázková a mohla by jít příkladem
mnoha městům.
Po sto letech jsme se také – ačkoli jsme o tom
neměli donedávna tušení – vrátili na „místo
činu“. V roce 1921 se totiž prostory knihovny
nacházely v místech, kde mají dnes stávající
zaměstnanci zázemí a kancelář. Je to pro nás
příjemné překvapení.
Společně s vámi oslavíme stoleté výročí – a rádi
bychom se s vámi potkali na vernisáži výstavy,

která se ke krásným kulatinám váže. Snad se
také budete moci setkat se všemi dosud žijícími knihovníky, kteří v Městské knihovně Loket
působili, včetně Vládi Dlouhého, Karla Horčičky nebo Jana Štěpánka. Hudební doprovod
obstará skupina End of Scream a kulinárně se
na vás vyřádí naše nadané spolupracovnice.
Přímo v den otevření knihovny, 11. července,
se můžete těšit na přednášku PhDr. Vladimíra
Vlasáka, který vás tímto knihovním stoletím
provede. Těšíme se na vás!
Kamila Bartůšková
Vladimír Kalný
Kateřina Brindzová
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Pracovní schůzka
zastupitelů

Z radnice
KRÁTCE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Schválili jsme uzavření smlouvy se společností GEOProjektKV s. r. o. na vypracování studie na chodníky v ulici Revoluční
a v Údolí. Postup bude stejný jako v případě chodníku směr Sokolovská ulice,
kdy jsme nejdříve nechali zpracovat studii
a na její výstupy jsme navazovali projektovou dokumentací. Věříme, že se tento
dlouhodobě opomíjený problém výrazně
posune k vyřešení.
/
Na základě dlouhotrvajících problémů se
spadem kaolinového prachu v ulicích Tovární, Rooseveltova a Zahradní jsme mimo jednání s dotčenými úřady přistoupili k tomu, že
měření prachových částic budeme zajišťovat
i sami, abychom měli jasný podklad směrem k občanům i k producentovi prachových
emisí. Na základě smlouvy se společností AG
Data s.r.o. budou umístěny dva stacionární
měřiče prachových částic. Jeden v blízkosti
bývalé porcelánky a druhý ve větší vzdálenosti, aby bylo možné sledovat, do jakých
vzdáleností dochází ke spadu kaolinového
prachu.
/
V návaznosti na vypsání výzvy z „Programu
rozvoje venkova na rekreační funkci lesů“
jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na naučně zábavnou stezku pro
naše děti i dětské návštěvníky města, která je
lokalizována do prostoru lesa nad autobusovými zastávkami u benzínové pumpy. Záměr
spočívá ve vybudování 25 stanovišť, která obsahují umělecké landart prvky se vzdělávací
funkcí. Na základě zpracovaného projektu
budeme podávat žádost do vypsané výzvy.
Projektovou dokumentaci připravil Ateliér
PROPARK pod vedením Ing. Jiřího Šindeláře.
/
V reakci na požadavek občanů, který vyplynul z dotazníkového šetření, a na základě
zkušeností z okolních obcí, jsme uzavřeli
smlouvu na zkušební provoz tzv. Mobilního rozhlasu v plné verzi (zatím jsme měli
pouze omezenou verzi pro krizovou informovanost). Pokud dojde k zapojení dostatečného množství občanů během zkušebního provozu, pokračovali bychom v této
službě i příští rok. Služba umožňuje zasílat
občanům zprávy různého charakteru, odesílání podnětů ze strany občanů, tvorbu anket a dotazníků atd.

/
Schválili jsme nájemní smlouvu na Z-BOX.
Jedná se o zajímavou službu pro občany
našeho města. Z-BOX je schránka, která
slouží k vyzvedávání balíčků a provozuje
ji společnost Zásilkovna, jež spolupracuje s řadou e-shopů. Z-BOX bude umístěn
ve Sportovní ulici u prodejny potravin
pana Staška. Dostupný by měl být nejpozději od července letošního roku.
/
V návaznosti na vyhlášku o nočním klidu,
která byla odsouhlasena na březnovém zastupitelstvu, jsme schválili tzv. Tržní řád,
který upravuje podmínky provozování
předzahrádek s ohledem na noční klid občanů, kteří v jejich blízkosti bydlí.
/
Asi nejdůležitějším bodem jednání bylo
řešení vlastnictví budovy části objektu bývalé průmyslové školy a internátu. Budova
školy nám byla navrácena, ale město pro
ni v současné době nemá smysluplné využití. Naopak máme zájem získat budovu
internátu, ve které se nachází školní jídelna, a jejíž prostory v dalších podlažích by
se daly efektivně využít. Schválili jsme návrh směny těchto dvou objektů, který jsme
následně předložili vlastníkovi budovy internátu, Karlovarskému kraji.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY V PLZEŇSKÉ DIECÉZI
Na základě rozhovoru s panem biskupem
Mons. ThLic. Tomáš Holubem Th.D. si vám
dovoluji oznámit, že dojde k plánovaným
personálním změnám v plzeňské diecézi,
které se dotknou i loketské farnosti. Bohužel
po velmi krátké době svého působení bude v
Lokti končit P. Bystrík Feranec, farní vikář v
Sokolově, který bude nově působit v Chodově. Na jeho místo nastoupí P. Miroslav Chlupsa OCr., farář ve farnosti Karlovy Vary u sv.
Maří Magdalény. Dovolte mi, abych touto
cestou panu P. Bystríku Ferancovi poděkoval
a popřál mu vše dobré do jeho nového působiště a panu P. Miroslavu Chlupsovi přeji, aby
ho farníci přijali s otevřenou náručí a myslí.
starosta Petr Adamec

28. 4. proběhla pracovní schůzka zastupitelů. Řešili jsme 3 zásadní témata z hlediska fungování a financování našeho
města.
1. Parkování na náměstí a v historickém centru. Předložený návrh byl pozitivně hodnocen a s malými úpravami
bude předložen ke schválení. Důležitou
změnou v systému parkování bude vymezení ploch pouze pro rezidenty bydlící
na náměstí a držitele parkovacích karet (plochy od Trojičního sloupu k pěší
zóně, parkoviště u sochy Goethe, plocha
na Tyršově náměstí). Parkování turistů bude umožněno pouze v „horní“ části náměstí – před budovou bývalé SPŠ,
internátem a radnicí. Parkování bude
umožněno pouze na plochách vymezených svislým dopravním značením. Počítá se také s místy pro „rychlé parkování“
za účelem nákupu či návštěvy lékařských
ordinací, pošty či lékárny. Bližší informace budou podány po schválení návrhu.
2. Pozemky, o které se dlouhá léta soudíme se státem. Řešil se zejména další
postup, jehož cílem je ukončení dlouholetého sporu se státem ve věci vlastnictví
pozemků. Na základě tohoto pracovního
jednání a následné schůze Rady města
jsme odeslali PALIVOVÉMU KOMBINÁTU ÚSTÍ s. p. odpověď na jejich návrh
na smírné řešení dlouholetého soudního
procesu.
3. Budoucí fungování Dvorany. Všeobecná shoda panovala v názoru, že by Dvorana měla primárně sloužit občanům města
jako kulturní centrum. Delší diskuse se
vedla ke způsobu provozování Dvorany, kdy ještě nemáme napříč politickým
spektrem jednotný názor, zda provozovat
kulturní centrum jako příspěvkovou organizaci, jako organizační složku města, či
ji přiřadit pod Hrad Loket, o.p.s. V každé
z variant vidí jednotliví zastupitelé jak
výhody, tak zároveň nevýhody a bude
nutné se k tomuto tématu znovu sejít nad
konkrétními ekonomickými ukazateli.

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LOKTE SE KONÁ 17. 6. 2021 OD
16:00 VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE 2. PATŘE RADNICE. ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ
BUDE PŘENÁŠEN ON-LINE A BUDE DOSTUPNÝ NA FB MĚSTA LOKTE.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych
vás
informoval
o připravovaném
digitálním povodňovém plánu. Povodně jsou součástí
přírodního koloběhu a představují
pro Českou republiku největší přímé nebezpečí
v oblasti přírodních katastrof. Mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž
vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody,
ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích. A mimo to dochází k rozsáhlé
devastaci kulturní krajiny včetně ekologických
škod.

Delegace z Velvyslanectví USA a Karlovarského
kraje navštívila Loket
7. 5. navštívila naše město vzácná návštěva z amerického velvyslanectví, chargé
d’affaires Jennifer Bachus v doprovodu senátora Miroslava Balatky, hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka
a radních Karlovarského kraje Jindřicha
Čermáka, Roberta Pisára a Karla Jalovce.
Za doprovodu starosty města Petra Adamce navštívili Hotel U Bílého koně, kde došlo v roce 1945 k podpisu kapitulace části
německých vojsk. Za umožnění návštěvy
děkujeme panu Lukášovi Lojínovi, který
delegaci ukázal místa spojená jak s podpi-

sem kapitulace, tak s pobytem německého
básníka J. W. Goethe. Při prohlídce loketského hradu účastníci delegace diskutovali nejen o historii města a hradu, ale též
o současné složité situaci související s koronavirovou pandemií.
Během návštěvy zbyl prostor také pro diskusi o konání oslav osvobození naší vlasti, na které jsme od americké ambasády
získali v loňském roce grant. Doufáme, že
odloženou akci ještě letos na podzim zrealizujeme.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti
na lidských životech a škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Město Loket si, s ohledem na ničivé účinky povodní
za posledních cca 25 let, toto plně uvědomuje
a činí celou řadu preventivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového
digitálního povodňového plánu našeho města.
V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Ohří a jejími
přítoky.
Touto cestou chci požádat všechny vlastníky,
kteří vnímají ohrožení svých objektů, o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti.Formulář si
můžete stáhnout na webu MÚ Loket, nebo si
jej vyzvednout v městské knihovně. Pokud má
objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán
a tento nebyl městskému úřadu předán, prosím o jeho předání. Formulář bude sloužit jako
základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data obsažená ve formuláři
budou zpracována pouze pro potřebu činnosti
povodňového orgánu města.

/ Foto: Delegace z USA v Lokti

76. výročí konce 2. světové války

L

oket si připomněl 76. výročí konce 2.
světové války v Evropě a osvobození západních Čech americkou armádou.
8. 5. 1945 byla v Lokti v hotelu Bílý kůň
podepsána kapitulace části německých
vojsk. Starosta města Lokte Petr Adamec

Formulář mohou na městský úřad doručit
i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem vodních toků nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod
svahy, nebo nemovitostí ohrožených zpětným
vzdutím do kanalizace. Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad do 30. 6. 2021.
Ing. Mgr. Petr Adamec,
starosta

/ Foto: Nezapomínáme

položil květiny na hrob sovětských vojáků
na městském hřbitově v Lokti a symbolicky také na okno městské radnice, aby uctil
památku hrdinů, kteří se zasloužili o ukončení války a položili své životy za boj proti
nacismu.
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Nabídka prostorů ZUŠ v ulici Sportovní
Jak je již známo, od září letošního roku bude výuka ZUŠky
probíhat v opraveném objektu Dvorany. Prostory, které škola
využívala ve Sportovní ulici, budou volné. V této souvislosti si vás dovolujeme předem informovat, že budeme hledat
smysluplné využití pro tyto prostory, což znamená i to, že budou k dispozici zájemcům ze strany veřejnosti a podnikatelského sektoru. Primárně budeme hledat takové využití, které
bude přínosem pro vás, občany našeho města. Pokud byste
měli návrh využití, případně zájem o využití prostor v tomto objektu, neváhejte se obrátit buď přímo na starostu Petra
Adamce nebo na zaměstnance odboru majetku města.

POZVÁNKA NA 2. PROJEDNÁNÍ PŘÍPRAVY
STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
(NÁVRHOVÁ ČÁST)
9. 6. 2021 od 17:00 v Městské knihovně Loket
Setkání se koná za účasti zástupců vedení města, zpracovatelů
ankety a strategického plánu rozvoje města. K účasti zveme
občany, zástupce neziskových subjektů i podnikatele, kteří mají
zájem podílet se na tvorbě Strategie rozvoje města.

Projekt

VYBUDOVÁNÍ A ÚPRAVA
ZAHRADY MŠ LOKET,
SPORTOVNÍ 561
Město Loket na jaře letošního roku dokončilo projekt „Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket, Sportovní 561“.
Předmětem projektu je zkvalitnění venkovní infrastruktury pro vzdělávání a výchovu dětí navštěvujících Mateřskou školu
Loket ve Sportovní ulici čp. 561. V rámci projektu byl zrealizován zajímavý soubor herních prvků, který vhodně rozvine
potenciál školní zahrady a nabídne dětem podnětné prostředí, v němž mohou při společné hře rozvíjet své kompetence
pohybové, smyslové i sociální.
Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD)
administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.
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Děti ze školky přály
nejen maminkám
„Chci Ti popřát maminko
starostí jen malinko,
zato štěstí, lásky dost,
dám Ti přání pro radost“
Ve školce jsme si povídali o tom, že Den
matek je svátek nejen maminek, ale také
babiček. Prostě všech žen, které někdy
měly miminko. Děti vyrobily dárek nejen
pro svou maminku, ale také pro babičky
v pečovatelském domě. Snad je naše kytička zahřála u srdíčka.

/ Foto: Všichni gratulanti pěkně pohromadě

Všem přejeme krásné jarní dny plné
slunce a pohody.
MŠ Loket

Poděkování
Děkujeme dětem a paním učitelkám
z loketské mateřské školy za krásná
přáníčka ke Dni matek. Přáníčka nám
udělala velkou radost!
Babičky z domu s pečovatelskou
službou ve Sportovní ulici
/ Foto: Pěkná kvítka, není-liž pravda?

Krátce ze ZUŠ Horní Slavkov
N
a konci měsíce dubna se uskutečnil další streamovaný koncert z prostor koncertního sálu Pluhova domu. Jako každé jaro
k nám zavítali členové Karlovarského symfonického orchestru a za tuto dlouhodobou
spolupráci jsme velmi rádi. Záznam koncertu
lze shlédnout na YouTube kanále KSO.

V průběhu května jsme začali navštěvovat předškoláky v mateřských školkách,
postupně jim představujeme hudební nástroje, zahrajeme několik písniček nebo
skladeb, děti si mohou hru na nástroje i vyzkoušet. Reakce jsou krásné a spolupráce
s mateřskými školkami výborná.
Na co se můžete těšit v červnu 2021? Třídní přehrávky, výstavy výtvarného oboru,
závěrečná vystoupení žáků literárně dramatického oboru, koncert karlovarských
symfoniků pod širým nebem, absolventský
koncert žáků hudebního i tanečního oboru,
vystoupení nejmladších žáčků z Přípravné
estetické výchovy nebo závěrečné vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ.

Základní umělecká škola Horní Slavkov
vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok
2021/2022, přihlášky již teď můžete podávat na www.izus.cz. V případě, že nevíte,
na který hudební nástroj své dítě přihlásit,
je možné domluvit konzultaci u jednotlivých vyučujících. Kontaktujte prosím ředitele školy k domluvení termínu.
Na závěr děkujeme všem, kteří pro ZUŠ
hlasovali v projektu dávámemilion.cz,
momentálně probíhá výběr nejlepších
příběhů a následně proběhne vyhlášení vítězů. Zároveň dáváme na vědomí, že
náš projekt „Podpora distančního uměleckého vzdělávání“ byl vybrán jako jeden
z finalistů výzvy ČSOB – pomáháme regionům. Tento projekt máte možnost podpořit od 5. 6. 2021 – informace najdete na
www.zushslavkov.cz, Facebooku, Instagramu nebo na YouTube.

Bc. Jan Zapf, dipl.um.,
ředitel ZUŠ

6 / ROZHOVOR

Loketské listy / červen 2021

Při práci se nechávám unést příběhem
K

jen severská detektivní škola teď frčí,
o tenhle jazyk je určitě zájem.
Konkurence je větší, než by se mohlo zdát.
V Česku překládá literaturu ze švédštiny nespočet velice zdatných překladatelů, nemnozí
se překlady zabývají desítky let. Spolek Překladatelů severu v tuto chvíli registruje na třicet
členů včetně čekatelů. Vzhledem k zájmu čtenářů, k objemu nakupovaných práv nakladateli, k různorodosti žánrů a v neposlední řadě
i k délce práce na překladu se však konkurence vhodně rozptýlí.

dyž jsem zjistil, že máme v Lokti překladatelku (a ne ledajakou, nýbrž speci
alistku na švédský jazyk), musel jsem ji zkrátka vyzpovídat. Miluju literaturu a všechno s ní
spojené, ale pod pokličku překládání jsem
ještě nenakouknul. Adriana Vendl se ráda rozpovídala o své minulosti, současnosti i svých
touhách a já se společně s ní ponořil do knižního světa.
Jste překladatelka ze švédštiny, takže
hned na začátek se zeptám – začala jste
tenhle jazyk překládat proto, že jste
pouze využila jazykové znalosti, nebo
bylo překládání záměrem od začátku
a s tím plánem jste se švédštinu začala
učit? Kde byly začátky?
V podstatě se dá říci, že jsem se k překládání
ze švédštiny dostala náhodou. Přestože jsem
už jako dítě byla obklopena knihami a rodiče
mě podporovali ve studiu jazyků, vydala jsem
se jinou cestou a plánovala jsem se profesně
věnovat oboru chování zvířat, který jsem studovala na Karlově Univerzitě. V rámci státní
zkoušky z angličtiny jsme tehdy měli přeložit
sto padesát stran z oborové literatury, k čemuž
se vázalo i studium překladu. Práce na knize
mě naprosto pohltila, ovšem patrně ne natolik, abych změnila směr svého počínání. Ten
se udál, až když jsem ke konci studií odjela
do Švédska. Cesta se z plánovaných čtrnácti dnů protáhla na osm let. Měla jsem pocit,
že jsem přišla domů. Když jsem poslouchala
tu znělou řeč, jako kdybych se rozpomínala
na prastaré zapomenuté příběhy. Na mýtické
ságy, kterým jsem zatoužila porozumět. A tam
to všechno začalo. Ovšem to jsem ještě zdaleka
nic netušila.
Je fuška se naučit švédsky tak, abyste se mohla překládáním živit? Vy jste
tam žila osm let, mně to přijde jako
strašně krátká doba, takže musíte být
velký talent.
Kdyby se měli švédsky učit všichni, aby se
tím mohli živit, nepochybně by to pro mnohé
byla fuška. Připouštím, že mám jistou výhodu
v učení se jazyků jaksi intuitivně, navíc vždy
když se učíte přímo v dané jazykové oblasti,
načerpáte znalosti mnohonásobně komplexnější než v jazykovém kurzu ve své rodné
zemi. Samozřejmě, že jsem vnímala, že se
učím rychle, na druhou stranu mi byla k výhodě znalost němčiny. Po roce života ve Švédsku
jsem plynně mluvila a po dvou letech jsem
měla téměř neprůstřelný göteborský přízvuk.
Ještě ani tehdy jsem netušila, že bych někdy
mohla překládat knihy, přestože jsem na počátcích studia trávila dost času porovnáváním

/ Foto: Překladatelka Adriana Vendl
českých překladů švédských knih. Později
jsem v Göteborgu pracovala jako překladatelka do češtiny v marketingu a v medicínském
průmyslu, a to už jsem si vážně pohrávala
s myšlenkou překladu literatury. K tomu jsem
se ale uchýlila až po návratu do Čech. Talent
je nepochybně třeba, obzvlášť pokud nemáte
vystudované překladatelství, které vám dává
v branži mnohé výhody. Spoustu věcí se tak
učíte metodou pokus omyl, a ta je mi – stejně
tak jako při studiu jazyka – jaksi příjemnější,
přirozenější.
Jaký je život ve Švédsku? Nelákalo vás
tam zůstat?
Švédsko pro mě vždy bylo synonymem velkého sepětí s přírodou. Hned od počátku jsem
cítila, že lidé chovají všechno živé kolem sebe
v mnohem větší úctě, než jak je tomu u nás.
A to ve velké míře ovlivní celou společnost
a její chod. Švédi si také více považují zdraví
a pečují o něj prevencí, sportem a stravou, což
k nám naštěstí už také přichází. Měla jsem
možnost žít v jednom z nejzelenějších měst
Evropy, kousek od moře, takže kromě kultury a jazyka bylo stále co objevovat. Měla jsem
období, kdy jsem byla přesvědčená o tom, že
tam zůstanu, přestože na ty dlouhé tmavé
zimy jsem si nikdy nezvykla. A stejnou náhodou, jakou jsem se dostala tam, mě pak osud
zavál zpátky domů. Když řeknu domů, myslím
tím Loket, přestože jsem „náplava“ z okresu.
A lepší domov jsem si ani přát nemohla. Neměnila bych!
Jak velká konkurence je u nás, co se
týče překládání švédských knih? Přece

Vybíráte si tituly, nebo necháváte výběr
na nakladatelství?
Tituly si volím z těch, které mi nabízí nakladatelství většinou už ve chvíli, kdy získá práva.
Vybírám na základě toho, jak mi sedne styl daného autora, zda mě osloví žánr, ale také pečlivě zohledňuji čas, který knize mohu věnovat.
Donedávna jsem ještě pracovala na plný úvazek v mezinárodní škole, takže jsem se musela
ve výběru čas od času omezovat víc, než jsem
chtěla.
Máte oblíbený žánr nebo spisovatele?
Co se týče jak četby, tak i práce, nejsem jednoznačně vyhraněná. Ovšem neplatí, že to, co
mě baví číst, mě baví i překládat. Zásadně mi
jako oddechová literatura není blízký žánr krimi, byť ho překládám, a dokonce velice ráda.
Řekla bych, že nejdůležitejší je, jak moc se
ztotožníte s autorem. Jakmile mi nakladatel
nabídne překlad, já si ho projdu a velice záhy
poznám, jestli je to ono. A pak už je jedno, zda
se jedná o dobrodružnou knihu pro děti nebo
psychothriller.
Je něco, co byste nikdy nepřekládala?
A už jste nějakou knihu odmítla?
Zpočátku jsem si myslela, že bych se nechtěla
věnovat drsnější sortě literatury, protože sama
tomuto tématu neholduji. Nemám ráda násilí.
Záhy jsem zjistila, že mi to při práci nevadí, byť
překládané knihy hodně prožívám a nezřídka
mi začnou splývat se skutečností. Naopak mě
baví, když se rozehrají emoce a přiznám se, že
jsem se nejednou při práci i bála. Stalo se, že
jsem knihu odmítla, ale spíše z důvodu nedostatku času, nicméně ze zkušenosti vím, kterého autora bych už překládat nechtěla.
Jaký sen nebo cíl před sebou ještě
máte? Herec si většinou přeje hrát Hamleta, máte podobnou metu?
Odjakživa mě zvláštně rozeznívá poezie Thomase Tranströmera, laureáta Nobelovy ceny
za literaturu, kterého lze v češtině ochutnat
v bravurním podání Milana Richtera a Dag-
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mar Hartlové. To považuji za takovou osobní
překladatelskou metu. Spíše by šlo ale o takové niterné vyžití než něco, kam bych skutečně
mířila. Velice ráda bych se ale ujala překladu
knihy popularizované biologie nebo i některé odborné etologické publikace, například
od Pera Jensena.
Máte při práci nějaký systém nebo
zkrátka jedete stránku po stránce a necháváte se unášet příběhem?
Práce na překladu knihy je takovou syntézou
všeho vámi zmíněného. Je třeba se s danou
knihou důkladně seznámit, zjistit, jak autor
pracuje s textem, jak chce na čtenáře působit,
jak rozvíjí příběh. To je taková základní rovina. Pak opravdu pracuji stránku po stránce,

ovšem nejde o žádný manuální přepis textu.
V této fázi přichází na řadu ta magická část
celé práce, kdy se musím nechat částečně
unést příběhem, abych byla schopna autenticky, ovšem pro českou kulturu přeneseně, podat tentýž zážitek, jaký by čtenář měl,
kdyby knihu četl v originále. Vždy se snažím
s veškerou úctou k autorovi zachovat ve volném překladu jeho osobitý styl a nevkládat
do textu moc sebe. Tady se nelze rozběhnout
a úplně popustit uzdu. A to mě na překládání
tak baví. Máte dostatek prostoru pro kreativitu a zároveň pečujete o dílo někoho jiného.
Já vždycky říkám, že dobrý překladatel
by měl být i dobrým autorem. Zkoušela jste i vy sama už něco napsat?

K U L T U R N Í
do 30. 11. 2021
Loket – LOKETSKÁ ZÁKOUTÍ – soutěž amatérských fotografů – pořádá: Město Loket
do 17. 6. 2021
Městská knihovna Loket – VÝSTAVA: Zdeněk
Machytka – výstava ke stému výročí narození
loketského výtvarníka, ilustrátora a patriota –
pořádá: Městská knihovna Loket
do 20. 6. 2021
Loket a okolí – Loupežníci v lese, děti nebojte
se – bezkontaktní přírodní stezka v okolí Lokte
– pořádá: Partnerský spolek
1. 6. – 30. 6. 2021
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI*
Vanda Činčerová: Fotografie – druhá z pravidelného cyklu minivýstav SOU*HVĚ*ZDI – vstup
zdarma – pořádá: Městská knihovna Loket
19. 6. – 2. 9. 2021
Městská knihovna Loket – VÝSTAVA: 100 let
Městské knihovny Loket – století knihovny
v dokumentech a fotografiích – vstup zdarma –
pořádá: Městská knihovna Loket
10. 6. 2021 18:00 – 19:00
Městská knihovna Loket – Teodor Kravál:
Hoaxy jsou sexy! – přednáška – vstup zdarma –
pořádá: Městská knihovna Loket
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11. 6. 2021 14:00 – 16:00
Loketské náměstí – Bleší trhy na loketském
náměstí – tradiční skoroletní blešák na náměstí
mezi trojičním sloupem a kašnou – vstup zdarma. Pořádá: Městská knihovna Loket
11. 6. 2021 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Stromboli – Futurum – Vilém
Čok & Bypass – pořádá: VLNY music agency
16. 6. 2021 15:00
Městská knihovna Loket – Kýbl blaha 6 –
turnaj v hodu mokrou houbou do obličeje již
pošesté – vstup zdarma – pořádá: Městská
knihovna Loket
19. 6. 2021 17:00
Městská knihovna Loket – Vernisáž výstavy
100 let Městské knihovny Loket –
Hudební doprovod skupina End of Scream –
vstup zdarma – pořádá: Městská knihovna
Loket
20. 6. 2021 17:00
Loket a okolí – TOULKY LOKETSKEM: Petr
krása – Život v lese – pořádá: Hrad Loket
24. 6. 2021 20:00
Hrad Loket – „Loket – to nejlepší – THE BEST
OF Pouličního divadla Viktora Braunreitera“ –
pořádá: Hrad Loket

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Svým drahým sourozencům Petrovi a Pavlovi Jakubáčovým přeji
vše nejlepší k jejich významnému životnímu jubileu 60. výročí narození,
které oslavili 22. 5. 2021.
Sestra Zdeňka Pacherová,
rozená Jakubáčová, s rodinou

Souhlasím s vámi. Překladatel by měl jednak
výborně ovládat jazyk, z něhož překládá, a zároveň vládnout jazykem, do nějž význam přenáší, a nesmí postrádat kromě citu pro psaní
i jistou dávku vyjadřovacích schopností. To
je základní předpoklad. Já jsem si vloni splnila takový malý sen a přeložila vlastní knihu,
kterou jsem napsala švédsky v době, kdy jsem
se v rámci studia na Univerzitě v Göteborgu
zabývala identitou. Kniha má švédské ISBN,
nicméně jsem ji nevydala a doufám, že vydání
české verze se mi podaří uskutečnit. Od doby,
co intenzivně překládám, píšu o dost méně,
ale mám námět na knihu, které bych se v budoucnu chtěla věnovat.
Rozhovor vedl A. Mazáč

Č E R V E N
25. 6. 2021 16:00 – 19:00
Hradby pod pivovarem sv. Florián – Velká
skřítčí slavnost! – akce pro děti – pořádá:
Městská knihovna Loket
25. 6. 2021 20:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – My Fair lady – klasický
muzikál v podání libereckého divadla F. X. Šaldy
– pořádá: VLNY music agency
26. 6. 2021 15:00
Hrad Loket – Popelka – hudební pohádka pro děti
i dospělé od žáků karlovarské hudební umělecké
školy Antonína Dvořáka – pořádá: Hrad Loket
27. 6. 2021 18:00 – 23:00
Amfiteátr Loket – Giuseppe Verdi: Il Trovatore
– světová operní klasika v podání libereckého
dovadla F. X. Šaldy – pořádá: VLNY music agency
30. 6. 2021 17:00
Loket a okolí – TOULKY LOKETSKEM: Filip
Prekop – Loketské věže – pořádá: Hrad Loket
Přehled připravovaných kulturních a sportovních
akcí ve městě i s podrobnostmi najdete zde:
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Sto let Městské knihovny Loket
K

nihovny jako zařízení pro shromažďování knih a jiných publikací představují od svých počátků až dodnes základní
pilíř v šíření vzdělanosti, poučení a zábavy.
Jednotnou organizační strukturu a základní způsoby práce jim u nás stanovil zákon
„o veřejných knihovnách obecních“, vydaný
nově vzniklou Československou republikou
22. července 1919. Uložil všem obcím zřídit
na své náklady veřejné knihovny.
Ustanovení knihovního zákona začaly správní orgány města Lokte postupně naplňovat
od podzimu roku 1920. Šťastně se pro tyto
úkoly podařilo angažovat Antona Gnirse, který se stal předsedou knihovní rady, ustavené
dne 29. října 1920.
Pro umístění knihovny určila městská správa
prostory v přízemí zadního traktu radnice při
nároží do Radniční ulice, z nichž jedna místnost byla zařízena jako čítárna a dvě pro uložení knihovního fondu. Za knihovníka pro
čtenářskou a výpůjční agendu byl přijat zaměstnanec městského úřadu Franz Schöbel.
Po ukončení přípravných prací byla obecní knihovna slavnostně otevřena v pondělí
11. července 1921 a den poté se rozběhl její
běžný provoz, který upravil knihovní řád
vydaný knihovní radou. V době zahájení činnosti měla knihovna k dispozici fond s 984
svazky publikací získaných převážně dary
a nákupem z obecních příspěvků. Zpomalení prvotního tempa rozvoje způsobila v prv-

/ Foto: První sídlo loketské knihovny od
roku 1921 (kanceláře dnešní knihovny) –
současný stav

/ Foto: Sídlo městské lidové knihovny do
roku 1983 (dnešní Muzeum tajných spolků) –
současný stav

ní polovině třicátých let hospodářská krize
doprovázená vysokou nezaměstnaností
místních obyvatel, kvůli níž byly takto postiženým uživatelům knihovny odpouštěny
výpůjční poplatky.

1939 po dlouhých letech F. Schöbela městský zřízenec Friedrich Lochschmidt, jemuž
byl určen nový odborný dohled. Knihovní
fond byl podroben revizi a musely z něj
být vyřazeny všechny z hlediska nacistické
ideologie závadné publikace.

Anton Gnirs řídil činnost obecní knihovny
až do své smrti 10. prosince 1933. Jeho úlohu ve vedení knihovny poté převzal profesor zdejší reálky Heinrich Zimmermann.
Německé osídlení Lokte podmínilo skutečnost, že místní obecní knihovna vznikla
jako knihovna jazykově německá. Ačkoliv
v době první Československé republiky narůstal v Lokti postupně počet Čechů, nikdy
nedosáhla jejich národnostní menšina velikosti, jež by umožnila zřídit ve městě také
českou obecní knihovnu. Její funkci proto
převzaly místní české spolkové organizace,
jimž na pořizování veřejného knihovního
fondu a jeho využívání přispívala obec zákonem určenými subvencemi.

/ Foto: Anton Gnirs, první předseda rady
loketské obecní knihovny 1921–1933

Odtržení pohraničí českých zemí a jeho
přičlenění k nacistickému Německu a jím
posléze rozpoutaná válka ukončily veřejný život místní české menšiny a dotkly se
citelně i dosavadního řízení a fungování
zdejší obecní knihovny. V systému nacistického státu ukončila činnost knihovní rada
a na místě knihovníka nahradil v březnu

Po skončení druhé světové války došlo
k vystěhování většiny německého obyvatelstva Lokte a k postupnému osídlení
města novými, převážně českými obyvateli. Po této národnostní přeměně osídlení
ztratil původní fond německé knihovny pro
nové obyvatele města svůj význam a jeho
většina podlehla zničení. Pouze větší část
odborné literatury a periodik z něj zachránilo převzetí do knihoven některých nových institucí.
Jelikož obnovené Československo navázalo
ve veřejném životě na legislativní úpravy
předchozí republiky, bylo třeba pro české
obyvatele Lokte zřídit také novou obecní
knihovnu. Knihovní soubory vytvořené
místními českými spolky do roku 1938 byly
během války značně rozchváceny, a proto
bylo nutno vše budovat od samého začátku.
21. února 1946 byla ustavena knihovní
rada. První přírůstky do knihovního fondu
přišly jako dary v rámci pomoci pohraničí
od vnitrozemských institucí a byl do něho
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ČERVNOVÝ PROGRAM ODDĚLENÍ PRO DĚTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOKET

8. 6. 2021 – 10:00
Bookstartový klub s NAŠÍM PRASÁTKEM – Otevřený, literární, poetický
a hravý klub pro maminky s dětmi 1–3
roky. Vtipná leporela Naše prasátko od
Jaromíra Plachého o všedních činnostech
prostě nejdou nechat bez povšimnutí.
14. 6. 2021 – 16:00
V zajetí PŘÍBĚHOSTROJe – knihařská dílna s Katkou Brindzovou pro účastníky tvůrčí hry. Vázání knih příběhů, které
jste vytvořili během hry. Na dílnu se prosím telefonicky registrujte. V případě, že
vám termín nevyhovuje, náhradní dílnu je
možné domluvit během víkendu 5.–6. 6.
/ Foto: Heinrich Zimmermann převzal
vedení loketské obecní knihovny po úmrtí
Antona Gnirse
včleněn i zachovaný zbytek knihovny
předválečné loketské tělovýchovné jednoty Sokol. Až poté bylo možno z příspěvků
národního výboru i několika dalších organizací postupně nakupovat také novou
knižní produkci. Obecní knihovna získala
zprvu prostory v budově bývalé místní reálky. Zpočátku se vystřídalo na místě knihovníka několik osob. Teprve v roce 1949
se našlo jeho stabilnější obsazení, když
nastoupil do knihovny učitel Antonín Filip.
Politický převrat v únoru 1948 umožnil
v našem státě nástup komunistického režimu, v jehož rámci se změnily i dosavadní
poměry vedení a správy obecní knihovny.
Roku 1949 ukončila činnost knihovní rada
a veškeré záležitosti řízení knihovny převzal místní a posléze městský národní výbor. Ani poté se neutěšená situace zejména
v umístění knihovny nezlepšila. Z prvního
poválečného působiště ve školní budově se
s rostoucím knihovním fondem stěhovala
po několika dosti nevhodných prostorách
ve městě. Teprve v roce 1953 získala již
pod novým názvem Místní lidová knihovna upravené místnosti v domě č. 65. Její
knihovní fond byl v padesátých a sedmdesátých letech znovu podroben prověrkám.
Tehdy také nově upravil poměry našeho
knihovnictví zákon přijatý v červenci 1959.
Odborný dohled nad místními knihovnami
byl jím svěřen knihovnám s vyšší působností, tedy okresním a krajským.
A. Filip vedl knihovnu až do svého úmrtí
v roce 1967. Knihovny se po něm ujal učitel Jan Štěpánek a na začátku roku 1976 jej
ve funkci knihovníka vystřídal úředník Ka-

10. 6. 2021 – 16:00
Vypravěčská čítárna v městečku
MAMOKO, pro děti 3-6 let a jejich rodiče – Tradiční čítárna – odpoledne plné
předčítání, kvízů a tvoření pro děti „školkou povinné“. Prostor pro společné chvíle
rodičů s dětmi nad krásnými knihami a zapeklitými úkoly. Staňte se na chvíli Alfonsem Chobotem, Otýlií Sádelkovou nebo
Želvajzem Skořápkou, obyvateli kresleného městečka Mamoko. Zažijte jejich kreslená dobrodružství na vlastní kůži. Postavme spolu městečko MAMOKO!
15. 6. 2021 DO 17:00
Ukončení hry V zajetí PŘÍBĚHOSTROJe – Poslední možnost odevzdání knih příběhů do knihovny.

rel Horčička, kterému po dobu jejího výkonu do roku 1982 vypomáhala důchodkyně
Anna Řehoříková.
Po krátkém mezidobí nastoupila ve druhé
polovině roku 1983 do loketské knihovny první odborně i prakticky připravená
knihovnice Marcela Hadravová. Již na počátku svého působení se musela vypořádat
se zásadním úkolem přestěhování knihovny do rekonstruovaného rohového domu
č. 96 mezi hlavním a Tyršovým náměstím,
jenž skýtal příznivější podmínky pro její
umístění i práci. Po ukončení přestěhování
byla na začátku roku 1984 již jako městská
knihovna otevřena veřejnosti.

Zkrácená verze článku autorů
Vladimíra a Evy Vlasákových
Pokračování v červencovém čísle Loketských listů

25. 6. 2021 17:30 – 20:00
VELKÁ SKŘÍTČÍ SLAVNOST 2021
– Místo konání – hradby pod pivovarem
sv. Florián. Tradiční knihovnické zakončení školního roku pro všechny děti (juchající při očekávání prázdnin), rodiče (unavené), pro malé i velké milovníky Buchet a
loutek, skřítků a tvoření.
17:30 – 19:00
Výtvarné dílny Skřítci všude, kam se podíváš – Kýbl blaha – Foukání knihtriček –
Fotobuňka s bublinou – Válecí čtecí kout
– Výstava knih příběhů ze hry V zajetí
PŘÍBĚHOSTROJe
Hlavní program v baště:
18:00 Zahájení slavnosti, přivítání prvňáčků mezi čtenáře
18:15 V zajetí PŘÍBĚHOSTROJe – vernisáž výstavy a ocenění autorů knih příběhů
18:30 Vyhlášení nejotrlejších čtenářů
ponejvíce zavřené knihovnické sezóny
2020–2021
19:00 SKŘÍTEK – pohádka vyhlášeného
divadelního spolku BUCHTY A LOUTKY
20:00 Rozpuštění slavnosti
V průběhu akce občerstvení z pojízdného
BISTRA ZA VODOU.
V případě nepřízně počasí se akce přesune do knihovny.
Změna programu vyhrazena.

VÝZVA LOKEŤÁKŮM
K VÝSTAVĚ KE
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
LOKET
Vážení přátelé, máte fotky, diplomy
nebo jiné upomínky z jakéhokoli období činnosti Městské knihovny Loket v letech 1921–2021? Jste ochotní
nám je půjčit na výstavu ke 100. výročí otevření knihovny? Pak jste naši
lidé! Ozvěte se nám, prosím, na náš
Facebook, Instagram, mailovou adresu knihovna@mkloket.cz, telefon
352684229 nebo osobně u pultu
knihovny. Vernisáž výstavy bude
19. června a výstava potrvá do 2. září
2021. Děkujeme!
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Znovuotevření hradu Loket a přípravy na letní sezonu

P

okud nebudeme počítat krátké několikadenní omezené otevření v prosinci roku
2020, dá se říci, že hrad otevřel v květnu své
brány po sedmi měsících a mohl tak přivítat
své první návštěvníky roku 2021.
Samozřejmě se ihned začalo velmi usilovně
pracovat na plánech pro letní sezonu, aby
se opět mohl hrad pyšnit nejen svou historií, ale i bohatou nabídkou všemožných
kulturních pořadů, které pobaví, potěší
a zasvětí do tajů přírody a dějin. Stejně jako
tomu bylo v loňském roce, tak i v tom letošním jsou v plánu dechberoucí zážitky
nejen za zdmi hradu, ale i takové, které
na hradě započnou a zavedou své návštěvníky do blízkého okolí. Již od půlky měsíce června startují jednotlivé akce zahrnuté
v programech s názvem „HRAD LOKET MÁ
KUlturní LÉto“ a „Toulky Loketskem“, obě

jmenované akce budou trvat až do poloviny
září a v součtu jsou plánovány bezmála tři
desítky zážitků různého charakteru.
V současnosti je stále v řešení, zda a za jakých
podmínek realizovat věhlasné Středověké
slavnosti purkrabího Půty, samozřejmě je vše
závislé na vládních nařízeních.
V měsíci červnu jsou naplánovány dvě
toulky Loketskem. Jedna přírodovědná,
která účastníkům akce přiblíží život v lese,
bude v doprovodu Petra Krásy a historická, týkající se loketských věží, v doprovodu Filipa Prekopa. Milovníci divadelního
umění se mohou těšit na noční prohlídku
hradu pod názvem „Loket – to nejlepší –
THE BEST OF Pouličního divadla Viktora
Braunreitera“. Jedná se o nejlepší vystoupení za 15 let účinkování divadla na loket-

Umění brku
na hradě
Loket
N

a hradě je od června nová dětská dílna s názvem Umění brku
Ta dětské návštěvníky přenese v čase
do středověké písárny – skriptoria, kde
to voní barvami a inkoustem a každý
zdatný dětský psavec si může na památku zkusit vytvořit iluminovaný rukopis –
své jméno.
Dílna se skládá ze tří pracovních stolů,
přičemž první je veden pod názvem INICIÁLA – zde si z šablon dětský návštěvník
vybere počáteční písmeno svého jména
a přes tzv. osvitové okénko si může zdobnou iniciálu obkreslit na svou listinu.
Na druhém stole se stane dítě PÍSAŘEM –
k připraveným šablonám písmen si nanečisto vyzkouší psaní zbylých písmen svého jména brkem a inkoustem na pultíku
ve vzpřímené poloze, jak tomu bylo dříve.
Následně se přesune k třetímu stolu ILUMINÁTOR a na něm si pastelkami vybarví
iniciálu, celou listinu ozdobí bordurami
a zpečetí razidlem.
Každý dětský písař je vítán a očekáván.
Mgr. Jana Těžká,
ředitelka HRADU LOKET, o.p.s.

/ Foto: Písařská škola ve třech etapách

ském hradě. Dovolím si v tomto směru citovat Viktora: „Čemu jsme se nejvíc smáli?
Čemu se nejvíc smáli diváci? My to víme…
a vy?“
Pokud holdujete spíše divadlu spojenému
s hudbou, vřele doporučujeme vystoupení
žáků Základní umělecké školy Antonína Dvořáka z Karlových Varů pod vedením Heleny
Tašnerové, kteří zde odehrají hudební pohádku pro děti i dospělé s názvem Popelka.
Hrad opravdu bude žít naplno, věříme, že jej
naplní návštěvníci z celé republiky a blízkého
německého příhraničí a pomohou nám tak
překonat finanční ztráty z doby uzavření.
Veškeré podrobné informace o konání jednotlivých akcí se dozvíte na webových stránkách
hradu nebo na jeho facebookovém profilu.
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Exponát měsíce června 2021 ze sbírek hradu Loket
MADONA – PANNA MARIE S JEŽÍŠKEM
OLEJ NA PLÁTNĚ, 1.POL. 19. STOLETÍ

na plátno a bylo zhotoveno v první polovině
19. století. Motivem malby je Madona – Panna Maria, která v sepjatých rukách drží malého Ježíška spoře zahaleného světlou drapérií.
Její hlava a větší část postavy jsou zahaleny
modrým pláštěm. Velmi mladě působící Madonka láskyplně klopí zrak směrem ke spícímu dítěti a potemnělé pozadí podtrhuje
jediné ústřední téma obou postav. K dílu se
zachoval ozdobný rám v podobě jednoduché, hluboce projmuté původně zlacené lišty,
na okrajích zdobené obloučky s perlovcem.
Tento typ rámu je zcela typický pro období první třetiny až první poloviny 19. století
a jednoznačně byl od počátku autentickou
součástí díla.

V únorovém čísle Loketských listů jsme
v poměrně obsáhlém článku prezentovali
po restaurátorském zásahu navrácenou pozdně gotickou dřevěnou plastiku Madony
Assumpty, jejíž zdařilou revitalizaci provedl
restaurátorský ateliér Akademie výtvarných
umění v Praze. Úspěšným plodem spolupráce Hradu Loket, o.p.s. s touto institucí však
není jen tato jedna realizace, ale i soubor
několika dalších sochařských a malířských
prací.
Kolekce obrazů a prací na papíře patří v rámci loketské sbírky k početně nejrozsáhlejším
a tematicky nejrozmanitějším souborům,
zároveň však nejvíce postiženým menší či
větší měrou poškozením, za posledních sto
let způsobeným neodpovídajícím deponováním, neodbornou manipulací a častým
stěhováním. Mnohdy se díla stala součástí sbírky už v poškozeném stavu. Problém
s uložením sbírkových předmětů vyřešil nově
vybudovaný depozitář, který hradu často
závidí i daleko renomovanější sbírkotvorné
instituce. Degradaci uměleckých děl je však
nutno i přes mnohdy vysokou hradbu nedostatku finančních prostředků řešit ekonomicky, časově a odborně náročným restaurováním. Pojďme se s jednou takovou úspěšnou
realizací seznámit.
Pro obraz Madonky s Ježíškem bylo stěhování do nového depozitáře skutečným požehnáním. Silně poškozené plátno pod silným
nánosem degradovaných lakových vrstev
však dávalo tušit skrytý umělecký potenciál díla. Citát z restaurátorské zprávy, která
má celkem 140 stránek a byla zpracována
zhotovitelkou zakázky, restaurátorkou paní
Martinou Saloňovou a je doplněna vynikající
dokumentací o laboratorním průzkumu provedeném Ing. Lenkou Zamrazilovou, nám
mimo jiné ilustruje před renovační stav obrazu: „Dílo se v současné době nachází v nevyhovujícím stavu a je nutné ho udržovat v horizontální poloze kvůli uvolněné barevné
vrstvě ve spodní části obrazu. Lněné plátno

/ Foto: Panenka Marie s Ježíškem v novém
hávu Zdroj: hrad Loket

/ Foto: Madonka před restaurováním Zdroj:
hrad Loket
je na mnoha místech proděravělé, největší defekt se nachází v pravém horním rohu
a je způsobený pravděpodobně protržením.
Další perforace se nacházejí v pravém dolním rohu včetně trhliny v plátně a defektu
kruhového tvaru. Na malbě ulpívá silná vrstva prachových depozitů, některé barevné
vrstvy jsou odřeny. Místy je barva opadaná
až na plátno.“ Tolik jen pro krátkou ilustraci.

Mariánský kult a zobrazování Madony s Ježíškem byl již v barokním období velmi frekventovaným tématem, jež pro svou oblibu
ještě více gradovalo v 19. století, kdy malířské
dílny obrazy s touto tématikou často v nevalné kvalitě produkovaly ve značném množství.
To však v našem případě naštěstí neplatí,
a naopak máme možnost být konfrontováni
s dílem vysoké hodnoty uměleckého zpracování vzešlé z ruky bezpochyby odborně
poučeného autora období vrcholícího biedermeieru. Autor, který své dílo nesignoval, což
pro období jeho vzniku není nikterak neobvyklé, již od počátku zcela evidentně malbu
nevytvářel pro konkrétní prostoru sakrálního
charakteru, jak by pro nás vzhledem ke zvolenému tématu mohlo být zavádějící, ale zcela
jistě pro měšťanský interiér profánního typu,
jak nám napovídá velmi jemně, až uklidňujícím dojmem pojatá Madonka s pokročilou
desakralizací mariánského tématu.
Po rok a půl trvajícím restaurování, které
za využití nejmodernějších materiálů a technologií pod odborným dohledem doc. A.
Pokorného a ak. mal. T. Popovové brilantně
provedla restaurátorka paní Martina Saloňová Jarošová, má laický divák možnost posoudit stav obrazu před započetím a po úspěšném dokončení nezbytných restaurátorských
zásahů, jež dílu vdechly původní podobu.

Samotné dílo má rozměry 83 x 68 cm, je provedeno technikou malby olejovými barvami

J. Hejda, správce depozitáře

1/1

3 000 Kč

(190 x 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 x 137 mm)

Všeobecné obchodní podmínky, ceník i přihlášku najdete na webu města Lokte.

1/3

750 Kč

(125 x 137 mm)

Ceník inzerce: (ceny jsou bez DPH)

1/6

380 Kč (125 x 68,5 mm)

INZERUJTE V LOKETSKÝCH LISTECH!

12 / SOUTĚŽ

Loketské listy / červen 2021

Loketská zákoutí
SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

/ Foto: Zrcadlení na Ohři. Foceno v dubnu 2021 Autorka: Elvira Sýkorová

T

řetího kola soutěže Loketská zákoutí
se zúčastnilo 8 amatérských fotografů,
kteří nabídli prostřednictvím svých fotografií zajímavé pohledy na části města a okolí,
detaily z loketských uliček i objekt, který již
ve městě nenajdete. Fotografie byly zveřejněny 12. 5. na oficiálním profilu Facebooku
města Loket a opět se těšily velkému zájmu
obdivovatelů. Hlasovat o nejhezčí fotku
v tomto kole soutěže bylo možné od 12. do
20. 5. a výzvu vyslyšelo 171 hlasujících. Děkujeme za účast v soutěži fotografům i hla-

sujícím a těšíme se na další várku fotografií
v měsíci červnu!
A JAK HLASOVÁNÍ DOPADLO?
1. místo – Zrcadlení na Ohři. Autorka:
Elvira Sýkorová – 51 hlasů
2. místo – Večerní procházka. Autorka:
Irena Friedrichová – 41 hlasů
3. místo – Z procházky po loketských
hradbách. Autorka: Marcela Princová –
32 hlasů
4. – 6. místo – Rozhodnuto o demolici!

Autor: Miroslav Vaculík – 12 hlasů
4. – 6. místo – Otevřete dveře, podívejte
se na Měsíc! Autor: Robert Elish Tau – 12
hlasů
4. – 6. místo – Kdo to kouká z břečťanu?
Autor: Jan Váša – 12 hlasů
7. místo – Kdo se dívá srdcem, ten vidí
krásu všude kolem. Autorka: Hana Macháčková – 7 hlasů
8. místo – Svatý Jane Nepomucký, oroduj
za nás! Autorka: Inka Rozsypalová –
4 hlasy

Soutěž LOKETSKÁ ZÁKOUTÍ
vyhlásilo v březnu 2021 Město Loket. Zúčastnit se můžete buď jednorázově každý měsíc, nebo opakovaně – po dobu
9 měsíců zašlete vždy k 10. dni v měsíci 1 fotografii na adresu: fotosoutezloket21@gmail.com.
Úplná pravidla soutěže najdete na webu města
www.loket.cz/projekty-mesta

LOKETSKÉ LISTY / Vydává Město Loket, 15. ročník, číslo 6/2021/ vychází 1. týden v měsíci / náklad 1300 ks / zdarma / registrace: Ministerstvo kultury ČR
pod č. E 12593 / redakce: T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket, tel. 777 501 853, e-mail: loketskelisty@loket.cz / Šéfredaktor: Antonín Mazáč / tisk: HB PRINT, s.r.o.,
tel. +420 354 408 830, e-mail: info@hbprint.cz / Termín uzávěrky dalšího čísla je zveřejněn vždy v čísle aktuálním. / Příspěvky do letního dvojčísla (červenec–srpen)
Loketských listů posílejte nejpozději do 15. června 2021 na e-mailovou adresu loketskelisty@loket.cz / Inzerce: Podmínky, ceník a objednávkový list komerční inzerce
a inzerce volebních stran najdete na webu města Lokte. Vyplněné objednávkové listy zasílejte vždy nejpozději do 15. dne měsíce na adresu: k.rozsypalova@loket.cz.

