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Loketské listy
Mateřská škola pořídila pro děti 

světovou novinku, magické koberce

 Změna uzávěrky a vydání Loketských listů
Redakční rada na základě rozhodnutí městské rady mění termín uzávěrky příspěvků do Loketských listů na 15. den kalendář-

ního měsíce s tím, aby mohly být Loketské listy distribuovány od březnového čísla 2015 vždy ihned v první pracovní dny měsíce 
následujícího. Příspěvky posílejte stále na e-mail Kristiána Šujana kristian.sujan@centrum.cz. 

Uzávěrka pro březnové Loketské listy je tedy stanovena na 15. února 2015.

Hned dvě unikátní skříňky nakoupila pro své malé svě-
řence Mateřská škola v Lokti. Světová novinka od českých 
výrobců zvaná Magic box v sobě zahrnuje výkonný počí-
tač s Wi-fi, špičkový projektor s reproduktorem. Pak stačí 
už jen jedno zapnutí a chytrá skříňka začne přímo na zem 
promítat strhující interaktivní svět.

„Doposud byla interaktivní výuka praktikována převáž-
ně na tabulích ve vertikální poloze, ale Magic box, který ji 
převádí do horizontální polohy na zem, je absolutní no-
vinkou. Navíc je na rozdíl od napevno přidělaných tabulí 
mobilní,“ říká Jaroslav Veselý, jednatel firmy PROJEKTME-
DIA, s. r. o., která do loketské školky přístroje dodává. Děti 
tedy mohou lézt po projekční ploše a pomocí speciálních 
dotykových per počítat, skládat puzzle, malovat, učit se 

třeba snadněji jazyky a rozvíjet celkově svoji inteligenci. 
Celá plocha i díky dodaným výukovým softwarům přitom 
působí jako živý koberec, na kterém se děti hravou for-
mou učí pracovat s moderními technologiemi.

„Jsme si vědomy toho, že dítě se nejvíce naučí při za-
pojení více smyslů najednou, což práce s Magic boxem 
umožňuje. Dozvěděla jsem se, že v Mateřské škole v ulici 
Kosmonautů v Sokolově již Magic box mají. Paní ředitelka 
Jana Hegedüsová nám ochotně zprostředkovala prak-
tickou ukázku s dětmi a poté, co jsme viděly, co přístroj 
„umí“ a jak s ním děti pracují, jsme byly přesvědčeny, že 
bude pro děti opravdovým přínosem,“ sdělila ředitelka 
MŠ Loket Jana Koudelková.

Záměr pořídit kouzelné skřínky posvětila už v prosinci 

Rada města Lokte. Ta schválila použití investičního fondu 
příspěvkové organizace Mateřská škola Loket na pořízení 
dvou kusů Magic boxu v hodnotě 169 800 korun. Kouzel-
ný koberec, který funguje podobně jako tablet, nadchl 
jak evropský, tak už také arabský trh. Společnosti napří-
klad ze Saúdské Arábie či Kuvajtu s firmou PROJEKTME-
DIA, s. r. o. jednají o kontraktu na dodávku až 2 000 kusů 
Magic boxů. Velký úspěch zaznamenala tato moderní 
učební pomůcka pro nejmenší v druhé polovině prosin-
ce na výstavě v saudskoarabské Mekkce a zanedlouho 
se představí na největším světovém edukačním veletrhu 
BETT v Londýně, kde aspiruje i na cenu BETT AWARDS. 

Bc. Kristián Šujan,
PF UJEP
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V loketském sportovním kalendáři patří 1. leden 
Novoročnímu běhu, který se už stal tradicí; stále se 
zvyšuje počet těch, kteří se ho zúčastňují pravidelně 
a přivádějí na start své známé. Třicet let trvání to-
hoto závodu jsme oslavili rekordním počtem star-
tujících, pokořili jsme hranici dvě stě závodníků na 
startu a před námi je další výzva, přiblížit se co nej-
více ke třem stům zúčastněných. Závod stejně jako 
vloni odstartovali Loketští ostrostřelci salvou z re-
plik historických ručnic. Kromě trénovaných běžců 
(těch byla menšina) absolvovali 2,5 km trať hlavně 
rekreační a příležitostní sportovci, kteří se chtěli na 
Nový rok pobavit se stejně naladěnými lidmi, rozhý-
bat své tělo zmožené vánočními oslavami a zahájit 
celý nový rok pohybem. Zdejší trať si oblíbili a stá-
lými účastníky kromě místních občanů jsou spor-
tovci z Nového Sedla, Chodova, Horního Slavkova, 
Kynšperku, Březové, Sokolova, Karlových Varů, 
Dolního Rychnova, Bukovan, Rotavy, Chebu, Aber-
tam, Střelic, Dobříše a Prahy. Mezinárodní punc dal 
této akci start Pabla Escajadilla z Bruselu, nejvzdá-
lenějším účastníkem byl Danny Frias z Richmondu 
(USA). Nejmladšími účastníky, kteří absolvovali trať 
v kočárku, byli Milan Jan (2014), Lilien Kurčíková 
(2012), oba z Lokte, a Vojtěch Businský (2012) ze 
Sokolova. Nejstaršími účastníky byli Marie Štěříko-
vá (1936) a Anna Jakubáčová (1942), obě z Lokte, 
Petr Čiliš (1943) z Horního Slavkova, Rudolf Flaš-
ka (1945) z Lokte a Václav Špalek (1947) z Nového 

Sedla. Všichni zúčastnění dorazili bez újmy na zdra-
ví do cíle, kde je kromě pamětní mince a volné vstu-
penky na hrad Loket očekávala vyhlášená česnečka 
manželů Hejnových a vuřt, který si mohli opéct na 
připraveném ohništi. Pořadatelské služby se již tra-
dičně zhostili na výbornou a poděkování patří man-
želům Hejnovým a Flaškovým, dále dámám Kárové, 
Vlasaté, pánům Vostrému, Demeterovi, Rybářovi, 
za hudební doprovod panu Stangarovi a Rudovi 
Hejnovi a za startovní výstřel, který nemá v širokém 
okolí obdoby, Loketským ostrostřelcům. Poděková-
ní samozřejmě patří i sponzorům, kteří celou akci 
finančně podpořili, jmenovitě MěÚ, pánům Stanga-
rovi a Stehlíkovi, Ing. Károvi, Ing. Pinterovi, MUDr. 
Bauerové, pánům Hejnovi, Neudertovi, Klášterkovi 
a Lojínovi. Loketský Novoroční běh se od ostatních 
závodů odlišuje tím, že se nevybírá startovné, ale 
všichni účastníci si odnesou menší pozornost a po-
chutnají si na výborné česnečce. Pořadatelé přejí 
všem loketským občanům hodně štěstí, zdraví a po-
hodu v novém roce a doufají, že v příštím roce najde 
ještě více spoluobčanů cestu na start tohoto tradič-
ního závodu. Fantazií asi je, že by do Nového roku 
2016 vyběhl celý Loket…

Mgr. Rudolf Flaška

Kompletní souhrn výsledků, kde si mohou účastníci 
najít, jak dopadli, je umístěn na webových stránkách 
města www.loket.cz.

a k c e  h r a d
O Všudybylovi - Divadlo Studna
hrad Loket 17:00 11. 4. 2015 25 Kč
 
Koncert Imodium + Dirty Blondes
hrad Loket 20:00 17. 4. 2015 95 Kč

Frida K. (Gloria Montero) divadelní představení
hrad Loket 19:00 6. 2. 2015 120 Kč
 
Království na kolečkách - Divadlo Anpu
hrad Loket 17:00 7. 3. 2015 25 Kč

Koncert Znouzectnost + Dukla Vozovna
hrad Loket 20:00 20. 3. 2015 95 Kč

Depeche Mode Revival + P!NK Tribute
hrad Loket 20:00 25. 4. 2015 95 Kč
    
Sváťovo dividlo - Pohádka O Broučkovi
hrad Loket 17:00 2. 5. 2015 25 Kč
 
Koncert AC/CZ (AC/DC revival) +1
hrad Loket 20:00 16. 5. 2015 95 Kč
 
XXIV. Festival Mitte Europa
hrad Loket 17:30 26. 6. 2015 
 
Středověké slavnosti purkrabího Půty
hrad Loket 10:00-18:00 8.-9. 8. 2015 
 
Koncert Už jsme doma + Zuby nehty
hrad Loket 20:00 19. 9. 2015 95 Kč
 
9. ročník Vinobraní na hradě Loket
hrad Loket 10:00-20:00 3.-4. 10. 2015 
 
Pinocchio - Divadlo Já to jsem
hrad Loket 17:00 10. 10. 2015 25 Kč

Vítání zimy Koncert Poletíme? +1
hrad Loket 20:00 13. 11. 2015 95 Kč
 
Vánoční trhy
hrad Loket 10:00-18:00 12.-13. 12. 2015

sestavil Roman Kvak

Termíny schůzí zasedání 
Zastupitelstva Města Loket v roce 2015 

 MĚSÍC   DEN 

 LEDEN 

 ÚNOR     5

 BŘEZEN  26 

 DUBEN 

 KVĚTEN   14

 ČERVEN   25

 ČERVENEC 

 SRPEN 

 ZÁŘÍ   17

 ŘÍJEN 

 LISTOPAD  19

 PROSINEC 17

Reprezentační ples města Lokte už 14. března

V sobotu 14. března 2015 se uskuteční na hradě v Lokti 
Reprezentační ples města Lokte (ve spolupráci s Hradem 
Loket, o.p.s. a LML, s.r.o.). Zahájení bude, jako již tradič-
ně, patřit Loketským ostrostřelcům, kteří ples „odstartu-
jí“ slavnostní salvou na nádvoří. Večerem bude provázet 
herečka  Bára Štěpánová, která zároveň přislíbila, že také 

zazpívá. O předtančení se postará Taneční škola Jana On-
dera, který také v rámci programu vystoupí spolu s part-
nerkou. K tanci bude hrát skupina Flamingos a „cílový 
finiš“ uzavře DJ Jiří Špidra. Vstupenky budou v prodeji 
na pokladně hradu od pondělí 16. února.
 Petr Zahradníček, místostarosta

Novoroční běh oslavil třicáté narozeniny
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Výzva podnikatelům a živnostníkům
Město Loket, za účelem zřízení databáze loketských 
firem, podnikatelů a živnostníků, vyzývá  občany či 
firmy působící na území Lokte, aby v případě jejich 
zájmu nahlásily své kontaktní údaje a předmět podni-
kání a oprávnění k provozování příslušné činnosti na 

MÚ v Lokti (stačí poslat mailem na adresu: 
v.cibuzar@loket.cz. 
Městu Loket poslouží tato databáze k lepšímu pře-
hledu a oslovování místních podnikatelů v případě 
veřejných výzev a zakázek.  (red)
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Poděkování hradu Loket
Chtěli bychom využít opět tento prostor k poděko-
vání našim partnerům kulturních aktivit. 
Velké díky za hrad Loket!

Město Loket
Václav Štrýgl - montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení
COBA ENVI
ICS - systémy s.r.o.
Václav Neudert - voda - topení - plyn
Rauschert, k.s.
Infinity pool & filter products, s.r.o.
Torf Ziegler-Největší český výrobce rašelinových 
produktů
Paradox Karlovy Vary (tetování, piercing)
Hotel Goethe Loket
Občanské sdružení Deepam
Občanské sdružení 456
mediální partneři:
Karlovarská rocková mapa
Sokolovský deník

za hrad Loket Roman Kvak

Inzerce v Loketském kurýru
Město Loket připravuje na tuto sezónu novinku 
v podobě vydání „Loketského kurýru“ – barev-
ných novin nejenom pro návštěvníky Lokte, které 
by měly vyjít začátkem května 2015. „Loketský 
kurýr“ bude obsahovat základní historické úda-
je o městě, jeho památkách a zajímavostech. Jeho 
součástí bude také kompletní přehled všech důle-
žitých akcí (programový kalendář) roku 2015 a tu-
ristická mapa města. Texty budou ve třech jazycích 
(ČJ, N, A) a noviny vyjdou bezplatně v nákladu cca 
10 tisíc kusů. Protože bude „Loketský kurýr“ mířit 
především na návštěvníky Lokte, bude obsahovat 
také informační údaje o ubytování a restauračních 
možnostech. V této souvislosti bude nabídnuta 
placená inzerce hotelům, penzionům, restauracím 
i dalším obchodům, které o tuto formu prezenta-
ce projeví zájem. Bližší informace o „Loketském 
kurýru“ a možnostech inzerce podá místostarosta 
Petr Zahradníček, e-mail: p.zahradnicek@loket.cz.

k r á t c e

Věková struktura v Lokti ke dni 31. 12. 2014

Loket získal dotaci z ROP Severozápad na 
chodník a osvětlení k Finským domkům
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Město Loket bylo úspěšné při získání dotace z ROP 
– Severozápad. Jedná se o stavbu „Loket – výstavba 
přístupového chodníku k Finským domkům“. 
V dotaci jsou přiznány celkové způsobilé výdaje ve 
výši 8 123.545 Kč z toho je dotace ve výši 85 %, tj. 

6 905.013 Kč. Výběrové řízení vyhrála firma TIMA 
s.r.o., za cenu 6 347.753 Kč s DPH. Předání díla je 
podle smlouvy do 31. 8. 2015. Chodník je včetně 
přeložky NN, veřejného osvětlení a dvou autobuso-
vých zastávek.  Zdeněk Bednář, starosta

Odborníci na problematiku domácího násilí pomáhají i obyvatelům Lokte
Z hlediska výskytu je domácí násilí nejrozšíře-
nější trestný čin, bez ohledu na počet odhale-
ných případů. A nevyhýbá se ani obyvatelům 
Lokte. Hovoří o tom statistiky Intervenčního 
centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrože-
né domácím násilím, jehož hlavní pracoviště 
sídlí v Sokolově. Právě tam se mohou se svými 
problémy přijít svěřit lidé, kteří potřebují pomoc 
odborníka, psychické povzbuzení nebo podporu 
při řešení tíživé životní situace. „Klienti u nás 
hledají porozumění i zastání ve svých rozhod-
nutích. Mnohdy se obávají řešit svůj problém 
rovnou s policií a vkládají naději do spolupráce 
s námi. Často jsme také jediní, komu jsou ohro-
žené osoby schopné říci podrobněji o své mo-
mentální situaci. Vnitřně cítí, že potřebují jakýsi 
podporující mechanismus, jenž by je na nelehké 
cestě ke změně provázel,“ přiblížila pocity klien-
tů Mgr. Eva Chalupníková Doležalová, vedoucí 
Intervenčního centra v Sokolově, které provozu-
je nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Právě domácí násilí je hlavním tématem projektu 

s názvem ´Bojovníci proti násilí na ženách´, kte-
rý je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejn-
ska a Norska v rámci EHP fondů. Cílem pro-
jektu je rozšíření poskytování odborné pomoci 
týraným osobám a eliminace domácího násilí na 
ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledo-
vání. Součástí je aktivita zaměřená na posilování 
povědomí o dané problematice s cílem potlačit 
tyto závažné negativní jevy. Projekt je zaměřený 

na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 
2016. 
Osvětová kampaň zahrnuje například besedy 
ve vybraných středních školách v Karlovarském 
kraji a sérii setkání s odborníkem na problema-
tiku domácího násilí a stalkingu. Součástí je také 
dotazníkový průzkum, který v celém kraji osloví 
až 1200 respondentů.
Téma domácího násilí nezůstane skryté ani žá-
kům II. stupně ZŠ, studentům SŠ a VOŠ. Pro ty 
bude určená populárně naučná publikace zpra-
covaná ve formě komiksu. Lehce srozumitelný 
komiksový příběh jim názorně ukáže a vysvětlí, 
co je to domácí násilí, jakou může mít podobu, 
jak je možné se chránit. Plánovaný náklad publi-
kace je 1000 kusů.
Z veřejně dostupných výzkumů je patrno, že se 
s některou z forem domácího násilí setkalo 10 
až 15 procent osob starších patnácti let, což je 
v Karlovarském kraji přibližně 40 tisíc osob. 

PR manažer Milan Hloušek,
Pomoc v nouzi, o. p. s.
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat - a věřím, že 
nejen za sebe, ale i za ostatní občany, kteří se starají 
o hroby svých blízkých na loketském hřbitově - pra-
covníkům firmy 2P REALITY s.r.o. (jednatelem spo-
lečnosti je pan P. Stangar), kteří se o úklid hřbitova 
starají. Cesty i okolí hrobů bývají vždy a za každého 
počasí vzorně uklizeny. M. Kálalová, Loket

KNIHOVNA
Upozornění pro nocležníky Noci s Anderse-
nem 2015
Ministerstvo kultury království Librínie upozorňuje 
všechny majitele čtenářských pasů, že 28. února je 
poslední den, kdy si můžou nechat zapsat do pasu 
přečtené knihy. Zároveň připomínáme, že podmín-
kou pro nocování v knihovně je mít v pase zapsá-
no minimálně 6 knih. Vaše čtenářské pasy můžete 
odevzdat do 8. března.  Kontrolní úřad Librínského 
království provede nezbytnou kontrolu a poté ozná-
mí veřejnosti 20 šťastlivců, kteří se 27. března stanou 
obyvateli království Librínie a budou tak moci prožít 
dobrodružnou noc. O programu budeme informovat 
v březnových Loketských listech!

k r á t c e Ze života naší základní školy...

Hlavní událostí měsíce února 2015 bude bezpo-
chyby Ples Základní umělecké školy, v loňském 
roce velmi úspěšný a povedený, který se koná dne 
14. února 2015 od 19:30 hodin v MěKS Horní Slav-
kov. Vstupenky na ples jsou v prodeji v Městském 
kulturním středisku Horní Slavkov, dále v ZUŠ 

Horní Slavkov (pí Čedíková), v ZUŠ Loket (p. Ro-
thbauer) nebo je můžete rezervovat elektronicky 
na e-mailu sdruzeni.zus@centrum.cz (pí. Kárová). 
Cena vstupenky činí 150 Kč. Ples zahájí orchestr 
Základní umělecké školy „ZUŠ band“ pod vedením 
M. Rothbauera, dále vystoupí žákyně taneční-

ho oboru pod vedením Mgr. Lucie Krajnikovičové, 
nebude chybět školní kapela „Narváno“ a k tanci 
i poslechu zahraje osvědčená chodovská kapela Ala-
balabamba. Těšíme se na vaši účast.

Žáci ZUŠ, kteří postoupili ze školních kol soutě-
ží, konaných na konci ledna 2015, budou naši ško-
lu reprezentovat v kolech okresních, která se konají 
v průběhu měsíce února 2015 v ZUŠ sokolovského 
okresu. Všem držíme palce a těšíme se na jejich další 
úspěchy. 

V únoru vás zveme na tyto akce ZUŠ: 
11. 2. 2015 - Představení žáků Přípravné estetické 
výchovy ZUŠ Loket Halí, belí, zelí aneb co jsme 
objevili v zahrádce (17:30 hodin, taneční sál ZUŠ 
Loket)

14. 2. 2015 - Ples Základní umělecké školy Horní 
Slavkov (19:30 hodin, MěKS Horní Slavkov)

16. 2. 2015 - Interní koncert ZUŠ
(17:00 hodin, malý konc. sál Pluhův dům)

19. 2. 2015 - Interní koncert ZUŠ
(17:00 hodin, taneční sál ZUŠ Loket)

27. 2. 2015 - Koncerty pro ZŠ, MŠ
(dopoledne, MěKS Horní Slavkov)

Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ 

Ples ZUŠ proběhne už 14. února 2015 v Horním Slavkově

Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., § 17 odst. 
3) je povinností každé obce zajistit pro své občany 
(fyzické nepodnikající osoby) místa pro odkládání 
veškerého komunálního odpadu produkovaného na 
jejím katastrálním území - tedy pro oddělené sou-
střeďování složek komunálního odpadu - minimál-
ně papíru, plastů, skla, nebezpečných odpadů, kovů 
(celoročně) a v období od dubna do října i biologic-
ky rozložitelných odpadů. Novou povinnost - zajistit 
místa pro odložení kovů a bioodpadu - mají obce od 

1. ledna letošního roku. Rada města Loket proto roz-
hodla o umístění jednoho uzamykatelného kontejne-
ru na neznečištěný drobný kovový odpad z provozu 
domácností u E-domku vedle fotbalového hřiště ve 
Sportovní ulici. Můžete zde odevzdávat např. umyté 
plechovky od konzerv, hrnce, obaly od sprejů apod. 
Nelze zde odevzdávat plechovky např. od barev - ty 

jsou nebezpečným odpadem.
V období od 1. dubna do 31. října bude na území 
Lokte umístěno cca 20 kontejnerů (1100 l) na biood-
pad, tj. odpad rostlinného původu, který neobsahu-
je ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem 
živočišného původu. O místech, kde budou nádoby 
na bioodpad umístěny, budeme občany informovat 
v březnových Loketských listech. 

Městský úřad Loket, odbor výstavby, 
úsek ŽP – odpadové hospodářství

Druhou polovinu prosince vyplnily vánoční prázdniny, 
první půlku ledna zas snaha o vylepšení známek, tak 
aby vysvědčení na konci měsíce odpovídalo představám 
dětí i rodičů. Na moc akcí čas nebyl, přesto aspoň krát-
ce…
Vysportovat vánoční kila vyrazili florbalisté. 8. ledna se 
na 6. základní škole v Sokolově konalo okrskové kolo ve 
florbalu mladších žáků. Naše družstvo kluků ve složení 
Marek Horvát, Sebastian Horváth, Richard Šálka, Dani-
el Krieger, Martin Růžička, Ladislav Boudyš a Josef Du-
šek bylo velmi, velmi úspěšné. Náročný trénink přinesl 
své ovoce a kluci vybojovali 1. místo, a tedy postup do 
okresního kola. To se konalo 13. ledna v multifunkč-
ním centru na Březové. Klučičí sestava doznala malých 
změn. Místo Marka a Martina odjeli hrát David Šťastný 
a Jakub Síbrt. Ani tady neudělali florbalisté ostudu a do 
Lokte zpět přivezli krásné 7. místo. Blahopřejeme.
I dívčí družstvo se zúčastnilo okrskového kola. Ve slože-
ní Andrea Jarošová, Sabina Zajačková, Petra Kriegero-
vá, Denisa Mašková, Blanka Kubíková, Lucie Šreinová 
a Šárka Pospíšilová skončily holky 9. ledna na 4. místě. 
15. ledna měli všichni zájemci možnost nahlédnout pod 
pokličku dění v naší škole. Od osmi do patnácti hodin 
v rámci dne otevřených dveří si mohli nejen prohléd-

nout prostory, kde probíhá vzdělávací proces naší vědě-
níchtivé mládeže, ale také se přímo zúčastnit vyučova-
cích hodin.
Tentýž den odpoledne, konkrétně v 16 hodin, si pozval 
výchovný poradce, pan učitel Křivánek, do školy vychá-
zející žáky a jejich rodiče. Cílem společné schůzky byly 
informace o správném vyplnění přihlášky a o změnách 
v přijímacím řízení na střední školy. Rodiče rovněž ob-
drželi zápisové lístky. Pozvána byla také Ing. Dagmara 
Jablonická z úřadu práce, která seznámila rodiče i bu-
doucí studenty s aktuální situací na trhu práce v regio-
nu.
V pondělí 19. ledna se v Sokolově konalo okresní kolo 
Dějepisné olympiády, kam se přes to školní úspěšně 
prokousal Jenda Zahradníček z osmičky. Vcelku dobře 
se popral i s otázkami na okresní úrovni a v celookresní 
konkurenci mu odměnou za výkony byla šťastná tři-
náctka, tedy 13. místo.
A slíbila jsem doplnění výsledků školního kola Olym-
piády v českém jazyce. Nejúspěšnější řešitelkou byla 
Blanka Žilíková z 9. třídy, která pojede zkusit štěstí do 
okresního kola, které se koná 6. února v DDM v Sokolo-
vě. Budeme držet palce.  

Za ZŠ Loket Mgr. Lucie Žippaiová

Třídění odpadů
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Už u vás byl kominík?
Připomínáme, že pokud máte ve svém objektu komín, pla-
tí bez výjimky povinnost každoroční kontroly pro všechny 
stavby (i rekreační chaty a chalupy). Jednou ročně si musí 
vlastník objektu nechat komín zkontrolovat a vystavit kon-
trolní zprávu. Taková kontrola může být spojena s čiště-
ním, nebo si komín můžete vyčistit svépomocí a od komi-
níka nechat jenom prohlédnout.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, si každý musí počínat tak, aby při provozu komína 
a kouřovodu (spalinové cesty) nedocházelo k požáru. Podle 
tohoto nařízení vlády se provoz spalinové cesty a spotřebiče 
paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnos-
ti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čiště-
ní spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem 
a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud 
nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány zá-
vady. Odpovědnost za bezpečný provoz spalinových cest 
a spotřebičů paliv mají jejich uživatelé. U všech typů spali-
nových cest je povinná roční kontrola provedená výhradně 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Nařízení vlády 
za takovou osobu označuje držitele živnostenského opráv-
nění v oboru kominictví. Lhůty kontrol a čištění spalinové 
cesty, vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spali-
nové cesty a vzor revizní zprávy spalinové cesty jsou uvede-
ny v příloze 1-3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
KONTROLA komína se provádí alespoň jednou ročně 
(v bytových domech, kde se topí dřevem či uhlím, 2 x roč-
ně). Spalinové cesty musí být vychladlé, proto je vhodné 
provádět kontrolu před začátkem topné sezóny. Kontrolu 

spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba (držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví). O čištění 
spalinových cest a kontrole jejich stavu vystavuje zprávu. 
REVIZE komína - provádí se u nového komína, po jeho re-
konstrukci, když se k němu připojí kotel nebo při přechodu 
na jiné palivo. Revizi provádí odborně způsobilá osoba - 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tedy 
revizní technik komínů, nebo specialista bezpečnosti prá-
ce-revizní technik komínových systémů nebo revizní tech-
nik spalinových cest; o provedené revizi vystaví REVIZNÍ 
ZPRÁVU. 
U spalinových cest vyvedených pouze přes fasádu objektu 
sloužících pro odtah spalin od spotřebičů typu C na plynná 
paliva se revize, kontroly a čištění provádí podle data uve-
dení těchto spotřebičů a spalinových cest do provozu. 
Vypalování komínů se považuje za činnost, u které hrozí 
nebezpečí vzniku požáru. Vypalovat je možné pouze zdě-
né komíny a to až po tom, co se učiní vhodná preventivní 
opatření a záměr oznámí 5 dnů předem HZS kraje. 
Zjistí-li odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo 
revizi spalinové cesty nedostatky, které bezprostředně ohro-
žují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, 
a které nelze odstranit na místě (případně provozovatel 
není svolný nedostatek odstranit), je povinna tuto skuteč-
nost neprodleně oznámit písemnou cestou příslušnému 
stavebnímu úřadu, jestliže se jedná o nedostatky, které jsou 
způsobeny nedodržením technických požadavků na stav-
bu, nebo orgánu státního požárního dozoru v případě ne-
dostatků způsobených nedodržením požadavků na požární 
bezpečnost.  Městský úřad Loket, odbor výstavby

Nespalujte odpady!
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je ochra-
nou ovzduší předcházení znečišťování ovzduší a snižování 
úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské 
zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže život-
ního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozující-
mi ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci slo-
žek životního prostředí postižených v důsledku znečištění 
ovzduší. Z ustanovení zákona citujeme:  Provozovatel staci-
onárního zdroje je povinen spalovat ve stacionárním zdroji 
pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou 
určená výrobcem stacionárního zdroje.  PALIVEM je pou-
ze spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném 
skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem 
uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu.
V otevřeném OHNIŠTI lze spalovat jen suché rostlinné 
materiály neznečištěné chemickými látkami. ODPAD může 
být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve kterém 
je tepelné zpracování odpadu povoleno. Fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné ma-
teriály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemic-
kými látkami, nebo jako provozovatel stacionárního zdroje 
spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 
stacionárního zdroje. Za tento přestupek lze uložit pokutu 
do 50 000 Kč.
Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že starý nábytek, vybou-
rané části bytového jádra, sololit, dřevotříska, PET lahve či 
jiné plasty, nejsou PALIVO ale ODPAD!!!!, a nesmí být spa-
lovány ve stacionárních zdrojích (kotle na pevná paliva), ani 
na ohništích. Vyřazené dřevěné železniční pražce jsou do-
konce nebezpečný odpad, a jako takový musí být zlikvido-
ván - pražce se nesmí prodávat ani spalovat!! Toto připomí-
náme zvláště některým našim nezodpovědným občanům, 
kteří šetří na nákupu paliv a spalují odpady, tedy znečišťují 
ovzduší nebezpečnými chemickými látkami, které musí pak 
nuceně dýchat všichni obyvatelé v okolí.   
 Městský úřad Loket, odbor výstavby

Půjčovní doba (obvyklá po celý rok) 
(dospělí, děti, uživatelé internetu a návštěvníci ex-
pozice knižní vazby)

Pondělí  10:00-18:00
Úterý  12:00-18:00
Středa  12:00-18:00
Čtvrtek  12:00-18:00
Pátek  zavřeno

Sobota 10:00-12:00  13:00-17:00
Neděle 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
http://www.facebook.com/mkloket

Provozní doba městské knihovnyVÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY, 
DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, 

ŽE Z DŮVODU KONÁNÍ AKCE 
„REGIONÁLNÍ ARCHEOLOGICKÉ 

OKÉNKO“ NEBUDE V ÚTERÝ 17. 2. 
2015 OD 16 DO 18 HODIN V PROVOZU 

INTERNET PRO VEŘEJNOST. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

9 mladých žurnalistů ve věku od 7 do 13 let přihlásilo do soutěže svá díla. Osobité časopisy různých žánrů byly po-
rotou hodnoceny z několika pohledů. Především byl brán ohled na jejich originalitu, grafickou úpravu, nápaditost 
a také nesměly chybět důležité povinné údaje, které by měl každý časopis obsahovat. Oceněny byly časopisy: 
1. místo:  Svět sladkovodních ryb (autor Prokop Konečný, 8 let), Sporty ve světě (autor Šimon Fiala, 8 let)
2. místo:  Loketský zimní speciál (autorka Eliška Krupová, 7 let)
3. místo:  Zvířátka (autorky Veronika Horvátová a Zdeňka Novotná, 13 let)
Ocenění dále získaly časopisy Malý Poseroutka (autorka Karolína Štefková) a Svět domácích mazlíčků (autorka Káťa 
Vašáková). Všem oceněným gratulujeme!
Soutěžící jsou zváni již tradičně na jarní výlet do Chebu na Chebské dvorky a také nás čeká společná tvorba speciál-
ní dvoustrany do březnových Loketských listů.
Časopisy přihlášené do soutěže byly zapsány do fondu knihovny a lze si je absenčně půjčit.

„Už jsem čtenář
- knížka pro prvňáčka“  
Projekt na podporu 

čtenářské gramotnosti 
startuje 18. 2. 2015!

Dne 18. 2. 10:00 hodin bude v Městské knihov-
ně Loket za účasti prvňáčků a jejich rodičů slav-
nostně zahájen 7. ročník projektu na podporu 
čtenářské gramotnosti. Ten vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR. Městská 
knihovna ve spolupráci se základní školou Loket 
se do této celorepublikové aktivity pravidelně a se 
zájmem zapojuje.

Projekt je určen žákům prvních tříd ZŠ, u kte-
rých si klade za cíl rozvíjet čtenářské návyky již 
od prvního ročníku školní docházky. Chceme 
probudit u dětí zájem o četbu a rozvíjet tak jejich 
čtenářské dovednosti, mezi něž patří čtení s poro-
zuměním, práce s beletristickým textem, posuzo-
vání, hodnocení a sdílení čteného textu, utvoření 
vlastního názoru. Důležité je pro nás také sezná-
mit děti s knihovnou – nejen s jejím prostorem 
a knihami, ale také s knihovnicemi, které budou 
jejich průvodkyněmi na cestě za poznáním. Do 
projektu mají možnost se aktivně zapojit také ro-
diče prvňáčků.

S prvňáčky budeme pracovat od 19. února 
do 10. dubna 2015 s knihou Zbyňka Černíka 
„Malá medvědí knížka“. Jednou týdně se sejde-
me v knihovně či ve škole a společně si přečteme 
kapitolu z této knihy. V druhé části každé hodiny 
děti budou samostatně i ve skupinách pracovat na 
daném úkolu, který bude přizpůsoben aktuálně 
přečtenému textu.

Jak již je milým zvykem, oslovujeme do role 
předčítačů vždy určitou skupinu dospělých. 
V minulých ročnících předčítali rodiče a prarodi-
če prvňáčků a také zajímavé osobnosti veřejného 
i kulturního života v Lokti. Letos bychom rádi 
dětem představili zaměstnance hradu Loket a Ná-
rodního památkového ústavu v Lokti a další zají-
mavé osobnosti veřejného života v našem městě.

Úspěšné zvládnutí projektu si žádá mimořád-
nou odměnu! Tou bude pro prvňáčky, jak už 
název projektu napovídá, knížka. A to ne jen 
tak ledajaká. Knihu vytvoří spisovatel Jiří Žáček 
a ilustrátor Vojtěch Jurík (VHRSTI). Kniha je 
výjimečná tím, že je vytvořena přímo pro letošní 
prvňáčky a nelze ji v běžné knihkupecké síti mi-
nimálně 3 roky koupit. Tuto odměnu získají děti 
na slavnostním zakončení celého projektu, který 
bude součástí Velké večerníčkové slavnosti (pořá-
dá MK Loket) dne 26. června 2015. 

Klára Rozsypalová

Loketský žurnál POTŘINÁCTÉ
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Byl rok 2014 pro fotbalový Baník 
Sokolov úspěšný? Připomeňme si 
výkony áčka a dorostenců.

 Áčko již patří mezi stabilní účast-
níky druhé nejvyšší fotbalové soutě-
že a  také se již stalo pravidlem, že 
bojuje o umístění v horních patrech 
tabulky. V  sezoně 2013/2014 hrál 
Sokolov až do posledního kola o 4. 
příčku, nakonec ale Západočechům 
patřilo 6. místo. 

Podzim 2014 pak byl pro Baník 
znovu úspěšný. Tým získal vůbec 
největší počet podzimních bodů 
v historii a před druhou částí sezo-
ny mají svěřenci Daniela Šmejkala 
druholigovou partii slušně rozehra-
nou. Sokolov je zatím na 4. místě, 
avšak pouze se ztrátou dvou bodů 
na druhý Varnsdorf. 

Hráči Baníku jsou i v popředí in-
dividuálních statistik. Marek Čer-
venka je na druhém místě co počtu 
vstřelených branek ve FNL, Jaroslav 
Belaň se pak dělí o  první příčku 
v počtu vychytaných nul. 

Radost nám pak ale dělá ještě jed-
na statistika. Po letech, kdy návštěv-

nost na zápasech klesala (stejně jako 
u ostatních týmů v soutěži), se prů-
měr diváků na domácí zápasy zve-
dl o  téměř 200 fanoušků na zápas 
a přesáhl číslovku 1000. A to je pro 
nás velký úspěch.

Úspěšný rok mají za sebou i  do-
rostenci. 

Tým U19 v sezoně 2013/2014 na-
prosto kraloval své soutěži, vybojo-
val titul vítěze České ligy dorostu 
U19 a  také získal právo na účast 
v baráži o postup do nejvyšší doros-
tenecké soutěže. V baráži Baník sice 
neuspěl, což ale úspěch dorostenců 
nijak nesnižuje. Dorost U16 pak až 
do posledních chvil také bojoval 
o celkové vítězství. Nakonec se tým 
musel sklonit pouze před Duklou 
Praha. 

V nové sezoně, na podzim, si pak 
dorostenci počínali znovu velmi so-
lidně. Mužstvu U19 patří zatím 6. 
místo, týmu U16 třetí příčka a nej-
lépe jsou na tom dorostenci U17, 
kteří s  náskokem osmi bodů vlád-
nou České lize dorostu U17.

Více na: www.fk sokolov.cz

FK Baník a jeho rok 2014

Chcete být vidět? 

Nabízíte služby? 

Prodáváte zboží?

Inzerujte v Loketských listech!

váš tvůrce reklamy
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3. 2. 17:00 Kočičí ráj
Zveme vás na zahájení výstavy obrázků a keramiky Zu-
zany Ondrové a Mileny Herákové. Vernisáž proběhne 
v úterý 3. února od 17:00 v atriu knihovny, výstava potr-
vá do 1. března 2015. 

4. 2. 18:00 Promítej i ty - #chicagoGirl
Joe Piscatella / USA / Sýrie / 2013 / 74 min.
Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít běžné sta-
rosti jako její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, 
hudbu? Jenže na nic z toho studentka z Chicaga nemá 
čas. Prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje 
revoluci v Sýrii. Pomáhá koordinovat protesty, šíří fotky 
a videa nebo informuje demonstranty o aktuálním dění. 
Její přátelé Bassel, Aous a Omar jsou přitom v samotném 
ohnisku dění, v zemi, kde už tři roky trvá občanská vál-
ka. Dokumentují zločiny Asadova režimu a samozřejmě 
bojují. Vyměnili však zbraně za fotoaparát, mobil a in-
ternet.
Film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fe-
nomén sociálních sítí, který se stal zásadním hybatelem 
vlny arabského jara. Promítáme v atriu loketské knihov-
ny, vstup zdarma.

10. 2. 18:00 Úvod do Bible – Láska a kýč
Pojem kýč se prý objevil až v šedesátých letech 19. století 
v Mnichově. Původ má snad v německém slově „verkit-
schen“ — zlacinět, znehodnotit. Jak působí kýč v oblasti 
duchovní, tedy v oblasti hledání lásky? Až překvapivě 
aktuální postřehy o duchovním kýči mají už starobylé 
posvátné texty.
Přednáška Tomáše Kábrta z České biblické společnosti, 
vstup zdarma.

11. 2. 18:00  Promítej i ty - Poslední sny
Estephan Wagner / Dánsko / 2013 / 59 min.
Hanne přemýšlí, zda má kontaktovat svou dceru a usmí-
řit se s ní. Britt by chtěla ještě naposled spatřit svou ce-
loživotní kamarádku z Norska. Myrna chce strávit po-
slední chvíle s manželem, ještě jednou vstát a nechat na 
sebe dopadat paprsky slunce. Stihnou si svá přání splnit? 
Intimní portrét tří žen během posledních týdnů jejich 
životů v dánském hospici otevírá téma, které je v Česku 
stále silně tabuizované. Jakkoli je odchod našich blízkých 
ze života složitý, režisér Estephan Wagner ukazuje, že 
díky empatické péči ošetřujícího personálu, psychologů 
či kněží se na něj lze připravit.
Dojemný film, natočený s velkou citlivostí, dokáže pře-
svědčit o tom, že naši poslední cestu může provázet dů-
stojnost.
Promítáme v atriu loketské knihovny, vstup zdarma.

17. 2. 16:00 Regionální archeologické okénko
V úterý 17. února proběhne v městské knihovně prezen-
tace archeologických výzkumů, které se uskutečnily na 
území našeho kraje v roce 2014. Pořadatelem akce je Pa-
mátkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti. Vstup 
je volný a jsou vítáni všichni zájemci o regionální historii 
či prehistorii. Předpokládaný konec setkání bude v 18 h. 
Přednášející: 
Mgr. Filip Prekop (NPÚ Loket) – Archeologičtí kandi-
dáti na zápis do seznamu kulturních památek v Karlo-
varském kraji
Představení nových lokalit, které byly navrženy na zápis 
do ústředního seznamu kulturních památek. Budou to: 
Prehistorické výšinné sídliště na vrchu Orlík, obce Valeč.; 
Vyhodnocení archeologického potenciálu zaniklého hor-
ního města Čistá, k.ú. Rovná; Odhalení nové části histo-
rického podzemí města Žlutice. 
Mgr. Michal Beránek (Muzeum Cheb)– Archeologie ve 
znamení rekonstrukce města Chebu. 
Budou představeny výsledky výzkumů: Rekonstrukce 

vnitroblok ulic 26. Dubna X Obrněné brigády; Krypta 
kostela sv. Mikuláše a Pomník padlým v Prusko-rakous-
ké válce.
Mgr. Martin Volf (ÚAPPSZČ Most)–  Projekt Archaeo-
Montan na území Karlovarského kraje. 
Budou představeny výsledky výzkumů: Stavba lyžařské 
sjezdovky na Božím Daru a Stavba veřejného osvětlení 
v Jáchymově.
Mgr. Radek, Široký, PhD.  (ZIP o.p.s.)– Závěrečná 
etapa záchranného archeologického výzkumu při re-
konstrukci kláštera Premonstrátů v Teplé a zhodnocení 
archeologických výzkumů na území Karlovarského kraje 
v roce 2014. 

Mgr. Filip Prekop
Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Lokti

18. 2. 10:00 Zahájení projektu Knížka pro prvňáčka
V loketské knihovně bude za účasti prvňáčků a jejich ro-
dičů slavnostně zahájen 7. ročník projektu na podporu 
čtenářské gramotnosti. Ten vyhlašuje Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR. Městská knihovna ve 
spolupráci se základní školou Loket se do této celore-
publikové aktivity pravidelně a se zájmem zapojuje. Na 
zahájení projektu Knížka zveme také širokou veřejnost.

18. 2. 18:00 Promítej i ty - Přestupní stanice
Kaveh Bakhtiari / Franice / 2013 / 100 min.
Do Athén právě dorazil z Íránu jeho bratranec Mohsen. 
Čeká zde spolu s dalšími migranty na vyřízení dokladů 
a shání kontakty na pašeráky, kteří by mu pomohli do-
stat se do západní Evropy. Režisér sleduje osud Mohsena 
a dalších utečenců s podobným příběhem, kteří žijí své 
životy v jakémsi vzduchoprázdnu. Čekání se zdá neko-
nečné. Snímek přináší pohled do života migrantů, kteří 
jsou kvůli svým snům ochotni riskovat vše.
Promítáme v atriu loketské knihovny, vstup zdarma.

19. 2. 18:30 Koncert Mileny Kolářové a Martiny Háj-
kové
Městská knihovna vás zve společně se Sdružením rodičů 
a přátel ZUŠ H. Slavkov/Loket na koncert Mileny Kolá-
řové (housle) a Martiny Hájkové (klavír). V programu 
zazní:
1. Antonín Dvořák -  Romance pro housle a klavír, op.11
2. Bedřich Smetana - „Z domoviny“, dvě dua pro housle 
a klavír
3. Nicolo Paganini - Capriccio č. 24
4. Alexander Glazunov - Houslový koncert a moll, op. 82
Koncert se koná v atriu knihovny, vstupné je dobrovolné.

20. 2. 13:00 Recitační soutěž
Postupová soutěž do okresního kola pro žáky loketské ZŠ. 
Zveme veřejnost.

21. 2. 14:00 Herní odpoledne pro chytré hlavinky
V únoru je nejvyšší čas nastartovat mozkové závit(k)
y pro jarní dny! Malí i velcí milovníci stolních her jsou 
proto zváni na přehlídku logických her nejen pro jednoho 
hráče z řady SMART GAMES. Těšit se můžete na Myší 
království, Titanic, Antivirus, Brouky i další hry. Pro ty, 
kteří radši hrají hry pro více hráčů, budou připraveny 
hry Velbloudí dostihy a Minutová říše. Přijďte strávit ak-
tivně sobotní odpoledne do knihovny. Jste srdečně zváni!

24. 2. 18:00 K. H. Frank – politický karierista
Pořad o loketském knihkupci, pozdějším státním ta-
jemníkovi protektora Čech a Moravy, Karlu Hermannu 
Frankovi. Rudolf Hejna vás seznámí s některými fakty ze 
života K. H. Franka, pořad bude doplněn o projekci fo-
tografií, životopisného dokumentu a záběrů z pankrácké 
věznice a Frankovy popravy v roce 1946.  

25. 2. 18.00 Promítej i ty - Verdikt v Maďarsku
Eszter Hajdú / Maďarsko / 2013 / 107 min.
Tři roky sledoval štáb soud se čtyřmi maďarskými přívr-
ženci krajní pravice, kteří byli obviněni ze série rasově 
motivovaných vražd šesti Romů, včetně dětí. Dopadení 
pachatelů trvalo více než rok, samotné projednávání pří-
padu se vleklo zejména kvůli nedostatku důkazů a zá-
sadním pochybením policie. Díky neustálé přítomnosti 
kamer v soudní síni se režisérce Eszter Hajdú podařilo 
zachytit dramatický průběh ostře sledovaného procesu, 
k jehož medializaci přispěl světově známý maďarský 
hraný film Je to jen vítr uvedený na Jednom světě v roce 
2013.
Promítáme v atriu loketské knihovny, vstup zdarma.

26. 2. 16:00 S holubem za lvy! - čítárna pro děti a ro-
diče
Pro děti od 3 do 6 let s doprovodem jsme si v únoru při-
pravili pohádkový příběh o malém chlapci, který ztratí 
na výletě v Praze svého plyšového lva. Naštěstí se ale 
potká s holubem, který ho pozve na neobyčejnou cestu 
po pražských památkách. To byste nevěřili, kolik lvů spo-
lu potkají! Přijďte si poslechnout čtení z knihy „Prahou 
kráčí lev“ od spisovatelky Aleny Ježkové, která byla vy-
hlášena nejkrásnější knihou roku 2008 v kategorii knih 
pro děti.

27. 2. 8:30 Nekoktám, čtu!
V 1. ročníku místního kola čtenářské soutěže se utká 
12 nejlepších čtenářů ze 3., 4., a 5. tříd ZŠ o postup do 
krajského kola soutěže, kterou vyhlašuje Klub dětských 
knihoven Karlovarského kraje. Soutěžící čeká nelehký 
úkol, a to zaujmout svými čtenářskými dovednostmi 
nejen porotu, ale i publikum. Zároveň tak představí za-
jímavé knižní novinky, které si pak zájemci budou moci 
v knihovně půjčit. Nejlepší čtenář z každé kategorie pak 
postoupí do krajského kola soutěže, které se bude konat 
13. března v Krajské knihovně Karlovy Vary. Srdečně 
zveme také veřejnost!

28. 2. 14:00 Projekce dokumentu Kniha jako osud, 
výtvarná dílna
V neděli 1. 3. uplyne 76 let ode dne, kdy se narodil Jan 
Sobota, loketský patriot, světově uznávaný mistr knihař-
ského řemesla a především člověk s dobrým srdcem. Jeho 
tvorbu vzpomeneme projekcí krátkého dokumentárního 
filmu Kniha jako osud, jež je příběhem mistrů umělecké 
knižní vazby – Jana a Jarmily Sobotových. Následovat 
bude výtvarná dílna s Václavem Bodrovem, knihařským 
učedníkem Jarmily Sobotové. 

Připravujeme:
4. 3. 18:00 Promítej i ty - Viva Cuba Libre
Jesse Acevedo / Kuba / 2013 / 60 min.
Režisér Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou 
stránku života na „ostrově svobody“, kterou v katalozích 
cestovních kanceláří nenalezneme. S myšlenkou hrozby 
vězení sleduje raperskou partu Los Aldeanos, která pro-
půjčuje svůj hlas všem státem šikanovaným, neprávem 
stíhaným a týraným Kubáncům. Jejich hudbu vláda 
zakazuje, jejich koncerty se konají tajně v odlehlých 
částech země, sami rapeři čas od času končí ve vězení. 
Ideu svobody, kterou hudebníci šíří, však represe zastavit 
nedokáže.
Promítáme v atriu loketské knihovny, vstup zdarma.

11. 3. – 5. 4. 2015 Výstava UMPRUM Praha 
Zveme vás srdečně na zahájení výstavy studentských 
prací Ateliéru písma a typografie Vysoké školy umělecko-
průmyslové Praha. Vernisáž proběhne v úterý 10. března 
od 17 hodin v atriu knihovny.

Mgr. Kamila Bartůšková

A k C e  v  k N I H O v N ě 

Byl rok 2014 pro fotbalový Baník 
Sokolov úspěšný? Připomeňme si 
výkony áčka a dorostenců.

 Áčko již patří mezi stabilní účast-
níky druhé nejvyšší fotbalové soutě-
že a  také se již stalo pravidlem, že 
bojuje o umístění v horních patrech 
tabulky. V  sezoně 2013/2014 hrál 
Sokolov až do posledního kola o 4. 
příčku, nakonec ale Západočechům 
patřilo 6. místo. 

Podzim 2014 pak byl pro Baník 
znovu úspěšný. Tým získal vůbec 
největší počet podzimních bodů 
v historii a před druhou částí sezo-
ny mají svěřenci Daniela Šmejkala 
druholigovou partii slušně rozehra-
nou. Sokolov je zatím na 4. místě, 
avšak pouze se ztrátou dvou bodů 
na druhý Varnsdorf. 

Hráči Baníku jsou i v popředí in-
dividuálních statistik. Marek Čer-
venka je na druhém místě co počtu 
vstřelených branek ve FNL, Jaroslav 
Belaň se pak dělí o  první příčku 
v počtu vychytaných nul. 

Radost nám pak ale dělá ještě jed-
na statistika. Po letech, kdy návštěv-

nost na zápasech klesala (stejně jako 
u ostatních týmů v soutěži), se prů-
měr diváků na domácí zápasy zve-
dl o  téměř 200 fanoušků na zápas 
a přesáhl číslovku 1000. A to je pro 
nás velký úspěch.

Úspěšný rok mají za sebou i  do-
rostenci. 

Tým U19 v sezoně 2013/2014 na-
prosto kraloval své soutěži, vybojo-
val titul vítěze České ligy dorostu 
U19 a  také získal právo na účast 
v baráži o postup do nejvyšší doros-
tenecké soutěže. V baráži Baník sice 
neuspěl, což ale úspěch dorostenců 
nijak nesnižuje. Dorost U16 pak až 
do posledních chvil také bojoval 
o celkové vítězství. Nakonec se tým 
musel sklonit pouze před Duklou 
Praha. 

V nové sezoně, na podzim, si pak 
dorostenci počínali znovu velmi so-
lidně. Mužstvu U19 patří zatím 6. 
místo, týmu U16 třetí příčka a nej-
lépe jsou na tom dorostenci U17, 
kteří s  náskokem osmi bodů vlád-
nou České lize dorostu U17.

Více na: www.fk sokolov.cz

FK Baník a jeho rok 2014

Chcete být vidět? 

Nabízíte služby? 

Prodáváte zboží?

Inzerujte v Loketských listech!

váš tvůrce reklamy
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