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Reprezentační ples navštívily více
než dvě stovky návštěvníků

V sobotu 23. února se loketský hrad opět po roce otevřel všem, kteří chtěli provětrat
plesové róby a zatančit si v rytmu rozličných songů v podání kapely A.S. band. Reprezentační ples města Lokte byl pro více než 200 návštěvníků příležitostí k zábavě i setkání
s přáteli. Pozvání přijal také starosta města Illertissen pan Jürgen Eisen s chotí. O pitný
režim hostů se postaral personál Hradní restaurace pod vedením p. Tetery. Večerem provázel Petr Čimpera, který hosty přivítal společně s panem starostou Petrem Adamcem.
Loketští ostrostřelci slavnostní salvou zahájili plesový večer, stejně tak i skvělé vystoupení taneční
skupiny Mirákl navnadilo přítomné dámy a pány
k první taneční sérii. Pozvání přijala i sympatická
zpěvačka a muzikálová herečka Daniela Šinkorová, která hosty okouzlila pásmem muzikálových a populárních písniček. Sličné hostesky od
dvaadvacáté hodiny večerní nabízely ze svých
klobouků lístky do tomboly. Ta byla letos opravdu bohatá, čítala totiž přes 200 hodnotných cen!
Mezi nimi již tradičně nechyběl televizor Philips,
několik luxusních dárkových košů, vouchery na
wellness pobyty v lázeňských zařízeních, ale také
například poukazy na jehňátka a lesní zvířátka.
Kuriozitou tomboly byly dva „Skutečné dárky“
(organizace Člověk v tísni) – včelí úl a koza, které
udělají radost obyvatelům až v daleké Africe. Plesové veselí pokračovalo až do 2. hodiny ranní, kdy
poslední spokojení hosté hradní branou spěchali
vstříc dalším nočním dobrodružstvím.
Město Loket děkuje všem, kteří se na přípravě i realizaci plesu podíleli, jmenovitě paní Šárce Žižkové, kulturní referentce hradu Loket, a dalším zaměstnancům hradu, personálu Hradní restaurace
Loket, moderátorovi plesu panu Petru Čimperovi
a jeho týmu hostesek, hostům – skupině Mirákl
a paní Daniele Šinkorové, taneční kapele A.S.

Band a samozřejmě i všem návštěvníkům plesu,
kteří vytvořili slavnostní a přátelskou atmosféru. Zvláštní poděkování pak patří všem štědrým
sponzorům. Doufáme, že se ve zdraví setkáme
na Reprezentačním plesu města Lokte i v příštím
roce!
Klára Rozsypalová
Město Loket děkuje všem sponzorům plesu
a dárcům bohaté tomboly:
Sedlecký kaolín a.s.
Františkovy Lázně AQUAFORUM a. s. - LÁZEŇSKÝ
HOTEL PAWLIK AQUAFORUM
Hotel Prezident, Karlovy Vary
Kmk Granit, a.s.
Rafting Ohře
FCC Enviroment s.r.o.
Pneuservis Robin, Norbert Večeřa
Lasting Sport s.r.o.
Hospoda u Radnice
Thun 1794 a.s
Kamila Bartůšková, Sokolov
Voss s.r.o.
Jiří Poupě, autoservis, Loket
Alžběta Schlossbauerová, Zdravíčko Loket
Euregio Egrensis
Ing. Bohumil Procházka, Loket
Petra Viterová, Loket

Restaurace Atmosféra, Loket
Drogerie Miroslav Volf, Loket
Jan Hála – lanové centrum Loket
Loketské městské lesy s.r.o.
Hrad Loket o.p.s.
Ivana Lojínová, Hotel Císař Ferdinand Loket
Hospoda U Gardnera Loket
Národní památkový ústav Loket
Aleš Hoch, Loket
Husqvarna Sokolov, Besto Pro s.r.o.
Jakub a Lenka Tichých, Loket
Petr Adamec, Loket
Agentura VLNY music agency
Galerie Cafe, Loket
Paradox Tatoo
Jan Smolík ,Kovovýroba-kovářství
Catr spol. s r.o.
Vinařství Mikulášek
Doupovské uzeniny Pelant
Komerční banka a.s.
Česká spořitelna a.s.
Plzeňský Prazdroj a.s.
Tomáš Kubín
Ing. Miloslav Štěpán,Květinové Město
Magdalena Scholzová, Loket
Escape Room Karlovy Vary
O-Servis s.r.o

2 | ŽIVĚ Z MĚSTA

Loketské listy • březen 2019

Koncert na podporu Tomáškova
boje s aplastickou anémií
kdy: 2. března od 18:00 do 20:00 hodin
kde: Galerie Café Loket
Vystoupí mladí loketští zpěváci Jake Aarons
a Lucie Šreinová, které oba doprovodí místní
houslista Vítězslav Adamec.

Tomášek je čtyřletý chlapeček, doma má ještě malého brášku Jiříka (18 měsíců) a staršího
Olinka (5,5 roku). Vše začalo v listopadu 2017,
kdy se mu najednou objevovalo hodně modřin,
což se nám nezdálo. Vzali jsme ho k doktorce
a podle krevního obrazu bylo jasné, že je zle.
Trombocyty byly tehdy na 16 tisících a hned
ten den jsme byli hospitalizováni v nemocnici
Sokolově. Za 2 dny následoval převoz do Plzně
na hematologicko onkologické oddělení. Tam
byla diagnostikována trombocytopenie způsobená Evansovým syndromem, která se ale sama
dala během 3 měsíců do pořádku a byl z něj zase
zdravý kluk.

Bohužel v říjnu 2018 se vše zase začlo kazit, nikdo neví a nedokáže říct, co to způsobilo. Destičky byly na nule, občas třeba 5 tisíc (kdy norma
je tak od 150 tisíc nahoru). Postupně se mu začal
kazit celý krevní obraz, nejen destičky. Tomášek
byl hodně v nemocnici a když byl doma, tak
nikam nemohl. Večer, dne 19. prosince 2018
dostal horečku, která byla hned druhý den ráno
pryč. My jsme s Tomáškem zajeli na kontrolní
odběr a krevní obraz byl šílený. Ihned následovala hospitalizace v Plzni na hematologicko
onkologickém oddělení. Byl tam bohužel i přes
Vánoce a domů se podíval až po 2 týdnech. Mezi
tím už podstoupil odběr kostní dřeně, kde už se
ukázalo, že neobsahuje buňky, které tam mají
být. Dále podstoupil trepanobiopsii, která měla
ukázat, zda je kostní dřeň v pořádku nebo ne.
Tomášek bohužel nemá v kostní dřeni vůbec
nic a nyní už je jasné, že mu vůbec nepracuje.
Za 2 týdny po tomto odběru byl přijatý už do
Prahy do Motola na další kontrolní odběr, který
bohužel potvrdil diagnózu - aplastická anémie.
Jednoduše řečeno jde o selhání kostní dřeně.
Ihned v nemocnici nabrali oba sourozence na
porovnání, zda by mu mohli darovat svou kostní dřeň. Bohužel ani jeden není vhodný dárce.
Naštěstí se povedlo najít dárce v registru dárců
a na začátku března čeká Tomáška transplantace
kostní dřeně.
Hodně lidí se nás od samého začátku ptá, zda
nám mohou nějak pomoci. Tato situace je pro
nás náročná jak psychicky, tak finančně. Manžel
musí být na dlouhodobé pracovní neschopnosti,
protože jezdí s Tomáškem po nemocnicích a já
jsem s nejmladším na rodičovské dovolené.
Moc děkujeme všem za jakoukoli pomoc.
Tomášek, Olinek, Jiřík, maminka a tatínek

Čištění řeky Ohře 2019
Milí občané Lokte, naše město je krásné ve všech
směrech, máme tu krásné památky a majestátný
hrad, zajímavá místa v přírodním okolí, nebo
taky spoustu romantických a relaxačních vyhlídek, ze kterých jde vidět centrum města ze všech
úhlů. To, ale určitě není všechno, našemu městu i nám samotným něco chybí. Procházeli jste
se někdy v okolí řeky? Určitě jste si všimli, že se
všude povalovalo mnoho odpadků, smačkané
plasty, plechovky nebo sklo, ale taky spoustu jiných věcí, které byste ani neočekávali, že uvidíte. Líbilo se vám to? Přijďte to s námi 6. dubna
uklidit, ať naše město září čistotou a můžeme být
ještě pyšnější na to, že bydlíme v krásném Lokti. Více informací naleznete na facebookových
stránkách města Lokte a na webových stránkách
města.
Kateřina Vašáková
a Berenika Adamcová, Loket

h r a d

L o k e t

Rituál Znouzectnost + Už Jsme Doma
15. 3. sál 20:00 140 Kč
Koncert Vltava
22. 3. sál 20:00 130 Kč
Retro swing party
Nechejte se vtáhnout do nezapomenutelné
atmosféry 20. a 30. let
30. 3. sály 20:00 250 Kč
Koncert Insania
6. 4. sál 20:00 130 Kč
Rituál Depeche mode revival
12. 4. sál 20:00 130 Kč
Pilsen Queen tribute band
3.5. sál 20:00 130 Kč
Seven That Spells - Psychedelic / Space rock
band from Croatia
3.5 sál 20:00 140 kč
26. ročník Středověké slavnosti purkrabího
Půty
10.a 11. 8 10:00 - 18:00
Roman Kvak

k o n c e r t y
AKCE HOSPODY U RADNICE
Laundered Syrup / Le Bain de Maid
1. 3. 20:00 - 22:30 vstup dobrovolný
JazzBooster / Schlagerfunk
8. 3. 20:00 - 22:30 vstup dobrovolný

p o d ě k o v á n í
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi, za starání se o loketské občany. Koncem
roku 2018 jsme se náhle dozvěděli, že už se nedostaneme do práce a studenti do škol. Zřejmě
díky líbivé politice zlevňovat jízdné některým
skupinám, se ostatním jízdné nejen zdražilo, ale
i celá jedna společnost zrušila spoje mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Situace byla vážná
ne-li kritická. Cestující byli znepokojeni, že se
nedostanou včas do zaměstnání a škol. Žádali
okamžitou nápravu u pana starosty. A na štěstí
se povedlo. V Lokti se občan dovolá přímo starostovi a ten problém osobně řeší. V jiných obcích pomáhala s podobnou situací hejtmanka
Karlovarského kraje, ale tady to řešil osobně pan
starosta Adamec. S poděkováním Konečná.

p o z v á n k a
Vážení občané, zveme vás na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Loket, které se koná ve čtvrtek dne 21. března 2019 od 16:00 hodin v zasedací
místnosti městské radnice (2. patro). Program zasedání bude zveřejněn v týdnu konání na webových stránkách města a na facebooku Města Loket.
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starosty

Nejen poslední týdny, ale
o to intenzivněji, rezonuje
naším městem téma největší investice za poslední
desítky let a to rekonstrukce
Dvorany. Minulé zastupitelstvo, včetně mě, schválilo v loňském roce úvěr na její rekonstrukci a na
podzim loňského roku došlo k zahájení stavebních
prací. Na nové vedení radnice, ale nejen na něj, padl
nelehký úkol, a to konečně definitivně rozhodnout
o využití tohoto objektu tak, aby sloužil primárně
loketským občanům. Zároveň aby tento provoz byl
pro město co nejeefektivnější. Návrh, který jsme
přednesli veřejnosti, je mimo kulturního sálu, se
kterým se samozřejmě stále počítá, využití části
prostor pro potřeby základní umělecké školy a dále
vybudování malého společensko-kulturního sálu
a prostor pro komunitní vyžití. K tomuto nás vedlo
několik důvodů, z těch nejzásadnějších je potřeba
každodenního využití alespoň části objektu, důstojné a reprezentativní prostředí pro výuku žáků
ZŠ, přímá možnost využití sálu pro potřeby ZUŠ,
blízkost základní školy, oživení centra města a další. Tím, že dojde k uvolnění prostor, ve kterých ZUŠ
sídlí v dnešní době, se otevře možnost tyto prostory ve Sportovní ulici dále využít pro spolkový život
(klubovny pro kroužky a spolky), ale i pro komerční
aktivity, jako je například veřejností zmiňovaná posilovna. Věřím, že tento zásadní krok přinese našim
občanům užitek a Dvoraně důstojné využití a že
s projektantem a zhotovitelem najdeme společnou
cestu jak tohoto výsledku dosáhnout.
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket
V sobotu 2. 3. 2019 se od 17:00 hodin v hospůdce U Gardnera koná 2. mistrovství Lokte v pečení kuřat. Kalibrovaná syrová kuřata
obdrží soutěžící od pořadatele. Startovné je
200 korun. POZOR! Omezený počet soutěžících, rozhoduje rychlost přihlášení!

Chystá se rekonstrukce oficiálních
webových stránek města Lokte
Město Loket připravuje rozsáhlou aktualizaci a rekonstrukci oficiálních webových stránek
města na doméně www.loket.cz. Při revizi zde
bylo zjištěno, že řada informací je neplatných či
zastaralých a nemálo odkazů nefunkčních. Z toho
důvodu nyní vyzýváme všechny níže uvedené
subjekty, aby v termínu do 30. 3. 2019 zaslali na
e-mail: k.rozsypalova@loket.cz aktualizované
údaje, které chtějí mít zveřejněné na webových
stránkách města.
Jedná se o tyto subjekty na území města Lokte:
• Podnikatelé – restauratéři, hoteliéři, ubytovatelé
• Spolky působící v Lokti
• Sportovní kluby a organizace působící v Lokti
• Zdravotní péče (praktičtí lékaři, lékárna, zubní
ordinace)
• Společnosti a organizační složky města
Prosíme o poskytnutí těchto informací:
• Název spolku, organizace, klubu, ubytovacího
zařízení, restaurace atd.
• Adresa sídla / Adresa provozovny
• Telefon (pokud lze, tak i mobilní)

• E-mail
• Webové stránky: odkaz na funkční webové
stránky, případně i Facebook (v případě, že
vlastní webové stránky nemáte, oznamte nám
tuto skutečnost)
• Kontakt na odpovědnou osobu (předsedu spolku, organizace...)
Další informace dle typu subjektu
• Restaurace: otevírací doba, nabídka jídel (nepovinné, ale pro turisty jsou tyto informace užitečné) 1- fotografie (z toho jedna exteriér budovy)
• Ubytování: ceník pokojů (nepovinné, ale pro
turisty užitečné), 1-3 fotografie (z toho jedna exteriér budovy), nabídka (vybavení pokojů, počet
lůžek atd.)
• Spolky a sportovní kluby: jakým způsobem spolky přijímají nové členy (podmínky), jak se scházejí, jaká je oblast jejich působení.
• Zdravotní péče: otevírací doba
Děkujeme za spolupráci a dodržení termínu zaslání aktualizovaných informací.
Za Město Loket Klára Rozsypalová

Krajskou taneční přehlídku opět
hostuje město Horní Slavkov
Na přelomu února a března 2019 se v Horním
Slavkově i Lokti konaly představení dětí z přípravné estetické výchovy. Jedná se o nejmladší
žáčky Základní umělecké školy, kteří absolvují
tříhodinovou výuku a mohou si vyzkoušet hudební, taneční i výtvarný obor. Hlavní výhodou
PEV je fakt, že během jednoho školního roku
vyučující odhadnou, kterým směrem by se mělo
dítě dále ubírat, jakému oboru by bylo vhodné se dále věnovat. Loketští pevkaři připravili
letos vystoupení na téma „Vesmír“, slavkovští
„Cestování po Evropě“. Obě vystoupení byla
chvályhodným propojením výuky zmiňovaných
uměleckých oborů a dětem se moc povedla,
součástí vystoupení byla v obou městech i výstava výtvarných prací nejmladších žáčků ZUŠ.
Je až s podivem, co všechno se s dětmi dá v relativně krátké době (od září 2019 do ledna 2019)
stihnout nacvičit a předvést.
V březnu zveme širokou veřejnost na již tradiční krajskou postupovou přehlídku dětských
skupin scénického tance Lucie Terek Krajnikovičové, která se uskuteční v MěKS Horní Slavkov 28. 3. 2019. Dále se těšíme na Koncert učitelů, který proběhne 26. března 2019.
Děkujeme všem, kteří hlasovali v prodejnách
Tesco a dali své žetonky projektu „Akademie
umění a kultury“, s výsledky hlasování vás seznámíme v některém z příštích čísel zpravodaje.
V březnu se také konalo okresní kolo soutěže
ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů – zde zabodovalo Duo Flauteto ve složení

Zuzana Vavřinovská a Anna Břížďalová, které
získalo 1. místo s postupem do kola krajského.
Žákyně pěveckého oddělení se účastnily krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek – za
reprezentaci školy děkujeme Adéle Adamcové,
Barboře Jeřábkové a Elišce Zapfové, které zde
získaly čestné uznání.
V březnu vás zveme na tyto akce ZUŠ:
7. března Interní koncert ZUŠ
taneční sál Loket 18.00 hod.
9. března 6. ples ZUŠ
kulturní sál Krásno 20.00 hod.
13. března Interní koncert ZUŠ
Pluhův dům 18.00 hod.
26. března Koncert učitelů
Pluhův dům 18.30 hod.
28. března Krajská taneční přehlídka
MěKS Horní Slavkov 13.30 hod.
Připravujeme:
11. dubna Koncert Komorního orchestru Karlovarských symfoniků Pluhův dům 		
18.30 hodin
(vstupenky v předprodeji v kanceláři ZUŠ od
1. března 2019, vstupné 70 korun)
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
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Polytechnické vzdělávání v mateřské škole
V průběhu zimy se v naší mateřské škole uskutečnilo vzdělávání dětí v projektu
Malá technická univerzita, v němž se názorně a jednoduše rozvíjí technické a logické schopnosti dětí. V několika lekcích pod
vedením p. lektorky ing. Aleny Novákové
si děti hrály na stavitele města, projektanty, architekty, seznámily se s jednoduchým
technickým výkresem a učily se v něm číst.
Ze stavebnice si postavily důležité budovy ve městě a poté je zakreslily do výkresu.
Dále zaváděly do domu vodovod, kanalizaci,
elektřinu. Dozvěděly se, kdo je elektrikář, instalatér a také, kam pokračují rozvody vody
a odpadů poté, co opustí dům.
V dalších lekcích si děti hrály na stavitele
mostů a věží. Podle návodu postavily model vysílače na Ještědu a pohádkový Karlův

most, po kterém mohly i přejít. Nesměla
chybět ani tématika odpadového hospodářství a recyklace s praktickou ukázkou
zpracování starého papíru. Děti se dozvěděly zajímavé informace o práci archeologů,
o těžbě ropy a zemního plynu, k čemu nám
slouží, jak se dostanou až k nám? Všechna
tato témata kombinovala reálný svět kolem
nás s hrou a zábavou přiměřenou věku dětí.
Všechny pomůcky k projektu v naší mateřské škole zůstanou, obě zařízení si je budou
mezi sebou střídat a proškolené paní učitelky
je mohou dále využívat při práci s dětmi.
Celé školení a didaktická sada pomůcek
v ceně 142 000 korun byly pořízeny z projektu „Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji“.
P. učitelky z mateřské školy

k r á t c e
Kabelovka Loket - Po stížnostech firma Profi Invest vyměnila filtr na kanále z Chebu za silnější.
Podrobnější výsledky Novoročního běhu v Lokti - výsledky od p. Flaška jsou na www.loket.cz
Autobusy - od 1. 2. 2019 došlo k přesměrování
dvou ranních spojů ve směru Karlovy Vary, přes
zastávky železniční stanice (6:10 a 7:06) a Finské
domky (6:12 a 7:08), které by měli částečně nahradit zrušené spoje DPKV a. s. Je jasné, že nelze
vyhovět všem, ale řešení je to takové, aby posloužilo co největší skupině občanů města.
Tříkrálová sbírka 2019 Loket
S velkou radostí oznamuji, že Lokeťáci přispěli
neuvěřitelnou částkou ve výši 23.028 korun. Děkujeme všem. 
(red)

s b ě r n ý

Novinky ze ZŠ Loket
Plánované akce:
1. 3. Recitační soutěž v Městské knihovně
v Lokti (1.a 2. stupeň)
6.3. Den Evropy – projektový den pro 2.
stupeň – výtvarné, jazykové, přírodovědné,
zeměpisné a dějepisné dílny
Knížka pro prvňáčka – dne 7. 2. zahájen
jedenáctý ročník projektu na podporu
čtenářské gramotnosti – spolupráce s MK
Loket
Projekt Naše třída – soutěž třídních kolektivů
Úspěchy:
• 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ
a gymnázií získala T. Kleiberová a postupuje do krajského kola.
• Ocenění za nejlepší výsledek v Karlovarském kraji v testování SCIO z českého
jazyka pro 6. třídy získala H. Kočová.
• 2. a 3. místo v okrskovém kole v basketba-

lu v Horním Slavkově (14. 2.)– dívky ze
6.-8. ročníku vybojovaly 2. místo a chlapci ze 6.-8. ročníku 3. místo.
Více informací o akcích najdete
na www.zsloket.cz

d v ů r

Na sběrný dvůr mohou občané celoročně
ukládat následující druhy odpadů: jiné motorové oleje, kompozitní obaly, obaly obsahující nebezpečné látky, pneumatiky, brzdové kapaliny, laboratorní chemikálie, sklo,
plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky
nebo těmito látkami znečištěné, směsné stavební a demoliční odpady, papír a lepenka,
sklo, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky, detergenty
obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory obsahující baterie, vyřazené elektrické
a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, vyřazené elektrické a elektronické
zařízení, dřevo, plasty (vč. nápojových kartónů), kovy, biologicky rozložitelný odpad,
objemný odpad.

Provozní hodiny

Středa: 14:00–18:00 Čtvrtek: 8:00–18:00 Pátek: 9:00–18:00 Sobota: 8:00–12:00 (každá 1.
a 3. sobota v měsíci)
Kontakt: Romana Volfová, tel: 702 225 043,
e-mail: sbernydvur@lesyloket.cz.
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Oslavy dvacetiletého partnerství mezi Loktem a Illertissenem
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o konání oslav
dvacetiletého partnerství mezi městy Loket
a Illertissen, které se uskuteční na podzim letošního roku, 28. - 29. 9. 2019. Dovolujeme si
vás proto oslovit jménem komise pro partnerská města s prosbou o spolupráci na tvorbě výstavy s pracovním názvem:
„Lokeťáci/Elbogener,“ která bude doprovázet

podzimní slavnosti měst Loket-Illertissen.
Rádi bychom představili vzpomínky konkrétních obyvatel spjatých s Loktem z obou měst
a jejich sílu překonat různé dějinné nástrahy
20. století. Oceníme vzpomínky a zajímavé
archiválie z doby před rokem 1947 i po něm.
Například z 50. nebo 60. let, okolo roku 1968
i 1989.
Všechny tipy na zajímavé pamětníky nebo je-

M ě s t s k á

k n i h o v n y

v

jich blízké s krátkým nastíněním jejich příběhu, případně i popisu dostupných materiálů
směrujte na autory nebo na adresu:
„loketsti.rodaci@gmail.com“.
Materiály budeme shromažďovat přibližně do
poloviny dubna a o dalších krocích příprav vás
budeme průběžně informovat.
Za celý realizační tým předem děkují
Jana Motlikova, Filip Prekop

L o k t i

„Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“
Výjimečný projekt na podporu čtenářské
gramotnosti pro žáky 1. tříd ZŠ.
6. února 2019 v Městské knihovně Loket
odstartoval 11. ročník projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Již tradičně se do projektu zapojuje
knihovna ve spolupráci se ZŠ Loket. Nyní
s paní třídní učitelkou Evou Herdovou a jejími
21 prvňáčky. Zahájení se zúčastnili i někteří
rodiče prvňáčků.
Každou středu až do 24. dubna se budeme
s žáčky setkávat nad knihou Rozmar Kopecké Čimpulák a Čapír, střídavě v knihovně a ve
škole. Opět nám budou předčítat zajímaví loketští dospěláci. Např. 13. února nám četl pan

starosta Petr Adamec. Při každém setkání nejen posloucháme předčítání, ale řešíme se žáčky návazné úkoly, kvízy, hrajeme si a tvoříme.
S knihou děti pracují i v následujících hodinách. Během slavnostního zakončení projektu 29. května v 10 h budou děti odměněny za
veškerou dřinu unikátní knihou, která nebude
v běžné distribuci další 3 roky. Letos se můžou
těšit na knihu Kde se nosí krky od Miroslava
Tvrze. Na slavnost jste již v předstihu srdečně
zváni, milí rodičové, babičky, dědečkové, strýcové a tety, bratři a sestry…
Děkujeme Janě Zapfové za to, že pomohla
medvídkům přijít z hor.
Kateřina Brindzová, MK Loket

Upozornění na změnu otevírací doby:

V sobotu 30. 3. 2019 bude vzhledem k probíhající akci Noc s Andersenem knihovna pro veřejnost otevřena pouze od 13:00 do 17:00.

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

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

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

Herní klub:
půjčování deskových her domů
Od 1. února 2019 půjčuje Městská knihovna Loket vybrané deskové a společenské hry domů.
Pravidla půjčování najdete na webu Městské
knihovny Loket.
Nové webové stránky Městské knihovny
Od 1. února 2019 Městská knihovna spustila
nové, přehlednější webové stránky na stávající
adrese mkloket.cz. Staré stránky zůstanou pro
zájemce zachovány na adrese old.mkloket.cz.

6 | INZERCE

Loketské listy • březen 2019

HLEDÁTE • POTŘEBUJETE • SONDUJETE • PODNIKÁTE • ŽIJETE?
PAK TEDY POTŘEBUJETE NÁS !!!
KDO JSME ?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jsme ﬁnanční poradci ze skupiny
Chytrého Honzy a jsme ve Vašem
regionu. Naší doménou jsou následující
ﬁnanční produkty:
Životní pojištění, neživotní pojištění, hypoteční úvěry,
spotřebitelské úvěry, investice, penzijní připojištění
a stavení spoření.
“Víte o tom, že zamítnutá žádost ve ﬁnančním sektoru má za následek znevýhodnění Vaší pozice pro schválení žádosti u jiné instituce? My jsme schopni to zjistit, aniž
byste museli podstoupit toto riziko.”
Umíme řešit nestandardní ﬁnanční situace, zjistíme Váš ﬁnanční rating, bez toho, aniž by se to
negativně projevilo v registrech.
Zaujala Vás tato informace? Nebojte se nás kontaktovat - navštivte naše stránky www.deaﬁducia.cz,
napište nám email na info@deaﬁducia.cz nebo nám zavolejte na 724 931 115.
Naše služby jsou pro Vás bezplatné

Bc. Dana Stanková

7 | KNIHOVNA

P R O G R A M

Loketské listy • březen 2019

M Ě S T S K É

Na akcích bude pořizována dokumentace, která může
být zveřejněna na facebooku a webových stránkách
knihovny.
do 3. 3. VÝSTAVA:
Světová umělecká knižní vazba
Reprezentativní výběr z děl významných světových
uměleckých knihařů ze sbírky Expozice umělecké
knižní vazby v Lokti. Zastoupení umělci: Philip Smith,
Edgar Claes, Monique Lallier, Judith Thompson, Tiny
Mirua, Pamela Moore, Cris Clair Takacs, Paul C. Delrue, Anne Pelikan, Pamela Leutz a další. Vstup zdarma!
do 3. 3. VÝSTAVA:
Pomníky Velké války 1914 - 1918
v Karlovarském kraji
Panelová výstava při příležitosti stého výročí konce
první světové války přibližuje umělecky nejzajímavější
pomníky věnované památce padlých, vybudované na
území dnešního Karlovarského kraje. VSTUP ZDARMA!
6. 3. – 7. 4. VÝSTAVA:
Jan Sobota 80
1. března 2019 by se zakladatel loketské Expozice umělecké knižní vazby a jeden z nejvýznamnějších českých
uměleckých knihařů 20. století Jan Sobota dožil 80 let.
O potěšení z jeho přítomnosti nás bohužel před několika lety připravila smrt, jeho práce však žije dál a inspiruje další generace. Průřez dílem Jana Soboty jsme
připravili ve spolupráci se Společenstvem českých knihařů, Západočeským muzeem Plzeň a osobnostmi českého i zahraničního uměleckého knihařství. Výstava
vás seznámí s Janem Sobotou nejen umělcem, ale i řemeslníkem, restaurátorem, autorem nových technologických postupů, pedagogem, teoretikem, humoristou
a personality veřejného života. Výstava se uskutečňuje
za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!
1. 3. 13:30 Recitační soutěž: místní kolo
Postupová soutěž do okresního kola pro žáky loketské
ZŠ. Zveme veřejnost.
5. 3. 17:00 Vernisáž výstavy Jan Sobota 80
Vernisáž výstavy zakladatele loketské Expozice umělecké knižní vazby a jednoho z nejvýznamnějších českých
uměleckých knihařů 20. století Jana Soboty. Úvodní
slovo: Marek Staša, PhDr. Ila Šedo. Vzpomínka na Jana
Sobotu: Jarmila Sobotová. Hudební doprovod: Crossroad Bros. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory
Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!
7. 3. 9:30 Setkání s Michaelou Fišarovou
Uzavřený pořad s autorkou dětských knih pro loketskou MŠ.
12. 3. 10:00–11:00 Bookstartový klub
Vstávej semínko, holala, bude z tebe kedlubna! Otevřený klub pro maminky s dětmi 1-3 roky. Vstup zdarma!
12. 3. 18:00 Bezodpadová domácnost
Přednáška Nataši Foltánové, zakladatelky společnosti
Tierra Verde. Cítíte, že je potřeba něco změnit? Ukáže-

K N I H O V N Y

me vám, jak začít tam, kde to máte nejblíž - v domácnosti. Trápí vás, v jakém stavu je naše planeta a máte
pocit bezmoci, že s tím stejně nic nenaděláte? Pojďme
se společně podívat, jak i malé krůčky, které může udělat každý z nás, ovlivní to, jak bude vypadat náš svět
v budoucnosti. Začněme tam, kam můžeme nejsnáze
přinést změnu: sami u sebe, v rodině a ve své domácnosti. Přednáška se bude věnovat tématům: chemický
minimalismus při praní a čistění domácnosti; moře
plastů, kam se podíváš; první krůčky pro bezodpadovou domácnost. Vstup zdarma!
13. 3. 10:00–11:00 Půjčování knih v domě s pečovatelskou službou
Nemáte čas na návštěvu knihovny nebo nohy už nejsou, co bývaly? Nevadí, knihovna přijede za vámi do
klubovny domu s pečovatelskou službou ve Sportovní
ulici. Bereme s sebou od každého žánru něco, konkrétní knížky je také možné objednávat během návštěvy
nebo předem telefonicky či e-mailem. Přijít a půjčovat
může jakýkoli registrovaný čtenář knihovny, případně
se může nový čtenář zaregistrovat na místě.
13. 3. 18:00 KINO LOKET: Kálačakra - Probuzení
Film uvádíme ve spolupráci s nadací Potala, o.p.s.
Vstup zdarma! Francie/Indie 2017, 82 min, režie Natalie Fuchs.
15. 3. 9:00 Nekoktám, čtu! - 5. ročník
Tisíce modlitebních praporků vlají ve větru. V leže na
trávě žena vypráví o svém utrpení, když ještě jako dítě
ztratila sestru. Jaký je smysl jejího života? Vnořeni do
pestrobarevného a životem pulzujícího prostředí Dharamsaly (Indie) se žena a tři jednotlivci z velmi odlišných prostředí dávají dohromady, aby společně čelili
svým nejhlubším strachům z blížící se transformační
síly iniciace Kálačakry, vedené dalajlamou a následované miliony lidí. Prostřednictvím tohoto filmu vstupujeme do pradávné, avšak neznámé dimenze a objevujeme ji - dimenzi, kde se smrt setkává se životem,
dimenzi, která člověka navždy změní. Tento film přináší divákovi hluboký vjem míru a vysílá krásné poselství
do světa. Film uvádíme ve spolupráci s nadací Potala,
o.p.s. Vstup zdarma!
Francie / Indie 2017, 82 min, režie Natalie Fuchs.
19. 3. 18:00 Radek Hejna: Vlakem na Sachalin a k Bajkalu - 32 dnů toulek po sibiřských magistrálách
Fotoreportáž se stručným komentářem o cestě především po železnici z Lokte do Vladivostoku a dále na
Sachalin, Bajkalsko-Amurskou, Jaktsko-Amurskou
magistrálu a Krugobajkalku v květnu a červnu 2018.
Vstup zdarma!
20. 3. 17:00 Úvod do Bible: Svoboda i uvnitř
Tisíciletá moudrost duchovních lidí ukrytá v knihách
Bible ukazuje podivuhodnou cestu vnitřního osvobození. Přednáška biblisty Tomáše Kábrta. Vstup zdarma!
21. 3. 16:00 Zahradnická čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče aneb jak vypěstovat a sklidit svou první
úrodu
ZAHRADNÍKY I NEPŘÁTELE PĚSTOVÁNÍ zveme
na předčítání a prohlížení knih o rostlinkách: Velké

N A

B Ř E Z E N

knihy o zahradničení pro děti, Jůlinka z jedlé zahrady,
Botanikus, Rostlinopis a dalších. Zjistíte, jak správně
zasadit ředkvičky, nebo proč je fajn pozorovat pohyb
květin při měsíčku. A po čítárně už jistojistě poznáte
hrách, tulipán a lilek. Tak holínky obout a vzhůru do
knihovny! Vstup zdarma!
23. 3. 14:00 – 17:00 Turnaj v piškvorkách
Naostřete tužku nebo vycvakněte propisku a s chutí se
ponořte do světa koleček a křížků na čtverečkovaném
papíře! Věk hráčů neomezen, zajímavé ceny pro děti
i dospělé! Vstup zdarma!
28. 3. 18:30 Koncert ZUŠ: Sefardské písně
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové zahraje písně a romance sefardských Židů v úpravě pro
kytaru, flétnu a violoncello. Sefardské písně znějí exoticky. Hudba je emocionálně nabitá, hluboce osobní.
Nesentimentální, spíše hrdý povzdech než nářek. Písně
mají strhující dramatičnost, vznešenou renesanční vyklenutou melodii, přepadající do nářku až lamentace.
Sefardské písně vycházejí z bohaté tradice lidové hudby španělských Židů. Dříve byly doprovázeny loutnou,
bubínkem, tamburínou nebo zněly jen tak v samotě
noci. Pravidelný koncert pořádaný Sdružením rodičů
a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.
Vstup zdarma!
29. 3. 16:00 Noc s Andersenem 2019 – 15. nocování
v loketské knihovně
Ministerstvo kultury království Librínie upozorňuje
všechny majitele čtenářských pasů, že 28. února byl
poslední den, kdy jste si mohli nechat zapsat do pasu
přečtené knihy. Vaše čtenářské pasy můžete odevzdat
do 10. března. Kontrolní úřad Librínského království
provede nezbytnou kontrolu a poté oznámí veřejnosti
jména šťastlivců, kteří se 29. března stanou poddanými
království Librínie a budou tak moci prožít dobrodružnou noc.
Nejpilnější cestovatelé po světě literatury v tento den
vstoupí branou, která se otevírá jen jedenkrát v roce,
do Království Librínie. Královna Librínie Inka I. přivítá své spoluobčany při slavnostní ceremonii, letos již
po patnácté. Libríňané se mohou těšit na bohatý kulturní program. Ministerstvo vědy a techniky udělí již
tradičně tituly MUDr. C nejchytřejším Libríňanům,
nebude chybět i velká noční hra (téma je zatím tajné).
V odpoledních hodinách se celý královský dvůr vydá
navštívit náš národní strom, Pohádkovník Andersenův
v loketském parku. Librínská banka otevře své sejfy
těsně před půlnocí a vydá Libríňanům zaslouženou
výplatu - Librouny. Libríňané v bance mohou vyměnit
za Librouny také své perly, které během půlročního
čtenářského snažení nasbírali. Půlnoční librínský trh
pak mohou vzít majetní Libríňané útokem! Těšíme se
my, knihovníci i další členové librínského královského
dvora.
PŘIPRAVUJEME:
4. 4. 17:00 PhDr. Vladimír Vlasák: České menšinové
školství na Sokolovsku
9. 4. 17:00 Vernisáž výstavy loketské malířky Jevgenije Alexandrovny Averičevy
16. 4. 10:00 Bookstartový klub
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