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školství

Projekt Zahrada pod lupou
Ve školním roce 2013/2014 pokračujeme v projektu Zahrada pod lupou. Pro děti je naplánováno plno
zajímavých exkurzí a aktivit, např.
návštěva ZOO v Praze, ekocentra Křivoklát nebo Botanické zahrady v Praze. Další aktivitou pro
děti je přírodovědný kroužek, který děti zábavnou formou motivuje
k poznávání, porozumění a ochraně přírody a životního prostředí.
Díky grantu jsme mohli zvelebit
školní zahradu, osázet ji stromy,
keři a bylinami, vytvořit zde učeb-

nu v přírodě. Pravidelně probíhají přírodovědné semináře s lektory
z Českých lesů, partnery projektu jsou všechny málotřídní školy
okresu Sokolov. Z dalších prostředků projektu jsme mohli vybavit
učebnu v půdních prostorách školy, jejíž zrekonstruování financovala obec Královské Poříčí. Díky tomu
mohou děti pracovat v nadstandardních podmínkách, využívat interaktivní tabuli, tablety, digitální
mikroskop, monitorovací zařízení
na pozorování ptáků a další moderní pomůcky.

Můj životní styl a svět – Statek Bernard
Dne 19. 9. 2013 jsme zakončili projekt „Můj životní styl a svět“. V rámci
tohoto projektu jsme prožili zajímavý den na Statku Bernard. Nejdříve jsme
plnili zábavnou formou
úkoly, které pro nás připravily lektorky projektu.
Začali jsme v Muzeu řeky
Ohře. Po splnění daných
úkolů jsme posvačili- jak jinak než zdravě – müsli tyčinku.
Potom jsme se podívat na přípravu a pečení chlebových placek,
a také je ochutnat. Děti si moh-

ly placku samy upéci ve venkovní
peci. Po celou dobu nás provázel „Kapík“, který symbolizoval kapku vody. Ptal
se dětí na zdravé potraviny a nechával si vysvětlovat, proč bychom je měli
konzumovat. Dokonce zde
byly různé druhy obilovin
a také mouky. Nakonec si
děti zasoutěžily v třídění odpadů. Příjemné odpoledne jsme
zakončili v restauraci na Statku
Bernard obědem. Oběd i svačina
byly hrazené z projektu.
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Exkurze na
božídarské
rašeliniště
Ve čtvrtek 26. září jsme vyjeli na další
exkurzi projektu Zahrada pod lupou.
Tentokrát naše kroky vedly na naučnou stezku napříč božídarským rašeliništěm. Počasí nám ukázalo svou
nepříznivou tvář, pršelo a foukalo.
Naštěstí jsme s touto možností předem počítali, všichni jsme byli teple oblečeni, a tak jsme bez problémů
prošli všech dvanáct stanovišť stezky.
Děti se zajímaly o život a výskyt jednotlivých rostlinných druhů na rašeliništi, pomocí informačních tabulí se seznámily se se zástupci flóry
a fauny, kteří se zde vyskytují.
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Školní exkurze do ZOO Praha

První exkurzí v novém školním
roce byla návštěva zoologické zahrady v Praze. Byla to již čtvrtá exkurze hrazená z projektu Zahrada
pod lupou (děti měly zdarma jízdné, oběd a vstupné). Jednalo se o celodenní výlet, žáci odjížděli v sedm
hodin ráno od školy a vraceli se kolem šesté hodiny večer. Součástí byl
i zajištěný oběd pro děti v restauraci

v areálu ZOO a téměř i počasí bylo
jako na objednávku. Slunce hřálo
a děti měly tak výbornou příležitost
pozorovat cizokrajná zvířata, která
se vyhřívala na sluníčku. Nové znalosti, které děti posbíraly při prohlídce ZOO, si prověřily při plnění
pracovního listu ještě v areálu zoologické zahrady.

Ukončení projektu

Comenius

Závěrečnou aktivitou v projektu
Comenius byla návštěva Španělska.
Partnerské školy zde zrekapitulovaly spolupráci během dvou let trvání projektu, zkontrolovaly splnění
všech plánovaných výstupů a aktivit a doladily znění závěrečné zprávy pro jednotlivé národní agentury.
Odesláním závěrečné zprávy pro
nás práce na tomto projektu končí. Rozhodně bychom ale chtěli navázat spolupráci s dalšími novými
partnery a v projektové činnosti pokračovat.

V indiánském duchu se nesl náš tradiční
jarmark s názvem "Na indiánské stezce."
Naši malí indiáni a malé indiánky předvedli
pásmo básní, písní a tanečků. Po vystoupení
přišla na řadu zábava a soutěže. Nechyběla
ani bohatá tombola, stánky, na kterých si
mohl každý zakoupit cukroví, perníčky,a výrobky dětí. Doufáme, že každý, kdo jarmark
navštívil, odcházel spokojen.

Na náš první výlet jsme se vypravily do West
parku v Plzni. Strávili jsme v indiánské
vesnici celý den a opravdu jsme si ho užili.
Viděli jsme pravé indiánské tance, kovboje,
který to uměl s noži a lasem až se nám tajil
dech. Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku, házení tomahavkem, chytání bůvolů do lasa,
rýžování zlata, opekli jsme si buřty a svezli
se na koni. Byl to báječně strávený den.
I letos jsme navštívili "Pohádkovou zahrádku", tentokráte v Lokti. Bylo to dopoledne
plné soutěží, zábavy, písniček a pohádkových postav. Počasí nám opravdu přálo, celý
den krásně svítilo sluníčko, přestože jinak
celý týden pršelo. Prohlédli jsme si také místní hrad, na závěr jsme si koupili výbornou
zmrzlinu a potom už hurá domů.

www.kralovske-porici.eu
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Den dětí jsme oslavili v naší mateřské škole.
Každý si přinesl libovolnou masku a alespoň
na chvíli se proměnil v princeznu, čarodějnici či supermana. O zábavu a soutěže nebyla nouze. Odměnou pak byla sladká dobrota a malý dárek.

Podzimní dění v knihovně
V měsíci říjnu v naší knihovně,
jako i v ostatních knihovnách v ČR,
probíhal pod záštitou SKIPu "Týden knihoven".
Letos jsme jej
pojali jako
ŽABÍ TÝDEN KNIHOVEN - opět se
četla spousta knížek s žabí tématikou
a vyráběly se ponožkové loutky žabáků a portréty žabích hrdinů.
Výtvory si můžete prohlédnout
v knihovně i nyní, neboť vytváří výstavu, která potrvá do konce
měsíce října.

I nadále jsme zapojeni v kampani „Celé Česko čte dětem" - znovu
jsme navázali na středeční odpolední čítárny s dílnami (dopoledne
knihovnu navštěvují děti v rámci školních a školkových besed) začínáme vždy od 16.00 hodin. Ze
vzniklých výtvarných dílek vzniknou opět divadelní kulisy k adventnímu hraní.

Na dětské naslouchače nyní čeká
nejnovější kniha Petry Braunové
Tramvaj plná strašidel.
Představujeme tak dětským čtenářům a návštěvníkům autorské - většinou české
- zajímavé knížky a mnohdy
i jejich autory osobně.
Tak nás již navštívila např.
již zmiňovaná spisovatelka Petra
Braunová, ilustrátor Adolf Dudek,
za Listování pak - herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Lenka Janíková
a další umělci, kteří dětem poutavě
četli nebo sehráli děj z knížek.
V knihovně pak po přečtení ukázek
z knih společně vyrábíme výtvory kulisy, postavičky z knih v čtenářských dílnách.
Dospělí návštěvníci knihovny jsou

zváni na výstavu slovenských filmových plakátů ze 60. let, kdy vznikala
opravdová grafická díla a československý filmový plakát byl pojem
v celém světě.
Přijďte si nostalgicky zavzpomínat
na slovenskou filmografii a v neposlední řadě na jazyk našich sousedů.

Zpravodaj Královského Poříčí

Výstava potrvá taktéž do konce října.
Rádi Vás ve fotogalerii navnadíme
a těšíme se, že k našim dětským čtenářům, naslouchačům a výtvarníkům přibydou i další děti a dospělí,
dosud se můžeme pyšnit i skupinou
dojíždějících čtenářů, kteří nás navštěvují.
Kromě čtení na besedách a čítárnách se také připojujeme k projektům SKIPu - Už jsi čtenář - Knížka
pro prvňáčka, Noc s Andersenem,
Březen měsíc knihy, Hry bez hranic, aneb Knihovnice dětem a teď
aktuálně se těšíme na podzimní Listování a besedu s cestovatelkou a léčitelkou Jiřinou Kopeckou
s ochutnávkou čajů. Termíny akcí
ještě upřesníme.
Závěrem bychom rádi poblahopřáli Dominice Kiselové ke krásnému
2. místu za 2. kategorii ve výtvarné soutěži "LES - NÁŠ KAMARÁD
I POMOCNÍK" pořádané v Obecní
knihovně. Nejzajímavější výtvory
poté putovaly do Krajské knihovny v Karlových Varech, kde je porota složená z pořadatelů z LESY ČR,
knihovníků a výtvarníků ocenila.
Závěrem děkujeme i všem ostatním
dětem za účast a jejich dílka.
Těšíme se na podzimní setkání
v knihovně.
Andrea Šneberková
vedoucí Obecní knihovny
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Výpis usnesení z 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Královské Poříčí ze dne 25. 9. 2013
Ústní zprávy starosty obce:
• odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt čp. 75/3
• personální změny v MŠ
• přerušení provozu MŠ v období vánočních prázdnin od 23.12.2013 do 3.1.2014
• oprava cyklostezky po povodni – příspěvek z Krajského úřadu Karlovarského kraje
• výměna reproduktorů veřejného rozhlasu v dolní části obce – příspěvek z Krajského úřadu Karlovarského kraje
• Poříčská pouť
• odchyt černé zvěře v katastru obce – podána žádost na Městský úřad Sokolov
• škola – půdní vestavba dokončena, kolaudace dne 8.10.2013
392/09/13
393/09/13
394/09/13
395/09/13
396/09/13
397/09/13
398/09/13
399/09/13
400/09/13
401/09/13
402/09/13
403/09/13
404/09/13
405/09/13
406/09/13
407/09/13
408/09/13
409/09/13
410/09/13
411/09/13
412/09/13
413/09/13
414/09/13
415/09/13
416/09/13
417/09/13

ZO schvaluje program jednání doplněný o body: Odpis pohledávek,
Snížení prodejní ceny u bytů 75/3 a 75/5
ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty
ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí.
ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 4,7,8/2013.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2013.
ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Královské Poříčí za účetní období 2012 sestavenou k 31. 12. 2012 v rozsahu rozvaha,
výsledovka a přílohy k účetní závěrce, viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Královské Poříčí, příspěvkové organizace za účetní období 2012
sestavenou k 31.12.2012 v rozsahu rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce, viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy Královské Poříčí, příspěvkové organizace za účetní období 2012
sestavenou k 31.12.2012 v rozsahu rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce, viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2011 a 2012 a vyslovuje poděkování místostarostce obce paní Janě Maškové za jeho zpracování.
ZO schvaluje příspěvek rodičům žáků 1. třídy ZŠ v Královském Poříčí ve výši 1.500,- Kč.
ZO schvaluje příspěvek na výuku anglického jazyka v mateřské škole ve výši 50% z ceny výuky, pro děti s trvalým pobytem
v Královském Poříčí.
ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Karlovarského kraje pro SDH Královské Poříčí ve výši 3350,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZO projednalo a schvaluje předložené znění zadání Změny č. 1 Územního plánu Královské Poříčí bez výhrad.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 457/31, k.ú. Královské Poříčí o výměře 200 m2 manželům Beránkovým, trvale bytem
Královské Poříčí, Pod Lesem 213 za cenu 70,- Kč za 1 m2.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 457/86, k.ú. Královské Poříčí o výměře 136 m2 manželům Kovaříkovým, trvale bytem
Královské Poříčí, Pod Lesem 214 za cenu 70,- Kč za m2.
ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 382/1, k.ú. Královské Poříčí o výměře cca. 200 m2.
ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 197/1, k.ú. Královské Poříčí o výměře cca. 150 m2.
ZO schvaluje příspěvek na provoz Centra tradičních řemesel Královské Poříčí, o.p.s. na rok 2014 ve výši 2.300.000,- Kč.
ZO schvaluje prodloužení termínu finanční výpůjčky na částku 697.632,- Kč na již realizovaný projekt „Integrovaný projekt
obnovy obcí Mikroregionu Sokolov – východ“ do 31. 3. 2014.
ZO schvaluje prodloužení termínu finanční výpůjčky na částku 61.005,- Kč na již realizovaný projekt „ Integrovaný projekt
obnovy obcí Mikroregionu Sokolov – východ“ do 31. 3. 2014.
ZO uděluje souhlas firmě GraphTech, s.r.o. na umístění optického komunikačního kabelu a zařízení do nemovitostí Obce
Královské Poříčí a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 8800074844
s firmou RWE GasNet, s.r.o..
ZO schvaluje příspěvky Tělovýchovné unii Sokolov, o.s. na Sportovní ligu ZŠ 1. stupně na rok 2013 ve výši 5.000,- Kč
a Taneční skupině MIRÁKL, o.s. ve výši 5.000,- Kč.
ZO schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 7.772,- Kč a 5.617,- Kč.
ZO schvaluje snížení prodejní ceny u bytových jednotek č. 75/3 a 75/5 o 30 % z původní částky 7.000,- Kč za m2.

Obrázky z Poříčské pouti

www.kralovske-porici.eu
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Vlhkost, kondenzace, plísně v bytech a větrání
Příchodem chladnějšího období se s výraznou
četností objevují stížnosti na zatékání do bytů
a to i u zateplených objektů. Především se tento
problém vyskytuje po výměně oken za plastová.
Nejedná se však o zatékání, ale téměř ve všech
případech o kondenzaci. Dýcháním a pocením,
podle aktivity, uvolní jeden člověk až 300 g vody
za hodinu (ve spánku až 100 g). Zdrojem vlhkosti jsou i domácí mazlíčci, květiny – až 10 g/h,
sušení prádla až 400 g/h, koupání až 500 g/h,
sprchování až 600 g/h, vaření cca 500 g/h apod.
Není tedy přehnané tvrdit, že jen při spánku
dvou osob bude náš byt obohacen o téměř 2 litry vody.
Není to však pouze vlhkost, kterou musíme odvětrat, protože při dýchání dochází i ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého,
což má za následek pocity ospalosti, únavy,

bolesti hlavy. Při vyšších koncentracích i nevolnosti a závratě. Z tohoto hlediska je přijatelná spodní mez dávky čerstvého vzduchu
25 m3/h. Přijatelnějších koncentrací CO2 však
dosáhneme při ٥٠m3/h na osobu. Optimální
vzdušné vlhkosti 40 - 60% lze dosáhnout pouze dostatečným větráním otevřenými okny,
nejlépe příčným provětráváním každou hodinu a vyměnit 50% objemu vzduchu. Podle
režimu v domácnosti se doporučuje až 80%
objemu, aby bylo dosaženo střední hodnoty
vlhkosti maximálně 50%. Mikroventilace nepostačuje!!
Plastová okna jsou až 20x těsnější a proto musíme větrat podstatně více, než jsme byli doposud zvyklí. Teplý vzduch pojme více vody,
než chladnější a s tím souvisí i relativní vlhkost vzduchu. Např. nevytápěná ložnice,

Sleva 30%

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROODPADU

NABÍDKA REALIT

Dne 9.11.2013 od 8:00 do 10:00 bude před obecním úřadem uskutečněn pro
občany obce Královské Poříčí sběr nebezpečných odpadů a elektroodpadů.

Odevzdávat zdarma můžete:

Elektroodpady:
• televize, monitory • audio-video
• pračky, sušičky • sporáky, bojlery
• kopírky, faxy, telefony
• vysavače, žehličky
• fény, varné konvice
• mikrovlnné trouby • lednice
• další elektrospotřebiče

Nebezpečné odpady:
• obaly od barev, lepidel, tmelů apod.
• hadry znečištěné od olejů
• olejové ﬁltry • nemrznoucí kapaliny
• zářivky • oleje • barvy
• lepidla, tmely
• autobaterie
• ostatní baterie a akumulátory

!!! SBĚR JE PROVÁDĚN ZDARMA !!!

Fotbalová přípravka
A opět se hlásím se zprávičkami o naší přípravce. Ve druhé
polovině prázdnin jsem si své fotbalové naděje svolala na třídenní
fotbalový kemp, konaný od 5. 8. 7. 8. Celkem se dostavilo 18 dětí,
já a asistentky Denisa Mikysková
a Kristýna Milerová, kterým moc

děkuji. Naplánovali jsme dopolední trénink, potom následoval oběd
na Statku Bernard. Poté jsme se
přemístili na základnu a měli polední klid (společenské hry, sledování videa ze zápasů apod.). Od dvou

Obec Královské Poříčí nabízí k prodeji:
Bytová jednotka č. 75/3 prodej
Dispozice 1+2 - podlahová plocha činí 62,89 m2

Cena 308.161,- Kč

Bytová jednotka č. 75/5 prodej
Dispozice 1+2 - podlahová plocha činí 66,44 m2

Cena 325.556,- Kč

Informace a prohlídka bytů po dohodě na
telefonních číslech: 359 603 096 - Správa majetku
Královské Poříčí s.r.o. 352 350 520 - Obecní úřad

hodin jsme vyjížděli na cyklotúry, směr Sokolov. V Sokolově
jsme si na posilněnou dali toče-

nou zmrzlinu a hurá zpátky. Děti
byly skvělé a vše se obešlo bez zranění a slziček. Poslední den, jelikož
nám počasí přálo, jsme navštívili
i sokolovské koupaliště. Tam nám
přišly ještě na pomoc maminka Simona a paní Houšková. Myslím,
že se soustředění povedlo a děti si
odnesly spostu zážitků. Ráda bych
poděkovala panu Szabovi, který
přispěl finančním darem na zakoupení zmrzlin a vstupy na koupaliště. Také Statku Bernard za chutné

Zpravodaj Královského Poříčí

do které se dostane teplý vlhký vzduch z kuchyně, je možným místem vzniku kondenzací. Je to stejný případ jako u spižních skříní.
Jsou to především rohy, kouty, ostění, parapety a nadpraží oken.
I u zaizolovaných objektů tepelné mosty jsou!
Např. při 65% relativní vlhkosti a 24° C teplém vzduchu proudícím z kuchyně je teplota
rosného bodu 17o C. Zateplováním a snahou
o energetické úspory dochází při rekonstrukcích panelových domů ke snižování
průvzdušnosti stavebních konstrukcí a tím
k nutnosti zvýšené intenzity větrání. Paradoxně tak roste podíl z celkově spotřebované energie na větrání. Pomocnou alternativou
je snižování vlhkosti pomocí odvlhčovačů. Ty
ale nejsou řešením bez dostatečného větrání.
Pozn.: Článek je převzatý z veřejného zdroje

obědy za dobrou cenovou nabídku.
Od půlky srpna jsme začali s trénováním a přípravou na podzimní
sezonu, do které jsem poprvé přihlásila mladší i starší přípravku. Je
konec září a soutěže jedou naplno
a i děti předvádějí kvalitní výkony
a fotbal je baví. Dobré je, že chodíme trénovat v hojném počtu 18
- 27 dětí, a hlavně je zde převaha
Poříčáků. Touto cestou bych chtěla poděkovat lidem, kteří mi pomáhají - Sebastián Malý, Denisa,
Kristýna a rodiče, kteří děti doprovázejí a fandí jim.
Děkuji, Vaše trenérka
G. Kováčová
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Děti si zabrnkaly na vlastnoručně
vyrobené hudební nástroje
Jak se vyrábí housle nebo kytary poznávali v sobotu 27. 7. 2013
návštěvníci statku Bernard v Královském Poříčí na Sokolovsku.
Do výrobního procesu je zasvěcovali mistři svého oboru, kteří sem
zavítali s putovní výstavou připomínající historii výroby houslí na Chebsku a 140 let houslařské
školy v Lubech. Akce přilákala nejen zájemce o muziku a hudební
nástroje, ale také rodiny s dětmi.

Právě pro ty byl určený workshop,
při kterém si mohly pod dohledem
odborníků zhotovit vlastní hudební nástroj.
Hlavním organizátorem sobotní
prezentace bylo Egerland Museum v Marktredwitz, které akci
uspořádalo v rámci projektu Historická povolání v Egerlandu. Dalšími partnery byly statek Bernard
v Královském Poříčí a ISŠ Cheb Houslařská škola.

Výstava opuštěných koček
na statku Bernard se vydařila
Každý nový domov, který se podaří nalézt pro opuštěnou kočičku, je
úspěchem. Prohlašuje to Alexandra Jančová z občanského sdružení
„Konec toulání“ provozující útulek
pro odložené, toulavé a týrané kočkám z celého kraje. Právě jim byla
určená vůbec první umísťovací výstava v našem regionu, která měla
za cíl najít nové páníčky opuštěným
kočičkám a koťatům s veterinár-

ním osvědčením. Prostory pro konání této akce zdarma poskytl statek Bernard v Královském Poříčí
na Sokolovsku.
Na výstavě se návštěvníci mohli seznámit s osudy jednotlivých koček,
a pokud zrovna zatoužili po čtyřnohém podnájemníkovi, mohli si
mazlíčka odnést rovnou domů.
Akci podpořil nejen statek Bernard,
ale také sokolovský Zverimex Paj-

taš a organizace na ochranu zvířat
a přírody Justýni pro zvířata.

To byla podívaná! Nádvoří zaplnily nadupané motorky
Letošní sezóně dali v sobotu 28.
září sbohem králové silnic a užili
si spanilou jízdu napříč regionem.
Tradičně na Den české státnosti –
svátek svatého Václava, nakopli svůj
nablýskaný stroj, oblékli koženou
bundu se svými klubovými barvami
a společně s kamarády utvořili nekonečnou kolonu nezkrotných mašin. Ta se pak po předem vytyčené

www.kralovske-porici.eu

trase linula z Karlových Varů přes
Bečov nad Teplou, Horní Slavkov,
Loket, Sokolov až do Královského
Poříčí, kde pohodová jízda burácejících motorek finišovala na statku
Bernard. A to doslova.
Své zastoupení tu měly motocykly
známých značek - Harley-Davidson, Triumph, Kawasaki, Honda, Suzuki či BMW. K vidění byla

i Jawa 350 nebo dokonce legendární
tříkolka s plachtou – velorex, známá
jako hadrák nebo hadraplán.
Motorkářskou sešlost na statku
Bernard uspořádal karlovarský klub
Lion Bikers. Podle prvotních odhadů se na srazu objevilo více než 600
strojů. Stylovou atmosféru na statku
dokreslovala živá rocková muzika
v podání lomnické kapely Sknajpy.
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Marta Kubišová zazpívala písně z nového muzikálu
Příjemný letní večer okořeněný
pěknou muzikou si užili v pátek 12.
července návštěvníci statku Bernard v Královském Poříčí na Sokolovsku. Radost a pohodu jim přijela svými písněmi rozdávat legenda
české kulturní scény Marta Kubišová. Vřelému publiku představila
svůj úspěšný recitál „S nebývalou
ochotou“, který bývá na prknech

jejího domovského Divadla Ungelt
vždy beznadějně vyprodán.
Kdo se těšil na známé hity, určitě neodešel zklamaný. Společně
s Martou Kubišovou si lidé mohli
zazpívat písně Modlitba pro Martu, Hej Jude, Dobrodružství s Bohem Panem nebo Magdalena. Během vystoupení zaznělo také několik novinek, které byly nahrány
na Zlatou kolekci Marty Kubišové
s názvem Vyznání. A došlo dokonce i na ukázku ze zbrusu nového
komorního muzikálu Touha jménem Einodis.
Radost udělala zpěvačka i těm, co
si přáli získat její autogram. Uměl-

kyně se fanouškům ochotně podepisovala do přebalů cédéček nebo
na vstupenky, které si lidé schovávali na památku.
Marta Kubišová zavítala na Sokolovsko naposledy před zhruba
dvěma lety. „Tím, že moje návštěvy v tomto regionu nejsou časté, tak
pokaždé cítím, že jsem tu opravdu
vítána,“ pověděla Marta Kubišová.

Františka Nedvěda na statku
vítalo zaplněné hlediště
Bouřlivý potlesk publika přivítal
v pátek 16. srpna hudební legendu a stálici českého folku Františka
Nedvěda, který společně se svým
synem Vojtou a kapelou Tie Break
přijel za svými fanoušky na statek Bernard v Královském Poříčí
na Sokolovsku. Už od prvního momentu bylo zřejmé, že se návštěvníci koncertu pod otevřeným nebem mají na co těšit. Muzikanti
hýřili dobrou náladou, hráli jeden
hit za druhým a obecenstvo jim
za to děkovalo vřelým aplausem.
Návštěvníci si koncert užívali v komorním prostředí historického ná-

dvoří. A jak se dalo očekávat, hlediště bylo zaplněné do posledního
volného místa. „Hraje se nám tady
krásně. Je to tady skutečně nádherné,“ ocenil koncertní scénu Nedvěd.
Kromě dnes již zlidovělých hitů bratří Nedvědů zazněly také novější
písně z repertoáru Františka i Vojty Nedvěda. „Určitě mi dáte za pravdu, že naše staré písničky znějí dobře i v podání mladých. A jak je znát,
zatím nic nenaznačuje tomu, že tento druh muziky končí. Já pevně doufám,“ prohlásila hudební legenda.
„Chci vám všem moc poděkovat, že
jste na náš koncert přišli. Bylo vidět,

Ekocentrum - novinka Na Statku Bernard
Nové Ekocentrum se zaměřením na přírodu a environmentální výchovu otevřel během letní sezóny Statek Bernard
v Královském Poříčí na Sokolovsku. Návštěvníci do něj
mohou nahlédnout zcela zdarma, a to každý den kromě pondělků v době od 10 do 18 hodin. Hlavním motivem Ekocentra jsou stromy a obiloviny. Nakolik je lidé
znají, se dozvědí, pokud vyplní předložený test.

jak vás to baví a to je pro muzikanta vždy tou největší odměnou,“ zamával Nedvěd v závěru vystoupení fanouškům. Ti si okamžitě vyžádali přídavek, a když pak účinkující opouštěli pódium, vyprovázeli je
aplausem ve stoje.
Tím ale večer ještě nekončil. Absolutní tečkou byla autogramiáda, při které
skalní fandové získali podpis i snímek
se svým oblíbeným zpěvákem.

pondělí
11. 11. 2013
od 15 hodin
• lampionkový průvod od zámečku v 16 hodin
• dětská vystoupení na nádvoří Statku Bernard
• Svatomartinské víno, koblížky a jiné dobroty
• cesta splněných přání
• příjezd Martina na bílém koni
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