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Masopustní průvod
rozzářil centrum města

/ Foto: Masopustníci kráčeli v rytmu bubnu Autor: J. Šimeček

D

ruhý, tedy již tradiční ročník loketského
masopustu se vydařil. I když ještě v poledne hrozilo, že nám účastníky odfoukne
vítr, nestalo se tak a sobotní odpoledne zaplnily loketské náměstí stovky návštěvníků
a desítky nádherných masek. Zástupce maškar požádal starostu města Petra Adamce
o povolení ke vstupu do města a k oslavám
masopustu. Starosta masopustní průvod povolil a předal klíč od města králi masopustu,
kterým byla „kominice“ Monika Kubištová.
Povel k průvodu dal výstřel našich ostrostřelců, kteří celý průvod provázeli. Jednotlivá
zastavení u loketských organizací a podniků
zpestřily tóny dechové hudby Karlovarka.

hody. Přehlídka masek byla nádherná! V loketských uličkách jste mohli potkat například
prasátka, řezníka, kominíka, Marfušu a Ivánka, leopardí dámy, rozdováděnou klauní partu v podání zaměstnanců ZŠ, Obelixe, cikánky, rozličné pohádkové postavičky, medvědy,
smrťáka, ale též elegantní dámy a pány v dobovém oblečení, nechyběli ani maskovaní
opravdoví psi a další desítky nápaditých masek, které potěšily nejen dětské diváky.

Masopustní průvod byl zakončen pod loketským hradem, kde byly vyhlášeny nejlepší
masky a byly zde připraveny zabijačkové

Celou akci si vzala pod patronát kulturní referentka MÚ Barbora Štefková s maminkou
a sestrou, dále poděkování patří panu faráři

Dovolte nám zvláště poděkovat všem organizacím, podnikům ve městě, ale i jednotlivcům,
kteří se aktivně do masopustního veselí zapojili a společně s námi průvod organizovali.

P. Miroslavu Chlupsovi, Sboru dobrovolných
hasičů Loket, Městské knihovně Loket, Kulturnímu domu Dvorana p.o., Technickým
službám Loket s. r. o., Loketským ostrostřelcům, kapele Karlovarka, hradu a infocentru
města Loket, Loketskému Dráčku z. s., Základní škole Loket, Mateřské škole Loket,
Seniorům České republiky z. s. – organizace
Loket, fotografům MUDr. Tomáši Bauerovi
a Josefu Šimečkovi, Galerii Café, Pizzerii na
Růžku, restauraci U Karla IV., Bistru nad vodou a Hradní kavárně.
Věříme, že vás za rok dorazí do masopustního průvodu zase o něco více. Těšíme se na
nápadité masky a společné veselí.
Za město Loket
P. Adamec
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se přišli napo-

TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE
Na posledních schůzích rady města jsme
schválili mimo jiné seznam kulturních
akcí, které bude letos město společně s
hradem pořádat. Můžete se opět těšit na
tradiční akce, jako jsou Slavnosti purkrabího Půty, Svatováclavské vinobraní,
Svatomartinský průvod, Čertovská stezka
či oblíbené Vánoční trhy. Velkou radost
nám udělalo, že obnovený loketský Masopust opět disponoval hojnou účastí.
ÚDOLÍ, NADLESÍ, DVORY – DOTACE NA
STUDNY A ČOV
Rada města rovněž aktualizovala program
pro poskytování dotací z rozpočtu na pořízení
nového zdroje pitné vody či domovní čistírny
odpadních vod, a to v částech Údolí, Nadlesí
a Dvory. Program bude předložen Zastupitelstvu města Loket ke schválení. Výše dotace z
rozpočtu města činí 50 % uznatelných nákladů stavby, maximálně však 50 tis. korun na
pořízení nového zdroje pitné vody a rovněž
50 tis. korun na pořízení čističky odpadních
vod. Žádosti lze podávat osobně na podatelnu Městského úřadu Loket nebo doporučenou poštou na adresu radnice.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Na prvním letošním zasedání zastupitelstva města, které se konalo 17. února, byla
schválena neinvestiční dotace společnosti DOP HC s.r.o. na poskytování pečovatelských služeb našim občanům. Dále
vzalo zastupitelstvo na vědomí přehled
rozpočtových opatření schválených radou
města za rok 2021. Poté byl čas věnován
diskuzím s občany, a to zejména o novém
dopravním terminálu, který se v blízké
době začne budovat na místě stávajícího
autobusového nádraží před benzinovou
stanicí, a dále o novém parkovacím systému na náměstí. Rovněž byli občané informováni o získání bývalého internátu do
majetku města, o jehož budoucím využití
se začne diskutovat a mělo by být prověřené též studií proveditelnosti.
DRUHÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUP ITELSTVA MĚSTA LOKTE
se koná 17. 3. 2022 od 16:00 ve velké
zasedací místnosti ve 2. patře budovy
radnice. Záznam ze zasedání bude
přenášen on-line a bude dostupný na
Facebooku města Lokte a později také
na youtube.com/Záznamy zastupitel
stva města Loket.

sledy rozloučit s naším manželem,
tatínkem a dědečkem Miroslavem
Štefkou. Děkujeme za květinové dary
a kondolence.
Manželka a děti

PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ OBJEKTY –
MOŽNOST DOTACÍ Z KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Karlovarský kraj vyhlásil nový dotační program na podporu zpracování
studií, projektových dokumentací, stavebně-historických,
restaurátorských
a stavebně-technických průzkumů kulturních památek a dalších památkově
hodnotných objektů. Neváhejte tento
dotační titul využít. Termín podání
žádostí je jen od čtvrtka 10. března v 9:00 do čtvrtka 17. března v
14:00! Dále je důležité, že poskytnutí
dotace je vázáno na finanční spoluúčast
žadatele ve výši 20 % z poskytnuté dotace. Bližší informace lze nalézt na webu
Karlovarského kraje: https://www.
kr-karlovarsky.cz/dotace.

Počet obyvatel podle části obce ke dni 31. 12. 2021
Část obce

Občané s platným (i adresa úřadu) trvalým pobytem
Celkem

Muži

Ženy

Dvory

21

10

11

Loket

2 895

1 456

1 439

Nadlesí

69

31

38

Údolí

77

43

34

Celkem

3 062

1 540

1 522

Pozor – změna termínu SVOZU OBJEMNÝCH ODPADŮ
Rada města Loket rozhodla, že pro obyvatele sídlišť Sportovní a Mírová budou kontejnery přistaveny v pátek 29. 4. a odvezeny v sobotu 30. 4. 2022 v 15:00.
Pro ostatní obyvatele Lokte (mimo sídliště Sportovní a Mírová) bude svoz objemných
odpadů proveden v sobotu 30. 4. 2022 z „hromádek“ u sběrných nádob (popelnic).
Každá fyzická osoba, která platí za odvoz odpadu městu Loket, může dne 30. 4. 2022
do 9:00 u svého svozového místa (u nádoby na směsný komunální odpad – popelnice) odložit objemný odpad – starý nábytek (i plastový), matrace, hadry, linoleum,
koberce atd. Svozové vozy ze stanovišť objemný odpad odvezou. Prosíme o dodržení
výše uvedené „svozové hodiny“. Hromádky, které budou vytvořeny po deváté hodině,
nebudou likvidovány.
Do kontejnerů a na ‚hromádky‘ neodkládejte kovový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (zářivky, galvanické články, odpadní oleje, léky, plechovky se zbytky
barev, lepidla, autobaterie, fotochemikálie, kyseliny), elektroodpad (chladničky,
mrazáky, televizory, monitory atd.) a stavební suť. Odložení věcí, které nejsou objemným odpadem, bude považováno za založení černé skládky a bude řešeno jako přestupek.
Další termín svozu objemných odpadů je plánován na říjen 2022.
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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
historické centrum našeho města bylo prohlášeno
městskou
památkovou rezervací roku 1979.
Kdo si pamatuje,
jak centrum města vypadalo po revoluci v roce 1989, nebo
ještě dříve, tak ví, že během 30 let došlo k
velmi pozitivní proměně. Řada památkově
chráněných objektů i těch, které sice nejsou
památkově chráněné, ale nachází se v památkové rezervaci, se postupně proměnily
ve skvosty, které dnes obdivují návštěvníci z celého světa. Zářivým příkladem je

objekt Dvorany, který se po mnoha letech
chátrání stal po náročné rekonstrukci opět
reprezentativní stavbou, jež slouží veřejnosti. Proměna města z Popelky na jedno
z nejkrásnějších míst v Karlovarském kraji se však nestala mávnutím kouzelného
proutku, ale především díky systematické
práci na obnově. Ta letos vyvrcholila tím, že
se město Loket v konkurenci dalších měst
Karlovarského kraje stalo vítězem krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ a postoupilo do celostátního kola.
Komise hodnotila nejen kvalitu a rozsah
provedených stavebních a restaurátorských
prací na objektech ve vlastnictví města i soukromých vlastníků, ale například také to,
zda město podporuje soukromé vlastníky
v péči o jejich nemovitosti.

Město dlouhodobě finančně přispívá nejen
na objekty ve svém vlastnictví, ale také na
objekty soukromých vlastníků, mezi něž
patří i domy, které nejsou památkově chráněné. V této podpoře určitě plánujeme nadále pokračovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na úspěchu a vzhledu našeho města podíleli, a to zejména úředníkům městského
úřadu a správcům i vlastníkům nemovitostí, ale také všem, kteří byli ve vedení města
v posledních desetiletích a systematicky o
jeho vzhled pečovali. Bez vás by naše město nevypadalo tak krásně jako dnes.
Ing. Mgr. Petr Adamec,
starosta města

Kvalitní vzdělání je úplný základ
K

arlovarský kraj je krajem s mnohými
přednostmi, ať jde o přírodu, lázně
nebo památky. Potýká se však se spoustou problémů. V žebříčcích z různých oblastí se často střídáme na posledních místech s krajem Ústeckým. Nejinak je tomu
i ve vzdělávání. Jsme jediným krajem, kde
není veřejná vysoká škola, krajem, kde je
nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí,
a naopak nejvíce těch, kteří mají pouze
základní vzdělání nebo předčasně opustili základní školu. Společně s Ústeckým
krajem také okupujeme poslední příčky
žebříčků výsledků přijímacího řízení na
střední školy, máme nedostatek kvalifikovaných učitelů a věková struktura učitelského sboru v kraji také není nejlepší.
Problémy, o kterých se ví, ale dosud je
všichni přehlíželi nebo příliš neřešili.
A proto jsem rád, že úplně první cesta
nového ministra školství Petra Gazdíka
do regionů vedla právě k nám. Nešlo jen
o formální návštěvu. Ministr poté, co zavítal do Základní školy praktické a speciální v Ostrově a po prohlídce Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické
a sklářské v Karlových Varech, jednal se
zástupci kraje. Zde se všechny nedostatky týkající se základního, středního i vysokého školství probíraly. A došlo i na
konkrétní závěry. Jedním z nich byla
možnost zapojit náš kraj do pilotního

programu tzv. Středního článku řízení,
kdy je ředitelům škol nabídnuta pomoc,
ať už s administrativní zátěží nebo procesem vzdělávání. Střední článek řízení
se již testuje a úspěšně pomáhá na školách ve Svitavách a Semilech, kde přináší první pozitivní výsledky. Neměla by
však vzniknout další instituce. Ředitele
škol by měli podporovat např. pracovníci České školní inspekce nebo Národního pedagogického institutu. Karlovarský
kraj je svou velikostí pro tento pilotní
projekt ideální a rozhodně by mohl našim základním školám, které jsou skutečně základem vzdělávání, s kvalitou
výuky pomoct.

Na začátku února pak mé pozvání přijal ředitel odboru řízení regionálního
školství Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Jan Mušuta. S ním, za
účasti lidí ze školské praxe a zástupců
kraje, jsme hledali praktické možnosti, jak úroveň vzdělávání nejen dětí, ale
i ředitelů a učitelů pozvednout. I on
přišel se změnami, kterých se dočkáme
poměrně brzy. Vytipované školy, které
se potýkají s největšími problémy, by
měly být podpořeny z Národního plánu
obnovy. Finanční prostředky, které z tohoto programu získají, by měly zajistit
nejen např. pořízení výpočetní techniky,
ale také možnost přijmout psychology,
speciální pedagogy apod. Diskutovalo
se i o možnostech legislativních změn,
např. prodloužení školní docházky.
Školství má jednu, pro některé politiky ne úplně dobrou vlastnost. Jakákoli
kvalitativní změna se v něm projeví za
poměrně dlouhou dobu, která přesahuje
funkční období. S úspěchy změn se tím
pádem pak nelze jednoduše chlubit jako
třeba u dokončené dálnice. Ale začít se
prostě musí, ať už ovoce ve formě třeba
lepších výsledků žáků v porovnávacích
testech bude v budoucnu sklízet kdokoli.
Miroslav Balatka, senátor,
www.miroslavbalatka.cz
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ZUŠ nezahálí
V

průběhu ledna a února bylo v ZUŠ
opět velmi živo. Žáci hudebního oboru zahráli na interních koncertech školy
v koncertním sále Pluhova domu a v malém sále loketské Dvorany. Velmi povedený byl koncert žáků a hostů kolegyně V.
Moiseevy Tvorba nás baví 3.
Žáci výtvarného oboru z Lokte navštívili
karlovarskou Becherovu vilu, kde shlédli výstavu Krysáci. Součástí návštěvy byla
prohlídka samotné výstavy s komentářem
a následná výtvarná dílna. V dílně děti vytvořily z nabídnutých materiálů jednoduchou loutku, kterou zkusily rozpohybovat,
nasnímat a v programu k tomu určeném
tak vznikla drobná originální animace. Žáci
literárně dramatického oboru navštívili
chebské muzeum, kde se účastnili edukačního programu Dílna loutkaře spojeného
taktéž s výtvarnou dílnou. Také jsme uspořádali školní kolo soutěže v sólovém zpěvu
a ve hře na žesťové a dechové nástroje –
gratuluji žákům, kteří postoupili do okresních kol a budou nás reprezentovat v ZUŠ
Sokolov nebo v ZUŠ Kynšperk. ZUŠ byla i
pořadatelem okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu. V úterý 15. února
se k nám sjeli žáci základních uměleckých
škol v Sokolově, Habartově, Kynšperku a
Kraslicích, samozřejmě nechyběli domácí.
A vedli si velmi dobře – Lea Dandová získala 1. místo s postupem do krajského kola,
Eliška Zapfová, Anna Ouředníková a Eliška
Lieblová získaly krásná 2. místa, Karolína
Kaplanová 3. místo. Také jsme se účastnili
krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek – Eliška Zapfová a Lea Dandová sice
nepostoupily do celostátního kola, ale perfektně nás reprezentovaly, Kristýna Smolíková vybojovala v kategorii populárního
zpěvu 3. místo s postupem do celostátního
kola – gratulujeme.
Nejmladší žáčci Přípravné estetické výchovy se představili při svém vystoupení Děti
na vsi, které bylo kombinací hudebního,
tanečního a výtvarného oboru ZUŠ, tradičně nechyběla malá výstava výtvarných
prací nejmladších žáčků, to vše v malém
sále loketské Dvorany. Konalo se také
další skladatelské odpoledne, kterého se
účastnilo téměř 20 žáků hudebního oboru
ZUŠ – pod vedením Darji Kukal Moiseevy
pokračovali ve skladatelských aktivitách a
také v improvizaci.
Žáci hudebního oboru vyrazili do chebského muzea, tentokrát na edukační program

/ Foto: Žákyně literárně dramatického oboru a Hurvajz s taťuldou

Dílna houslaře. Seznámili se s dějinami výroby hudebních nástrojů se zaměřením na
houslařskou dílnu a nelehkou prací mistra
houslaře. Součástí programu byla i tematicky zaměřená výtvarná dílna a projekce
dokumentu o výrobě houslí.
Pokračovala také Akademie umění a kultury v Krásně a Horním Slavkově – ostrov Borneo nám představili Ivana a Lukáš
Vejříkovi, o dolu Jeroným a Hornickém
muzeu v Krásně přednášel ředitel sokolovského muzea p. Michael Rund, o zvonech a
zvonicích na Sokolovsku chodovský historik Miloš Bělohlávek, o 50. létech 19. století
v českých zemích profesor sokolovského

gymnázia Vladimír Bružeňák. V tomto ročníku nás čeká ještě několik zajímavých témat a workshopů.
Kam bychom vás moc rádi pozvali? Například na tradiční koncert ke Dni učitelů, který se bude konat 28. března 2022
v koncertním sále Pluhova domu od 18:00,
nebo Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance Lucie Terek
Krajnikovičové, která proběhne 31. 3. 2022
v divadelním sále MKS Horní Slavkov. Těšíme se na vaši účast.

Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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Zimní olympiáda
ve školce

N

ikomu z vás jistě v únoru neuniklo konání Zimních olympijských her v čínském Pekingu. Olympiáda se i ve školce stala námětem mnohých činností. Seznamovali
jsme se s olympijskými sporty, vytvořili
vlajku s pěti barevnými kruhy, olympijský
oheň (samozřejmě jen papírový) a uspořádali den olympijských soutěží. V úvodu
se konal nástup sportovců, kteří složili slib
o dodržování pravidel při soutěžích, a pak
už následovalo olympijské klání v různých
disciplínách – lyžování, střelba hokejkou
a pukem na branku, hod na cíl jako na biatlonové střelnici, přecházení po sněhových
vločkách, tahání papírových saní apod. Za
své výkony a úsilí si všechny děti zasloužily
olympijskou medaili, kterou dostaly za zvuku naší hymny.
Mrzí nás jen, že se některé soutěže nedaly
uskutečnit venku na sněhu, na který je tato
zima opravdu skoupá. I tak si děti olympiádu velmi užily.
MŠ Loket

/ Foto: Malí olympijští závodníci Zdroj: Archiv MŠ

Zprávy ze ZŠ Loket
Z

Š Loket se zapojila do vzdělávacího
projektu Inženýr Junior. V odborných
učebnách SPŠ Ostrov se žáci 9. ročníku
účastní praktických seminářů. Seznamují se s robotikou, autotronikou, s prací na
3D tiskárně a s programováním CNC strojů
a micro:bitů. Cílem projektu je zlepšit znalosti žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a tím zvýšit i jejich zájem o tento druh
studia. Kurzy projektu vedou žáky také
k praktickému využívání informačních
technologií, k programování a algoritmizaci. Ve druhém pololetí budou do projektu
zapojeni také žáci osmého ročníku.
19. ledna se na druhém stupni konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do
okresního kola, které proběhne koncem
března, postupují žákyně Štěpánka Šustrová a Evelína Pelcová.
23. února se vybraní žáci 6.-9. ročníku zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády. Stejně jako v loňském roce se okresní
kolo konalo on-line formou.

/ Foto: Žáci během projektu Inženýr Junior

Srdečně vás zveme na Den otevřených
dveří, který se bude konat 24. 3. 2022.
Od 15:00 do 18:00 budou v budově T. G.
Masaryka 128 probíhat výtvarné dílny,
prezentace robotických stavebnic, 3D tiskárny a RC modelů. Prohlédnout si můžete odborné učebny, zmodernizovanou
učebnu pro výuku přírodních věd, cvičnou kuchyňku aj. Ve venkovní přírodní
učebně budou demonstrovány různé pokusy. Prohlédnout si můžete také učebny
ve druhé budově školy v Radniční ulici.
Vaše dotazy ohledně vzdělávání rádi zodpoví vyučující a vedení školy. Těšíme se
na vás!

Naše škola i nadále aktivně spolupracuje
s městskou knihovnou. Ve středu 17. ledna byl
zahájen projekt Knížka pro prvňáčka. Další
třídy absolvují během školního roku rozmanité lekce knihovnické informatiky pod vedením
Bc. Kateřiny Brindzové. Naši žáci se také zapojili do projektu Noc s Andersenem.

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich
rodiče k Zápisu do 1. tříd, který proběhne 7. 4. 2022. Bližší informace budou sděleny na webových stránkách ZŠ
Loket a budou též k dispozici v Mateřské
škole v Lokti.

Od 14. února se žáci 3.-5. ročníku účastní
plaveckého výcviku v Sokolově.

Všechny plánované akce se budou konat
dle aktuální epidemiologické situace.
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„Nebojte se zeptat, když vás něco zajímá“
T

o je rada Anežky Bartoňové, která
mohla jako jedna z vyvolených nejen
odprezentovat svou stáž na Studentské vědecké konferenci, ale dokonce se i radovala
ze třetího místa. A protože razím heslo „loketské mládí vpřed“ a neměl jsem tušení,
co taková stáž obnáší, položil jsem Anežce
pár otázek.
Hned zkraje otázka na tělo – byla jste
zvídavé a neposedné dítě? To vědátoři bývají. Přidělávala jste rodičům
vrásky?
Zvídavé dítě jsem rozhodně byla, ale nevzpomínám si, že bych rodičům někdy přidělávala starosti. Myslím, že byli rádi, že
jsem byla ambiciózní jak ve škole, tak v mimoškolních aktivitách, zejména v hudbě. Do
filosofie jsem se zamilovala už v mých jedenácti letech, kdy jsem četla svou první „filosofickou“ knihu. Shodou okolností se jedna
kapitola týkala etického problému konzumace masa, což je téma, které jsme probírali
i během mé stáže na Akademii věd.
Jak těžké je dostat se na stáž na Filosofickém ústavu Akademie věd?
Já jsem se na stáž dostala skrze projekt
Otevřená věda, který umožňuje středoškolákům na rok proniknout do vědeckého
prostředí a vyzkoušet si práci s odborníkem. Přihlášení na stáž není nijak těžké,
sestává pouze z odeslání životopisu, motivačního dopisu a případně nějakých referencí skrz webovou aplikaci. Lektor si potom vybírá ze všech přihlášených studentů
nejvýše tři, se kterými naváže spolupráci.
Počty přihlášených se liší rok od roku a
stáž od stáže, například na letošní rok bylo
vypsáno 125 stáží, které vybíraly z celkem
1584 přihlášek.
Philosophy of Responsible eating –
to bylo vaše téma v projektu Otevřená věda. Zkuste neznalci vysvětlit, o
co se jednalo.
Stáž se týkala filosofie stravování a jak
už název napovídá, byla vedena v angličtině. Věnovali jsme se opravdu velkému
množství témat, od filosofie chuti přes
poruchy příjmu potravy po pivo a jeho
vliv na pocit pohody. Nejzajímavějším
tématem pro mne bylo sweet complex,
v jehož rámci jsme spolupracovali na česko-norském výzkumu konzumace cukru.
Díky tomu jsem měla možnost zúčastnit
se i několika workshopů a konferencí v
zahraničí, které pro mě byly velmi cennou zkušeností.

/ Foto: Usměvavá Anežka Bartoňová na Studentské vědecké konferenci
Na Studentské vědecké konferenci,
která byla vyvrcholením celého projektu – pokud to říkám správně –, jste urvala třetí místo. Opravte mě, pokud se
pletu, ale netušil jsem že se na stážích
soutěží. Byla to soutěž jako taková?
Konference byla spíše slavnostní uzavření
celého roku, který jsme já a další stážisté
strávili na ústavech Akademie věd. Všichni
zde představili své projekty a odborná porota potom v každé kategorii (živá a neživá
příroda, humanitní vědy) vybrala tři nejzajímavější stáže. V naší kategorii bylo celkem 20 stáží, navíc všechny opravdu skvěle
prezentované. O to víc si vážím, že porota
vybrala jako jednu z vítězných tu naši.
A čím jste si to třetí místo zasloužila?
Určitě jste musela hodnotící oslnit.
Nebyla to pouze má zásluha, na prezentaci i na celé stáži jsem spolupracovala s kolegyní Aleksandrou Sokolovou. Myslím, že
jsme se skvěle vypořádaly s doplňujícími
dotazy, které padly ze strany poroty, plus
jsme určitě zaujaly nekonvenční vizuální
formou prezentace.
Co nějaké speciální zážitky z konference? Je něco, na co budete vzpomínat?

Ráda budu vzpomínat na lidi, se kterými
jsem se na konferenci setkala. Seznámila
jsem se s talentovanými studenty i s vědci,
jejichž práci jsem už nějakou dobu sledovala a obdivovala.
A je naopak něco, co byste nejraději
vymazala z paměti?
Asi není.
Co byste poradila, kdybyste věděla,
že někoho přesně tahle stáž čeká?
Nebojte se ptát, když nerozumíte nebo když
vás něco zajímá. To bych ostatně doporučila i do běžného života.
Máte plány, jak vědomosti z celého
roku a následné konference zúročit,
nebo se plánujete v budoucnu věnovat jiným věcem?
Stravování a jídlo obecně je mým oblíbeným tématem, kterému bych se i nadále
chtěla věnovat, a to hlavně v souvislosti
s psychologií a výživou. Ráda bych také
pokračovala ve vědecké činnosti, která si
získala mé srdce a kterou bych ráda zpopularizovala mezi mladými lidmi.

Rozhovor vedl Antonín Mazáč
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Tři otázky pro… Výtvarnici Helen Čubovou
V
ýtvarnice Helen Čubová představí mezi
1. a 31. březnem v Městské knihovně
Loket v rámci projektu SOU*HVĚ*ZDI
svých 6 februláží.

1) Co to februláž vlastně je??
Februllage (český přepis februláž) je kreativní otevřená mezinárodní kolážovací
výzva, která, jak napovídá název, probíhá
po celý únor. Na každý den je určené téma
(kupříkladu kočka, sestry, únik, klid aj.),
na které můžete vytvořit libovolný počet
koláží, ty poté představujete na sociálních sítích a kanálech, zejména Instagramu. Letošní rok se této výzvy zúčastňuje
téměř 2400 autorů z celého světa. Celý
projekt byl založen v roce 2019 a do dnešních dní je organizován Miss Printed a
Rhedem Farewellem. Februllage kooperuje se Skandinávským muzeem koláží a
Edinburgh collage kolektivem. Mezi silné
podporovatele všech kolážových projektů
patří v neposlední řadě Kolaj Magazine.
Koláže mohou být tvořeny jak digitálně,
tak především analogově. Já osobně tvořím Februllage letos druhým rokem, a to
pouze analogově.

2) Bude si je moci návštěvník minivýstavy koupit?
Ano, všechny své Februllage poskytuji
k prodeji. Reprodukce vystavené v Městské knihovně Loket budou k mání za zcela
symbolickou cenu. Po skončení projektu
na konci února půjdou do prodeje nejen
reprodukce, ale také originální analogové

koláže. Celý prodej má charitativní nádech, neboť z každé prodané koláže putuje jistá částka na bohulibé účely. Februllage 2021 jsem z prodeje poskytovala jisté
částky na Múzy dětem, které podporují
děti v dětských domovech. V rámci letošní Februllage budu posílat dary Člověku
v tísni. Více informací můžete získat na
mých sociálních sítích (IG Hecuba Design Helen Cubova (@hecubadesign) •
Fotky a videa na Instagramu) nebo na
mém e-shopu shop.hecubadesign.cz Můžeš mít všechno co chceš - Hecuba Design. Myšlenka je taková, že potěšíte
nejen sebe, mě, ale také někoho dalšího
– potřebného.

3) Není to tvoje první výstava v Lokti...
Není, v minulosti jsem již v loketské
knihovně vystavovala. Byla to velká výstava deníků, grafik a kreseb. Takže se vlastně
tak trochu vracím na místo činu. Což mě
velmi těší a je mi ctí. Velmi ráda vystavuji
mezi knihami a na krásných místech, kterým loketská knihovna je.
/ Foto: Výtvarnice Helen Čubová

Rozhovor vedl Vladimír Kalný

Jak mě Honza Sobota převezl
H

onzu Sobotu, člověka, který ve své
době z Lokte udělal hlavní město
české umělecké knižní vazby, jsem bohužel nikdy neměl tu čest potkat osobně.
Do Městské knihovny Loket jsem nastoupil v březnu 2015, a to už Honza bohužel
nebyl mezi námi. Pracuji však obklopen
sbírkou umělecké knižní vazby, kterou
vytvořil, denně se na mě dívá z plakátu Dalibora Nesnídala a jeho poťouchlý
duch je v knihovně stále přítomen. O tom
posledním jsem se nedávno přesvědčil na
vlastní kůži.
Do knihovny volala redaktorka nejmenovaného média, že dostala na starost
umělecká řemesla a jestli bych jí nepředstavil naší expozici a nejzajímavější
exponát. Představit expozici bylo snadné, žvaněním o těchto věcech se živím,
ale nejzajímavější exponát? Pro který se
rozhodnout? Máme Le Labourd Philipa Smithe, patentovanou vazbu jednoho
z nejlepších světových knihařů 20. století, která vyhrála knihařské bienále ve
Francii. Máme Čertův kámen Honzy So-

boty, což je nádherná kombinace knihy
a uměleckého artefaktu a jeden z mála
veřejně přístupných Sobotů (naprostá
většina Honzových děl je rozesetá po světě v soukromých sbírkách). Máme… ano,
bingo! Jsme v Čechách, jsme v Lokti, vyberu Lovecký deník Karla IV. Osvěžuji si
informaci z průvodcovských textů: „Jedná se o rekonstrukci podle dochovaných
fragmentů, nalezených při vykopávkách v
prostorách hradu, v kombinaci se studiem dochovaných knih a listin. V současné
době se pracuje na záchraně a zrestaurování listů, kde je popsán hon na jelena,
objevení karlovarských pramenů a následné založení Karlových Varů.“
Beru si bílé rukavice, s funěním vyndávám
deník z vitríny (váží 38 kilo), fotím jej a
spolu s textem odesílám paní redaktorce.
Neuplyne ani hodina a paní redaktorka
volá zpět, že prý šéfredaktora to velmi zaujalo a ptá se, zda už jsou fragmenty zrestaurovány, kde je lze případně vidět, jestli jsou nějaké záznamy z vykopávek a že
potřebují ještě spoustu dalších informací.

A že by přijeli natočit reportáž. „No, víte,“
kroutím se do telefonu, „já o tom vlastně
vím jen to, co je v tom průvodcovském
textu. Ale víte co, zavolám Jáje Sobotové (manželka Honzy Soboty, pozn. red.),
ta bude určitě vědět víc!“ Vytáčím Jáju
a kladu dotaz. Chvíli je ticho. Pak se Jája
rozesměje a povídá: „Vláďo, žádný originál neexistuje, oni si to tenkrát Honza
s Daliborem (Nesnídalem, pozn. red.) vymysleli.“ Teď je ticho na mé straně. „Oni
odhadli, jak by takový deník asi mohl
vypadat a prostě ho udělali.“ Teď už se
smějeme oba, loučíme se, volám paní redaktorce, která se naštěstí směje taky, ani
jednou neříká nic dehonestujícího o mé
osobě a fotím jí Le Labourd.
A takhle mne Honza Sobota skoro 10 let
po svém odchodu převezl.
1. března 2022 by uměleckému knihaři
a dobrému člověku Honzovi Sobotovi bylo
83 let. Díky za všechno, Honzo!
Vladimír Kalný

8 / HRAD / VÝSTAVA

Loketské listy / březen 2022

Příměstské tábory na hradě
Loket zahajují třetí ročník
V

předchozích dvou letech byly na hradě pořádány příměstské tábory a jinak
tomu nebude ani letos. Děti se mohou těšit na dvě varianty táborů, přičemž jedna
z nich podporuje rozvoj kreativního myšlení droboty a druhá pohybové, chcete-li
turistické vyžití dětí v okolí. Společné pro
obě varianty je, že hlavní roli v těchto táborech hraje hrad Loket. Zázemí je přímo na
nádvoří (při nepřízni počasí uvnitř hradu)
a díky tomuto spojení se nabízí zábavná a
nenásilná forma setkání hradních pážat
(dětských účastníků táborů) s historií hradu i města a tím i celého Českého království. Děti si prohlédnou hrad se zkušeným
průvodcem, zabaví se interaktivním kvízem Letem Karlovým světem či si vyzkouší
Umění brku. S archeologem, který jim ukáže praktické ukázky své práce, si samy jeho
práci vyzkouší a naleznou v improvizovaných vykopávkách střep či kost. Samozřej-

mě budou pážata vycházet i mimo hradní
bránu a objevovat krásy okolí, krmit kozy
a ovce v podhradí či řádit na dětských hřištích a atrakcích.
Oblíbenost těchto táborů je možno vyvodit
i ze skutečnosti, že už nyní před oficiálním
vyhlášením termínů jsou některá místa obsazena.
Turistický příměstský tábor proběhne ve
dvou týdenních turnusech, a to 11. 7. –
15. 7. 2022 a 15. 8. – 19. 8. 2022.
Kreativní příměstský tábor proběhne
1. 8. – 5. 8. 2022. Pro více informací doporučujeme hlídat FB a webové stránky
hradu.
Mgr. Jana Těžká, ředitelka HRADU
LOKET, o.p.s.

Vladimír Prokop –
Dobrodružný a pravěký
svět Zdeňka Buriana

O

bčanské sdružení 456 ve spolupráci
s Městskou knihovnou Loket vás srdečně zve na přednášku o malíři a ilustrátorovi
Zdeňkovi Burianovi. Přednáška, která
doplňuje aktuální výstavu v Galerii na
hradbách, proběhne v atriu knihovny
v Lokti 15. 3. 2022 od 18:00.
Mgr. Vladimír Prokop je předním odborníkem na ilustrátory české dobrodružné
literatury a autory rekonstrukcí pravěku.
Je rovněž autorem středoškolských skript
z dějin literatury a výtvarného umění a publikuje práce týkající se uměleckých osobností Sokolovska. V současné době učí na
sokolovském gymnáziu.
Dílo Zdeňka Buriana je pro pana Prokopa
velké téma, kterému se věnuje delší dobu.
Své znalosti a bádání promítl do téměř desítky knih věnovaných českému velikánovi.
Přednáška nás bezesporu poutavě vtáhne
do světa oblíbeného malíře, jenž dokázal
s lehkostí ztvárnit širé pláně a savany, hluboké pralesy a džungle, plavby rozsáhlými
vodami a po nebezpečných řekách, výstupy
na hory a pohoří, vložené do romantických
i pošetilých událostí lidských životů.
Pavel Vdovec, o.s. 456

Karel Kratochvíl
děkuje MAS Sokolovsko o.p.s. za podporu při realizaci

/ Mammuthus primigenius (1941)

PROJEKTU
„Investice do traktoru pro farmu“

INZERUJTE V LOKETSKÝCH
LISTECH!

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

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

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020
V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche 2. Podpora zemědělských podniků

Ceník inzerce: (ceny jsou bez DPH)

1/1

3 000 Kč

(190 x 274 mm)

1/2

1 500 Kč

(190 x 137 mm)

1/3

750 Kč

(125 x 137 mm)

1/6

380 Kč (125 x 68,5 mm)
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Exponát měsíce března ze sbírek hradu Loket
PŘÍSPĚVEK K MEZINÁRODNÍMU ROKU SKLA
LÁZEŇSKÝ POHÁREK
SKLO, DEKORACE ŘEZBOU, PRODUKCE – SEVERNÍ
ČECHY? ¾ 19. STOLETÍ, VÝŠKA 12 CM

váno pití i 70 koflíků minerální vody denně!
Nicméně potřeba umožňovat lázeňským hostům dodržování pitného režimu přivede o necelé dvě století později na svět produkci specifických nádobek určených jen k tomuto účelu.
Epocha lázeňských pohárků je tu.

Oblast nejzápadnějšího cípu republiky včetně Loketska, s výjimkou slavné manufaktury Moser v Karlových Varech, která ovšem
s vlastní produkcí začala až v samém závěru
19. století, sklárnou v Novém Sedle a již zaniklým provozem v Chodově, není se sklářskou
produkcí až tak provázána. Historicky to bylo
dáno zřejmě celkovou absencí vhodných podmínek pro tuto specifickou výrobu, pro níž byl
nezbytný souběh aspoň relativně snadné dostupnosti primárních sklářských materiálů,
odborných pracovních sil a topiva pro ohřev
sklářských pecí.
Dalo by se tudíž očekávat, že zastoupení sklářských výrobků v souboru takzvané Loketské
sbírky bude jen marginálního charakteru. Ovšem kupodivu tomu tak není a tento materiál
je relativně široce a často velmi atraktivně zastoupen finálními produkty z časového rozpětí od přelomu 18.-19.století po první čtvrtinu
20. století.
Než se ale budeme věnovat našemu exponátu měsíce, využijeme příležitosti a řekneme si
něco o nejdůležitějších materiálech a technologii. Základem pro výrobu skla je směs roztavených surovin, takzvaný sklářský kmen,
jako hlavní složku obsahující sklářské písky
s obsahem 60-80 % oxidu křemičitého. Ten
se v minulosti získával těžbou z řek, ale i sběrem a následným drcením říčních oblázků
či těžbou křemence nebo pískovce. Druhou
složkou je soda, odpradávna získávaná spalováním mořských rostlin, která je zhruba
v polovině 19. století nahrazena syntetickou
sodou z průmyslové produkce. Další nedílnou
součástí je potaš neboli také draslo či flus. Vyráběla se z popela spáleného bukového dřeva,
který se pak louhoval v kotli s vařící vodou.
Toto dřevo se pálilo volně na otevřených ohništích, ale někdy se pálily celé stromy takzvaně
nastojato, když se do paty stromu vyhloubil
otvor, v němž se rozdělal oheň, který postupně zvnitřku strávil celý kmen. Posledními ze
sklářských ingrediencí jsou vápenec získávaný
těžbou v lomech a průmyslový oxid draselný.
Mimo to se do vsázky (určená dávka sklářského kmene) přidávají recyklované střepy a
menší frakce pomocných látek, např. barviva.
Ne všechna skla jsou stejná a rovněž odlišné
jsou tavící teploty. Zatímco pro křemenné sklo
vznikající tavbou žilného křemene je nutná

Lázeňská pítka pochopitelně primárně sloužila k pití, ovšem svým způsobem akcentovala i
jistou míru společenské prezentace a rovněž
poskytovala příležitost k pořízení nevšedního
suvenýru. To již od prvopočátků jejich produkce vedlo jednak ke snaze po atraktivní dekoraci a v podstatě i k rozdělení na dva typy,
a to na užitkové běžně používané k pití, jež si
však zachovaly často velmi vysokou úroveň
uměleckořemeslného zpracování a na upomínkové memorabilní často zhotovené s velmi vysokou úrovní zpracování a sloužící čistě
coby vzpomínka na pobyt v některém z lázeňských resortů. Ty dnes tvoří samostatnou sběratelskou kategorii.
/ Foto: Dekorovaný skleněný
pohárek Zdroj: hrad Loket

lázeňský

velmi vysoká teplota až 2 000 stupňů, boritokřemičité si vystačí se 1630 stupni a pro většinu ostatních je nutných „pouze“ 1450-1550
stupňů. Mimo již zmíněných typů skel se nejčastěji dle účelu produkují skla sodnovápenatá
vhodná na láhve a ploché sklo, draselnovápenatá (křišťálové sklo) pro výtvarnou a uměleckou tvorbu, draselnoolovnatá – takzvaný
olovnatý křišťál vzniklý přidáním 24 % nebo
30 % podílu oxidu olovnatého, s úspěchem
využívaného k tvorbě broušených a leštěných
produktů dekorativního charakteru. Boritokřemičité sklo pro laboratorní zařízení a skla
speciální náš typologický přehled uzavírají.
Jak vidíme na tomto krátkém exkurzu, není to
s produkcí tohoto ušlechtilého materiálu tak
jednoduché.
Vznik našeho lázeňského pohárku byl však
podmíněn souběhem dvou zcela nesourodých
druhů lidské činnosti – průmyslu a lázeňství,
které se v sousedních Karlových Varech díky
přítomnosti léčivých horkých pramenů začalo rozvíjet již od svého založení v polovině 14.
století. Roku 1508, v době, kdy se Karlovy Vary
stejně jako Loket nacházely v držení šlechtickým rodem Šliků, získávají statut veřejných
lázní a již 14 let nato z pera Václava Pajera zaznamenáváme první lékařský popis léčivých
pramenů. Po polovině 16. století se objevují
první lázeňské domy a vedle doporučovaných
koupelí v horké minerální vodě přichází i léčebná pitná kůra. Úsvit tohoto typu léčby se
nevyhne jistým bizarnostem, když je doručo-

Ze skla se začala pítka zhotovovat kolem první
poloviny 19. století Byla většinou kónického,
do hran broušeného tvaru s ouškem, o něco
později zploštělého tvaru bez dalších úchopů. Používalo se jak čirého, tak barevného
skla dekorovaného smalty, rytím či zlacením.
Velmi často byla na povrchu pohárků vyryta
stupnice označující v gramech množství minerální vody, aby pacient mohl co nejpřesněji
provádět pitnou kůru dle pokynů ošetřujícího
lékaře.
Náš lázeňský pohárek tuto stupnici postrádá, je zhotoven z čirého skla, mírně kónického tvaru vybroušeného do osmi úzkých faset
probíhajících celou délkou kupy. V průčelí je
dekorován nápisem SPRUDEL i KARLSBAD,
nad nímž se nachází řezaná veduta staré litinové kolonády stavebně dokončené v roce 1879.
To nám umožňuje datovat výrobu pohárku do
závěru 19. století. Vzhledem k tomu, že zhotovování tohoto sortimentu bylo většinou jen
vedlejší produkcí skláren, je dnes plnohodnotná identifikace výrobce takřka nemožná.
S největší pravděpodobností to bude některá
ze sklářských rafinérií v sousedních severních
Čechách. Do dnešní doby je však dokladem
tradiční a velmi kvalitní sklářské produkce doplněné uměleckým projevem často dokumentující dnes již zaniklá místa, navíc dokládající
symbiózu dvou zcela odlišných oborů lidské
činnosti. A od nás je malým příspěvkem k Mezinárodnímu roku skla.
J. Hejda,
správce depozitáře
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23. 5. 2021 – 23. 5. 2022
Loketské městské hradby – Malíř ztraceného času – Zdeněk Burian – Putovní výstava ilustrací a kreseb – pořádá: Občanské
sdružení 456
7. 10. 2021 – 29.5. 2022
Hrad Loket – České korunovační klenoty na
dosah / osudy 22 korunovaných panovníků
(výstava) – Nejúspěšnější putovní výstavní
projekt v ČR – pořádá: Hrad Loket
Do 3. 3. 2022
Městská knihovna Loket – Ing. Jiří Neudert:
Příroda Třeboňska (fotografie) – Výstava
fotografií loketského rodáka Ing. Jiřího Neuderta, zoologa Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – pořádá: Městská knihovna Loket
1. – 31. 3. 2022
Městská knihovna Loket – SOU*HVĚ*ZDI*
Helen Čubová: 6 februláží (koláže) – Jedenáctá z pravidelného cyklu minivýstav
představujících nové autory nebo odnože
tvorby autorů již zavedených – „Skorodernisáž“ proběhne 26. 3. 2022 v 17:00 – pořádá:
Městská knihovna Loket
3. 3. 2022 18:00
Městská knihovna Loket – Teodor Kravál:
Tajemná zákoutí webu – Darkweb, porno,
ilegální činnosti na webu v populární přednášce Teodora Kravála – pořádá: Městská
knihovna Loket
4. 3. 2022 20:00 – 22:00
Hospoda U Radnice – End of Scream: koncert – pořádá: Kulturní Kvásek
5. 3. – 7. 4. 2022
Městská knihovna Loket – Stanislav Kahuda: Skoroptev a Takřkavka – Několikrát odložená výstava malíře, ilustrátora, hudebníka
a génia slovních hrátek Stanislava Kahudy
– vernisáž proběhne 5. 3. 2022 v 17:00 –
pořádá: Městská knihovna Loket
6. 3. 2022 14:00 – 16:00
Klubovna Loketského dráčku (T.G.Masaryka 18/62 budova jídelny - 1.patro) – Bo-
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tanické parfémy: workshop – Přijdete-li,
ochutnáte přírodní ingredience používané
pro tvorbu parfémů a aromaterapeutických
směsí, dotknete se základů parfemářství,
léčení vůněmi a vykuřování. Domů odejdete
se svým mini parfémem, vonným elixírem.
Cena: 390 Kč, 10 míst, vstupenky k zakoupení v Městské knihovně Loket. – pořádá:
Loketský dráček, z.s.
8. 3. 2022 10:00
Městská knihovna Loket – Oblečený
Bookstartový klub s malým Tomíkem –
Otevřený, literární, poetický a hravý klub pro
maminky s dětmi 1-3 roky – pořádá: Městská
knihovna Loket
10. 3. 2022 18:00
Městská knihovna Loket – KINO LOKET:
Poslední Dalajláma? – Film promítáme ve
spolupráci s obecně prospěšnou společností
Potala – pořádá: Městská knihovna Loket
11. 3. 2022 16:00 – 18:00
Klubovna Loketského dráčku (T.G.Masaryka 18/62 budova jídelny - 1.patro) – Ze světa zvířat: beseda – pan Kocek z Centra zvířat
Stará Role představí činčilu, křečka, morče,
hada, ještěrku a želvu. Vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován zvířátkům DDM K.Vary – pořádá: Loketský dráček, z.s.
15. 3. 2022 18:00
Městská knihovna Loket – Vladimír Prokop:
Zdeněk Burian – Přednáška v rámci doprovodného programu k probíhající výstavě na
hradbách – pořádá: Městská knihovna Loket
22. 3. 2022 18:00
Městská knihovna Loket – Beseda s Lucií
Verrall, autorkou knihy Chodivá tráva –
pořádá: Městská knihovna Loket
24. 3. 2022 16:00
Městská knihovna Loket – Strašidlácká
čítárna pro děti 3-6 let a jejich rodiče s
knihou Aleny Mornštajnové – Prostor pro
společné chvíle rodičů s dětmi nad krásnými
knihami a zapeklitými úkoly – pořádá: Městská knihovna Loket

B Ř E Z E N

24. 3. 2022 18:00
Atrium městské knihovny – Jazzový podvečer se Štěpánem Podeštem: Kamil Běhounek a Harry James – Další hudební posezení
se Štěpánem Podeštem a živou hudbou –
pořádá: Městská knihovna Loket
26. 3. 2022 19:00
KD Dvorana – Společenstvo vlastníků:
divadlo – komedie Jiřího Havelky v podání
Západočeského divadla v Chebu. Vstupné
290 Kč – pořádá: Kulturní dům Dvorana, p.o.
26. 3. 2022 10:00 – 18:00
KD Dvorana – Cvičení pod křišťálem: jóga,
kuksando, vedená meditace–cvičení bude
probíhat v 10:00, 11:30 a 13:00 a odpolední
program zahrnuje od 16:00 seminář v přírodě, nevšední procházku městem, prohlídku
Muzea tajných spolků, výklad tarotových
karet – bližší informace budou zveřejněny – pořádá: KD Dvorana, p. o. a lektorky
jednotlivých aktivit
26. 3. 2022 14:00
Městská knihovna Loket – Herní odpoledne – Speciální herní odpoledne pro děti –
pořádá: Městská knihovna Loket
31. 3. 2022 18:00
KD Dvorana – Vejříci – Jihoafrická republika – cestovatelská přednáška. Vstupné 50
Kč – pořádá: Kulturní dům Dvorana, p.o.
1. 4. 2022 17:00 – 2. 4. 2022 10:00
Městská knihovna Loket – Noc s Andersenem – Tradiční nocování dětí, návštěvníků království Librínie – pořádá: Městská
knihovna Loket
Přehled připravovaných
kulturních a sportovních
akcí ve městě
i s podrobnostmi
najdete zde:

PŘEDNÁŠKA "STEZKA ČESKEM"
PŘEMÝŠLÍTE NAD PLÁNEM NA TENTO ROK?
O TOM, CO ZAJÍMAVÉHO A VÝJIMEČNÉHO PODNIKNOUT?
Nechte se inspirovat projektem party nadšenců, kteří se spojili s
Klubem českých turistů a dali vzniknout dálkové pěší trase přes
nádherné hory Čech.
Zajímá Vás tento dobrodružný projekt, jehož část vede našimi
tajemnými Krušnými horami? Přemýšlíte o tom, zda byste to zvládli?
Pokud ano, přijďte si poslechnout nekonvenční přednášku a
dozvědět se víc.
1000 a 1000 km dlouhý a první oficiální přechod Česka si můžete
zapsat do diáře již na tento rok.
Věřte, že v tomto projektu nuda nemá své místo.
V Hradní kavárně

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 100 000 Kč

Zámecká 67/10, 357 33 Loket
19. 3. 2022 16:00 hod.
Vstupné dobrovolné
Vzhledem k omezené kapacitě kavárny, prosíme o rezervaci na tel.
čísle: +420 775 259 337
HRADNÍ KAVÁRNA LOKET
WWW.STEZKACESKEM.CZ
HRADNI_KAVARNA_LOKET
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